โครงการขยายผลโครงการพระราชดําริจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 23 โครงการ
โครงการขยายผลโครงการพระราชดําริ คือ โครงการที่จังหวัด สวนราชการ ไดนําแนวทางพระราชดําริ
ไดแก โครงการพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการตามพระราชประสงค และ
โครงการหลวง มาดําเนินการเอง
โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

แนวทาง
แกไข

ปญหา/อุปสรรค

5. โครงการขยายผลโครงการพระราชดําริ
5.1 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน กปร. อ.นางรอง

สนง.เกษตร /
สนง.กษ

5.2 โครงการแปลงนาปราณีตหวานวันแมเก็บ
เกี่ยววันพอ

อ.โนนดินแดง

สนง.เกษตร/อ.
โนนดินแดง

5.3 โครงการประเพณีลงแขกปลูกแฝกลานกลา
ปลูกปาแสนตน
๕.4 โครงการสนับสนุนดานการประมง
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

อ. กระสัง

สนง.เกษตร/อ.
กระสัง
สํานักงานประมง
จังหวัด บุรีรัมย

๑. รร.ตชด.บาน
โรงเลื่อยฯ ม.๖
บ.โรงเลื่อย
ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย

สงเสริมใหเกิดศูนยเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กใน ดําเนินการตอเนื่อง
โรงเรียน เสริมสรางการดํารงชีวิต ฝกทักษะ
โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

2540 สงเสริมใหเกิดเรียนรูและเพื่อเปนแบบอยาง ดําเนินการตอเนื่อง
ในการทํานาแบบประณีต

-

-

ภาวะฝนแลง

จัดหาแหลงน้ําใตดิน

2558 -2560
กรมประมง

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
๑.อบรมใหความรูดานการเลี้ยงปลาน้ําจืด
๒.สนับสนุนปจจัยการผลิต(พันธุปลาและ
อาหาร
๓.สงเสริม/ใหคําแนะนํา

ดําเนินการ 3 ระยะ
๑.จัดฝกอบรมใหความรู ๒.
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางปจจัย
การผลิต
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ
๒. ศกร.ตชด.บาน
ทรายทอง ม.๒๑ ต.
โคกมะมวง อ.ปะคํา
๓. รร.วัดสระทอง
ม.๑๒ บ.โนนตะครอ
ต.บานคู อ.นาโพธิ์
๔. รร.วัดฤาษีสถิต
ม.๑๑ บ.ขาม ต.ดอน
กอก อ.นาโพธิ์
๕. รร.บานโคกสูง ม.
๓ บ.โคกสูง ต.ศรีภูมิ
อ.กระสัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข
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โครงการ
5.5 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ
สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแหงใน
สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย
รวมกับ
โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

๑.สํานักงาน
1.สรางความตระหนักแกพอแมและผู
สาธารณสุขจังหวัด เลี้ยงดู เพื่อใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการ
บุรีรัมย
เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ พรอมการ
2.โรงพยาบาลศูนย เติบโตอยางมีคุณภาพเปนอนาคตของสังคม
2.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
3.
เพื่อคัดกรองและสงเสริม/กระตุน
โรงพยาบาลทั่วไป พัฒนาการสมวัยของเด็กไทยทุกคน ตาม
4. ชวงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน โดย
โรงพยาบาลชุมชน บุคลากรสาธารณสุข
3. มีภาคี
5. เครือขายรวมกันเฝาระวังสงเสริมพัฒนาการ
โรงพยาบาล
เด็ก (อสม. ครูผูดูแลเด็ก ครูอนุบาล อปท.
สงเสริมสุขภาพ
ผูนําชุมชน ผูปกครอง)
ประจําตําบล

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน
-รณรงคประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่อง
-ใหความรูกับเกี่ยวกับการเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
- คัดกรองและสงเสริม/กระตุน
พัฒนาการสมวัยของเด็กไทยทุก
คน ตามชวงอายุ 9, 18, 30, 42
เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุข
- เฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กทุกคน โดย อสม.
ครูผูดูแลเด็ก ครูอนุบาล อปท.
ผูนําชุมชน ผูปกครอง
- พบเด็กที่มี
พัฒนาการลาชาสงตอเพื่อรับการ
รักษา
พัฒนาศักยภาพในงานพัฒนาการ
เด็กทุกสถานบริการ

ปญหา/อุปสรรค
๑.ยังคัดกรองไมไดตาม
มาตรฐานเทาที่ควร ซึ่ง
กําลังดําเนินการพัฒนา
๒.ผูปกครองสวนใหญ
เปนปู ยา ตา ยาย ซึ่งทําให
ไมไดรับการสงเสริม
พัฒนาการเทาที่ควร
๓.คลินิกสุขภาพเด็กดี
ยังไมไดมาตรฐาน

แนวทาง
แกไข
๑.พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ในการคัด
กรองพัฒนาการโดย
การฝกปฏิบัติ ซึ่งกําลัง
ดําเนินการพัฒนา
2.สรางพอแม
คุณภาพ โดยมี อสม.
ครูผูดูแลเด็ก และผูที่
เกี่ยวของอยางสวนรวม
3.สรางเด็ก
ฉลาดทางปญญาและ
อารมณ ดวยการเลี้ยง
ดูที่ถูกตอง 4.การ
ดําเนินงานเชิงรุก โดย
การมีภาคีเครือขาย
แบบมีสวนรวม

4

โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

5.6 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ๑.ตําบลโคกมะมวง
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
อําเภอปะคํา
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๒.ตําบลละหาน
สยามบรมราชกุมารี
ทราย อําเภอละหาน
ทราย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
๑.สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย
๒.องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
๓.
กระทรวงพัฒนา
ความมั่นคงของ
มนุษย

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......
๑.โรงพยาบาลปะ
คําโรงพยาบาล
ละหานทราย
๒.โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลโคก
มะมวงโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลปะคํา
๓.องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น ๔.
กระทรวงมหาด
ไทย
๕.หนวยงาน
อื่นๆฯลฯ

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

เฝาระวังดูแลมารดาและทารกเพื่อใหลูกเกิด
รอดแมปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดังนี้
- หญิงตั้งครรภฝากครรภกอน ๑๒
สัปดาห - ทารกเกิดครบกําหนด
- มารดาฝากครรภคุณภาพ
และโภชนาการดี
- ทารกและเด็กได
เขาถึงระบบบริการในชุมชน
- ทารกและ
เด็กปลอดภัยจากสภาวะทางการแพทย
สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ๖
เดือน
- ทารกแรกเกิดมีน้ําหนัก ๒๕๐๐๓๙๐๐ กรัม

- รณรงคประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชนทั่วไปอยางตอเนื่อง
- ใหความรูกับหญิงตั้งครรภราย
ใหมในเรื่องความสําคัญของ
- การฝากครรภครั้งแรก กอน
๑๒ สัปดาห
- ทําสื่อรณรงคฝาก
ครรภกอน ๑๒ สัปดาห
- สราง
แรงจูงใจสําหรับหญิงตังครรภที่
ฝากครรภกอน ๑๒ สัปดาห พัฒนาศักยภาพในงานอนามัยแม
และเด็กทุกสถานบริการ
- สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว ๖ เดือน

ปญหา/อุปสรรค
๑.หญิงมีครรภฝากครรภ
กอน ๑๒สัปดาหลาชา
๒.พอและแมตองไป
ทํางานตางถิ่นฝากปู ยา ตา
ยาย เลี้ยงดูลูก
๓.การเลี้ยงลูกดวยนมแม
ไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร
๔.การตั้งครรภในวัยรุนมี
มีแนวโนมสูงขึ้น

แนวทาง
แกไข
๑.สรางพอแมคณ
ุ ภาพ
๒.ใหบริการฝากทอง
ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์
๓.สรางเด็กปลอด
โรคพันธุกรรมและโรค
ติดเชื้อ ๔.สรางภูมิ
ตานทานทางสังคมแก
เด็ก
๕.สราง
เด็กฉลาดทางปญญา
และอารมณ ดวยการ
เลี้ยงดูที่ถูกตอง ๖.
สรางเครือขายการ
ดําเนินงานการดูแล
เฝาระวังตั้งครรภใน
วัยรุนและฝากครรภ
กอน ๑๒ สัปดาห
๗.ใหสุข
ศึกษาประชาสัมพันธ
เชิงรุกในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง
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โครงการ
5.7 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนฯเพื่อแกปญหาการขาดไอโอดีน

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ
สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแหงใน
สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแหง
ในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย
รวมกับ
โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาล
ชุมชนและ
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......
งบประมาณ จาก
๑.โรงพยาบาล
ศูนย ๒.
โรงพยาบาลทั่วไป
๓.
โรงพยาบาลชุมชน
๔.
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล

ลักษณะของโครงการ
๑. ป ๒๕๕๙ ขับเคลื่อนงาน โดยบูรณา
การรวมกับหมูบานจัดการสุขภาพ ลงพื้นที่
เพื่อชี้แจงงาน แบงเปน ๓ โซน
๒. อําเภอสุมสํารวจเกลือบริโภคเสริม
ไอโอดีน ทุกอําเภอๆละ ๓๐๐ ครัวเรือน
สุมปละ ๑ ครั้ง
๔. รพช./รพ.สต./จายยาเม็ดเสริมไอโอดีน
แกหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภทุกราย
๕. อําเภอจัดกิจกรรมรณรงคและสงเสริมให
ประชาชนใชเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ
๖.จังหวัดออกติดตาม สุมสํารวจการใชเกลือ
เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ
๗.การพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน หมูบาน
ไอโอดีน
๘.สงผลการดําเนินเขาประกวดและ
ไดรับถวยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ. ในป ๒๕๕๘
๙.สรุปผลการดําเนินงาน ชุมชน/หมูบาน
ไอโอดีน

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน
๑.อําเภอมีการขายการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๒.ประชาชนไดรับขอมูล ขาวสาร
ในการเลือกบริโภค เกลือ
เครื่องปรุงรสที่ถูกตอง
๓. หนวยงานตางๆ ให
ความสําคัญในการดําเนินกิจกรรม
อาทิ อปท. สถานศึกษา ผูนํา
ชุมชน
๔. หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีนทุกราย
๕. หญิงหลังคลอดไดรับยาเม็ด
เม็ดเสริมไอโอดีน
๖. มีศนู ยเรียนรู ทั้งหมด
๑๓ แหง

ปญหา/อุปสรรค
๑.การดําเนินงานยังไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ชุดทดสอบไอโอดีนใน
เกลือบริโภค ไอคิท
(I-Kit)
ไมเพียงพอ
๓. ประชาชนยังขาดความ
ตระหนักในการใชเกลือ
เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ

แนวทาง
แกไข
๑. ของบประมาณ
สนับสนุน / ทุกอําเภอ
ดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง
๒. สนับสนุนชุด
ทดสอบไอโอดีนใน
เกลือบริโภค ไอคิท
(I-Kit) จัดซื้อ/ขอ
สนับสนุนจาก
สวนกลางใหเพียงพอ
๓. ใหความรูเพิ่มเติม
ในการเลือกบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนที่มี
คุณภาพ
๔. กระตุน/สราง
แรงจูงใจในการ
ดําเนินงาน โดยมอบ
ประกาศนียบัตรใน
เวทีประจําเดือน
๕. มีการติดตามงาน
ในพื้นที่อยางตอเนื่อง
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๕.8 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ ครั้งที่ ๑ ที่วาการ
เคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราช อําเภอบานใหมไชย
กุมาร
พจน ครั้งที่ ๒ ที่วา
การอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ครั้งที่ ๓
ที่วาการอําเภอแคนดง

สํานักงานประมง
จังหวัด บุรีรัมย/
สนง.เกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

5.9 สงเสริมการเรียนรูทุนชุมชน และพัฒนา
กลุมอาชีพตามแนวพระราชดําริ

1.บานโนนคอ ม.
12 ตํา.บานคู อ.นา
โพธิ์
2. บานศรี
ทายาท ม.8 ต.หนอง
แวง
อ.
ละหานทราย

5.10 โครงการรณรงคเพื่อนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสรางภูมิคุมกันชุมชน

อ.พลับพลาชัย/อ.
เฉลิมพระเกียรติ /อ.
กระสัง / อ.พุทไธสง

๕.11 กิจกรรมเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

๑.ใหคําแนะนําและแกไขปญหาดาน
วิชาการประมง
๒.แจกเอกสาร/คูมือการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด 3. การจัดคลินิกเกษตรเพื่อ
ใหบริการคําปรึกษาแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การเกษตรใหเกษตรกร

แนวทาง
แกไข

ปญหา/อุปสรรค

ดําเนินการตอเนื่อง

-

-

- สํานักงาน
ยุทธศาสตร
จัดเวทีอบรมแกนนําเพื่อเสริมสรางการ
พัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนา เรียนรูทุนชุมชน และพัฒนากลุมอาชีพตาม
อําเภอนาโพธิ์
ชุมชนปงบประมาณ แนวพระราชดําริ
- สํานักงาน
พ.ศ.2559
พัฒนาชุมชน
อําเภอละหานทราย

หมูบาน ผูนํากลุม/องคกร แกน
นํามีความรูความเขาใจการ
บริหารจัดการทุนตามแนว
พระราชดําริและสามารถบูรณา
การทุนชุมชน และพัฒนาอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

-

-

หนวยงาน
กระทรวงเกษตร

ม.๑๑ บ.หนองตาเขม สํานักงานประมง
ต.นางรอง อ.นางรอง จังหวัด บุรีรัมย

กรมประมง

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

2556

สรางกระบวนการเรียนรูใหสมาชิก
ตระหนัก/นําหลักหลักปรัชญาพอเพียงไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันและขยายผลสู
ชุมชนใกลเคียง

ดําเนินการตอเนื่อง

-

-

กรมประมง

๑.สนับสนุนปจจัยการผลิต(พันธุปลาและ
อาหาร)
๒.สงเสริม/ใหคําแนะนํา

เกษตรกรไดรับการสนับสนุน
ปจจัยการผลิต จํานวน ๒๐ ราย

-

-
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

5.12 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน

บานนอย หมู 10
สํานักงานเกษตร - กรมสงเสริม
ต.จันดุม อ.พลับพลา อําเภอพลับพลาชัย การเกษตร
ชัย จ.บุรีรัมย
งบประมาณ
6,800 บาท
- กองทุน
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
งบประมาณ
20,000 บาท

- สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัด ประกอบอาชีพดํารงชีวิตตามแนว - เรื่องระยะเวลา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูปฏิบัติจริงในพื้นที่
เศรษฐกิจพอเพียง
- เรื่องการจัดทําบัญชี
และติดตามผลการดําเนินโครงการ
- ปลูกผักปลอดสารพิษ
- เกษตรปลอดภัย
- เกษตรทางเลือก
- จัดตั้งที่ทําการชาวนาสวนผสม

5.13 โครงการศูนยศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
- จัดทําแปลงเรียนรูดานการเกษตรในศูนย
ปฏิบัติการ

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย

ศูนยสงเสริมและ กรมสงเสริม
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร
การเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย

จัดทําแปลงเรียนรูใหแกเกษตรกร

5.14 โครงการรณรงคเพื่อนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสรางภูมิคุมกันชุมชน

อ.พลับพลาชัย
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.กระสัง
อ.พุทไธสง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่
216 ตําบลโคกมา
อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย

กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดน ที่
216

5.15 โครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง

งบกรมสงเสริม สรางกระบวนการเรียนรูใหสมาชิก
การเกษตร ป 2556 ตระหนัก/นําหลักหลักปรัชญาพอเพียงไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันและขยายผลสู
ชุมชนใกลเคียง
เปนโครงการพระราชดําริฯ เพื่อ
เทิดพระเกียรติฯ

แนวทาง
แกไข
- ปรับตามสภาพวิถี
ชีวิตชาวบาน

จัดทําแปลง 1 แปลง

-

-

ดําเนินการตอเนื่อง

-

-

ปจจุบันพื้นที่โครงการใชเปนศูนย
สาธิตการเรียนรูการดําเนินการ
ตามแนวทางพระราชดําริฯ แก
เยาวชน/ประชาชนในพื้นที่
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โครงการ
5.16 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประเภท
หนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค เพื่อเปน
ศูนยเรียนรูที่นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนราชประชานุ โรงเรียนราช
เคราะห 51 จังหวัด ประชานุเคราะห
บุรีรัมย 125 หมู 3 51 จังหวัดบุรีรัมย
ตําบลนางรอง อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ
1.จัดทําในรูปแบบของศูนยการเรียนรู
ทักษะชีวิตดวยวิถีพอเพียง มีฐานการเรียนรู
มีจํานวน 16 ฐานการเรียนรู ประกอบดวย
๑).ฐานการเรียนรูอาชีพคหกรรม
๒).ฐานการเรียนรูธนาคารขยะ
๓).ฐานการเรียนปุยอินทรียอ ัดเม็ด และหมู
หลุม
๔).ฐานการเรียนรูสวนวรรณคดี
๕).ฐานการเรียนรู เซรามิก
๖).ฐานการเรียนรูสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๗).ฐานการเรียนรูไบโอดีเซล
๘).ฐานการเรียนรูอาคาร 51’s Products
๙).ฐานการเรียนสวนยางพารา
๑๐). ฐานการเรียนรูโรงสีขาว
๑๑). ฐานการเรียนรูการบําบัดน้ําเสีย

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน
ทุกกิจกรรมที่กลาวมาขางตนได
ดําเนินการเปนรูปธรรม
หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและ
เอกชนยังคงเขามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูและมาศึกษาดูงาน
ตลอดเวลา

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

-

-
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ
๑๒). ฐานการเรียนรูอาคารไทยนิทัศน
๑๓) ฐานการเรียนรูอาเซียนศึกษา
๑๔)..ฐานการเรียนรูสวนสมุนไพร
๑๕).ฐานการเรียนรูลดโลกรอน
๑๖).ฐานการเรียนรูธนาคารผัก (1 ไรขจัด
ความยากจน)
2.จัดทําเปนโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห 51 จังหวัดบุรีรัมยโดยจัดทําใน
รูปแบบของการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ
และ โดยคุณครูทุกคนไดจัดทําแผนการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชในการเรียนการ
สอนนักเรียนเพื่อนักเรียนมีความรูความใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ
3.จัดทําเปนโครงการสืบสานงานโครงการ
ในพระราชดําริ
1. จัดกิจกรรมเผยแพรหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของ
นิทรรศการรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อ
เผยแพรพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
2. จัดกิจกรรม ทสรช. ในพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีเปนกิจกรรมที่สงเสริมการใชเทคโนโล
ยี่สารสนเทศเพื่อพัฒนาความรูและ
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน ผูดอยโอกาส
ในสังคม ตลอดจนผูพิการ โดยมีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

-

-

เทาเทียมในโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ
มากขึ้น
3. จัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เปนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชใน
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
4. จัดกิจกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเรื่อง
ขาวไทยในพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปนการจัดการ
เรียนรูในระดับชั้น ม.1 และม. 4
5. กิจกรรมฐานการเรียนรูไบโอดีเซลเปน
การนําน้ํามันใชแลวในโรงครัวมาผลิตเปน
น้ํามันไบโอดีเซล
6. กิจกรรมฐานการเรียนรูการบําบัดน้ําเสีย
เปนการบําบัดน้ําเสียดวยพืช
ทั้งนี้เพื่อนักเรียนและประชาชนทั่วไป ไดมี
ความรูความเขาใจโครงการในพระราชดําริ
ที่ทรงใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวง
ชนชาวไทย
5.17 โครงการ PEA สงเสริมพลังงานสะอาดเพื่อ
การเกษตรอยางพอเพียง

ในเขตพื้นที่ อําเภอปะ 1)การไฟฟาสวน การไฟฟาสวน
คํา จังหวัดบุรีรัมย
ภูมิภาคอําเภอ
ภูมิภาค
นางรอง จังหวัด
บุรีรัมย
2)การไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอปะ
คํา จังหวัดบุรีรัมย

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 2
แสงอาทิตยเพื่อสูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ กรกฎาคม 2558 และสงมอบให
สําหรับการเกษตร แบบพอเพียง
องคการบริหารสวนตําบลในแต
พื้นที่ดูแลรับผิดชอบเรียบรอยแลว

12

โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

5.18 โครงการ รักราษฎร รักแผนดิน สืบสาน
แนวทางพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในงานพระราชสมภพครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนเฉลิม
พระเกียรติฯ
บานโรงเลื่อย หมูที่ 6
ตําบลละหานทราย
อําเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย

กลุมพัฒนาและ งบประมาณ
สงเสริมอาชีพการ กระทรวงมหาดไทย
ประมง
โครงการ รัก
สํานักงานประมง ราษฎร รักแผนดินฯ
จังหวัดบุรีรัมย
กรมประมง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในงานพระราชสมภพครบ 5 รอบ 2
เมษายน 2558

สนับสนุนปจจัยการผลิต พันธุกบ
อาหารกบ คอกเลี้ยงกบ ให
คําแนะนํา สงเสริมและติดตาม
การดําเนินงาน

5.19 โครงการเพิ่มผลผลิตดานการประมงใน
แหลงน้ําชุมชน

โครงการเพิ่มผลผลิต
ดานการประมงใน
แหลงน้ําชุมชน
จํานวน 2 แหง
2.1 หนองกุง บาน
โนนตะครอ หมูที่ 12
ตําบลบานคู อําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
2.2 หนองดอน บาน
นาขาม หมูที่ 11
ตําบลดอนกอก
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย

กลุมพัฒนาและ กรมประมง
สงเสริมอาชีพการ
ประมง
สํานักงานประมง
จังหวัดบุรีรัมย
กรมประมง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

สนับสนุนดานการประมง ตามพระราชดําริ 1. สนับสนุนปจจัยการผลิต พันธุ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปลา อาหาร อวนไนลอน
2. อบรมใหความรูดานการประมง

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข
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โครงการ
5.20 โครงการ 60 ตัน 60 ตนแบบ ฉลอง 60
พรรษา มหาจักรีสิรินธร

5.20 โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ
โครงการ 60 ตัน 60
ตนแบบ ฉลอง 60
พรรษา มหาจักรีสิริน
ธร จํานวน 2 แหง
3.1 บานโนน
ตะครอ หมูที่ 12 ต.
บานคู
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย
3.2 บานนาขาม หมู
ที่ 11 ต.ดอนกอก
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 จํานวน 66
โรงเรียน

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

กลุมพัฒนาและ สงเสริมอาชีพการ
ประมง
สํานักงานประมง
จังหวัดบุรีรัมย
กรมประมง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

สนับสนุนดานการประมง ตามพระราชดําริ 1. สนับสนุนปจจัยการผลิต พันธุ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ปลา อาหาร บอพลาสติก
ราชกุมารี
2. อบรมใหความรูดานการ
เพาะเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต
32

โครงการตอเนื่อง

-

มีสถานศึกษาที่รับการประเมิน
และเปนสถานศึกษาพอเพียง
จํานวน 54 โรงเรียน และ
สถานศึกษาตนแบบ 5 โรงเรียน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข
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โครงการ
5.21 โครงการศูนยเรียนรูการผลิตปศุสัตวตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558

5.22 ขับเคลื่อนศูนยเรียนรู โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 82 ศูนย ดังนี้

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ
1.โรงเรียน ตชด.บาน
โรงเรื่อย เฉลิมพระ
เกียรติ ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย
2. โรงเรยนวัดฤาษี
สถิต ต.ดอนกอก อ.นา
โพธิ์ จ.บุรีรัมย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานปศุสัตว จังหวัดบุรีรัมย
สถานีทดสอบพันธุ
สัตวยบุรีรัมย และ
สํานักงานปศุสัตว
อําเภอที่เกี่ยวของ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ
จัดตั้งศุนยเรียนรูการผลิตปศุสัตวตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เพื่อเผยแพรแนวทางพระราชดําริใหเปนศูนย
เรียนรูดานการผลิตปศุสัตว เปนแหลง
ถายทอดเทคโนโลยีสูนักเรียน และ
ประชาชนในพื้นที่ชนบทใหกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น

จัดตั้งศูนยเรียนรูฯ เพื่อเปนศูนยรวบรวม
ขอมูล, ศูนยสาธิตฯ, ศูนยประสานการ
ฝกอบรม จัดทําฐานการเรียนรู เชน การ
ปลูกพืช ผลไมตางๆ การเลี้ยงสัตว การทํา
ปุยหมักชีวภาพ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน
1. สนับสนุนพันธุสัตว(ไกลูกผสม
พื้นเมือง-โรด) จํานวน 150 ตัว/
โรงเรียน และขยายผลสู
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนละ
10 ราย
2. จัดกิจกรรมถายทอดความรู
การผลิตปศุสัตวตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
นักเรียนและผูปกครอง
งบประมาณ 2557
- ใหความรูครู/นักเรียน
1,000 บาท/รร.
- คาจัดทําสื่อองคความรู
ภายในศูนย 5,000 บาท/รร.
- วัสดุเวชภัณฑสําหรับสัตว
เลี้ยง
งบประมาณ 2558
- จัดกิจกรรมวันเรียนรูงาน
ปศุสัตว "Livestock Learning
Day" งบประมาณ 5,000 บาท/
รร.

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

- กลุมเศรษฐกิจพอเพียงบานระกาเสม็ด

บานระกาเสม็ด หมู 6 สํานักงานเกษตร
ต.กันทรารมย อ.
จังหวัดบุรีรัมย
กระสัง

-

จัดการเรียนรูหลักสูตรการดํารงชีวิตตามวิถี ทําเกษตรผสมผสาน จัดการ
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนยสาธิตอาชีพ ดาน
ชุมชนและการตลาด สรางอาชีพ
การเกษตร ในพื้นที่ 12 ไร
สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-

- ศูนยเรียนรูบานติม

บานติม ม.7 ต.ศรีภูมิ สํานักงานพัฒนา
อ.กระสัง
ชุมชนอําเภอกระสัง

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ ดําเนินการดานเศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิต
สรางอาชีพ สรางรายไดใหแก
เกษตรกร

-

-

- ศูนยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานสวนใหม ม.3
ต.กระสัง อ.กระสัง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรอินทรียพื้นที่ดําเนินการ 25 ไร

ผลิตขาวอินทรีย ผลิตปุยอินทรีย
สรางอาชีพ สรางรายไดใหกัเก
ษตรกร

-

-

- ศูนยเรียนรูปลูกผักปลอดสารพิษ

บานหนองขุนพรม
ม.17 ต.ปะเคียบ
อ.คูเมือง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรอินทรียพื้นที่ดําเนินการ 8 ไร

ผลิตพืชผักสรางอาชีพ สราง
รายไดใหกัเกษตรกร

-

-

- ศูนยเรียนรูบานตะครอ

บานตะครอ ม.4 ต.
พรสําราญ อ.คูเมือง
บานโนนสุวรรณ ม. 9
ต.แคนดง อ.แคนดง

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอคูเมือง
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอแคนดง

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกษตรกร
เศรษฐกิจพอเพียงสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-

-

-

- ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน

บานโนนเขวา ม.8
ต.หัวฝาย อ.แคนดง

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ
จังหวัดบุรีรัมย

-

มุงเนนการเรียนรูตามแนวทางการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถผลิตเกษตรกรที่มีความรู
ดานการเกษตรครบวงจร สราง
อาชีพ สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบาน

บานโนนศิล ม.8
ต.ยายแยมวัฒนา
อ.เฉลิมพระเกียรติ

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

จัดการเรียนรูหลักสูตรการดํารงชีวิตตามวิถี ผลิตพืชผักปลอดภัย สรางอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนยสาธิตอาชีพ ดาน
สรางรายไดใหแกเกษตรกร
การเกษตรพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

-

-

- ศูนยเรียนรูบานโนนสุวรรณ

โนนศิลา

-
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- ศูนยเรียนรูบานดอนงามพัฒนา

บานดอนงามพัฒนา
ม.11 ต.ตาเปก อ.
เฉลิมพระเกียรติ

- สนง.พัฒนา
ชุมชนอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติฯ
- ทองถิ่นอําเภอ
- เกษตร อําเภอฯ
- ปศุสัตวอําเภอฯ
- นพค.52

- ศูนยเรียนรูบานหนองปลอง

บานหนองปลอง ม.1 สํานักงานพัฒนา
ต.หนองปลอง อ.ชํานิ ชุมชนอําเภอชํานิ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

-

- ศูนยสาธิต กิจกรรมผลิตปุยชีวภาพ
- โรงสีขาวชุมชน
- กิจกรรมการเลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา
ธนาคารโคกระบือ เลี้ยงไกไขพันธพื้นเมือง
- ปลูกผักปลอดสารพิษ
- โรงผลิตน้ําดื่ม

- รางวัลชนะเลิศ หมูบานดีเดน
บานสวย เมืองสุข ระดับจังหวัด
บุรีรัมย ประจําป 2558
- รางวัลชนะเลิศ ศูนยเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
- ระดับจังหวัดบุรีรัมย
ประจําป 2557

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ ทุนชุมชน
ชีวิต

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

-

-

-

-
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

- ศูนยเรียนรูฯบานหนองตาเขม

บานหนองตาเขม ม.
11 ต.นางรอง อ.
นางรอง

- ศูนยเรียนรูฯบานหนองไทร

หนองไทร

- ศูนยเรียนรูฯบานหนองกก
- ศูนยเรียนรูฯบานหนองตาไก
- ศูนยเรียนรูฯตําบลทรัพยพระยา
- ศูนยเรียนรูฯตําบลชุมแสง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สํานักงานเกษตร
อําเภอนางรอง
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
นางรอง
- อบต.นางรอง
- สนง.พัฒนา
ชุมชนอําเภอ
นางรอง
- ปศุสัตวอําเภอ
นางรอง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
หนองกก
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
บานหนองตาไก ม.3 สํานักงานเกษตร
ต.หนองกง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย
หมู 1 ต.ทรัพยพระยา สํานักงานเกษตร
อ.นางรอง
จังหวัดบุรีรัมย
หมู 1 ต.ชุมแสง อ.
สํานักงานเกษตร
นางรอง
จังหวัดบุรีรัมย

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

-

- ศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ศูนยสาธิตอาชีพ ดานการเกษตร
ปศุสัตว - ศูนยสายใยรักแหงครอบครัว

- ป 2556 รับรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมูบานเอาชนะยา
เสพติดดีเดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ป 2559 ไดรับโล
พระราชทานหมูบานอยูดีมีสุข
หมูบานนํารองตามโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัวของพระ
เจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์
ฯ
- ป 2559
รางวัลชนะเลิศ ศูนยเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ระดับจังหวัด และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตตรวจราชการ

-

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 15 ไร

ไมผล, ผัก ,สัตว

-

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 8 ไร

ทําปุยอัดเม็ด

-

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 5 ไร

-

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 5 ไร

-

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 5 ไร

ไมประดับจําหนายสามารถสราง
อาชีพ สรางรายไดใหแกเกษตรกร
การเลี้ยงปลาสามารถสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร
ไรนาสวนผสมสามารถสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-
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ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

ไรนาสวนผสมสามารถสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 5 ไร

เกษตรผสมผสานสามารถสราง
อาชีพ สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

ไรนาสวนผสมสามารถสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 4 ไร

-

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 4 ไร

แปลงผักสามารถสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร
ผลิตปุยอินทรียเ คมีสามารถสราง
อาชีพ สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-

- ศูนยเรียนรูฯบานจันทรแดง

บานจันทรแดง ม.9 สํานักงานเกษตร
ต.บานสิงห อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

ทําปุยอินทรียสามารถสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร

-

-

- ศูนยเรียนรูฯต.สะเดา

หมู 11 ต.สะเดา อ.
นางรอง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรทฤษฎีใหมพื้นที่ดําเนินการ 5 ไร

ดําเนินการปลูกไมผล ,ขาว และ
เลี้ยงปลา

-

-

- ศูนยเรียนรูฯต.หนองโสน

หมู 8 ต.หนองโสน อ. สํานักงานเกษตร
นางรอง
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 8 ไร

พืชผัก ,เลี้ยงปลา ,เลี้ยงกระบือ
เนื้อ ,นม

-

-

- ศูนยเรียนรูฯต.หนองยายพิมพ

หมู 9 ต.หนองยาย
พิมพ อ.นางรอง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 7 ไร

ไมผล/เลี้ยงปลา

-

-

- ศูนยเรียนรูบานตากแดด

บานตากแดด ม.8 ต. สํานักงานพัฒนา
นางรอง อ.นางรอง
ชุมชนอําเภอ
นางรอง

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- ศูนยเรียนรูฯตําบลหนองโบสถ

หมู 4 ต.หนองโบสถ
อ.นางรอง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 7 ไร

- ศูนยเรียนรูฯตําบลหนองโบสถ

หมู 9 ต.หนองโบสถ
อ.นางรอง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

- ศูนยเรียนรูฯต.หัวถนน

หมู 7 ต.หัวถนน อ.
นางรอง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

- ศูนยเรียนรูฯ ต.หนองไทร

หมู 4 ต.หนองไทร อ.
นางรอง
บานหนองมวงเหนือ
ม.11 ต.ถนนหัก อ.
นางรอง

โครงการ

- ศูนยเรียนรูฯ ต.ถนนหัก

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กลุม ต.ลําไทรโยง อ.นางรอง สํานักงานเกษตร
สหกรณพัฒนาประชากรชุมชน ลําไทรโยง
และสหกรณ
จังหวัดบุรีรัมย

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

-

ทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม สามารถเปนตัวอยาง เรื่องการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

-

-

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ
จังหวัดบุรีรัมย

-

ปลูกผักปลอดสารพิษและถายทอดความรู
เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษใหเกษตรกร
ในชุมชน

สามาถเปนตวอยาง เรื่องการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

-

-

- ศูนยเรียนรูบานโคกกรวด

บานโคกกรวด ม.5 ต. สํานักงานพัฒนา
สมปอย อ.โนนดินแดง ชุมชนอําเภอโนน
ดินแดง

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-

- ศูนยเรียนรูบานหนองตาเฮียง

บานหนองตาเฮียง ม.5 สํานักงานพัฒนา
ต.ดงอีจาน อ.โนน
ชุมชนอําเภอโนน
สุวรรณ
สุวรรณ

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-

- ศูนยเรียนรูบานหนองตะเคียน

บานหนองตะเคียน ม. สํานักงานพัฒนา
12 ต.บานกรวด อ. ชุมชนอําเภอบาน
บานกรวด
กรวด

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ต.หนองไมงาม

บานงามเจริญ ม.10 สํานักงานเกษตร
ต.หนองไมงาม อ.บาน จังหวัดบุรีรัมย
กรวด

-

ฐานเรียนรูหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ ระบบน้ํา การปลูกมันสําปะหลัง
ดําเนินงาน 26 ไร

-

-

บานโคกวัด ม.5 ต.
หนองไมงาม อ.บาน
กรวด

-

ฐานเรียนรูหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ เกษตรอินทรีย ดิน ปุย
ดําเนินงาน 3 ไร

-

-

- ศูนยเรียนรูบานโพธิ์พัฒนา

บานโพธิ์พัฒนา ม.13 สํานักงานพัฒนา
ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ชุมชนอําเภอนาโพธิ์

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กลุม ม.13 ต.บานคู อ.นา
ปลูกผักผลอดสารพิษบานโนนสะอาด
โพธิ์

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดาน
ดินและปุย

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
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โครงการ
- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ
บานหนองไมงามเกา
ม.2 ต.หนองไมงาม
อ.บานกรวด

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินงาน 0.5 ไร

การเลี้ยงสัตว

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการผลิต บานสายตะกู ต.11 สํานักงานเกษตร
ขาวชุมชน
ต.สายตะกู อ.บาน
จังหวัดบุรีรัมย
กรวด
- ศูนยเรียนรูบานหนองแต
บานหนองแต ม.3 ต. สํานักงานพัฒนา
โนนขวาง อ.บานดาน ชุมชนอําเภอบาน
ดาน

-

เกษตรอินทรียพื้นที่ดําเนินงาน 250 ไร

ปลูกเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนาย

-

-

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ สรางอาชีพใหกับเกษตรกร
ชีวิต

-

-

- ศูนยเรียนรูบานดงยาง

บานดงยาง ม.2 ต.กู
สวนแตง อ.บานใหม
ไชยพจน

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอบาน
ใหมไชยพจน

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

บานโคกปราสาท ม.5 สํานักงานเกษตร
ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 11 ไร

แปลงไรนาสวนผสม มะนาวนอก
ฤดู

-

-

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

บานหนองแสง ม.5 ต. สํานักงานเกษตร
ไพศาล อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

ผลิตเมล็ดขาวพันธุดี การจัดการน้ํา

-

-

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

บานโคกเมือง ม.6 ต. สํานักงานเกษตร
จระเขมาก อ.ประโคน จังหวัดบุรีรัมย
ชัย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 4 ไร

ผลิตเตาชีวมวล น้ํายา
เอนกประสงค ผักสวนครัว

-

-

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

บานแสลงโทน ม.2 ต. สํานักงานเกษตร
แสลงโทน อ.ประโคน จังหวัดบุรีรัมย
ชัย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 20 ไร

แปลงไรนาสวนผสม การจัดการน้ํา

-

-

- ศูนยเรียนรูบานโคกเมือง

บานโคกเมือง ม.9 ต. สํานักงานพัฒนา
โคกเมือง อ.ประโคนชัย ชุมชนอําเภอประ
โคนชัย

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-
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โครงการ
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานเกียรติ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

บานเกียรติเจริญ ต.
โคกมา อ.ประโคนชัย
บานโคกตูม ต.โคกตูม
อ.ประโคนชัย

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรอินทรีย

ผลิตปุยอินทรีย ขาวอินทรีย

-

-

-

เกษตรอินทรีย

ขาวอินทรีย การแปรรูปขาว

-

-

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหวยเสลา บานหวยเสลา ต.
หนองบอน อ.ประโคน
ชัย
- ศูนยเรียนรูบานปลื้มพัฒนา
บานปลื้มพัฒนา ม.7
ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรอินทรีย

ผลิตพืชผักปลอดภัย

-

-

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอปะคํา

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียง/ยาเสพติด
ชีวิต

-

-

-

-

ผลิตและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 0.75 ไร เทคโนโลยีการผลิตขาว

-

-

-

-

ฐานเรียนรูหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ พืชผักปลอดภัย ปุยอินทรีย
ดําเนินการ 15 ไร
ศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พืชผักปลอดภัย ทอเสื่อกก ขนม
พอเพียง และศูนยสาธิตอาชีพ ดาน
ทองมวน
การเกษตรพื้นที่ดําเนินการ 30 ไร

-

-

-

-

-

-

เจริญ
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานโคกตูม

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานโคก
มะมวง
- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานถนน
หัก
- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานดอน
เจริญสุข

บานโคกมะมวง ม.3
ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา
บานถนนหัก ม.2 ต.
ไทยเจริญ อ.ปะคํา
บานดอนเจริญสุข ม.
11 ต.หนองบัว อ.ปะ
คํา

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรอินทรียพื้นที่ดําเนินการ 16 ไร

-

ฟารมชุมชนพื้นที่ดําเนินการ 5 ไร

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานกอง
พระทราบ
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานนอย

บานกองพระทราบ ม.
4 ต.ปะคํา อ.ปะคํา
บานนอย ม.10 ต.จัน
ดุม อ.พลับพลาชัย

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

บานละลมไผ ม.11 ต. สํานักงานเกษตร
จันดุม อ.พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย/
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ
พลับพลาชัย

-

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานละลมไผ

-

-

ถายทอดความรูตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่ดําเนินการ 15 ไร

พืชผักปลอดภัย

พืชผักปลอดภัย ทอเสื่อกก
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โครงการ
- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานแดงใหญ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

บานแดงใหญ ม.13
ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
บานพลับ ม.8 ต.หาย
โศก อ.พุทไธสง
บานนอย ม.3 ต.บาน
ยาง อ.พุทไธสง

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอพุทไธ
สง

-

เกษตรอินทรียพื้นที่ดําเนินการ1,308 ไร

ผลิตขาวอินทรีย ผลิตปุยอินทรีย

-

-

-

จัดการเรียนรูหลักสูตรการดํารงชีวิตตามวิถี เกษตรผสมผสาน การทําบัญชี
เศรษฐกิจพอเพียง
ครัวเรือน
จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ ทุนชุมชนลดรายจาย เพิ่มรายได
ชีวิต

-

-

-

-

หมู 8 ต.สองหอง
อ.เมืองบุรีรัมย
หมู 6 ต.ชุมเห็ด
อ.เมืองบุรีรัมย

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรอินทรียพื้นที่ดําเนินการ 16 ไร

ผลิตหมูอินทรีย ผลิตพันธุสุกร

-

-

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 73 ไร

ขาวอินทรีย ปศุสัตว พืชผัก

-

-

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอเมือง
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

-

-

-

-

บานหนองกราด ม.6
ต.หนองตะครอง อ.
ละหานทราย

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ
ละหานทราย

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได
ฐานเรียนรูหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
น้ําสมควันไม หมูหลุม เลี้ยงไกไข
พืชผักผสมผสาน เลี้ยงปลา การ
จัดการน้ํา ปุยอินทรีย ระบบ
สหกรณ
จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
ชีวิต
เพิ่มรายได

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บานหนองกราด ม.6
บานหนองกราด
ต.หนองตะครอง อ.
ละหานทราย

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

ฐานเรียนรูหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานพลับ
- ศูนยเรียนรูบานนอย

- กลุมผูเลี้ยงหมูหลุมเกษตรอินทรีย
- ศูนยเรียนรูการเกษตรตําบลชุมเห็ด
- ศูนยเรียนรูบานสวาง

บานสวาง ม.5 ต.สอง สํานักงานพัฒนา
หอง อ.เมืองบุรีรัมย ชุมชนอําเภอเมือง

- ศูนยเรียนรูชุมชนสายยาว

ชุมชนสายยาว ต.ถลุง
เหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย
- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ บานโรงเลื่อย
เกียรติโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโรงเลื่อย ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย
- ศูนยเรียนรูบานหนองกราด

-

-

พืชผักปลอดภัย

23

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิต

-

-

-

มุงเนนการเรียนรูตามแนวทางการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

บานโนนมะงา ม.2 ต. สํานักงานพัฒนา
สะแก อ.สตึก
ชุมชนอําเภอสตึก

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ สรางอาชีพใหแกเกษตรกร
ชีวิต

-

-

บานแสงจันทร ม.7
ต.สนามชัย อ.สตึก

-

มุงเนนการเรียนรูตามแนวทางการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนศูนยสาธิตเกษตรแบบธรรมชาติ เกษตร
ผสมผสาน การทําเกษตรอินทรีย การทําไร
นาสวนผสม การเลี้ยงไสเดือน การเลี้ยงมด
แดง การปรับแนวคิดเพื่อพึ่งพาตนเอง และ
พึ่งพากันเองในชุมชน

- รางวัลชมเชย การประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ 2 ดานเกษตร
ทฤษฎีใหม ป 2553
- รางวัลชนะเลิศ ศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ระดับจังหวัด
ประจําป 2558

-

-

บานหนองบอน ม.9 สํานักงานเกษตร
ต.ทาโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 4 ไร

แปลงไรนาสวนผสม ปุยอินทรีย

-

-

หมู 8 ต.เมืองไผ อ.
หนองกี่

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 12 ไร

แปลงไรนาสวนผสม ลดรายจาย
เพิ่มรายได สรางอาชีพใหแก
เกษตรกร

-

-

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- ศูนยเรียนรูบานสระแร

บานสระแร ม.8 ต.
หนองกระทิง อ.ลํา
ปลายมาศ

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอลํา
ปลายมาศ

-

- ศูนยเรียนรูชุมชนกลุมอีโตนอย

บานสระคูณ ม.4 ต.
โคกลาม อ.ลําปลาย
มาศ

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ
จังหวัดบุรีรัมย

- ศูนยเรียนรูบานโนนมะงา
- ศูนยการเรียนรูชุมชนบานแสงจันทร

โครงการ

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงทาโพธิ์ชัย 1
- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเมืองไผ

- ปราชญชาวบาน
(นายไพรัตน ชื่น
ศรี) - สํานักงาน
เกษตรอําเภอสตึก
- ที่ทําการ
ปกครองอําเภอส
ตึก - สนง.พัฒนา
ชุมชนอําเภอสตึก
- สนง.ปศุสัตว
อําเภอสตึก

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

สามารถผลิตเกษตรกรที่มีความรู
ดานการเกษตรครบวงจร
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แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงทุงกระตาด หมู 5 ต.ทุงกระตาด
พัฒนา
พัฒนา อ.หนองกี่

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 14 ไร

โครงการ

ลักษณะของโครงการ

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

แปลงไรนาสวนผสม ลดตนทุน
การผลิตขาว ลดรายจาย เพิ่ม
รายได สรางอาชีพใหแกเกษตรกร

-

-

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโคกสวาง

หมู 1 ต.โคกสวาง อ.
หนองกี่

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 24 ไร

แปลงไรนาสวนผสม การแปรรูป
ลดรายจาย เพิ่มรายได สราง
อาชีพใหแกเกษตรกร

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงทุงกระเต็น

หมู 6 ต.ทุงกระเต็น
อ.หนองกี่

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 7 ไร

แปลงไรนาสวนผสม ลดรายจาย
เพิ่มรายได สรางอาชีพใหแก
เกษตรกร

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโคกสูง

หมู 5 ต.โคกสูง อ.
หนองกี่

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

แปลงไรนาสวนผสม ลดรายจาย
เพิ่มรายได สรางอาชีพใหแก
เกษตรกร

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเยยปราสาท หมู 2 ต.เยยปราสาท
อ.หนองกี่

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

แปลงไรนาสวนผสม ลดรายจาย
เพิ่มรายได สรางอาชีพใหแก
เกษตรกร

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบุกระสัง

หมู 1 ต.บุกระสัง อ.
หนองกี่

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 24 ไร

แปลงไรนาสวนผสม การ
ขยายพันธุพืช ลดรายจาย เพิ่ม
รายได สรางอาชีพใหแกเกษตรกร

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงหนองกี่

หมู 2 ต.หนองกี่ อ.
หนองกี่

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

แปลงไรนาสวนผสม ลดรายจาย
เพิ่มรายได สรางอาชีพใหแก
เกษตรกร

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดอนอาราง หมู 9 ต.ดอนอะราง
อ.หนองกี่

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

แปลงไรนาสวนผสม ลดรายจาย
เพิ่มรายได สรางอาชีพใหแก
เกษตรกร

-

-
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

แปลงไรนาสวนผสม การจัดการน้ํา

-

-

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงทาโพธิ์ชัย 2 บานหนองบอน หมู 9 สํานักงานเกษตร
ต.ทาโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

-

เกษตรผสมผสานพื้นที่ดําเนินการ 20 ไร

- ศูนยเรียนรูบานโนนสําราญ

บานโนนสําราญ ม.8 สํานักงานพัฒนา
ต.หวยหิน อ.หนองหงส ชุมชนอําเภอ
หนองหงส

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียง/ยาเสพติด
ชีวิต

-

-

- ศูนยไรนาปาผสม

ต.สนวน อ.หวยราช

สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย
บานหนองหวา ม.2 ต. สํานักงานเกษตร
โคกเหล็ก อ.หวยราช จังหวัดบุรีรัมย

-

วนเกษตรพื้นที่ดําเนินการ 10 ไร

-

-

-

ลดตนทุนการทํานา/สงเสริมอาชีพทางเลือก บริหารจัดการขาวและศัตรูพืช
พื้นที่ดําเนินการ 10 ไร
ปุยอินทรีย ปุยสั่งตัดหมูหลุม
แกสชีวภาพ น้ําสมควันไม
พลังงานแสงอาทิตย

-

-

บานโคกขมิ้น ม.8 ต.
โคกเหล็ก อ.หวยราช

-

จัดการความรูของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ สรางอาชีพ ลดรายจาย เพิ่ม
ชีวิต
รายได สรางอาชีพใหแกเกษตรกร

-

-

- ศูนยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

- ศูนยเรียนรูบานโคกขมิ้น

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอหวย
ราช

ปลูกปา ประดู พยุง ยางนา
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โครงการ
5.23 โครงการเด็กไทยแกมใสจังหวัดบุรีรัมย

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ
ป ๒๕๕๘ มี ๒๗ ร.ร.
ดังนี้
อําเภอเมือง ๑๒ ร.ร.
บานดาน ๑ ร.ร. ลํา
ปลายมาศ๑ ร.ร.ชํานิ
๒ ร.ร. กระสัง ๑ ร.ร
ประโคนชัย ๑ ร.ร
นางรอง ๑ ร.ร โนน
ดินแดง ๒ ร.ร. เฉลิม
พระเกียรติ ๑ ร.ร.
พุทไธสง ๒ ร.ร. คูเมือง
๒ ร.ร. แคนดง ๑ ร.ร.
ป ๒๕๕๙ มี ๖ ร.ร.
ดังนี้อําเภอเมือง ๑ ร.ร.
ลําปลายมาศ ๑ ร.ร.
ชํานิ ๑ ร.ร. โนนดิน
แดง ๑ ร.ร. เฉลิมพระ
เกียรติ ๑ ร.ร. พุทไธสง
๑ ร.ร.

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

โรงเรียนที่เขารวม สสส.งบประมาณ
โครงการ ๒๗
ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙
โรงเรียน
สสจ.สาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
บุรีรัมยเขต๑-๔

ลักษณะของโครงการ
เปนโครงการขยายผลโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ในการผลักดันใหเกิดการสงเสริม
สนับสนุนการนอมนํารูปแบบที่ดีดานการ
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพนักเรียน
อยางครบวงจรในโครงการตามพระราชดําริ
ฯไปปฏิบัติในพื้นที่และกิจกรรมของโรงเรียน

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน
ป ๒๕๕๘ โรงเรียนทั้ง ๒๗ ร.ร.
๑.พัฒนาศักยภาพโรงเรียน ๒๗
เรื่องกระบวนการขับเคลื่อน
โรงเรียนเด็กไทยแกมใส ๘
องคประกอบ(๑.เกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน/๒.สหกรณ
นักเรียน/๓.การจัดบริการอาหาร
กลางวัน/๔.ติดตามภาวะ
โภชนาการสมรรถภาพทางกาย
และสุขภาพนักเรียน/๕.พัฒนา
สุขนิสัย/๖.พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมโรงเรียน/๗.จัดบริการ
สุขภาพนักเรียน/๘.จัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ เกษตร
โภชนาการและสุขภาพ)
๒.รร.ไปขับเคลื่อนองคประกอบ
ที่๑-๔ และ ๘ กอนแลวขยายไป
ทั้ง ๘ องคประกอบ

ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง
แกไข

๑.การประสานงานของ
สสส.โดยตรงกับโรงเรียน
ไมชัดเจนในการขับเคลื่อน
งานเด็กไทยแกมใส
๒.การบูรณาการกับภาคี
เครือขายโดยเฉพาะงาน
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
และงานสหกรณนักเรียน
ในระดับสวนกลาง
จุดประสงคของโครงการ
๓. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานสั้น เพราะมี
ชวงของการปดโรงเรียนทํา
ใหผลลัพธยงั ไมชัดเจน
๔.บางโรงเรียนมีภาระงาน
มากและมีนโยบายเรงดวน
๕.มีการนิเทศติดตาม
โรงเรียนทุกโรงเรียนเพียง
๑ ครั้งตอโรงเรียนในชวง

๑.สวนกลางควรมีการ
ชี้แจงขั้นตอน/
ระยะเวลา/
กระบวนการ/ผลลัพธ
ใหชัดเจนกอนดําเนิน
โครงการ
๒.ควรบูรณาการภาคี
เครือขาย ในระดับ
กระทรวงจังหวัด
โรงเรียนใหเกษตร
จังหวัดและสหกรณ
จังหวัดที่เขาใจในเนื้อ
งานที่ถูกตองมานิเทศ
ติดตามการขับเคลื่อน
งานอยางตอเนื่อง
๓.ปรับการนิเทศ
ติดตามโรงเรียน อยาง
นอย ๒ ครั้งตอ
โรงเรียนเพื่อให
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โครงการ

สถานที่ตั้ง
หมูบาน/ตําบล/
อําเภอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แหลงที่มา
งบประมาณ
พ.ศ......

ลักษณะของโครงการ

ผลการดําเนินงาน
ถึงปจจุบัน
๓. นิเทศติดตามการขับเคลื่อน
งานโรงเรียนเด็กไทยแกมใส
๔. สรุปผลการดําเนินงานสง
กระทรวงฯ
ป ๒๕๕๙ โรงเรียน ๖ โรงเรียน
ไดรับการพัฒนาเปนศูนยเรียนรู
โรงเรียนตนแบบเด็กไทยแกมใส
๑. พัฒนาศักยภาพโรงเรียน ๒๗
เรื่องกระบวนการขับเคลื่อนการ
เปนศูนยเรียนรูโรงเรียนเด็กไทย
แกมใส

ปญหา/อุปสรรค
กอนปดโครงการทําให
ไมไดชวยแกปญหาของ
โรงเรียนไดมากนัก

แนวทาง
แกไข
สามารถแกปญหาให
โรงเรียนไดมากกวานี้

