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โครงการพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการพระราชดาริ จานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย
1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชดาริของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดาเนินการที่ บ้านกระเจา หมู่ 7 ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานรับผิดชอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ดาเนินการที่ บ้านยาง หมู่ 11 ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ ท าการปกครองอ าเภอกระสั ง , ศู น ย์ ห ม่ อ นไหมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ บุ รี รั ม ย์ , ส านั ก งานเกษตรอ าเภอกระสั ง
และ ร.23 พัน 4 จังหวัดบุรีรัมย์
3. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ราษฎร อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อ าเภ อละหานทราย
เป็นพระราชดาริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดาเนินการที่ บ้านศรีทายาท บ้านราษฎร์รักแดน
บ้ านแท่น ทัพไทย บ้ านผไทรวมพล ตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัม ย์ หน่ว ยงานรับผิ ดชอบ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์, หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และที่ทาการปกครองอาเภอละหานทราย
4. ศู น ย์ ก ารพั ฒ นาโนนดิ น แดงอั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ อ าเภอโนนดิน แดง จั ง หวั ดบุ รี รั ม ย์
เป็ น พระราชดาริ ของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั วฯ ภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช ดาเนินการที่ บ้านโนนดินแดง
ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอโนนดินแดง, สานักงานเกษตร
อาเภอโนนดินแดง, และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อาเภอนาโพธิ์ ดาเนินการที่ บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตาบลบ้านคู,
บ้านหนองบัว หมู่ 9 บ้านโคกสะแทน หมู่ 10 ตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครอง
อาเภอนาโพธิ์ สานักงานเกษตรอาเภอนาโพธิ์
6. โครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน ดาเนินการที่ โรงเรียนบ้านโรงเลื่อย ตาบลละหานทราย อาเภอละหานทราย หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ดาเนิ นการที่ โรงเรี ย นวัดสระทอง ตาบลบ้านคู โรงเรียนวัดฤาษีเทพสถิต ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์และโรงเรียนบ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการให้มีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวม 6 ด้าน
จานวน 107 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้า จานวน 70 โครงการ
2. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จานวน 8 โครงการ
3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 1 โครงการ
4. โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ จานวน 11 โครงการ
5. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จานวน 10 โครงการ
6. โครงการพัฒนาแบบบรูณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ จานวน 7 โครงการ
------------------------------------------------

สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ/ที่ตั้ง
1. อ่างเก็บน้าลาจังหัน
ต้าบลสาโรงใหม่
อ้าเภอละหานทราย

2. อ่างเก็บน้าลาปะเทีย
ตาบลหนองแวง
อาเภอละหานทราย

3. อ่างเก็บน้าคลองมะนาว
ตาบลโนนดินแดง
อ้าเภอโนนดินแดง
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พระราชดาริ/เมื่อวันที่
หมายเหตุ
โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วย
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้มีแหล่งน้าสนับสนุนพื นที่การเกษตร
31 ตุลาคม พ.ศ. 2521
พระเจ้
ครอบคลุ
าอยู่หมัวพื นที่ 14,000 ไร่ และใช้ใน
31 ตุลาคม
การอุพ.ศ.
ปโภคบริ
2521โภคเพียงพอตลอดปี รวม
ทัง้ เป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อใช้สนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้มี
31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระเจ้
แหล่างอยู
น้า่หสนััวอบาเภอละหานทราย
สนุนพื นที่การเกษตรพื นที
31่ ตุลาคม พ.ศ.
27,900 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มีแหล่งน้าสนับสนุนพื นที่การเกษตรใน
31 ตุลาคม พ.ศ. 2521

พื้นที่ 700 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

4. เขื่อนลานางรอง
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

ลักษณะโครงการ
จ
: สามารถสนับสนุนพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระบาทสมเด็
พระเจ้
ท้าการเกษตรของราษฎรในพื
าอยู่หัว
้นที่68,410
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ไร่ ช่วยให้ราษฎรได้มีน้าใช้เพื่อการอุปโภค
31 ตุลาคม พ.ศ. 2521
บริโภค และมีสภาพความเป็นอยู่ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

5. ฝายบ้านกุดตาสา
ต้าบลสะเดา อ้าเภอนางรอง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างฝายเพื่อการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช
เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของราษฎร
พ.ศ. 2521
ให้มีน้าใช้ตลอดทั้งปี พื้นที่รับประโยชน์
พระเจ้าอยู่หัพระบา
2,060 ไร่
พ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
.
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โครงการ/ที่ตั้ง
6. ฝายบ้านทุ่งไผ่
ตาบลปะคา
อาเภอปะคา

พระราชดาริ/เมื่อวันที่

หมายเหตุ
พระบาทสมเด็
ลักษณะโครงการ
จ
: ช่วยให้มีแหล่งน้า .
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
พ.ศ.2521
1,000 ไร่ พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพด้านพระเจ้าอยู่หัว
การเกษตรแก่ราษฎรและมีแหล่งน้าสาหรั
พบ
อุปโภคบริโภค
.
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ศ

7. ฝายบ้านหนองหมี (1)
ตาบลโคกว่าน
อาเภอละหานทราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็
ลั ก ษณะโครงการ
จ
: ช่ ว ยให้ มี แ หล่ ง น้ า
พ.ศ.2521
พระเจ้
สนับาสนุ
อยูน่หพืัว ้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้ นที่
400 ไร่ พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาอาชี พ ด้ า น
การเกษตรแก่ ร าษฎรและมี แ หล่ งพน้ า
สาหรับอุปโภคบริโภค
.
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ศ

8. ฝายบ้านสมจิต
ตาบลโคกว่าน
อาเภอละหานทราย

ลักษณะโครงการ
จ
: ช่วยให้มีแหล่งน้าสนับสนุน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็
พระเจ้
พื้นทีา่กอยูารเกษตรครอบคลุ
่หัว
มพื้นที่ 1,050 ไร่
พ.ศ.2521
พร้อ252
มทั้งพัฒพ.ศ.
นาอาชี2521
พด้าน การเกษตรแก่.
พ.ศ.
ราษฎรและมีแหล่งน้า สาหรับอุปโภคบริโ2ภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน5

9. ฝายบ้านโนนดินแดง
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ช่วยให้มีแหล่งน้าสนับสนุน
พื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 1,020 ไร่
พ.ศ.2521

10. ฝายบ้านโคกว่าน
ตาบลโคกว่าน
อาเภอละหานทราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ช่วยให้มีแหล่งน้าสนับสนุน
พื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 500 ไร่ พร้อม
พ.ศ.2521

11. ฝายบ้านบุฝรั่ง
ตาบลส้มปุอย
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ช่วยให้มีแหล่งน้าสนับสนุน
พื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่
พ.ศ.2521

พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่
ราษฎรและมีแหล่งน้า สาหรับอุปโภคบริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

ทั้งพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎรและมี
แหล่งน้า สาหรับอุปโภคบริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตรแก่
ราษฎรและมีแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
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โครงการ/ที่ตั้ง
12. ฝายบ้านหนองไทร
ตาบลสะเดา
อาเภอนางรอง

พระราชดาริ/เมื่อวันที่
หมายเหตุ
ลักษณะโครงการ
จ
: สามารถพัฒนาอาชีพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็
ด้านการเกษตรแก่ราษฎรและมีแหล่งน้า
พ.ศ.2521
สาหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่การเกษตร
173 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

13. ฝายบ้านส้มปุอย
ตาบลส้มปุอย
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ช่วยให้มีแหล่งน้าสนับสนุน
พื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่
พ.ศ.2521

14. ฝายคลองกระเบา
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ช่วยให้มีแหล่งน้า
สนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
พ.ศ.2521

15. อ่างเก็บน้าร่มเกล้า
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้มี
พ.ศ.2521

16. อ่างเก็บน้าซับคะนิง
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้มี
พ.ศ.2521

พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตรแก่
ราษฎรและมีแหล่งน้า
สาหรับอุปโภคบริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

550 ไร่ พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรแก่ราษฎรและมีแหล่งน้า
สาหรับอุปโภคบริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

แหล่งน้าสนับสนุนพื้นที่ การเกษตรครอบคลุม
พื้นที่ 700 ไร่ และ ใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดปี รวมทัง้ เป็นแหล่งน้าต้นทุน
เพื่อใช้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

แหล่งน้าสนับสนุนพื้นที่ การเกษตรครอบคลุม
พื้นที่ 200 ไร่ และ ใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดปี รวมทัง้ เป็นแหล่งน้าต้นทุน
เพื่อใช้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

5
โครงการ/ที่ตั้ง
17. อ่างเก็บน้าเขาประทุน
ตาบลลานางรอง
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

18. อ่างเก็บน้าบ้านหนองไม้งาม
ตาบลหนองไม้งาม
อาเภอบ้านกรวด

พระราชดาริ/เมื่อวันที่
หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มี
พ.ศ.2521

แหล่งน้าสนับสนุนพื้นที่ การเกษตรครอบคลุม
พื้นที่ 170 ไร่ และ ใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดปี รวมทัง้ เป็นแหล่งน้าต้นทุน
เพื่อใช้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้มี
พ.ศ.2521
แหล่งน้าสนับสนุนพื้นที่ การเกษตรครอบคลุม
พื้นที่ 200 ไร่ และ ใช้ในการอุปโภคบริโภค
รวมทัง้ เป็นแหล่ง น้าต้นทุนเพื่อใช้สนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้าง
งานในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

19. อ่างเก็บน้าสันติสุข
ตาบลสาโรงใหม่
อาเภอละหานทราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้มี
พ.ศ.2521

20. อ่างเก็บน้าบ้านตารางค์
ตาบลบ้านปรือ
อาเภอกระสัง

ลักษณะโครงการ
จ
: ก่อลัสร้กษณะโครงการ
างอ่างเก็บน้าเพื่อ : ก่อสร้างอ่างเ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็

แหล่งน้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุม
พื้นที่ 200 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค
ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

ช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภค
พระเจ้
บริโาภคอยูเพื
่หัว่อให้น้าใช้ตลอดทั
เพื่อ้งช่ปีวยเหลื
พื้นที่รอับราษฎรในการเพาะปล
ประโยชน์ 1,000 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
21. อ่างเก็บน้าหนองสะตึง ทะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้าเพื่อ
งาย ตาบลบ้านปรือ อาเภอ
18 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภค
กระสัง
บริโภค เพื่อให้น้าใช้ตลอดทั้งปี พื้นที่รับ
ประโยชน์ 1,000 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
22. อ่างเก็บน้าบ้านหนองปรือตาบล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้าเพื่อ
บ้านปรือ
18 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภค
อาเภอกระสัง
บริโภค เพื่อให้น้าใช้ตลอดทั้งปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
18 ธันวาคม พ.ศ. 2522
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23. อ่างเก็บน้าซับสมบูรณ์
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

พระราชดาริ/เมื่อวันที่
หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถสนับสนุนพื้นที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

24. อ่างเก็บน้าคลองโปุง
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25. อ่างเก็บน้าซับเศรษฐี
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26. อ่างเก็บน้าบ้านคลองหิน
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27. อ่างเก็บน้าบ้านโคกเพชร
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28. อ่างเก็บน้าบ้านนางรอง
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

ที่ทาการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 1,500 ไร่
ช่วยให้ราษฎรได้มีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และมีสภาพความเป็นอยู่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
1,578 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอ ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งน้าต้นทุน
เพื่อใช้ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
344 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อใช้
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิด
การสร้างงานในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
1,500 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอ ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งน้าต้นทุน
เพื่อใช้ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพืน้ ที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
100 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อใช้
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิด
การสร้างงานในพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตร และใช้ในการ
อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

7
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29. อ่างเก็บน้าคลองยาง
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระราชดาริ/เมื่อวันที่
หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

30. อ่างเก็บน้าช่องตะโก
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

31. อ่างเก็บน้าบ้านฐานเจ้าปุา
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

32. อ่างเก็บน้าปุาไม้สหกรณ์
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

33. อ่างเก็บน้าคลองปลาอีด
ตาบลสาโรงใหม่
อาเภอละหานทราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

34. อ่างเก็บน้าช่องเสม็ด
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

35. จัดไร่นาสวนผสมตามแน
พระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่”
ฝายบ้านเสลา
ตาบลชุมแสง
อาเภอนางรอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2524

(ฎีกา)
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
400 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อใช้
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
200 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อใช้
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถช่วยเหลือราษฎร
ในหมู่บ้านฐานเจ้าปุา 1 ให้มีน้าไว้อุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรประมาณ 300 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
180 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้ง
เป็นแหล่งน้าต้นทุน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
210 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรและช่วยให้มีแหล่ง
น้าสนับสนุนพืน้ ที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่
150 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี รวมทั้งเป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อใช้
สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : จัดทานาสวนผสมโดยใช้
เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ 1,350 ไร่ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ราษฎรโดยการขุดลอกห้วยอร
พิมพ์พร้อมก่อสร้างฝาย เพื่อระบายน้าในฤดู
ฝนและกักเก็บน้าในฤดูแล้ง สาหรับช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้าสาหรับการเกษตรและอุปโภค-
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พระราชดาริ/เมื่อวันที่

หมายเหตุ
บริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

36. ก่อสร้างฝายบ้านบุขี้เหล็กใหม่
บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
ตาบลแสลงพัน
อาเภอลาปลายมาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : เพื่อจัดหาน้าให้แก่พื้นที่

37. ขุดลอกหนองฮาง
บ้านหนองฮาง
ตาบลปะเคียบ
อาเภอคูเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

38. ขุดลอกหนองตลอดรัง
บ้านบุขเี้ หล็กใหม่
ตาบลแสลงพัน
อาเภอลาปลายมาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

39. ขุดลอกหนองหว้า
ตาบลแสลงพัน
อาเภอลาปลายมาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

40. ฝายบ้านฝรั่ง
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

41. ฝายบ้านกระทุ่ม
ตาบลสูงเนิน
อาเภอกระสัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(ฎีกา)
18 กันยายน พ.ศ. 2550

(ฎีกา)
21 กันยายน พ.ศ. 2550

(ฎีกา)
18 กันยายน พ.ศ. 2550

(ฎีกา)
18 กันยายน พ.ศ. 2550

ราษฎรได้มีน้าไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกและ
อุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อปูองกันน้าท่วม
ปูองกันน้าท่วม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : เป็นการทาให้ราษฎร 9
หมู่บ้าน 1,000 ครัวเรือน 5,038 คน มีน้า
ใช้สาหรับอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้า
สนับสนุนพื้นที่ทาการเกษตรของราษฎรใน
บริเวณใกล้เคียง โดยราษฎรสามารถสูบน้า
ขึ้นมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เอง เป็นการส่งเสริม
ให้ ราษฎรสามารถทาการเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่องนอกจากนี่ยังเป็นแหล่งน้าเสริม เพื่อ
ปลูกพืชไร่ และพืชผักสวนครัว
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและ
ปรับปรุงหนองบึงให้สามารถเก็บกักน้าไว้ทา
ให้ราษฎรมีน้าสาหรับอุปโภค บริโภค และทา
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : ขุดลอกหนองหว้า 4 ไร่
ลึก 3 เมตร ราษฎรได้รับประโยชน์ 342
ครัวเรือน 1,663 คน มีน้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : ช่วยให้มีแหล่งน้าสนับสนุน
พื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่
พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎร
และมีแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างฝายเพื่อการ
เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของ ราษฎรให้มี
น้าใช้ตลอดทั้งปี พื้นที่รับ ประโยชน์ 500 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
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โครงการ/ที่ตั้ง
42. อ่างเก็บน้าช่องตะโก
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง
43. อ่างเก็บน้าคลองยาง
ตาบลลานางรอง
อาเภอโนนดินแดง
44. อ่างเก็บน้าคลองปูน
ตาบลโคกย่าง
อาเภอประโคนชัย

45. ขุดลอกหนองไทร
บ้านยาง ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง

46. ขุดลอกหนองจรรโลง
บ้านหนองพลวง
ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง

47. ขุดลอกหนองกุดโคลน
บ้านกุดโคลน
ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง

พระราชดาริ/เมื่อวันที่
หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้มีแหล่งน้า
สนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้น ที่ 200 ไร่
และใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้มีแหล่งน้า
สนับสนุนพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 400 ไร่
และใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎร และช่วยให้มี
แหล่งน้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ครอบคลุม
พื้นที่ 600 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : ทาให้ราษฎรจานวน 3
พระบรมราชินีนาถ
หมู่บ้าน 421 ครัวเรือน 2,199 คน มีน้าใช้
26 ธันวาคม พ.ศ. 2536 สาหรับอุปโภคบริโภคและทาการเกษตรได้
ตลอดปี รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง
แก่พนื้ ที่จานวน 100 ไร่ ให้สามารถทาการ
เพาะปลูกได้ตลอดนอกจากนั้นเพื่อปรับปรุง
หนองบึงที่มีอยู่ ให้สามารถเก็บกักน้าไว้ได้
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : ทาให้ราษฎรจานวน 3
พระบรมราชินีนาถ
หมู่บ้าน 421 ครัวเรือน 2,199 คน มีน้าใช้
26 ธันวาคม พ.ศ. 2536 สาหรับอุปโภคบริโภค และทาการเกษตรได้
ตลอดปี รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่
พื้นที่ จานวน 100 ไร่ ให้สามารถทาการ
เพาะปลูกได้ตลอดปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : พัฒนาระบบการเกษตร
พระบรมราชินีนาถ
ให้ราษฎรมีน้าใช้อุปโภค บริโภคและส่งเสริม
26 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ทางการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้ง
โดยใช้แหล่งน้าที่ปรับปรุงให้เก็บกักน้าได้มากขึ้น
ในเขตพื้นที่ 100 ไร่ ส่วนในฤดูแล้งสามารถใช้
น้าสาหรับอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร 2
หมู่บ้าน 200 ครัวเรือน 580 คน รวมทัง้ ใช้
เป็นแหล่งประมงประจาหมู่บ้าน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
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หมายเหตุ

48. ปรั บ ปรุ ง อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยนาเหนื อ
ตาบลหนองแวง
อาเภอละหานทราย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

49. ปรับปรุงระบบส่งน้าอ่าง
เก็บน้าห้วยนาเหนือ
บ้านไผทรวมพล
ตาบลหนองแวง
อาเภอละหานทราย
50. ขุดลอกหนองแดง
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

ลักษณะโครงการ : เป็นการช่วยเหลือราษฎร
จานวน 4 หมู่บ้าน 895 ครัวเรือน 4,300
คน ได้มีน้าใช้สาหรับอุปโภคบริโภค และทา
การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 1,200
ไร่ ได้ตลอดทั้งปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : 2 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน
และได้รับประโยชน์โดยตรงในฤดูฝนจานวน
485 ไร่ และในฤดูแล้ง 250 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

(ฎีกา)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2541

51. ขุดลอกห้วยกลาง
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

(ฎีกา)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2541

52. ขุดลอกห้วยตูมกา
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

(ฎีกา)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2541

53. ขุดลอกสระฮู
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

(ฎีกา)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2541

54. ขุดลอกลาห้วยคอกควาย
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

(ฎีกา)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2541

ลักษณะโครงการ : สามารถสนับสนุน
พื้นที่ทาการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 135 ไร่
ช่วยให้ราษฎรได้มีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และมีสภาพความเป็นอยู่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
(
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน ฎี
)
ลักษณะโครงการ : สามารถสนับสนุนพื้นที่ทา
การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 145 ไร่ ช่วยให้
ราษฎรได้มีน้าใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค และมี
สภาพความเป็นอยู่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสังคม
และเศรษฐกิจดีขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถสนับสนุนพื้นที่
ทาการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 150 ไร่
ช่วยให้ราษฎรได้มีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
และมีสภาพความเป็นอยู่ ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถสนับสนุนพื้นที่
ทาการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 134 ไร่
ช่วยให้ราษฎรได้มีน้าใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค
และมีสภาพความเป็นอยู่ ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถสนับสนุน พื้นที่
ท าการเกษตรของราษฎรในพื้ น ที่ 173 ไร่
ช่ ว ยให้ ร าษฎรได้ มี น้ าใช้ เ พื่ อ การ อุ ป โภค
บริ โ ภค และมี ส ภาพความเป็ น อยู่ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
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55.ขุดลอกลาห้วยคอกควาย (ระยะ
2) ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ลักษณะโครงการ : สามารถสนับสนุน พื้นที่
ท าการเกษตรของราษฎรในพื้ น ที่ 173 ไร่
ช่ ว ยให้ ร าษฎรได้ มี น้ าใช้ เ พื่ อ การ อุ ป โภค
บริ โ ภค และมี ส ภาพความเป็ น อยู่ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : สามารถแกไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน
จานวน 895 ครัวเรือน 4,300 คน ได้มีน้า
ใช้ในการทาการเกษตร และอุปโภค-บริโภค
รวมทั้งเป็นแหล่งน้าต้นทุนเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ
จากส่วนราชการต่างๆ ก่อให้เกิดการสร้างงาน
ในพื้นที่ และราษฎรสามารถใช้น้าทาการ
เพาะปลูกพืชผักนอกเหนือ จากฤดูทานา
ตลอดจนทาการประมง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : ส่งน้าช่วยเหลือราษฎร
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 1,000 ไร่ จ านวน 4
หมู่ บ้ า น ให้ มี น้ าใช้ ใ นการเกษตร อุ ป โภค
บริโภค เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งพาะพันธุ์สัตว์
น้าเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของราษฎร
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : จัดหาแหล่งน้าเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยของราษฎรพื้นที่รับประโยชน์
800 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

(ฎีกา)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2541

56. ปรับปรุงอ่างเก็บน้าร่องน้าซับ
บ้านศรีทายาท หมู่ที่ 8
ตาบลหนองแวง
อาเภอละหานทราย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
1 ธันวาคม พ.ศ. 2545

57.ปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยดินทราย
ตาบลหนองแวง
อาเภอละหานทราย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
1 ธันวาคม พ.ศ. 2545

58.จัดหาแหล่งน้าช่วยเหลือ
ศูนย์ศิลปาชีพ
อาเภอกระสัง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

(ฎีกา)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

59. ขุดลอกลาห้วยกะบก
บ้านลาดวนใต้
ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง
60. จัดหานาสนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง บ้าน
บุ บ้านบุ
ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ลักษณะโครงการ : ขุดลอกลาห้วยพร้อมท่อ
ลอดราษฎรได้รับประโยชน์ 292 ครัวเรือน
1,444 คน มีน้าอุปโภคบริโภค พืน้ ที่การเกษตร
(ฎีกา)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 600 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : พื้นที่โครงการฟาร์ม
พระบรมราชินีนาถ
ตัวอย่าง มีน้าใช้อย่างเพียงพอตลอดจนราษฎร
จานวน 426 ครัวเรือน 2,497 คน มีน้า
(ฎีกา)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สาหรับเพาะปลูกและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
น้าของชุมชน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
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61. จัดหาน้าช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตร (ก่อสร้างคลอง
ดาดคอนกรีต)บ้านบุ
ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง
62. ปรับปรุงหนองสามมือ
ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง
63. ปรับปรุงอ่างเก็บน้าต้นลาปะเทีย
ตาบลหนองแวง
อาเภอละหานทราย

พระราชดาริ/เมื่อวันที่

หมายเหตุ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างคลองส่งน้า
ช่วยเหลือราษฎร จานวน 292 ครัวเรือน
1,444 คน มีน้าใช้ในการอุปโภคบริโภค และ
(ฎีกา)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ทาการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้าเพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภค
บริโภคเพื่อให้มีน้าใช้ตลอดทั้งปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงอ่างเก็บน้า
สยามกุฎราชกุมาร
ก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ ราษฎร 895
1 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ครัวเรือน 4,300 คน ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตร 620 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
64. ขุดลอกลาห้วยกอก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลักษณะโครงการ : ทาให้ประชาชนได้รับ
บ้านดอนกอก
สยามบรมราชกุมารี
ประโยชน์ 65 หมู่บ้าน 5 ตาบล มีน้าใช้
ตาบลดอนกอก
(ฎีกา)
สาหรับอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้า
อาเภอนาโพธิ์
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สนับสนุนพื้นที่ทาการเกษตรของราษฎรใน
บริเวณใกล้เคียง โดยราษฎรสามารถสูบนา
ขึ้นมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เอง เป็นการส่งเสริม
ให้ราษฎรสามารถทาการเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้าเสริม
สาหรับปลูกพืชไร่และพืชผักสวนครัว ทาให้
ราษฎรมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
65. ฝายห้วยตะแบกพร้อมอาคาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ขุดลอกท้ายตะแบก ลึก
ประกอบ
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 3.5 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ความจุ
ตาบลโคกขมิน้
800,000 ลูกบาศก์เมตร
อาเภอพลับพลาชัย
ประโยชน์ของโครงการ ทาให้ราษฎร จานวน
239 ครัวเรือน มีน้าอุปโภค บริโภคและพื้นที่
การเกษตร 800 ไร่ ได้รับน้าอย่างเพียงพอ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
66. แก้มลิงกุดน้าใส-หนองบัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้า
หนองยาว พร้อมอาคาร
(ฎีกา)
ประโยชน์ของโครงการ : สามารถช่วยเหลือ
ประกอบ อาเภอสตึก จังหวัด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ราษฎร จานวน 700 ครัวเรือน ให้มีน้าใช้ในการ
บุรีรัมย์
อุปโภคบริโภค และใช้ทาการเกษตร พื้นที่
1,500 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13

โครงการ/ที่ตั้ง

พระราชดาริ/เมื่อวันที่
หมายเหตุ
โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ต
อาหารสาเร็จรูป
ลิดจนจัดหาตลาดรับซื้อสินค้าเกษตร ในระยะ
พ.ศ.2524
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอละหานทราย

ยาวให้แก่ราษฎรเพื่อเสริมโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคง ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันค้นคว้าพัฒนา
ผลิตอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.งานการผลิตอาหารสาเร็จรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ประกันตลาดพืชไร่จาก
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พระราชดาริ/เมื่อวันที่
พ.ศ.2525

และตลาดข้าวโพดพื้นที่เขต
ชายแดนอาเภอละหานทราย
ตาบลโนนดินแดง
อาเภอละหานทราย
3. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
อินทรีย์
สยามบรมราชกุมารี
บ้านโนนตะคร้อ
18 เมษายน พ.ศ. 2536
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์
4. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ตาบลโคกสูง
สยามบรมราชกุมารี
อาเภอกระสัง
18 เมษายน พ.ศ. 2538
5. ปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อยกระดับ
รายได้เกษตรกรบ้านโนนสะอาด
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์

หมายเหตุ
ผลผลิตทั้งหมด โดยให้มีการซื้อขายพืชไร่ล่วงหน้า
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ไถกลบฟางข้าว 80 ไร่,ถ่ายทอด
ความรู้เกษตรกร
หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมการจัดทาแปลง
ผลิตพืชในโรงเรียน,ส่งเสริมและแปรรูปและ
ถนอมอาหารให้แก่ ครู และนักเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สยามบรมราชกุมารี
สารพิษ พื้นที่ 10 ไร่,ถ่ายทอด ความรู้เกษตรกร
18 เมษายน พ.ศ. 2538 ตามระบบโรงเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมส่งเสริมการเกษตร

6. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมการจัดทาแปลง
สยามบรมราชกุมารี
ผลิตพืชในโรงเรียน ส่งเสริมและ แปรรูป และ
18 เมษายน พ.ศ. 2538 ถนอมอาหารให้แก่ ครู และ นักเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
7. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมการจัดทาแปลง
ตาบลดอนกอก
สยามบรมราชกุมารี
ผลิตพืชในโรงเรียน ส่งเสริมและ แปรรูป และ
อาเภอนาโพธิ์
18 เมษายน พ.ศ. 2538 ถนอมอาหารให้แก่ ครู และ นักเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
8. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมการจัดทาแปลง
บ้านโรงเลื่อย ตาบลละหานทราย
สยามบรมราชกุมารี
ผลิตพืชในโรงเรียน ส่งเสริมและ แปรรูป และ
อาเภอละหานทราย
18 เมษายน พ.ศ. 2538 ถนอมอาหารให้แก่ ครู และ นักเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการ/ที่ตั้ง
1. ฟื้นฟูอาหารช้างปุาภูหลวง
จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา
อาเภอโนนดินแดง และอาเภอ
เสิงสาง

พระราชดาริ/เมื่อวันที่
โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : จัดทาฝายชะลอ
พระบรมราชินีนาถ
ความชุ่มชื้น/จัดทาโปุงเทียม/จัดทาทุ่งหญ้าเลี้ยง
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สัตว์/เฝูาระวังช้างปุาทาลายพืชผลเกษตรกร
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช
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พระราชดาริ/เมื่อวันที่
โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

1. สนับสนุนด้านการประมง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตามพระราชดาริ สมเด็จ
สยามบรมราชกุมารี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
พ.ศ.2535
ราชกุมารี บ้านโคกสูง,บ้านขาม,บ้าน
โนนตะคร้อ ,บ้านโรงเลื่อย /ตาบล
ศรีภูมิ ,ตาบลดอนกอก ,ตาบลบ้านคู
ตาบลละหานทราย อาเภอกระสัง ,
อาเภอนาโพธิ์ ,อาเภอละหานทราย

หมายเหตุ

ลักษณะโครงการ : สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ด้านการประมง มีการอบรมให้ ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ และสาธิตการแปรรูปสัตว์น้า ให้แก่
ครูและ นักเรียน พร้อมทั้งติดตามให้คาแนะนา
ส่งเสริม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมประมง
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2. ส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านบุ ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง

2.1 ส่งเสริมศิลปาชีพ
อาเภอกระสัง
ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง

3. ศูนย์ศิลปาชีพ
อาเภอละหานทราย

4. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุ
สัตว์ในหมู่บ้านชายแดนบ้านศรี
ทายาท ,บ้านราษฎร์รักแดน ,
บ้านแท่นทัพไทย ,บ้านไผทรวม
พล ตาบลหนองแวง
อาเภอละหานทราย

พระราชดาริ/เมื่อวันที่

หมายเหตุ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
26 ธันวาคม พ.ศ. 2536

ลักษณะโครงการ : ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้
ทาให้ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นสมาชิกทอผ้าไหมและ
สมาชิก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
26 ธันวาคม พ.ศ. 2536

ลักษณะโครงการ : ดาเนินการปลูกหม่อนแปลง
รวมในพื้นที่โครงการฯ 25 ไร่ ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม พูนทักษะ
ความรู้ด้านการพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และทอผ้าไหม สนับสนุนพันธุ์หม่อนบุรีรัมย์ 60
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

ลักษณะโครงการ : กิจกรรมปลูกหม่อนไหม ปลูก
หม่อนแปลงรวมในพื้นทีโ่ ครงการฯ 15 ไร่
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ฯ
สนับสนุนวัสดุบารุงรักษาแปลงหม่อน , โรงเลี้ยง
ไหมแบบถาวร ขนาด 4x 6เมตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรเละสหกรณ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
15 กรกฎาคม 2540

ลักษณะโครงการ : ทาให้ราษฎรที่เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 200 ครอบครัว อาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น และช่วยให้ราษฎรในพื้นที่
โดยเฉพาะเยาวชนมีแหล่ง โปรตีนคุณภาพบริโภค
เพิ่มขึน้ ทัง้ ยังเป็นการลดการขาดสารอาหาร
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักราชเลขาธิการ
แหล่งผลิตอาหาร
5. แหล่งผลิตอาหาร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : ฝึกอบรมเกษตรกร
ตาบลหนองแวง
พระบรมราชินีนาถ
หลักสูตรส่งเสริมสิทธิหน้าที่และพัฒนาคุณภาพ
อาเภอละหานทราย
15 กรกฎาคม 2540
ชีวิตของเกษตรกร จานวน 8 รุ่น 957 ราย ,
หลักสูตรการ เกษตรทฤษฎี ใหม่และการ
เกษตรอินทรีย์ จานวน 3 รุ่น 120 ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม
6. ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : เป็นแหล่งการจ้างงานให้แก่
ในส มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ราษฎรในพื้นที่,การเรียน รู้ ทางด้านการเกษตร,
พระบรมราชินีนาถ บ้านกระเจา
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ผลิตอาหาร ในชุมชน ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
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พระราชดาริ/เมื่อวันที่

ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง
6.1 ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร บ้านกระเจา
ตาบลลาดวน
อาเภอกระสัง
7. งานอานวยการและ
ประสานงาน งานหม่อน
ไหม ข้าวพืชผสมผสานพืชชุมชน
ปรับปรุงดิน บ้านกระเจา
ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

10. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์

เตรียมพื้นที่ เพาะปลูก ปลูกไม้ย้อมสี,ปลูกหม่อน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักราชเลขาธิการ
กรมพัฒนาที่ดิน
ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมการการปลูกพืช
สมุนไพรพื้นบ้านทุกชนิดพื้นที่ 10 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : เตรียมพื้นที่เพาะปลูก ปลูก
พระบรมราชินีนาถ
ไม้ย้อมสี ปลูกหม่อน,ปลูกมัน โรงแปรรูป,
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 , โรงบรรจุหีบ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานั: กราชเลขาธิการ

8. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บ้านโรงเลื่อย ,บ้านโคกสูง ,
สยามบรมราชกุมารี
บ้านโนนตะคร้อ,บ้านนาขาม
พ.ศ. 2522-2523
ตาบลละหานทราย ,ตาบลศรี
ภูมิ ,ตาบลบ้านคู ,ตาบลดอนกอก
อาเภอละหานทราย ,
อาเภอระสัง,อาเภอนาโพธิ์
9. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนบ้านโนนตะคล้อ ,
บ้านโนนสะอาด, บ้านหนองบัว,
บ้านโคกสะแทน ตาบลบ้านคู,
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์

หมายเหตุ

ลักษณะโครงการ : สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ใน
โรงเรียน พร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์และอบรมให้ความรู้
กับครูและนักเรียนในโรงเรียนและติดตามให้คาแนะนา
อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลักษณะโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมี
สยามบรมราชกุมารี
อาหารกินอย่างพอเพียง,สุขภาพอนามัยที่ดี,
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 การศึกษาและองค์ความรู้ที่ดี แก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้,มีรายได้อย่างเพียงพอในการดารงชีวิต
แบบพอเพียง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน,กรมประมง,กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมส่งเสริม
สหกรณ์,ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลักษณะโครงการ : เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
สยามบรมราชกุมาร
ด้านการเกษตรปศุสัตว์ รวมทั้งให้มีอาหารกิน
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 อย่างพอเพียง, สุขภาพอนามัยที่ดีมีอาหารที่
ปลอดภัยให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
11. ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมกลุม่ อาชีพ
บ้านกระเจา
พระบรมราชินีนาถ
รวมทั้งงานหัตถกรรมต่างๆเพื่อเป็นรายได้
แก่ราษฎรในท้องที่
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักราชเลขาธิการ
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พระราชดาริ/เมื่อวันที่

หมายเหตุ

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
1.ประปาชนบทพื้นที่เขตชายแดน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างโรงงานผลิต
อาเภอละหานทราย
พ.ศ. 2525
น้าประปา วางท่อประปาจากอ่างเก็บน้าคลอง
ตาบลโนนดินแดง
มะนาว โรงงานผลิตอาหาร โรงเรียนร่มเกล้า
อาเภอละหานทราย
กองอานวยการความมั่นคง
หน่วยงานรับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาค
2.ส่งเสริมสหกรณ์อันเนื่องมา จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
พระราชดาริโนนดินแดง จากัด
12 มิถุนายน พ.ศ. 2525
ประสานงานโครงการร่วม กับหน่วยงานที่
ตาบลโนนดินแดง
เกี่ยวข้อง,ตรวจการสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและ
อาเภอโนนดินแดง
สนับสนุนราษฎร
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สมเด็จพระศรีนครินทรา
ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษาแก่ประชาชน
ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศ
บรมราชชนนี
และนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร
ไทยเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2506
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบัญชาการตารวจ
บ้านโรงเลื่อย ตาบลละหานทราย
ตระเวนชายแดน
อาเภอละหานทราย
4. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมปรับปรุงฟื้นฟูคลอง
ธรรมชาติบ้านศรีทายาท
บ้านศรีทายาท ตาบลหนอง
แวง อาเภอละหานทราย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
สยามมกุฎราชกุมาร
โรงสูบน้าดิบ จานวน 220 ครัวเรือน 974 คน
1 ธันวาคม พ.ศ. 2545
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน า

5. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : กิจกรรมปลูกหม่อนไหม,
ฤาษีสถิต ตาบลดอนกอก
สยามบรมราชกุมารี
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อเพิ่ม
อาเภอนาโพธิ์
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 พูนทักษะด้านการพัฒนา การปลูกหม่อน เลี้ยง
ไหมและทอผ้าไหม จานวน 5 หลัก สูตร,
ดาเนินงานทดสอบพันธุ์หม่อนไหม เพื่อ
เปรียบเทียบพันธุ์หม่อน 3 พันธุ์ใน พื้นที่แปลง
หม่อนไหมรวม จานวน 5 ไร่, สนับสนุนพันธุ์
หม่อน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันหม่อนไหม
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
6. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : จัดการเรียนการสอนวิชา
โรงเรียนบ้านโคกสูง
สยามบรมราชกุมารี
สหกรณ์,กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์กิจกรรม
บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
16 เมษายน พ.ศ. 2536
ออมทรัพย์,กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน,กิจกรรมจัด
อาเภอกระสัง
ประกวดการบันทึก รายงานการประชุมและการ
บันทึกบัญชี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
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7. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนวัดสระทอง
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์

พระราชดาริ/เมื่อวันที่

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : จัดการเรียนการสอนวิชา
สยามบรมราชกุมารี
สหกรณ์,กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ ,กิจกรรม
18 เมษายน พ.ศ. 2536
ออมทรัพย์, ทัศนศึกษาดูงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

8. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียน
วัดฤาษีสถิต
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์
9. ส่งเสริมสหกรณ์อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริโนนดินแดง จากัด
จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านโรงเลื่อย
ตาบลละหานทราย
อาเภอละหานทราย
10.พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร
อาเภอนาโพธิ์
อาเภอกระสัง

โครงการ/ที่ตั้ง

หมายเหตุ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : จัดการเรียนการสอนวิชา
สยามบรมราชกุมารี
สหกรณ์,กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ ,กิจกรรมออม
10 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ทรัพย์,กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน,กิจกรรมจัด
ประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการ
บันทึกบัญชี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : จัดการเรียนการสอนวิชา
สยามบรมราชกุมารี
สหกรณ์,กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์,กิจกรรมออม
ทรัพย์,กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน,กิจกรรมจัด
ประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการ
บันทึกบัญชี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ใน
สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนในการวางระบบบัญชีและให้ความรู้
ด้านบัญชีให้รู้จักการ คานวณเลข รู้จักการ
วางแผนในการ จาหน่ายสินค้าและผลผลิต
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พระราชดาริ/เมื่อวันที่

หมายเหตุ
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โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ
1. ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : เลี้ยงสัตว์เพื่อสาธิต ,
ตาบลโนนดินแดง
31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 บารุงรักษาแปลงหญ้าสาธิตพืชอาหารสัตว์พื้นที่
อาเภอโนนดินแดง
300 ไร่, การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์
1.1 พัฒนาความมั่นคงพืน้ ที่
เขตชายแดน
อาเภอละหานทราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : จัดที่ดินให้ราษฎร ทหาร
กองหนุน อาสาสมัครทหารพราน อาสามัคร
รักษาดินแดน สมาชิกคนพิการในมูลนิธิสายใจ
ไทย เกษตรกรก้าวหน้าและจัดตั งหมู่บ้าน 4
หมู่บ้าน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตร

1.2 พัฒนาชีวิตราษฎรอาเภอ
ละหานทราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใน
หมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน, สนับสนุนพันธุ์
สัตว์ (สุกรและไก่พื้นเมือง) ให้กับเกษตรกรรุ่นแรก
และขยาย ให้กับ เกษตรกรรุ่นต่อไป จนครบ 4
รุ่น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์

2. โรงงานผลิตอาหารสาเร็จรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ติดตั้งไฟฟูาให้โรงงานอาหาร
และโรงสีฯ (ไฟฟูา)
พ.ศ. 2525
สาเร็จรูป
ตาบลโนนดินแดง
หน่วยงานรับผิดชอบ : การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อาเภอละหารทราย
3. พัฒนาเพื่อความมั่นคงใน
พื้นที่อาเภอละหานทราตาบล
โนนดินแดง บ้านโนนดินแดง
อาเภอโนนดินแดง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
(ฎีกา)
17 เมษายน พ.ศ. 2545

3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ละหานทราย
อาเภอละหานทราย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ลักษณะโครงการ : ขนย้าย ติดตั้ง เครื่อง
อุปกรณ์โรงสีข้าวพระราชทาน จานวน 43
หมู่บ้าน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลักษณะโครงการ: พัฒนาแหล่งการเรียนรู้การ
ทาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ราษฎร,สร้างแปลง ต้นแบบและเครือข่าย
การ เกษตรระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิชาการเกษตร
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ลักษณะโครงการ : สร้างแหล่งผลิตอาหารเพื่อ
ผไทยบ้านรวมพล
พระบรมราชินีนาถ
ชุมชน ให้คาแนะนาส่งเสริม การเลี้ยงปลา
ตาบลหนองแวง
1 ธันวาคม พ.ศ. 2545
สนับสนุนพันธุ์ปลา ปล่อยปลาเพิ่มผลผลิตในแหล่ง
อาเภอละหานทราย
น้า ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อ จานวน 55 ราย
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมประมง
5. พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : เป็นการพัฒนาระบบการจัด
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บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง

สยามบรมราชกุมารี
16 เมษายน พ.ศ. 2536

การศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดารให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นการ
พัฒนาคนให้ยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ : เลี้ยงไก่เนื้อ,อาหาร,ยาและ
เวชภัณฑ์,วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ (รางน้า ราง
อาหารชนิดกลม)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์
ลักษณะโครงการ : เลี้ยงไก่ไข่,อาหาร,ยาและ
เวชภัณฑ์,วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ (รางน้า ราง
อาหารชนิดกลม)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์
ลักษณะโครงการ : ได้รับการบริจาคพันธุ์ปลา
นิล,พันธุ์ปลาตะเพียน,พันธุ์ปลาทับทิม,กระชัง,
อาหารปลา,ปูนขาว, อวน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมประมง
ลักษณะโครงการ : เตรียมหลุมปลูกบริจาคต้น
กล้วยจากผู้ปกครองนักเรียนคนละ 1 ต้น
ร่วมกันปลูกกล้วยกับครูผู้ปกครอง นักเรียน
ส่วนราชการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะโครงการ : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
กิจกรรมเพาะเห็ด
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาชุมชน

5.1 เกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน
(กิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ)
บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง
5.2 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่)
บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง
5.3 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(กิจกรรมประมงโรงเรียน)
บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง
5.4 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(กิจกรรมปลูกกล้วยน้าว้า)
บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
16 เมษายน พ.ศ. 2536
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
16 เมษายน พ.ศ. 2536
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
16 เมษายน พ.ศ. 2536
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
16 เมษายน พ.ศ. 2536

5.5 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
(กิจกรรมเพาะเห็ด) บ้าน
สยามบรมราชกุมารี
โคกสูง ตาบลศรีภูมิ อาเภอ
16 เมษายน พ.ศ. 2536
กระสัง
5.6 เกษตรเพื่ออาหาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
กลางวัน (กิจกรรมแปรรูป
สยามบรมราชกุมารี
ทางการเกษตร) บ้านโคกสูง 16 เมษายน พ.ศ. 2536
ตาบลศรีภูมิ อาเภอกระสัง

5.7 ควบคุมโรคขาดสารอาหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ไอโอดีน บ้านโคกสูง
สยามบรมราชกุมารี
ตาบลศรีภูมิ
16 เมษายน พ.ศ. 2536
อาเภอกระสัง

ลักษณะโครงการ : ดาเนินการฝึกทักษะแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้กับนักเรียน ระดับ
ป.4-ป.6 (การทาขนมกล้วยแขก,กล้วยฉาบ
,กล้วยอบเนย,ขนมตาล,ขนมกล้วยและได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ (ตะแกรง,ถุงบรรจุ
ผลิตภัณฑ์,น้ามันพืช,ถั่วลิสง,ถั่วเหลือง,แปูงทอด
ขนม)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะโครงการ : ตรวจสุขภาพประจาปี
ตรวจคอพอกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, หยด
ไอโอดีนในน้าดื่ม
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5.8 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : เนื้อที่ปลูกคูสระดินปลอด
และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม
สยามบรมราชกุมารี
แนวและปลูกแปลงสาธิต อีกจานวน 1 งาน
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,ปลูกหญ้าแฝก จานวน 80,000 ต้นกล้า
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาที่ดิน

5.9 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม
สยามบรมราชกุมารี
ผลิตปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ)
16 เมษายน พ.ศ. 2536
บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง

ลักษณะโครงการ : ได้รับการสนับสนุนกรม
พัฒนาที่ดินสาธิตทาปุ๋ยอินทรีย์น้า จานวนถัง
หมัก 6 ถัง พ.ด.1 จานวน 100 ถัง พ.ด. 2
จานวน 200 ถัง กากน้าตาล 100 ลิตร หมัก
หอยเชอรี่ 2 ถัง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน

5.10 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม
สยามบรมราชกุมารี
ผลิตปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ)
16 เมษายน พ.ศ. 2536
บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง

ลักษณะโครงการ : จัดทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ
และหอมเชอรี (เศษหญ้า,ปุ๋ยคอก) , ได้รับการ
สนับสนุนจาก กพด.,
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน

5.11 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม
สยามบรมราชกุมารี
ปลูกสวนปุา)
16 เมษายน พ.ศ. 2536
บ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง

ลักษณะโครงการ : ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ
โรงเรียน ได้แก่ (ไม้ประดู่,ไม้มะม่วงปุา ,ไม้หัต
บรรณ,ไม้เสลา, ไม้สน ,ไม้ขี เหล็ก,อินทนิท,ไม้
ปีบ,ไม้ผล,ไม้คูณ),ผู้สนับสนุนการปลูกไม้ ได้แก่
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปุาไม้
5.12 ส่งเสริมโภชนาการและ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ให้นักเรียนทุกคนรับประทาน
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
สยามบรมราชกุมารี
อาหารกลางวันครบ 100% ,นักเรียนทุกคนดื่ม
ในถิ่นทุรกันดาร บ้านโคกสูง 16 เมษายน พ.ศ. 2536 นมครบ 100%, ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ปีละ
ตาบลศรีภูมิ อาเภอกระสัง
2 ครั้ง รายงานให้ทราบ
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู อาเภอนาโพธิ์
6.1 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(กิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ) บ้าน
โนนตะคร้อ ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์
6.2 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่) บ้าน
โนนตะคร้อ ตาบลบ้านคู

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : เป็นการพัฒนาระบบการจัด
สยามบรมราชกุมารี
การศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่อยู่ในถิ่น
18 เมษายน พ.ศ. 2536 ทุรกันดารหน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : เลี้ยงไก่เนื้อ,อาหาร,ยาและ
สยามบรมราชกุมารี
เวชภัณฑ์,วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ (รางน้า ,ราง
18 เมษายน พ.ศ. 2536 อาหารชนิดกลม)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : เลี้ยงไก่ไข่ 100 ตัว, หัว
สยามบรมราชกุมารี
อาหาร,ยาและเวชภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ (กรง
18 เมษายน พ.ศ. 2536 รางน้า รางอาหาร)
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หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์

6.3 เกษตรเพื่ออาหารหลุม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ปลูกและกลางวัน (กิจกรรม
สยามบรมราชกุมารี
ปลูกกล้วยน้าว้า) บ้านโนน
18 เมษายน พ.ศ. 2536
ตะคร้อ ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์

ลักษณะโครงการ : เตรียมหลุมปลูกและรับ
บริจาคต้นกล้วยผู้ปกครองนักเรียนคนละ 1 ต้น
ร่วมปลูกกับส่วนราชการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

6.4 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(กิจกรรมเพาะเห็ด)
สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมเพาะเห็ด
บ้านโนนตะคร้อ
18 เมษายน พ.ศ. 2536 หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
ตาบลบ้านคู อาเภอนาโพธิ์
6.5 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์
6.6 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(กิจกรรมเลี้ยงสุกร)
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์
6.7 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(กิจกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร)
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์
6.8 ส่งเสริมสหกรณ์
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ดาเนินการปลูกพืชผักสวน
สยามบรมราชกุมารี
ครัว (กุ่ยช่าย,ผักบุ้ง,หอม,ผักชี,ผักคะน้า,แค,
18 เมษายน พ.ศ. 2536 ฯลฯ)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : เลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์,สุกรแม่
สยามบรมราชกุมารี
พันธุ์,ลูกสุกร
18 เมษายน พ.ศ. 2536 หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ได้ดาเนินการฝึกทักษะการ
สยามบรมราชกุมารี
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับนักเรียน
18 เมษายน พ.ศ. 2536 ระดับ ป.4-ป.6 ได้แก่ การทาขนมกล้วยแขก
กล้วยฉาบ, ฯลฯ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : กิจกรรมสหกรณ์ปัจจุบันมี
สยามบรมราชกุมารี
สมาชิกรวมนักเรียนและครูทงั้ หมด จานวน
18 เมษายน พ.ศ. 2536 108 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6.9 ฝึกอาชีพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ซ่อมจักยาน 2 ล้อ,จัดทา
บ้านโนนตะคร้อ
สยามบรมราชกุมารี
ขนมด้วยผลผลิตทางการเกษตร, กิจกรรมตัดผม
ตาบลบ้านคู
18 เมษายน พ.ศ. 2536 ชาย
อาเภอนาโพธิ์
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.10 ฝึกอาชีพ (กิจกรรมปลูก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ปลูกหม่อนพันธุ์“บุรีรัมย์
หม่อนเลี้ยงไหมและผลิต
สยามบรมราชกุมารี
60” จานวนเนือ้ ที่ 2 งาน
เส้นไหมให้ได้คุณภาพ) บ้าน 18 เมษายน พ.ศ. 2536 หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิชาการเกษตร
โนนตะคร้อตาบลบ้านคู
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อาเภอนาโพธิ์
6.11 อนุรักษ์ทรัพยากร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สยามบรมราชกุมารี
(กิจกรรมปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ) 18 เมษายน พ.ศ. 2536
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู อาเภอนาโพธิ์
6.12 อนุรักษ์ทรัพยากร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สยามบรมราชกุมารี
(กิจกรรมปลูกสวนปุา)
18 เมษายน พ.ศ. 2536
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู อาเภอนาโพธิ์
6.13 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในถิ่นทุรกันดาร
บ้านโนนตะคร้อ
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์

ลักษณะโครงการ : จัดทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ
และหอยเชอรี (แกลบ,ปุ๋ยคอก) ,ได้รับการ
สนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน
บุรีรัมย์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน
ลักษณะโครงการ : ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ
โรงเรียน ได้แก่ (ไม้ประดู่ ,ไม้หัตบรรณ,ไม้ยาง
นา,ไม้สวน, ไม้เสลา,ไม้ขเี้ หล็ก,อินทนิน,ไม้ปีบ,ไม้
ผล,ไม้คูณ), ผู้สนับสนุนการปลูกไม้ ได้แก่ ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปุาไม้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ให้นักเรียนทุกคนรับประทาน
สยามบรมราชกุมารี
อาหารกลางวันครบ 100%,นักเรียนทุกคนดื่ม
18 เมษายน พ.ศ. 2536 นมครบ 100% ,ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ปีละ 2
ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

7. พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บ้าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นาโพธิ์ บ้านโนนสะอาอด บ้าน
สยามบรมราชกุมารี
โนนตะคล้อ บ้านหนองบัว
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ตาบลโคกสะแทน อาเภอนาโพธิ์

ลักษณะโครงการ : ทาให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
อาเภอนาโพธิ์ 65 หมู่บ้าน 5 ตาบล จานวน
6,371 ครัวเรือน 25,285 คน และพื้นที่
ใกล้เคียงมีความรู้ ความชานาญ ในกิจกรรมที่ตน
สนใจ อันเป็นการพัฒนาอาชีพ และราษฎรจะมี
ทักษะเพิ่มขึ้น ทาให้ผลผลิตในกิจกรรมการ
ประกอบอาชีพของราษฎรเป็นที่ยอมรับและเป็นที่
ต้องการของตลาด รวมทั้งเกิดการสร้างงานใน
ชนบท ช่วยให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและการอพยพย้าย
ถิ่นของแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

7.1 สารวจการใช้ที่ดิน
บ้านดอนกอก ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ทาระบบอนุรักษ์
สยามบรมราชกุมารี
ทีด่ ินและน าพื้นที่ 100 ไร่
(ฎีกา)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

7.2 ส่งเสริมการเลี้ยงโค
บ้านดอนกอก ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : สนับสนุนอาหารสัตว์ 10 ตัน
สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์
(ฎีกา)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ลักษณะโครงการ : ทาระบบให้น้าในแปลงหม่อน

7.3 ส่งเสริมไร่นาสวนผสม
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บ้านดอนกอก ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์
7.4 งานประมง
บ้านดอนกอก
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์
7.5 ศูนย์หัตถกรรม
บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์
อาเภอนาโพธิ์
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สยามบรมราชกุมารี
(ฎีกา)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ฎีกา)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ฎีกา)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

50 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะโครงการ : เพิ่มผลผลิตการประมงใน
แหล่งน้า 5 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมประมง
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างรางอาคารผลิตผ้า
ไหม ร้านค้าสหกรณ์ สร้างถนนคอนกรีต
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการปกครอง

