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   (6.) กิจกรรมหลักปรับปรุงเครือ่งมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 (4.) กิจกรรมหลักอนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า

   (5.) กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ



หน้าที่

(1.)  กิจกรรมจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 571

(2.)  กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 577

4.) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1.) โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้

(1.)  กิจกรรมวิจัยพ้ืนฐาน 582

(2.)  กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 586

สารบัญ (ต่อ)
แผนงาน/ผลผลติ/กิจกรรม

7.) โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































