
1.1.  โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงโครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง   ตามตาม

พระราชดําริพระราชดําริ  จังหวัดระยองจังหวัดระยอง--ชลบุรีชลบุรี

2.2.  โครงการสมเด็จฯโครงการสมเด็จฯ  อนุรักษพันธุเตาทะเลอนุรักษพันธุเตาทะเล

3.3.  โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่

รอยตอรอยตอ  55  จังหวัดจังหวัด((ภาคตะวันออกภาคตะวันออก))  อันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริพระราชดําริ

โครงการพระราชดําริจังหวัดระยองโครงการพระราชดําริจังหวัดระยอง  จํานวนจํานวน  33  โครงการโครงการ





สภาพพื้นที่จังหวัดระยอง-ชลบุรี เปนพื้นที่ปาที่ ถูก

ทําลาย  ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตรแตผลผลิตตกต่ํา
เรื่อยมา เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณขาดแหลงน้ํา  
ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงทรงเสด็จพระ
ราชพระราชดําเนินพรอมราชวงศ ยังบริเวณที่ตั้งอางเก็บน้ํา

ดอกกรายและทรงแนะนําใหจัดตั้งเปนศูนยกลางอาชีพ

การเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแกราษฎรพรอมพระราชทาน

ทรัพยสวนพระองคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนจํานวน 3 ลานบาท

ที่มาที่มา





พระพระราชทานแนวทางการพัฒนาราชทานแนวทางการพัฒนา  44  ประการประการ

1. ใหพัฒนาดานการเกษตร

2. ใหมีศูนยฝกปฏิบัติการดานการประกอบอาชีพ

3. ใหจัดเปนศูนยกลางสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว

4. ใหมีศูนยพัฒนาการเกษตรที่ราษฎรจะไดศึกษา

และเยี่ยมชม



หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดนําแนวทางพระราชดําริไดนําแนวทางพระราชดําริ

ไปดําเนินโครงการไปดําเนินโครงการ  โดยจดัตั้งคณะทํางานบริหารศูนยบรกิารการพัฒนาโดยจดัตั้งคณะทํางานบริหารศูนยบรกิารการพัฒนา

ปลวกแดงตามพระราชดาํริจังหวัดระยองปลวกแดงตามพระราชดาํริจังหวัดระยอง--ชลบุรีชลบุรี

1.1.  โครงการชลประทานระยองโครงการชลประทานระยอง  กรมชลประทานกรมชลประทาน

2.2.  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง((พืชสวนพืชสวน))  กรมสงเสรมิการเกษตรกรมสงเสรมิการเกษตร

3.3.  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดระยองศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดระยอง  กรมประมงกรมประมง

4.4.  ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงจังหวัดระยองศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงจังหวัดระยอง  กรมปศุสัตวกรมปศุสัตว

5.5.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง  กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร

6.6.  สถานีพัฒนาที่ดินจงัหวัดระยองสถานีพัฒนาที่ดินจงัหวัดระยอง  กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงานหลกัหนวยงานหลกั

โดยมีโดยมี  สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยองสาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง  เปนหนวยประสานงานเปนหนวยประสานงาน



ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

ศูนยบริการการพฒันาปลวกแดงศูนยบริการการพฒันาปลวกแดง

ตามพระราชดําริตามพระราชดําริ

จังหวดัระยองจังหวดัระยอง



โครงการชลประทานระยองโครงการชลประทานระยอง

((กรมชลประทานกรมชลประทาน))

การดําเนินงานของการดําเนินงานของ



การการสรางระบบสงน้าํดวยทอสรางระบบสงน้าํดวยทอ

จากอางเกบ็น้าํดอกกรายไปยังอางเก็บน้าํหนองปลาไหลจากอางเกบ็น้าํดอกกรายไปยังอางเก็บน้าํหนองปลาไหล

บริการสนับสนนุน้ําเพื่อการอุปโภคบริการสนับสนนุน้ําเพื่อการอุปโภค  --  บริโภคบริโภค  
และเปนการเพิ่มปริมาณการกกัเกบ็น้ําในชวงฤดูแลงและเปนการเพิ่มปริมาณการกกัเกบ็น้ําในชวงฤดูแลง



ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง  
((พืชสวนพืชสวน)) ((กรมสงเสริมการเกษตรกรมสงเสริมการเกษตร))

การดําเนินงานของการดําเนินงานของ





ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยองศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง

((สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  กรมประมงกรมประมง))

การดําเนินงานของการดําเนินงานของ



การผลิตพันธุสัตวน้ําการผลิตพันธุสัตวน้ํา

กุง กบ

ปลา



สงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ



การดําเนินงานของการดําเนินงานของ

ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง

((กรมปศุสตัวกรมปศุสตัว))



การเลี้ยงหานการเลี้ยงหาน

การเลี้ยงหมูหลุมการเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงไกพันธุตางๆการเลี้ยงไกพันธุตางๆ

การเลี้ยงการเลี้ยง

นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศ

เครือขายเรียนรูการเลีย้งสัตวเครือขายเรียนรูการเลีย้งสัตว





ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง

((กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร))

การดําเนินงานของการดําเนินงานของ



แหลงเรียนรูแหลงเรียนรู//ศึกษาดูงานศึกษาดูงาน

1)1)  ทดสอบพันธุพืชทดสอบพันธุพืช

2)2)  พัฒนาพันธุพืชเศรษฐกิจพัฒนาพันธุพืชเศรษฐกิจ  เชนเชน  พืชเกษตรทฤษฎีใหมพืชเกษตรทฤษฎีใหม    
พืชทดแทนพลังงานพืชทดแทนพลังงาน    การถายทอดเทคโนโลยีการถายทอดเทคโนโลยี





สถานีพัฒนาที่ดินระยองสถานีพัฒนาที่ดินระยอง

((สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  22 กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน))

การดําเนินงานของการดําเนินงานของ





ปญหาปญหา//อุปสรรคในการดําเนินงานอุปสรรคในการดําเนินงาน

นับจากปนับจากป  25442544  ถึงปจจุบันถึงปจจุบัน  หนวยงานทั้งหนวยงานทั้ง  66  หนวยงานหนวยงาน  
ไดทําหนาที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนผูประสานงานไดทําหนาที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนผูประสานงาน

โครงการหนวยงานละโครงการหนวยงานละ  22  ปป  ทําใหขาดหนวยงานเจาภาพหลักทําใหขาดหนวยงานเจาภาพหลัก  
ขาดเอกภาพในการดําเนินงานขาดเอกภาพในการดําเนินงาน   อีกทั้งโครงการดังกลาวอีกทั้งโครงการดังกลาว              
ยังมิไดบรรจุอยูในบัญชีโครงการพระราชดําริของยังมิไดบรรจุอยูในบัญชีโครงการพระราชดําริของ  กปรกปร ..

ทําใหไมไดรับงบประมาณสนับสนุนเทาที่ควรทําใหไมไดรับงบประมาณสนับสนุนเทาที่ควร  จึงเปนเพียงจึงเปนเพียง

การดําเนินงานตามหนาที่ปกติของหนวยงานที่เกี่ยวของการดําเนินงานตามหนาที่ปกติของหนวยงานที่เกี่ยวของ

เทานั้นเทานั้น    



แนวทางการพัฒนาของจังหวัดแนวทางการพัฒนาของจังหวัด

กําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดําริกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดําริ  และพัฒนาใหและพัฒนาให

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร    ดงันี้ดงันี้

1.1.  ผลัดดันโครงการศูนยบริการฯผลัดดันโครงการศูนยบริการฯ  เพื่อเสนอใหเพื่อเสนอให  กปรกปร ..  พิจารณาบรรจุพิจารณาบรรจุ

เปนโครงการพระราชดําริใหเร็วที่สุดเปนโครงการพระราชดําริใหเร็วที่สุด

2.2.  ดําเนินการตามแนวพระราชดําริทั้งดําเนินการตามแนวพระราชดําริทั้ง  44  ดานดาน  โดยพจิารณาหนวยงานโดยพจิารณาหนวยงาน

หลักหลัก  เพื่อรับผิดชอบดําเนินการและประสานงานในแตละดานเพื่อรับผิดชอบดําเนินการและประสานงานในแตละดาน

3.3.  บูรณาบูรณาการจากสวนตางๆการจากสวนตางๆ   เพื่อดําเนินโครงการและพัฒนาพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการและพัฒนาพื้นที่

โดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุด





ประวัติประวัติความเปนมาความเปนมา

ด วยสายพระ เนตรอั นยาว ไกลของสม เด็ จพระนา ง เ จ า สิ ริ กิ ติ์ด ว ยสายพระ เนตรอั นยาว ไกลของสม เด็ จพระนา ง เ จ า สิ ริ กิ ติ์  

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถ  ทรงเล็งเห็นวาทรงเล็งเห็นวา  เตาทะเลกําลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการเตาทะเลกําลังเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการ

แพรขยายพันธุตามธรรมชาติแพรขยายพันธุตามธรรมชาติ  อาจสูญพันธุไปจากนานน้ําไทยอาจสูญพันธุไปจากนานน้ําไทย  จึงพระราชทานเกาะจึงพระราชทานเกาะ

มันในใหเปนสถานที่สําหรับอนุรักษพันธุเตาทะเลมันในใหเปนสถานที่สําหรับอนุรักษพันธุเตาทะเล

กรมประมงจึงไดรวมมือกับหนวยงานราชการตางๆกรมประมงจึงไดรวมมือกับหนวยงานราชการตางๆ   ไดแกไดแก   กองทัพเรือกองทัพเรือ    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อสนองพระราชเสาวนียดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อสนองพระราชเสาวนีย  โดยจัดตั้งโดยจัดตั้ง    

""โครงการสมเด็จฯโครงการสมเด็จฯ  อนุรักษพันธุเตาทะเลอนุรักษพันธุเตาทะเล””  ขึ้นที่เกาะมันในขึ้นที่เกาะมันใน  จจ..ระยองระยอง  ตั้งแตวันที่ตั้งแตวันที่  1111  

สิงหาคมสิงหาคม  25222522 เรื่อยมาจนสิ้นสุดโครงการในเรื่อยมาจนสิ้นสุดโครงการใน  ปป  พพ..ศศ.2528.2528 จึงเปลี่ยนชื่อเปนสถานีจึงเปลี่ยนชื่อเปนสถานี

อนุรักษพันธุเตาทะเลอนุรักษพันธุเตาทะเล   สังกัดกรมประมงสังกัดกรมประมง   และและ   ในปในป   พพ ..ศศ .2545.2545  ไดยายมาสังกัดไดยายมาสังกัด         

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม











แนวทางแนวทาง

เปนการรวมมือกันระหวาง

กรมประมงและกองทัพเรือ โดย
การรวบรวมไขเตาและทําการ

เพาะฟกจนออกเปนตัว บริเวณ
เกาะคราม อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี หลังจากนั้นจะนําลูกเตา
บางสวนมาอนุบาลที่เกาะมันใน 
เพื่อเลี้ยงไวสําหรับเปนพอ-แม

พันธุ  และคั ด เลื อกลู ก เต าที่
สมบูรณแข็งแรงและมีขนาดโต

พอปลอยกลับคืนสูทะเล

นอกจากนี้ยังไดศึกษา วิจัย สํารวจและติดตาม
แนวโนมของเตาทะเลตามธรรมชาติ โดยวิธีการทํา
เครื่องหมาย เพื่อใหทราบถึงการแพรกระจายของพันธุ
เตาทะเลตามแหลงตางๆ ในนานน้ําไทย









จากการดําเนินงานที่ผานมานับวาประสบผลสําเร็จ  แตเนื่องจาก
มีการดําเนินงานมาเปนระยะเวลายาวนาน  ทําใหสิ่งปลูกสราง
บางอยางเกิดความชํารุดทรุดโทรมเชน คอกเตา ถังเก็บน้ําเค็ม ฯลฯ  
ซึ่ งทางศูนย ไดพยายามปรับปรุงอยู ตลอดเวลา  แตตองใช
งบประมาณในการบํารุงรักษาคอนขางสูง ประกอบกับไดรับการ
จัดสรรงบประมาณไมมากนัก จึงมีการปรับปรุงทีละนอยตามลําดับ
ความสําคัญ  ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงมีความตองการผลักดัน
ใหมีการปรับปรุงอุปกรณ  อาคารสถานที่ เพื่อขยายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการใหมากขึ้น

ปญหาปญหา//อุปสรรคและขอเสนอแนะอุปสรรคและขอเสนอแนะ



โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา

ในพื้นที่ปารอยตอในพื้นที่ปารอยตอ  55  จังหวัดจังหวัด  ((ภาคภาค

ตะวันออกตะวันออก))

อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
รับผิดชอบการดําเนนิงานโดยรับผิดชอบการดําเนนิงานโดย

อุทยานแหงชาติเขาชะเมาอุทยานแหงชาติเขาชะเมา--เขาวงเขาวง    อาํเภอแกลงอาํเภอแกลง    จังหวัดระยองจังหวัดระยอง



ความเปนมาและพระราชดําริความเปนมาและพระราชดําริ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค   

ใหมีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่รอยตอ 5 จังหวัด เพื่อให

คงความอุดมสมบูรณสําหรับเปนแหลงตนน้ําลําธาร โดยใหดําเนินการใน

รูปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่ตั้งและสภาพพื้นที่โครงการที่ตั้งและสภาพพื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดตอ 5 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และสระแกว พื้นที่รวมประมาณ 1,198,077 ไร  ซึ่งใน

สวนของจังหวัดระยอง ตั้งอยูในเขตอําเภอเขาชะเมา และอําเภอวังจันทร 

ที่มีอาณาเขตติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน



วัตถุประสงคของโครงการฯ

•• เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของผืนปาธรรมชาติที่เหลืออยูเเพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของผืนปาธรรมชาติที่เหลืออยูเพียงพียง

แหงเดียวและแหงสุดทายในภาคตะวันออกแหงเดียวและแหงสุดทายในภาคตะวันออก

•• เพื่อฟนฟูปาที่ถูกบุกรุกและเสื่อมสภาพใหกลับคืนสูสภาพปาที่สมเพื่อฟนฟูปาที่ถูกบุกรุกและเสื่อมสภาพใหกลับคืนสูสภาพปาที่สมบูรณบูรณ

โดยเร็วโดยเร็ว

•• เพื่อศึกษาเพื่อศึกษา  คนควาคนควา  ทดลองทดลอง  วิจัยวิจัย  และสํารวจหาขอมูลทางวิชาการในการและสํารวจหาขอมูลทางวิชาการในการ

สนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

•• เพื่อพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดําเพื่อพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดําริริ  
ทั้งทั้ง  55  โครงการโครงการ  

•• การสงเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณแนวกันชนรอบเขตอนุรักษการสงเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณแนวกันชนรอบเขตอนุรักษ  ใหมีความรูใหมีความรู            
มีจิตสํานึกมีจิตสํานึก  และเล็งเห็นความสําคัญชองปารอยตอและเล็งเห็นความสําคัญชองปารอยตอ  55  จังหวัดจังหวัด  โดยเขามามีโดยเขามามี

สวนรวมในการจัดการและอนุรักษสวนรวมในการจัดการและอนุรักษ



1) 1) กอสรางสรางฝายกอสรางสรางฝาย  ((แบบผสมผสานแบบผสมผสาน//กึ่งถาวรกึ่งถาวร))  จํานวนจํานวน    1212 แหงแหง    

2) 2) ปลูกปาแนวกันชนปลูกปาแนวกันชน  จํานวนจํานวน    200200,,000000  ไรไร    

3) 3) เพาะชํากลาไมเพาะชํากลาไม    จํานวนจํานวน    600600,,000000  ตนตน      

4) 4) โครงการเพาะชําหญาแฝกโครงการเพาะชําหญาแฝก      โครงการแปลงสาธิตธนาคารอาหารชมุชนโครงการแปลงสาธิตธนาคารอาหารชมุชน    โครงการโครงการ

แปลงปลูกพืชอาหารชางแปลงปลูกพืชอาหารชาง    โครงการปลูกปาถาวรเฉลมิพระเกียติฯโครงการปลูกปาถาวรเฉลมิพระเกียติฯ  ((เพาะชํากลาไมเพาะชํากลาไม

ปาบกปาบก))  เปนตนเปนตน

ผลการดําเนินงานของจังหวัด

จังหวัดระยองจังหวัดระยอง  ไดมอบหมายใหไดมอบหมายให  อุทยานแหงชาติเขาชะเมาอุทยานแหงชาติเขาชะเมา--เขาวงเขาวง  เปนหนวยงานเปนหนวยงาน

หลักในการรับผิดชอบการดําเนินงานหลักในการรับผิดชอบการดําเนินงาน  ตามแนวทางพระราชดําริโดยไดดําเนินการตามแนวทางพระราชดําริโดยไดดําเนินการ

ซึ่งทุกโครงการเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกปซึ่งทุกโครงการเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกป   โดยไดรับการสนับสนุนโดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากงบประมาณจาก  กปรกปร ..  และงบของสวนราชการเองและงบของสวนราชการเอง    ทําใหพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของทําใหพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ

จังหวัดระยองยังคงเปนพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณจังหวัดระยองยังคงเปนพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณ



1)1)  สามารถตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯสามารถตอบสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  ดานการอนุรักษทรัพยากรดานการอนุรักษทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2)2)  สามารถเพิ่มเนื้อที่ปาของประเทศไทยใหบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลสามารถเพิ่มเนื้อที่ปาของประเทศไทยใหบรรลุตามนโยบายของรัฐบาล

3)3)  สามารถรณรงคใหคนในชาติทุกหมูเหลาสามารถรณรงคใหคนในชาติทุกหมูเหลา  ตระหนักถึงความสําคัญของตระหนักถึงความสําคัญของ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4)4)  สามารถปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในชาติมีจิตใจรักตนไมสามารถปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในชาติมีจิตใจรักตนไม  รักปาไมรักปาไม  และและ

หวงแหนทรัพยากรปาไมหวงแหนทรัพยากรปาไม

ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการฯ



ปญหาปญหา//อุปสรรคและขอเสนอแนะอุปสรรคและขอเสนอแนะ

การดําเนินงานโครงการตางๆการดําเนินงานโครงการตางๆ  สวนใหญไดรับการสนับสนุนสวนใหญไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากงบประมาณจาก   กปรกปร ..  ซึ่งประสบผลสําเร็จดวยดีซึ่งประสบผลสําเร็จดวยดี     แตแต

ในชวงที่ผานมาไดเกิดปญหาชางปาเขามาบุกรุกกินพืชไรของในชวงที่ผานมาไดเกิดปญหาชางปาเขามาบุกรุกกินพืชไรของ

เกษตรกรโดยรอบพื้นที่เกษตรกรโดยรอบพื้นที่    จังหวัดจึงไดจัดทําโครงการเพิ่มจังหวัดจึงไดจัดทําโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพแหลงน้ําและแหลงอาหารในเขตอุทยานขึ้นประสิทธิภาพแหลงน้ําและแหลงอาหารในเขตอุทยานขึ้น    
ทั้งนี้ทั้งนี้  จึงขอไดชวยผลักดันโครงการจึงขอไดชวยผลักดันโครงการ  เพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณ

ดําเนินงานโครงการฯดําเนินงานโครงการฯ  ดังกลาวอีกทางหนึ่งดวยดังกลาวอีกทางหนึ่งดวย



จบการนําเสนอจบการนําเสนอ
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