โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําป ๒๕๖๔

๓

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

จังหวัดเลย โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย พรอมดวยจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ วปร. จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อสนับสนุนการสอบบาลีสนามหลวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งหลัง โดยมีกิจกรรม ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ
สามเณรและคณะกรรมการควบคุมการสอบทีเ่ ขาสอบสนามหลวง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ครัง้ หลัง
จํานวน ๑,๕๐๐ รูป/คน สํานักเรียนคณะจังหวัดเลย ณ วัดศรีวิชัยวนาราม ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๔

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

โรงครัวพระราชทาน เพื่อสนับสนุนการสอบบาลีสนามหลวงประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ครัง้ หลัง ณ วัดศรีวชิ ยั วนาราม ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหวาง
วันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําป ๒๕๖๔

๕

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย พรอมดวย
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดปอง เนื่องใน
วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษมรดกไทย)

๖

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย พรอมดวย
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนวัดชลธาราม (วัดทาแพ) ตําบลเมือง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําป ๒๕๖๔

๗

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว า ราชการจังหวัดเลย พรอมดวย
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาที่สาธารณะ ปลูกปา ณ บานกกทอง ตําบลนํ้าหมาน
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนือ่ งในวันฉัตรมงคลและวันพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั

๘

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว า ราชการจังหวัดเลย พรอมดวย
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาคูคลองหวยบุง แสนฮาด ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย เนือ่ งในวันสมเด็จพระนารายณมหาราช

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําป ๒๕๖๔

๙

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย พรอม
ดวยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. นําจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั นสวนกุดปอง ตําบลกุดปอง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย พรอมดวย
จิ ต อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ทําความสะอาดลํานํ้า คูคลอง
เนือ่ งในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มีกจิ กรรมการขุดลอกผักตบชวาและกําจัดวัชพืชตามแนวคลองบุง แสนฮาด ความยาว
๖๐๐ เมตร ตัดหญาบริเวณโดยรอบคลองบุงแสนฮาด มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑๘๕ คน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๑
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดศรีสะอาด หมูที่ ๓ ตําบลนาดินดํา อําเภอเมืองเลย
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย พรอมดวยจิตอาสาพระราชทาน ไดลงพื้นที่มาให
กําลังใจและมอบสิ่งของใหกับผูกักตัวที่สัมผัสผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผูยากไรในพื้นที่
อําเภอเมืองเลย เพื่อสรางขวัญและใหกําลังใจในการใชชีวิต พรอมเนนยํ้าทุกคนตองปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H-T-T-A อยางเครงครัด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๓
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย เปนประธาน
พิธีสงมอบโครงการปรับรูปแบบแปลงที่ดินเปนศูนยเรียนรูสู โคก หนอง นา โมเดล ที่แปลงพื้นที่ของ
นางมาลี ประกิจฤทธานนท หมูที่ ๑ ตําบลสานตม อําเภอภูเรือ เพื่อเปนศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู โคก หนอง นา โมเดล ใหกับชาวอําเภอภูเรือและ
พื้นที่ใกลเคียง

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย บานทาบุง
หมูท ี่ ๕ ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว า ราชการจังหวัดเลย เปนประธาน
นําจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน นอมรําลึกเนือ่ งในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
พรอมดวยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. รวมกิจกรรมทําความสะอาดรอบองคพระ ฉีดนํา้ ลางความสะอาด
กําจัดวัชพืช ตัดหญา ตัดแตงกิง่ ไม เก็บกวาดใบไม ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมทิ ศั นโดยรอบ ใหเปนระเบียบเรียบรอย
และสวยงามสะอาดตา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๕
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผูวาราชการจังหวัดเลย มอบหมาย นายโสภณ สุวรรณรัตน
รองผูวาราชการจังหวัดเลย เปนประธานในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั
เนื่องในโอกาสเดือนแหงมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระราชทาน
โครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” เพือ่ ใหประชาชนชาวไทยไดมสี ว นรวมในการทําประโยชน
แกสงั คม ชุมชน และประเทศชาติ ซึง่ กรมการพัฒนาชุมชน ไดนอ มนําแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้
มาจั ด กิ จ กรรม “จิ ต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน เอามื้ อ สามั ค คี ” ณ บ า นปากตม อํ า เภอเชี ย งคาน
จังหวัดเลย

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผูว า ราชการจังหวัดเลย มอบหมาย นายโสภณ สุวรรณรัตน
รองผูวาราชการจังหวัดเลย พรอมดวย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอําเภอเมืองเลย และ
จิ ต อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข า ร ว มติ ด ตามช ว ยเหลื อ ผูผา นการอบรมโครงการ
“โคก หนอง นา แห ง นํ้ า ใจและความหวั ง กรมราชทั ณ ฑ ” ในพื้ น ที่ ตํ า บลนาอ อ ,
ตําบลนาโปง, ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึง่ เปนโครงการตามพระราชดําริ ของ
กรมราชทัณฑ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการ
พระราชทานโครงการ ฯ เพื่อใหผตู องขังสามารถพึ่งพาตนเองได เมื่อพนโทษออกไปภายนอก
และ ชวยเหลือผูอ น่ื ทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนเพือ่ ผูพ น โทษสามารถดํารงอยูไ ดอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๗
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ผูว า ราชการจังหวัดเลย มอบหมาย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผูวาราชการจังหวัดเลย เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคลายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ สวนสาธารณะกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผูว า ราชการจังหวัดเลย ไดมอบหมาย ใหนายณรงค จีนอํา่
รองผูว า ราชการจังหวัดเลย เปนประธาน เปดอบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพและภูมคิ มุ กัน
ของคนและชุมชน ณ หอประชุมอําเภอเอราวัณ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๙
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ผูว า ราชการจังหวัดเลย ไดมอบหมาย ใหนายณรงค จีนอํา่
รองผูว า ราชการจังหวัดเลย เปนประธาน เปดอบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพและภูมคิ มุ กัน
ของคนและชุมชน ณ หอประชุมอําเภอผาขาว

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¨ÔμÍÒÊÒ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ ùðô Ç»Ã.

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผูวาราชการจังหวัดเลย มอบหมาย นายณรงค จีนอํ่า
รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เลย เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด โครงการฝ ก อบรมประชาชนจิ ต อาสา
ภัยพิบัติเกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพือ่ สงเสริมใหประชาชนจิตอาสามีความรูใ นการแนะนํา ดูแล เฝาระวัง
ปองกันตนเอง มีสวนรวมกิจกรรมจิตอาสาอํานวยความสะดวกการตรวจคัดกรองเชิงรุกใหกับ
กลุมที่เดินทางเขามาในพื้นที่อําเภอดานซาย โดยมีนายนที พรมภักดี นายอําเภอดานซาย เปน
ผูกลาวรายงานวัตถุประสงคโครงการ และมีหัวหนาสวนราชการอําเภอดานซาย เขารวมพิธีเปด
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ ๑๐
และพระบรมวงศานุวงศทรงมีพระเมตตาตอพสกนิกร มาเปนเวลานาน ซึ่งไดทรงมีพระราชดําริ
และไดพระราชทานแนวคิดการปฏิบัติตางๆ ใหกับปวงชนชาวไทย ในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางสมดุลมีความสุข
จังหวัดเลย โดยสํานักงานจังหวัดเลย ในฐานะหนวยงานกลางระดับจังหวัด เปนหนวยงาน
ประสานความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ สนองพระราชดําริ และตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ไดรวบรวมขอมูลในการจัดทําหนังสือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่ รวบรวมโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย จํานวน ๔๖ โครงการ
แบงตามการพัฒนาเปน ๑๐ ดาน ซึ่งในแตละดานมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาและสงเสริม
สรางอาชีพ สรางรายได เพื่อการอยูดีกินดีของราษฎรในจังหวัดเลย ตลอดจนเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและเปนเอกสารการเรียนรู แกบุคคลทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสวนราชการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการนอมนําองคความรู
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุขและรมเย็นสืบไป
จังหวัดเลย
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๑. ดานโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
๒. ดานโครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม
๓. ดานโครงการศิลปาชีพ
๔. ดานโครงการพัฒนาตัวอยางและศูนยเรียนรู
๕. ดานโครงการสรางปาสรางรายได
๖. ดานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
๗. ดานโครงการพัฒนาในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
๘. ดานโครงการฟนฟูทรัพยากร
๙. ดานการพัฒนาพื้นที่บานหมากแขง
๑๐. ดานโครงการสงเสริมอื่นๆ
๑๑. งบพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒. ภาคผนวก

๒๓
๔๙
๕๐
๕๖
๕๘
๖๒
๖๘
๘๔
๘๖
๘๘
๙๐
๙๓

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒๓
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยชม
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
ไดเสด็จยังจังหวัดเลย ทรงมีพระราชดําริให กองบัญชาการหนวยผสมพลเรือนตํารวจทหารที่ ๒๑
(พตท. ๒๑)(พตท.๑๗๑๘ เดิม) จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงบริเวณหวยปลาดุก
เพือ่ ใหราษฎรเขาอยูอ าศัยและมีทที่ าํ กิน พตท.๒๑ จึงไดมหี นังสือเลขที่ สร ๔๐๐๑(๒๑๘)๕/๑๘๐
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ ถึง กรมชลประทานเพื่อกอสรางแหลงนํ้าสนับสนุนโครงการ
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑. เพื่อจัดหาแหลงนํ้าสนับสนุนการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎร
๒.๒. เพื่อปองกันการบุกรุกแผวถางปาไม เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปลูกปาเพิ่มเติม
๒.๓. เพื่อสนับสนุนนโยบายรักษาความมั่นคง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ จํานวน ๒๐๐ ไร
๔. ที่อยูโครงการ บานชมเจริญ หมูที่ ๑ ตําบลชมเจริญ อําเภอปากชม จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. กอสรางอางเก็บนํา้ ขนาดกลาง เปนแหลงนํา้ สําหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรแกราษฎร
จํ า นวน ๒๐๐ ครอบครั ว ในพื้ น ที่ พั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คง และสามารถขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู ก
ไดอีกใหสามารถทําการเพาะปลูกไดทั้งฤดูฝน และ ฤดูแลง พื้นที่รับประโยชน (ฤดูฝน) ๒๐๐ ไร
พื้นที่รับประโยชน (ฤดูแลง) ๔๕ ไร ปริมาณนํ้ากักเก็บสูงสุดของป (สิ้นฤดูฝน) ๓๖๔,๐๐๐ ลบ.ม.
๕.๒. กอสรางระบบสงนํ้าแบบระบบทอเขื่อนดินสันเขื่อนยาว ๑๑๘ เมตร กวาง ๖ เมตร
สูง ๑๓.๑๐ เมตร ปริมาตรเก็บกักได ๐.๓๐๘ ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณนํ้าไหลลงอางเก็บนํ้า
๒,๔๖๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยโปง
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดําริใหกองบัญชาการ
หนวยผสมพลเรือนตํารวจทหารที่ ๒๑ หรือ พตท.๒๑ (พตท.๑๗๑๘ เดิม) จัดหาที่ดินทํากินซึ่ง
พตท.๒๑ จึ ง มี ห นั ง สื อ เลขที่ สร.๔๐๐๑(๒๑๘) ๕/๑๘๐ ลงวั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๒๔
ใหกรมชลประทานกอสรางแหลงนํา้ เพือ่ สนับสนุนโครงการ บริเวณหวยปลาดุก หวยนํา้ สวย หวยชม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
ตามแผนเริม่ ตนเพือ่ เปนแหลงนํา้ สําหรับการอุปโภค-บริโภคการเกษตรแกราษฎร จํานวน ๒๐๐
ครอบครัว ในพืน้ ที่ จํานวน ๔๐๐ ไร ปจจุบนั สามารถขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกไดอกี ประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐ ไร

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ จํานวน ๖๐๐ ไร
๔. ที่อยูโครงการ บานชมเจริญ หมูที่ ๑ ตําบลชมเจริญ อําเภอปากชม จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑ อางเก็บนํา้ ขนาดกลางเขือ่ นดิน เปนแหลงนํา้ สําหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรแก
ราษฎร ๒๐๐ ครอบครัว ใหสามารถทําการเพาะปลูกไดทง้ั ฤดูฝน และฤดูแลง พืน้ ทีร่ บั ประโยชน
(ฤดูฝน) ๑๖๙ ไร พืน้ ทีร่ บั ประโยชน (ฤดูแลง) ๔๔ ไร ประชาชนรับประโยชน ๑๕๘ คน ปริมาณนํา้
กักเก็บสูงสุดของป (สิน้ ฤดูฝน) ๓๖๘,๐๐๐ ลบ.ม.
๕.๒ กอสรางระบบสงนํ้าแบบระบบทอ ความยาว ๖.๕๐๔ กิโลเมตร อางเก็บนํ้าขนาด
กลางเขื่อนดิน สันเขื่อนยาว ๑๐๒ เมตร กวาง ๖ เมตร สูง ๑๓.๒๐ เมตรปริมาตรเก็บกักได
๐.๒๙๗ ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณนํ้าไหลลงอางเก็บนํ้า ๑,๐๙๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
๕.๓ สถานะ สามารถใชประโยชนไดอยู

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒๕
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยไร
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
ไดเสด็จยังจังหวัดเลย ทรงมีพระราชดําริใหกองบัญชาการหนวยผสมพลเรือนตํารวจทหารที่ ๒๑
หรือ พตท. ๒๑ (พตท.๑๗๑๘ เดิม) จัดทําโครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ ความมัน่ คงบริเวณหวยปลาดุก
เพือ่ ใหราษฎรเขาอยูอ าศัยและมีทท่ี าํ กินซึง่ พตท. ๒๑ ไดมหี นังสือ เลขที่ สร.๔๐๐๑(๒๑๘) ๕/๑๘๐
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ ถึงกรมชลประทานกอสรางแหลงนํา้ เพือ่ สนับสนุนโครงการดังกลาว
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพือ่ จัดหาแหลงนํา้ สนับสนุนการจัดสรรทีด่ นิ ใหแกราษฎรในชนบท
๒.๒ เพือ่ ปองกันการบุกรุกปา และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๓ เพือ่ สนับสนุนนโยบายรักษาความมัน่ คง

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ จํานวน ๖๐๐ ไร
๔. ที่อยูโครงการ บานชมเจริญ หมูที่ ๑ ตําบลชมเจริญ อําเภอปากชม จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. กอสรางอางเก็บนํา้ เปนแหลงนํา้ สําหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
แกราษฎรจํานวน ๒๐๐ ครอบครัว ใหสามารถทําการเพาะปลูกไดทง้ั ฤดูฝน และ ฤดูแลง พืน้ ที่
รับประโยชน (ฤดูฝน) ๓๙๔ ไร พืน้ ทีร่ บั ประโยชน ใหสามารถทําการเพาะปลูกไดทง้ั ฤดูฝน และ
ฤดูแลง พืน้ ทีร่ บั ประโยชน (ฤดูฝน) ๓๙๔ ไร พืน้ ทีร่ บั ประโยชน (ฤดูแลง) ๔๕ ไร ประชาชนรับ
ประโยชน ๕๑ คน ปริมาณนํา้ กักเก็บสูงสุดของป (สิน้ ฤดูฝน) ๒๔๙,๐๐๐ ลบ.ม.
๕.๒ กอสรางระบบสงนํา้ แบบระบบทอ ความยาว ๘.๔๔๗ กิโลเมตร อางเก็บนํา้ ขนาดกลาง
เขือ่ นดินสันเขือ่ นยาว ๑๑๖ เมตร กวาง ๖ เมตร สูง ๑๕.๒๐ เมตร ปริมาณเก็บกักได ๐.๒๒๐
ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณนํา้ ไหลลงอางเก็บนํา้ ๒,๓๙๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยสวย
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
ไดเสด็จยังจังหวัดเลย ทรงมีพระราชดําริใหกองบัญชาการหนวยผสมพลเรือนตํารวจทหารที่ ๒๑
หรือ พตท. ๒๑ (พตท.๑๗๑๘ เดิม) จัดทําโครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ ความมัน่ คงบริเวณหวยปลาดุก
เพือ่ ใหราษฎรเขาอยูอ าศัยและมีทท่ี าํ กินซึง่ พตท. ๒๑ ไดมหี นังสือ เลขที่ สร.๔๐๐๑(๒๑๘) ๕/๑๘๐
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ ถึงกรมชลประทานกอสรางแหลงนํา้ เพือ่ สนับสนุนโครงการดังกลาว
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพือ่ จัดหาแหลงนํา้ สนับสนุนการจัดสรรทีด่ นิ ใหแกราษฎรในชนบท
๒.๒ เพือ่ ปองกันการบุกรุกปา และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๓ เพือ่ สนับสนุนนโยบายรักษาความมัน่ คง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๒,๐๐๐ ไร
๔. ทีอ่ ยูโ ครงการ หมูท ่ี ๑ บานหวยปลาดุก ตําบลนาดอกคํา
อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. เพื่อเปนแหลงนํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรแกราษฎร ๒๐๐ ครอบครัว
ใหสามารถทําการเพาะปลูกไดทั้งฤดูฝน และ ฤดูแลง พื้นที่รับประโยชน (ฤดูฝน) ๑๕๘ ไร
พื้นที่รับประโยชน (ฤดูแลง) ๓๐๘ ไร ประชาชนรับประโยชน ๒๕๔ คน ปริมาณนํ้ากักเก็บ
สูงสุดของป (สิน้ ฤดูฝน) ๓,๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
๕.๒. ระบบสายสงไฟฟา ขนาด ๕๐ ACSR ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร
๕.๓. กอสรางระบบสงนํ้าแบบระบบทอ ความยาว ๙.๘๘๖ กิโลเมตรพรอมอาคารควบคุม
การจายนํ้า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒๗
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้านํ้าเลย
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอธิบดีกรมชลประทานพรอมดวยเจาหนาที่ เขาเฝาทีพ่ ระราชตําหนัก
ภูพานราชนิเวศน ไดทรงมีพระราชดํารัสกับอธิบดีกรมชลประทาน และเจาหนาที่ โดยพิจารณา
วางโครงการเขือ่ นเก็บนํา้ นํา้ เลยที่ พิกดั 47 QQU 825-860 (บานหวยกะโปะ) เขือ่ นเก็บกักนํา้ นํา้ ทบ
ที่พิกัด 47QQV 830-808 (บานโพนงาม) แผนที่มาตราสวน 1:50,000 ระวาง 5343 III และ
เขื่อนเก็บกักนํ้านํ้าลายที่พิกัด 47QQV 951-352 (บานภูบอบิด) แผนที่มาตราสวน1:50,000
ระวาง 5343 I เพื่อจัดหานํ้าใหราษฎรในลุมนํ้าเลยทําการเพาะปลูก และมีนํ้าใชเพื่อการอุปโภค
บริโภคไดตลอดป

๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพือ่ กอสรางอางเก็บนํา้ ใหมนี า้ํ เพียงพอสําหรับสงเขาพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในเขตโครงการ
จํานวนพืน้ ทีช่ ลประทาน จํานวน ๕๙,๕๙๒ ไร
๒.๒ เพือ่ เปนแหลงเก็บกักนํา้ สําหรับการอุปโภค – บริโภค ของราษฎร
๒.๓ เพือ่ เปนแหลงเพาะพันธุส ตั วนา้ํ
๒.๔ เพือ่ บรรเทาอุทกภัย
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ จํานวน ๕๙,๕๙๒ ไร
๔. ที่อยูโครงการ บานหวยกะโปะ ตําบลแกงศรีภูมิ
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ๔๒๒๓๐
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อางเก็บนํา้ นํา้ เลย ความสูงเขือ่ น ๒๘.๕๐ เมตร ความยาวสันเขือ่ น ๕๐๐.๐๐ เมตร ความกวาง
สันเขื่อน ๘.๐๐ เมตร กักเก็บนํ้าเพื่อการชลประทานและอุปโภค – บริโภค มีความจุอางเก็บนํ้า
๓๕.๒๙ ลานลูกบาศกเมตร สงนํา้ ใหกบั พืน้ ทีช่ ลประทานของโครงการ มีพน้ื ทีจ่ าํ นวน ๒๔,๙๑๒ ไร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยศอกพรอมระบบสงนํ้า
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมื่อมีการจัดตั้งศูนยการเกษตรกรรมปลูกพืชในเขตรอน และปลูกพืชในเขตหนาว
(ศูนยพัฒนาปศุสัตวดานซาย) ภายในบริเวณศูนยฯ ขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
การเกษตรและกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯกรมชลประทาน จึงไดดําเนินการสํารวจออกแบบ
และกอสรางอางเก็บนํ้าขนาดเล็กในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดหาแหลงนํ้าเพื่อใชภายในศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริอําเภอดานซาย
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ จํานวน ๔๒ ไร
๔. ทีอ่ ยูโ ครงการ บานดานซาย ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑ ทํานบดิน กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร สูง ๘.๕๐ เมตรความจุทร่ี ะดับเก็บกัก
จํานวน ๐.๐๕๐ ลานลูกบาศกเมตร
๕.๒ สระนํา้ ภายในศูนย จํานวน ๑ บอ
๕.๓ คลองสงนํา้ สาย RMC ความยาว ๑,๗๑๐.๐๐ เมตร (รับนํา้ จากฝายบานเดิน่ )
๕.๔ เพือ่ เปนแหลงนํา้ ภายในศูนยพฒ
ั นาปศุสตั วตามแนวพระราชดําริอาํ เภอดานซาย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒๙
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยโขงชาง
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สํานักราชเลขาธิการ ไดขอใหสาํ นักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดําริ(สํานักงาน กปร.) พิจารณา กรณีศนู ยสง เสริมเกษตรทีส่ งู จังหวัดเลย บานหัวนา
หมูท ่ี ๑๐ ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ขอความอนุเคราะหในการจัดหาแหลงนํา้ เพือ่
อุปโภคบริโภคและ ทําการเกษตร และ พิจารณาโดยกรมชลประทานเห็นสมควรชวยเหลือกอสราง
เปนอางเก็บนํ้า จะสามารถนํานํ้าไปใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางเพียงพอ และชวยเหลือพื้นที่ทํา
การเกษตรของราษฎรไดประมาณ ๒๐๐ ไร ตามความกราบบังคมทูลของทีป่ รึกษาโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริ ปฏิบตั ริ าชการแทนราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๕.๓/๑๕๔๙๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๐
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดหาแหลงนํ้าใหราษฎรบานหัวนาใหมีนํ้าใชอุปโภคบริโภค
ทําการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝน และฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ จํานวน ๑,๐๐๐ ไร
๔. ที่อยูโครงการ บานหัวนา หมูที่ ๑๐ ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑ ทํานบดิน กวาง ๕ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๕๐ เมตร ความจุทร่ี ะดับเก็บกัก
๐.๐๙๐ ลานลูกบาศกเมตร
๕.๒ อาคารระบายนํ้าลนชนิด Duck Bill Weir ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง ๑.๒๐ เมตร
จํานวน ๑ แหง
๕.๓ อาคารทอสงนํ้าทอเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑ แหง
๕.๔ ระบบสงนํ้า ทอซีเมนตใยหิน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม
๒,๐๐๐ เมตร
๕.๕ เพื่อเปนแหลงนํ้าตนทุนใหแกศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงดานซาย และราษฎร ๑๔๐
ครัวเรือนและพืน้ ทีก่ ารเกษตรของราษฎร ๑๐๐ ไร พืน้ ทีร่ บั ประโยชน (ฤดูฝน) ๗๘๐ไร ปริมาณนํา้
กักเก็บสูงสุดของป (สิน้ ฤดูฝน) ๙๐,๐๐๐ ลบ.ม.

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยนํ้าหมันพรอมระบบสงนํ้า
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นายสมิง สิงขรณ รักษาการ ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลกกสะทอน ไดมหี นังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางระบบสงนํา้ เขา
สูพื้นที่การเกษตร เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนจากการขาดแคลนนํ้าของราษฎรใน
พื้นที่ โดยขอใหทรงรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดหาแหลงนํ้าใหราษฎรบานหมากแขง ใหมีนํ้าใชอุปโภคบริโภค และทําการเพาะปลูก
ไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑,๒๕๐ ไร
๔. ทีอ่ ยูโ ครงการ
บานหมากแขง หมูท ่ี ๔ ตําบลกกสะทอน
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑ กอสรางฝายทดนํา้ (คสล.) ความยาวสันฝาย ๓๕.๐๐ เมตร ความสูงสันฝาย ๒.๕๐ เมตร
๕.๒ กอสรางระบบสงนํา้ ทอสงนํา้ สายใหญฝง ซายทอ AC ขนาดf ๔๐๐-๓๐๐ มิลลิเมตร
๔,๑๗๕ เมตร
๕.๓ สงนํา้ ชวยเหลือราษฎร จํานวน ๑๘๐ ครัวเรือน มีนา้ํ อุปโภคบริโภคและสงนํา้ ในพืน้ ที่
ทําการเกษตรได ๑,๒๕๐ ไร พืน้ ทีร่ บั ประโยชน (ฤดูฝน) ๑,๗๕๐ ไร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓๑
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการฝายทดนํ้าและระบบสงนํ้าหวยผัก
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
ดวย สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเลยในระหวางวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ทรงไดทอดพระเนตรกิจกรรม
โครงการพั ฒ นาพื้น ที่เ ป น แหล ง ผลิ ต อาหารตามแนวพระราชดํ า ริ หว ยบ อ เหมื อ งน อ ย และ
หวยนํา้ ผัก ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว เมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ นายทหารประจําโครงการฯ
(พ.ท.อรรถพร โบสุวรรณ) ไดทลู ขอพระราชทานแหลงนํา้ เพือ่ การเกษตร สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชเสาวนียใ ห กรมชลประทานพิจารณาใหความชวยเหลือ
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ จัดหาแหลงนํา้ ใหราษฎรใชอปุ โภคบริโภค ทําการเพาะปลูกไดทง้ั ในฤดูฝนและฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ จํานวน ๒๒๐ ไร
๔. ที่อยูโครงการ บานหวยนํ้าผัก หมูที่ ๖ ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑ ฝายทดนํา้ หวยนํา้ ผัก(คสล.) ความยาวสันฝาย ๕.๐๐ เมตร ความสูงสันฝาย ๑.๒๐ เมตร
สามารถยกระดับนํ้าเขาสูระบบสงนํ้า สงนํ้าไปยังถังพักนํ้า จํานวน ๖ แหง และกระจายนํ้าเขา
พืน้ ทีก่ ารเกษตรของราษฎรบานหวยนํา้ ผักจํานวน ๒๒๐ ไร ระบบสงนํา้ ทอสงนํา้ สายใหญฝง ซาย
๔,๔๒๐ เมตร ทอสงนํา้ สายซอย ๑,๐๖๐ เมตร
๕.๒. กอสรางบอพักนํา้ ความจุ ๗๕ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๖ แหง
๕.๓ ชวยใหราษฎร จํานวน ๗๕ ครัวเรือน ๒๑๖ คน มีนา้ํ สําหรับอุปโภคบริโภค และครอบคลุม
พืน้ ทีท่ าํ การเกษตร ๔๐๐ ไร พืน้ ทีร่ บั ประโยชน (ฤดูฝน) ๒๒๐ ไร ครัวเรือนรับประโยชน ๗๕ ครัวเรือน
ประชาชนรับประโยชน ๒๑๖ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงเสด็จ ที่สถานีทดลองเกษตรที่สูง
ภูเรือ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ราษฎรบานหินสอ บานโปงกวาง มีความเดือดรอน เรื่องนํ้าในการ
อุปโภคบริโภค การเกษตร เลี้ยงสัตว และนํ้าใชของสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือไมเพียงพอ
จึงไดเสนอโครงการอางเก็บนํา้ โครงการอนุรกั ษพนั ธุพ ชื หมูท ่ี ๗ บานหินสอ ตําบลปลาบา อําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย เพือ่ ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณป ๒๕๔๕ โดยกรมชลประทานเปนผูด าํ เนินการ
และไดเสนอเปนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ แตเนือ่ งจากปริมาณนํา้ ในอางฯ มีเพียงพอ
สามารถที่จะสงนํ้าใหแกพื้นที่ดําเนินการกอสรางระบบสงนํ้าเพื่อสงนํ้าใหพื้นที่ดังกลาว
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดหาแหลงนํ้าใหราษฎร บานหินสอ บานโปงกวาง ตําบลปลาบา ใชอุปโภคบริโภค
ทําการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๕๐๐ ไร
๔. ทีอ่ ยูโ ครงการ
หมูท ่ี ๗ ตําบลปลาบา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. ทํานบดินกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๕๐ เมตร
๕.๒ อาคารระบายนํา้ ลน คสล.(Spill Way) จํานวน ๑ แหง
๕.๓ ทําใหราษฎร จํานวน ๑๘๐ ครัวเรือน ประชากร ๕๔๐ คน มีนา้ํ สําหรับทําการเกษตร
พืน้ ทีช่ ลประทาน ๑,๐๐๐ ไร พืน้ ทีร่ บั ประโยชน (ฤดูฝน) ๑,๐๐๐ ไร ปริมาณนํา้ กักเก็บสูงสุด
ของป (สิน้ ฤดูฝน) ๗๗๔,๐๐๐ ลบ.ม.

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓๓
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการฝายบานเดิ่น
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชดําริใหศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริอําเภอดานซาย จังหวัดเลย
เปนศูนยกลางในการผลิตพันธุส ตั วตา งๆ ทีจ่ าํ เปนเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และสงเสริมการขยายพันธุส ตั ว
ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ขาดแคลน รวมทั้งพิจารณาสัตวพันธุดีใหกับราษฎร
ในพืน้ ที่ ซึง่ ในการนีไ้ ดบรรจุงานชลประทานการพัฒนาและปรับปรุงแหลงนํา้ ประกอบดวยกิจกรรม
ปรับปรุงฝายบานเดิน่ และกิจกรรมขุดลอกสระเก็บนํา้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ จํานวน ๒ บอ ไวในแผนแมบท
ดังกลาวดวย กรมชลประทานจึงไดพิจารณาดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริดังกลาว
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ จัดหาแหลงนํา้ ใหราษฎรใชอปุ โภค
บริโภคทําการเพาะปลูกไดทง้ั ในฤดูฝนและฤดู
แลง และสงนํา้ ใหพน้ื ที่ โครงการศูนยพฒ
ั นา
ปศุสตั วตามพระราชดําริอาํ เภอดานซาย

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑,๐๐๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
บานเดิ่น ตําบลดานซาย
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. ฝายทดนํา้ (คสล.) ความยาวสันฝาย ๒๕.๐๐ เมตร
ความสูงสันฝาย ๔.๐๐ เมตร
๕.๒. ระบบสงนํา้ ทอสงนํา้ ทอ AC ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๓๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๑,๗๓๔.๕๒ เมตร
๕.๓. ทอเหล็กอาบสังกะสี (ทอคู) ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง ๕๐๐-๔๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
สงนํา้ เขาระบบสงนํา้ เดิม
๕.๔. คลองสงนํา้ ดาดคอนกรีตความยาว ๑,๗๑๐ เมตร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการสระเก็บนํ้าผาบาว-ผาสาว
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน
วโรกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปพุทธศักราช ๒๕๓๕ กรมชลประทานไดใหสํานักงาน
ชลประทานที่ ๔ พิจารณาขุดลอกหนองนํ้าเดิมและกอสรางทํานบดินเพื่อเก็บกักนํ้าฝน ตาม
โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก โดยโครงการชลประทานเลยไดดําเนินการในป ๒๕๓๔
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ พัฒนาแหลงนํา้ สําหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรแกราษฎร ใหสามารถทําการเพาะปลูก
ไดทง้ั ฤดูฝนและฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ

จํานวน ๕๖ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
บานนาซําแซง หมูที่ ๕ ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เขือ่ นดิน สูง ๖.๕๐ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร สันเขือ่ นกวาง ๖.๐๐ เมตร ความลึกนํา้ ๔ เมตร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓๕
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าผานาง-ผาเกิ้ง
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน
วโรกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปพุทธศักราช ๒๕๓๕ กรมชลประทานไดใหสํานักงาน
ชลประทานที่ ๔ พิ จ ารณาขุ ด ลอก หนองนํ้ า เดิ ม และก อ สร า งทํ า นบดิ น เพื่ อ เก็ บ กั ก นํ้ า ฝน
ตามโครงการพัฒนาแหลงนํา้ ขนาดเล็ก โดยโครงการชลประทานเลยไดทาํ การปรับปรุงในป ๒๕๓๗
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
จํานวน ๒๒๕ ไร
เพือ่ พัฒนาแหลงนํา้ สําหรับอุปโภค-บริโภค
และการเกษตรแกราษฎร ใหสามารถทําการ ๔. ที่อยูโครงการ
เพาะปลูกได ทัง้ ฤดูฝนและฤดูแลง
บานเอราวัณ หมูที่ ๕ ตําบลผาอินทรแปลง
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เขือ่ นดิน สูง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๒๘๐ เมตร สันเขือ่ นกวาง ๖.๐๐ เมตร ความลึกนํา้ ๓.๕๐ เมตร
ระดับขุดลอก +๓๔๔.๖๐๐ เมตร(รสม.) ระดับหลังทํานบดิน +๓๔๙.๕๐๐ เมตร(รสม.) ระดับธรณีทอ
+๓๔๕.๙๐๐ เมตร (รสม.) ระดับเก็บกัก +๓๔๘.๐๐๐ เมตร(รสม) ความจุ ๑๔๒ ลานลูกบาศกเมตร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยวังกวางโตนพรอมระบบสงนํ้า
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการ
อางเก็บนํ้าหวยวังกวางโตน พรอมระบบสงนํ้า บานหวยไผเหนือ ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขอพระราชทาน
ความชวยเหลือ (ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๘.๓/๓๙๗๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔)
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ พัฒนาแหลงนํา้ ตนทุนสําหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎรบานหวยไผเหนือ หมูท ่ี ๘ พรอมสงนํา้
ชวยเหลือพืน้ ทีก่ ารเกษตรของราษฎร พืน้ ทีเ่ พาะปลูกประมาณจํานวน ๓๐๐ ไร
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ

จํานวน ๓๔ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
หมูที่ ๘ ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. ทํานบดิน สูง ๑๔.๐ เมตร ความยาว ๒๘๐ เมตร
๕.๒. อาคารระบายนํา้ ลน กวาง ๔ เมตรสูง ๓.๕ เมตร
๕.๓. ทําใหราษฎรบานหวยไผเหนือ หมูท ่ี ๘ ตําบลปวนพุ และบริเวณใกลเคียง จํานวน ๑๔๗
ครัวเรือน ประชากร ๘๐๓ คน มีนา้ํ ใชสาํ หรับทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ และ
สามารถสงนํา้ สนับสนุนพืน้ ทีท่ าํ การเกษตรไดจาํ นวน ๓๐๐ ไร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓๗
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการจัดแหลงนํ้าชวยเหลือราษฎรตําบลเหลากอหก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ปรับปรุงอางเก็บนํ้าหวยนอย)
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนิน ณ โรงเรียนบานคาย
ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๔๐ น. ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาจัดหานํา้ ชวยเหลือราษฎร
ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ซึง่ ประสบปญหาขาดแคลนนํา้ สําหรับอุปโภค-บริโภค
การเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ประสานกับศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพื่อนําแนวทางการดําเนินการมาขยายผลในพื้นที่ดังกลาวดวย
กรมชลประทานจึงไดพจิ ารณากอสรางอางเก็บนํา้ จํานวน ๒ แหงและปรับปรุงอางเก็บนํา้ อีก ๑ แหง
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ จัดหาแหลงนํา้ ใหราษฎรใชอปุ โภคบริโภค ทําการเพาะปลูกไดทง้ั ในฤดูฝนและฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑๐๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ หมูที่ ๑ บานเหลากอหก
ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทํานบดิน กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. ขุดลอกอางเก็บนํ้า กวาง ๔๐
เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ความจุอางที่ระดับเก็บกัก ๐.๒๕๖ ลาน ลบ.ม.
หินเรียงทํานบดิน กวาง ๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ระบบสงนํา้ ฝง ซาย (LMC)
ทอซีเมนตใยหิน ขนาด ๓๐๐ มม.ชั้น ๒๐ ยาว ๖๔๖ เมตร บอพักนํ้า ขนาด เสนผาศูนยกลาง
๕.๐๐ x ๕.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แหง พื้นที่รับประโยชน จํานวน ๑๐๐ ไร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการจัดแหลงนํ้าชวยเหลือราษฎรตําบลเหลากอหก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อางเก็บนํ้าหวยสีดาพรอมระบบสงนํ้า)
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผล
การดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นบ า นค า ยตํ า บลกะลุ ว อ อํ า เภอเมื อ งนราธิ ว าส จั ง หวั ด นราธิ ว าส
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๔๐ น. ไดพระราชทานพระราชดําริให
กรมชลประทานพิจารณาจัดหานํ้าชวยเหลือราษฎรตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ โดยให
สํานักงาน กปร.ประสานกับศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริอําเภอดานซาย จังหวัดเลย
เพื่อนําแนวทางการดําเนินการมาขยายผลในพื้นที่ดังกลาวดวย กรมชลประทาน จึงไดพิจารณา
กอสรางอางเก็บนํ้า จํานวน ๒ แหง และปรับปรุงอางเก็บนํ้าอีกจํานวน ๑ แหง
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดหาแหลงนํ้าใหราษฎรในพื้นที่ตําบล
เหลากอหกใหมีนํ้าใชอุปโภคบริโภค และทําการ
เพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๔๕๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
บานนาเชื่อม หมูที่ ๒ ตําบลเหลากอหก
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทํานบดิน กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว ๙๗.๐๐ ม. สูง ๒๒.๐๐ ม. ความจุอางที่ระดับเก็บกัก
๐.๑๕๖ ลาน ลบ.ม. อาคารทอสงนํ้า จํานวน ๑ แหง อาคารระบายนํ้าลน (Spill Way)
จํานวน ๑ แหง ระบบสงนํ้า ทอ AC ความยาว ๒,๐๔๘ เมตร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓๙
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการจัดแหลงนํ้าชวยเหลือราษฎรตําบลเหลากอหก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อางเก็บนํ้าหวยทับหมู)
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนิน ณ โรงเรียนบานคาย
ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๔๐ น. ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาจัดหานํา้ ชวยเหลือราษฎร
ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ซึง่ ประสบปญหาขาดแคลนนํา้ สําหรับอุปโภค-บริโภค
การเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ประสานกับศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพื่อนําแนวทางการดําเนินการมาขยายผลในพื้นที่ดังกลาวดวย
กรมชลประทานจึงไดพจิ ารณากอสรางอางเก็บนํา้ จํานวน ๒ แหงและปรับปรุงอางเก็บนํา้ อีก ๑ แหง
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ จัดหาแหลงนํา้ ใหราษฎรใชอปุ โภคบริโภค ทําการเพาะปลูกไดทง้ั ในฤดูฝนและฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๔๐๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ หมูที่ ๑ บานเหลากอหก
ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทํานบดิน กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. สูง ๑๕.๕๐ ม. ความจุอางที่ระดับเก็บกัก
๐.๙๑๒ ลาน ลบ.ม. อาคารทอสงนํา้ จํานวน ๑ แหง อาคารระบายนํา้ ลน (Spill Way) จํานวน
๑ แหง ระบบสงนํ้า ทอ AC ความยาว ๕,๗๐๐ เมตร พื้นที่รับประโยชน จํานวน ๔๐๐ ไร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอางเก็บนํ้าหวยตาดสูงระบบสงนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณี ย กิ จ ทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนบ า นนาปอ ตํ า บลแสงภา
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไดพระราชทานพระราชดําริ
ใหกรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหลงนํ้าเพื่อชวยเหลือราษฎรบ านนาปอ และโรงเรียน
ตํ า รวจตระเวนชายแดนบ า นนาปอ ที่ ป ระสบป ญ หาขาดแคลนนํ้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดหาแหลงนํ้าใหราษฎรใชอุปโภคบริโภค ทําการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ

จํานวน ๔๒๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
บานนาปอ หมูที่ ๔ ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทํานบดิน กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. สูง ๑๔.๐๐ ม. ความจุอางที่ระดับเก็บกัก
๐.๑๐๔ ลาน ลบ.ม. อาคารทอสงนํา้ จํานวน ๑ แหง อาคารระบายนํา้ ลน (Spill Way) จํานวน
๑ แหง ระบบสงนํ้า ทอ AC ความยาว ๑,๙๐๐ เมตร พื้นที่รับประโยชน จํานวน ๔๒๐ ไร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๔๑
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการปรับปรุงการจัดหาแหลงนํ้าใหแกราษฎรตําบลทรัพยไพวัลย
ตําบลทรัพยไพวัลย อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานวังชมพู ตําบลทรัพยไพวัลย อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไดพระราชทานพระราชดําริ ใหกรมชลประทาน พิจารณาจัดหาแหลงนํ้า
เพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานวังชมพู และราษฎรบานวังชมพู
ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรแกราษฎร ใหสามารถทําการ
เพาะปลูกไดทั้งฤดูฝนและฤดูแลง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๒๐๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
บานวังชมพู หมูที่ ๕ ตําบลทรัพยไพวัลย
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑ ขุดลอกอางเก็บนํ้าบานนาอางคํา ความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ความจุหลังขุดลอก
๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
๕.๒ ปรับปรุงสระเก็บนํ้าหวยจําปากั้ง ความจุหลังปรับปรุง ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศกเมตร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการขุดลอกสระเก็บนํ้าโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนฮิลมารพาเบิล
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงติดตามความกาวหนา
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมารพาเบิล บานเหมืองทอง หมูที่ ๙
ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย เมือ่ วันที่ ๒๓ แหลงนํา้ เพิม่ เติมใหกบั โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนฮิลมารพาเบิล โดยการปรับปรุงสระเก็บนํา้ ภายในโรงเรียนใหสามารถเก็บกักนํา้ ไดมากขึน้
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพือ่ เปนการเพิม่ ปริมาณความจุเก็บกักของสระเก็บนํา้ ใหสามารถเก็บกักนํา้ ไดมากขึน้ สําหรับ
การอุปโภค-บริโภค
๒.๒ เพือ่ ใหมปี ริมาณนํา้ เพียงพอกับความตองการใชประโยชนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ฮิลมารพาเบิล ไดตลอดทั้งป
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
หมูบานเหมืองทอง หมูที่ ๔ ตําบลเชียงกลม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย

๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. งานขุดลอกเพือ่ เพิม่ ความจุสระเก็บนํา้
๕.๒. งานกอสรางอาคารทอลอดถนน
๕.๓. งานกอสรางอาคารทอนํา้ ทิง้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๔๓
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการจัดหาแหลงนํ้าในพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน บานโคกดงนอย
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผล
การดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาปศุสตั วตามพระราชดําริอาํ เภอดานซาย จังหวัดเลย เมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทาน สํานักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา
รวมกันจัดหาแหลงนํ้าใหโครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย พื้นที่ที่ดิน
สาธารณประโยชน ปาโคกดงนอย โดยการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร จํานวน ๕ แหงพรอมระบบ
สงนํ้า ความจุ ๓๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๒ ถัง
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อกอสรางฝายทดนํ้า เพื่อใชเปนแหลงนํ้าตนทุน สงนํ้าโดยทอสงนํ้าไปยังถังพักนํ้าให
ศูนยพฒ
ั นาปศุสตั วตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย พืน้ ทีท่ ด่ี นิ สาธารณะประโยชนปา โคกดงนอย
จํานวน ๗๐๐ ไร
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๗๐๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
บานเดิ่น ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑ ฝายทดนํา้ จํานวน ๕ แหง
๕.๒ ทอสงนํ้า AC ขนาด เส น ผ า ศู น ย ก ลาง
๒๐๐ มิ ล ลิ เ มตร ยาว ๘๘๐ เมตรท อ
สงนํ้าเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒๐๐
มิ ล ลิ เ มตร ยาว ๑๘๐ เมตร ถังพักนํ้า
ขนาด ๕x๕x๓ เมตร จํานวน ๒ แหง

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการระบบประปาโรงเรียนบานหมันขาว
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตาม
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย ด็อกเตอรเนวิน เสครีมซอว
ณ ตําบลคอนแสน อําเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี เมือ่ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ไดพระราชทานพระราชดําริให กรมชลประทาน ตรวจสอบสภาพแหลงนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าให
กับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในเครือขายพระราชานุเคราะห จํานวน ๑๙ แหง
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อจัดหาแหลงนํ้าใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหมันขาว และราษฎรใชอุปโภค
บริโภค ทําการเพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหมันขาว จํานวน ๑ โรงเรียน ราษฎรบานหมันขาว
จํานวน ๑ หมูบ า น ๑๐๑ ครัวเรือน พืน้ ทีก่ ารเกษตรจํานวน ๔๐๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหมันขาว หมูที่ ๔ ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. ฝายทดนํา้ ความกวางสันฝาย ๐.๕๐ เมตร ความยาวสันฝาย ๒๐.๐๐ เมตร ความสูงสันฝาย
๒.๐๐ เมตร
๕.๒. ระบบสงนํา้ ทอซีเมนตใยหิน (AC) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตรยาว ๒,๕๔๓ เมตร
๕.๓. ถังพักนํา้ ขนาด ๕.๐๐ x ๕.๐๐ x ๕.๐๐ ม.ความจุ ๑๒๕ ลูกบาศกเมตรจํานวน ๑ ถัง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๔๕
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าเลยวังไสย
(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
โครงการจัดหาแหลงนํ้าเพื่อโรงเรียนบานเลยวังไสย (โครงการใหม) ตําบลเลยวังไสย
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
การอุปโภค - บริโภค จํานวนหมูบาน ๓ หมูบาน จํานวนครัวเรือน ๒๒๐ ครัวเรือน
จํานวนประชากร ๙๐๐ คน การเกษตร ฤดูฝน ๒๕๐ ไร ฤดูแลง ๑๐๐ ไร
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
โครงการจัดหาแหลงนํา้ เพือ่ โรงเรียนบานเลยวังไสย (โครงการใหม) บานเลยวังไสย ตําบลเลยวังไสย
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พิกดั ตามแผนที่ 1:50,000 พิกดั 47QQU 768372 E 1 887847 N
ระวางแผนที่ 5343 III

๔. ที่อยูโครงการ
บานโครงการจัดหาแหลงนํ้าเพื่อโรงเรียนบานเลยวังไสย (โครงการใหม) ตําบลเลยวังไสย
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ขุดขยายสระเก็บนํา้ ดานหลังโรงเรียน พรอมปรังปรุงทํานบดิน อาคารระบายนํา้ ลน และ ขุดลอก
ตะกอนสระเก็บนํ้าดานหนาโรงเรียนและติดตั้งระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)
พรอมถังพักนํ้า ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๓ ถัง และระบบกระจายนํ้า

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการกอสรางอางเก็บนํ้านํ้าตับนอย
(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
โครงการกอสรางอางเก็บนํ้านํ้าตับนอย (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลนามาลา
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางอางเก็บนํา้ นํา้ ตับนอย
ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
การอุปโภค - บริโภค จํานวนหมูบาน ๓ หมูบาน จํานวนครัวเรือน ๒๒๐ ครัวเรือน จํานวน
ประชากร ๙๐๐ คน การเกษตร ฤดูฝน ๒๕๐ ไรฤดูแลง ๑๐๐ ไร

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
โครงการอางเก็บนํ้านํ้าตับนอยพรอมระบบสงนํ้า
(อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ) ตํ า บลนามาลา
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย พิกดั ตามแผนที่ 1:50,000
ลําดับชุด L7018 (UTM 720321E 19214554N)
ระวาง 5243 IV

๔. ที่อยูโครงการ
โครงการจัดหาแหลงนํ้าเพื่อโครงการกอสรางอางเก็บนํ้านํ้าตับนอย (อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ) ตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กําลังดําเนินการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๔๗
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการฝายบานนาจาน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
โครงการฝายบานนาจาน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสรางฝายบานนาจาน ไวเปนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
การอุปโภค - บริโภค จํานวนหมูบาน ๓ หมูบาน จํานวนครัวเรือน ๒๒๐ ครัวเรือน จํานวน
ประชากร ๙๐๐ คน การเกษตร ฤดูฝน ๒๕๐ ไรฤดูแลง ๑๐๐ ไร
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
ฝายบานนาจาน บานนาจาน หมูท ่ี ๒ ตําบลนาพึง
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย พิกดั ตามแผนที่ 1:50,000
พิ กั ด 47 QQV 190-2ลํ า ดั บ ชุ ด L 7018
ระวาง 5243 IV UTM 718980E 1924734N

๔. ที่อยูโครงการ
โครงการจัดหาแหลงนํ้าเพื่อโครงการ
ฝายบานนาจาน (อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ)
ตํ า บลนาพึ ง อํ า เภอนาแห ว จั ง หวั ด เลย

๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กําลังดําเนินการ

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยวังเงียงพรอมระบบสงนํ้า
(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลหวยสีเสียด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทาน

๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยวังเงียงพรอมระบบสงนํ้า(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
ตําบลหวยสีเสียด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการกอสราง
อางเก็บนํา้ หวยวังเงียงไวเปนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
การอุปโภค-บริโภค จํานวนหมูบาน ๒ หมูบาน จํานวนครัวเรือน ๒๑๕ ครัวเรือน
จํานวนประชากร ๘๒๐ คน การเกษตร ฤดูฝน ๒,๒๐๐ ไร ฤดูแลง ๘๐๐ ไร 
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยวังเงียงพรอมระบบสงนํ้า (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
ตําบลหวยสีเสียด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พิกัดตามแผนที่ 1:50,000 ลําดับชุด L7018
(UTM 792510E 1891580N) ระวาง 5343 III / 5343 II ความกาวหนา ๑๐.๔๗%

๔. ที่อยูโครงการ
โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยวังเงียง พรอมระบบสงนํ้า (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
ตําบลหวยสีเสียด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กําลังดําเนินการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๔๙
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการ กอสรางเสนทางสูบานหมากแขง ตําบลกกสะทอน
หนวยงานรับผิดชอบ หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๒
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
จังหวัดเลยไดมีคําสั่งที่ ๗๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานพัฒนาบานหมากแขง อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชยฯ และแตงตั้ง
คณะอนุทาํ งานพัฒนาดานตางๆ ซึง่ คณะอนุทาํ งานพัฒนาการคมนาคม โดย หนวยพัฒนาการเคลือ่ นที่ ๒๓
ไดรับผิดชอบการกอสรางเสนทางสูบานหมากแขง ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ ซอมแซมเสนทางคมนาคมระหวางตําบลเพื่อใหราษฎรสะดวกในการสัญจร
๒.๒ ลดอุบัติเหตุในการใชถนนเนื่องจากถนนเดิมชํารุด
๒.๓ ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งสามารถลดการละทิ้งถิ่นฐานของราษฎรในพื้นที่ได
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
เสนทางสาย บานกกกะบาก ตําบลโปง-บานหมากแขง
ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

๔. ที่อยูโครงการ
บานกกกะบาก ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ ดําเนินการกอสรางถนน
เส น ทางบ า นกกกะบาก-บ า นหมากแข ง ระยะทาง ๕
กิโลเมตร และอําเภอดานซาย ดําเนินการกอสรางถนน
เสนทาง บานนํา้ หมัน–บานหมากแขง ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บานคกงิ้ว ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๓ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมี
ความห ว งใยราษฎรในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง ส ว นใหญ มี ค วามยากจน จึ ง มี
พระราชเสาวนียใหมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดย
พั น เอกเรวั ต บุ ญ ทั บ จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ที่ มี ค วามเหมาะสม จั ด ทํ า โครงการฯ โดยดํ า เนิ น การส ง
เสริ ม อาชี พ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของราษฎรให มี ร ายได แ ละความเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น จึ ง ได
ดําเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณบานคกงิ้ว ตําบลปากตม อําเภอเชียงคานเพื่อดําเนินโครงการ
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑. เพื่อจัดเปนโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปพุทธศักราช ๒๕๓๕
๒.๒. เพื่อสงเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎรใหดีขึ้น
๒.๓. เพื่อใหราษฎรยากจนไมมีที่ดินใหมีที่ทํากิน
๒.๔. เพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
๒.๕. เพื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและเปนแหลงตนนํ้าลําธาร
๒.๖. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่
๒.๗ เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแหงหนึ่ง
๓. กิจกรรมที่ดําเนินการ
๓.๑ สมาชิกของโครงการฯ บานคกงิว้ ผลิต ผาไหม ผาฝาย และปกผา สงกองศิลปาชีพ
กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ
๓.๒ ตอนรับนักทองเที่ยว และคณะหนวยงานราชการตางๆ ที่ไดเขามาใชบริการสถานที่
ของโครงการฯ จัดกิจกรรมตางๆ

๔. พื้นที่ดําเนินโครงการ
จํานวน ๗๙ ไร ๑ งาน ๕๐ ตารางวา
๕. ที่อยูโครงการ
บานคกงิ้ว ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕๑
ประจําป ๒๕๖๔

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการบานเล็กในปาใหญ ผานาง - ผาเกิ้ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
หนวยงานรับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ ๒๘
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความหวงใยราษฎรในพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สวนใหญมีฐานะยากจนและตองประสบกับวิกฤตการณตางๆ เชน
นํ้าทวม ความแหงแลง ความไมแนนอนของสภาพดินฟาอากาศ เนื่องจากประชาชนมีการบุกรุก
ตัดไมทาํ ลายปาเพือ่ ทําไรเลือ่ นลอยกันมาก จึงทรงมีพระราชเสาวนียใ ห พล.ต.เรวัต บุญทับ ผบ.พล.ร.๓
ขณะนัน้ จัดหาพืน้ ทีโ่ ดยรวมกับจังหวัดเลย จัดทําโครงการสําหรับไวชว ยเหลือราษฎรยากจนและ
ขาดแคลนทีท่ าํ กินใหเขามาอยูใ นพืน้ ที่ สงเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหราษฎรมีรายไดและ
ความเปนอยูด ขี นึ้ เปนการชวยลดการบุกเบิกพืน้ ทีป่ า เขาเพือ่ การเกษตรของราษฎรไดอกี ทางหนึง่
จัดตัง้ โครงการบานเล็กในปาใหญ ผานาง - ผาเกิง้ ครัง้ แรกมีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑๓๕ ไร ปจจุบนั มีเนือ้ ที่
ทัง้ หมด ๕๔๑ ไร ๑ งาน ๖๘ ตารางวา และพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษทกี่ รมปาไมมอบใหดแู ลจํานวน ๑,๕๐๐ ไร
ขอมูลการเสด็จฯ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินโครงการฯ จํานวน ๕ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เสด็จพระราชดําเนินเปดโครงการบานเล็กในปาใหญ ผานาง-ผาเกิ้ง เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๕ ณ บานผานาง หมู ๕ ตําบลผาอินทรแปลง อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของราษฎรในโครงการใหดขี นึ้ ใหมอี าชีพและทีท่ าํ กินเปนหลักแหลง
สงเสริมงานศิลปาชีพและอาชีพเสริมอื่นๆ เพื่อใหราษฎรมีรายไดสามารถพึ่งพาตนเองได
๒.๒. รักษาสภาพปาที่สมบูรณมิใหถูกทําลาย อนุรักษ, ฟนฟูสภาพปาที่ถูกทําลายใหกลับ
คืนสูส ภาพเดิมใหมที ง้ั ปาธรรมชาติ ปาเศรษฐกิจ ปาใชสอยโดยใชพน้ื ทีแ่ ตนอ ยใหเกิดประโยชน
มากทีส่ ดุ
๒.๓. งานตามพระราชเสาวนีย ติดตามผูป ว ยในพระบรมราชานุเคราะห

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕๓
ประจําป ๒๕๖๔

๓. กิิจกรรมที่ีดําเนิินการ
๓.๑ กลุม ทอผาไหม
๓.๒ กลุม ตีเหล็ก
๓.๓ กลุม หัตถกรรมไม
๓.๔ กลุม สมุนไพร
๓.๕ กลุม นวดแผนไทย
๓.๖ ปจจุบนั (สิงหาคม ๒๕๖๔) อยูร ะหวาง
การกอสรางอาคารแสดงสินคาโดยไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเลย

๔. ที่อยูโครงการ
บานผานาง หมู ๕ ตําบลผาอินทรแปลง
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผาบาว–ผาสาว
หนวยงานรับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ ๒๘
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความหวงใยราษฎรในพืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ สวนใหญมฐี านะยากจน จึงมีพระราชเสาวนียใ หมลู นิธสิ ง เสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ จัดซื้อที่ดินในพื้นที่จังหวัดเลยและที่ดินของ
ราษฎรที่มีความประสงคนอมเกลาถวายใหกับมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ เพื่อชวยเหลือราษฎร ซึ่ง
ขาดแคลนที่ดินทํากิน เขามาอยูอาศัยโดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมงานศิลปาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวติ ใหกบั ราษฎรในพืน้ ที่ มีรายไดและความเปนอยูท ด่ี ขี น้ึ ตลอดจนใหอนุรกั ษปา ไม ดวย
การปลูกไมยืนตนทดแทนปาเสื่อมโทรม เพื่อปรับปรุงทรัพยากรปาไม ใหเหมือนสภาพคงเดิม
และเปนแหลงตนนํ้าลําธารสืบตอไป ไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินและจัดตั้ง“โครงการพัฒนาพื้นที่
เพือ่ เทิดพระเกียรติฯ” เมือ่ เดือนสิงหาคม ๒๕๓๓ ปจจุบนั มีเนือ้ ที่ ๒๗๕ ไร ๒ งาน ๒๙ ตารางวา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จโครงการฯ ผาบาว – ผาสาว จํานวน ๑ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๗
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑. เพื่อจัดเปนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวโรกาส ทีเ่ จริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ในพุทธศักราช
๒๕๓๕
๒.๒. เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ยากจนไมมีที่ดินทํากินไดมีที่อยูอาศัยและทํากิน
๒.๓. เพื่อพัฒนาสงเสริมอาชีพ ยกระดับรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ใกลเคียง
๒.๔. เพื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเพื่อปองกัน
และลดปญหาการบุกรุกทําลายปา ทั้งนี้ยังมุงใหเกิดผลตอการรักษาสภาพปาในพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียง
๒.๕. เพื่อจัดโครงการตัวอยางในลักษณะการพัฒนาแบบผสมผสาน และมุงกระจายและ
ขยายความชวยเหลือแกราษฎรในบริเวณรอบพื้นที่โครงการฯดวย
๒.๖. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕๕
ประจําป ๒๕๖๔

๓. ที่อยูโครงการ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ เทิดพระเกียรติฯ ผาบาว–ผาสาว บานนาซําแซง หมูท ่ี ๕ ตําบลเขาหลวง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๔. กิจกรรมที่ดําเนินการ
๔.๑. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๔.๒. การบริหารและอํานวยการ
๔.๓. การพัฒนาอาชีพ
๑) กลุม ทอผาไหมและเลีย้ งไหม
๒) กลุม ดอกไมประดิษฐ
๓) กลุม เกษตรผสม – ผสาน
๔.๔. การติดตามความกาวหนา
๔.๕. ผลิตภัณฑและการตลาด
๔.๖. การพัฒนาศักยภาพ
๔.๗. การประชาสัมพันธ
๔.๘. การมีสว นรวมของสวนราชการอืน่ ๆ
๔.๙. กิจกรรมอืน่ ๆ

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการ ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๘ พืน้ ทีร่ อยตอของจังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ
ประสบปญหาดานความมั่นคง เนื่องจากการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสตจากภายนอกประเทศ
ราษฎรถูกผูกอการรายรบกวนขัดขวางการประกอบอาชีพไดรับความเดือดรอน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดําริใหกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองคฯ
สํ า รวจพื้ น ที่ แ ละพระราชทานพระราชทรั พ ย จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น จํ า นวน ๒ แปลง พื้ น ที่ ๓๙ ไร
๓ งาน ๙๓ ตารางวา ณ บานเดิ่น หมูที่ ๓ ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวั ดเลย
เพื่อจัดตั้ง “ศูนยศึกษาพัฒนาการเกษตรตามพระราชดําริ” ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้ง
ธนาคารขาวตามหมูบ า น เพือ่ ใหราษฎรมีขา วบริโภคตลอดปและอยูใ นพืน้ ทีไ่ ดโดยไมละทิง้ ถิน่ ฐาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ มีหนังสือแจงพระราชกระแสรับสั่ง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ใหกรมปศุสัตวใชประโยชน
ที่ดินที่ไดจัดซื้อไวเพื่อดําเนินการ “ศูนยศึกษาพัฒนาการเกษตร” เนนการเลี้ยงสัตวขยายพันธุ
สัตว และใหขอใชที่ดินแปลงอื่น เพิ่มเติมเพื่อใหมีความเหมาะสม เมื่อสถานการณดานความ
มั่นคงเขาสูภาวะปกติ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค ไดสงมอบโครงการใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดย กรมปศุสัตวรับผิดชอบพื้นที่โครงการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตน
มา ใช ชื่ อ “โครงการศู น ย พั ฒ นาปศุ สั ต ว ต ามพระราชดํ า ริ อํ า เภอด า นซ า ย จั ง หวั ด เลย”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ และเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑. เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.๒. เพือ่ ศึกษาวิจยั เทคโนโลยีดา นปศุสตั วและการเกษตรผสมผสานทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
๒.๓. เพือ่ เปนศูนยพฒ
ั นาการปศุสตั วและการเกษตรผสมผสาน เปนแหลงเรียนรูแ ละฝกอบรม
๒.๔ เพือ่ สาธิตการผลิตและการใชแปลงหญา ใหบริการพันธพชื อาหารสัตวใหแกเกษตรกร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕๗
ประจําป ๒๕๖๔

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
๓.๑ ทีด่ นิ ในพระปรมาภิไธย จํานวน ๔ แปลง เนือ้ ทีร่ วม ๑๕๑ ไร ๓ งาน ๘๗ ตารางวา
๓.๒. ทีด่ นิ สาธารณประโยชนทข่ี อใชประโยชนเพิม่ เติม ปาโคกดงนอย เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๗๐๐ ไร

๔. ที่อยูโครงการ
ศูนยพฒ
ั นาปศุสตั วตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย หมู ๓ บานเดิน่ ตําบลดานซาย
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
๕. การดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดําเนินการตาม ๓ ยุทธศาสตร ดังนี้
๕.๑ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๕.๒ ดานการศึกษาวิจัย สงเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๓ ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ อําเภอนาแหว/สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษกรมปาไม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จเยีย่ มในพืน้ ที่ อําเภอนาแหว รวม
จํานวน ๕ ครั้ง ไดรับทราบปญหาสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการเผชิญภาวะหนี้
สินของประชาชน จึงมีพระราชดําริใหดําเนินการแกไขปญหา ตามแนวทางที่เคยดําเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดนานและจังหวัดเชียงใหมมาแลว คือ พัฒนาตามแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหใชทรัพยากรอยางยั่งยืน โดย “โครงการ การจัดการของปา”
ใหดาํ เนินการแกไขปญหาความเสือ่ มโทรม โดย “โครงการสรางปา สรางรายได” เพือ่ ฟน ฟูปา ตน
นํา้ ลําธาร เพิม่ แหลงนํา้ มีลกั ษณะการปลูกพืชแบบผสมผสาน มีการปลูกปาไมเปนประธาน ควบคู
ไปกับการปลูกไมเศรษฐกิจเปนพืชควบ โดยไดดําเนินการในพื้นที่อําเภอนาแหวตั้งแตป ๒๕๕๗
ลักษณะพื้นที่อําเภอนาแหว รอยละ ๘๐ เปนพื้นที่ภูเขา สลับซับซอน สูงกวาระดับนํ้าทะเล
เฉลีย่ ๗๐๐ เมตร จุดสูงสุด ๑,๔๐๘ เมตร พืน้ ทีป่ า บางสวนยังอุดมสมบูรณ พืน้ ทีส่ ว นใหญอยูใ นเขตปาสงวน
และเขตอุทยานแหงชาติบางแหงถูกบุกรุก
พืน้ ทีบ่ ริเวณอางเก็บนํา้ หวยนํา้ ไพร บานนาแหวใหม หมูท ่ี ๕ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย บางสวน
ถูกราษฎรบุกรุกและทํากินมากอน มีการปลูกพืชเชิงเดีย่ วมาก ประมาณ ๒๙๐ ไร และเจาหนาทีไ่ ดยดึ
พืน้ ทีค่ นื เมือ่ ป ๒๕๕๖ ตอมาทางราชการตองการฟน ฟูพน้ื ทีป่ า จึงนอมนําโครงการสรางปาสรางรายได
ตามพระราชดําริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนแนวทางปฏิบตั ซิ ง่ึ
มีราษฎรทํากิน จํานวน ๓๔ ราย เขารวมโครงการสรางปาสรางรายไดบริเวณอางเก็บนํา้ หวยนํา้ ไพร
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพือ่ สรางอาชีพ เพิม่ รายได ใหแกสมาชิก สงเสริมการปลูกไมผลเปนไมเศรษฐกิจ ทีห่ ายาก
และเปนทีต่ อ งการของตลาดหมุนเวียนตามฤดูกาล
๒.๒ แกไขปญหาการบุกรุกและทําลายปา โดยประชาชนมีสว นรวม สรางสมดุลใหระบบนิเวศ
๒.๓ เพือ่ สงเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกไมผล ยืนตน และยางพารา เพือ่ ลดการบุรกุ ทําลาย
ปาไมอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ ปาตนนํา้ ลําธาร
๒.๔ เปนการขยายผลการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริฯ โครงการสรางปา สรางรายได
๒.๕ เปนการปลูกจิตสํานึกใหราษฎรในพืน้ ทีร่ กั ปาดูแลทรัพยากรปาไม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๕๙
ประจําป ๒๕๖๔

๒.๖ เพื่อใหชุมชนรายไดจากการปลูกตนไมรวมกับพืชเศรษฐกิจ ซึ่งการสงเสริมใหราษฎร
ปลูกพืชแบบผสมผสานระหวาปาไมกับไมเศรษฐกิจ โดยการปลูกไมใหมีความหลากหลายของ
ชัน้ เรือนยอด แบงเปน ๔ ชัน้ ไดแก ไมปา ไมผล ไมพมุ และไมหวั ใตดนิ โดยดําเนินการมาตัง้ แต ป ๒๕๕๗
ชวยใหราษฎรทีเ่ ขารวมโครงการฯ มีรายไดเลีย้ งครอบครัวอยางยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ที่ตั้งโครงการ
หมูท ่ี ๕ บานนาแหวใหม ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

๔. ที่อยูโครงการ
หมูท ่ี ๕ บานนาแหวใหม ตําบลนาแหว อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
๕. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จัดการอบรมสมาชิกที่เขารวมโครงการสรางปาสรางรายได จํานวน ๓๔ ราย ที่พื้นที่บริเวณ
อางเก็บนํ้าหวยนํ้าไพร เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของโครงการสรางปาสรางรายได/การสราง
เรือนเพาะชํา/เทคนิคการเพาะชํากลาไม และฝกปฏิบัติ

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๖๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ าํ บลเหลากอหก อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ บานเหลากอหก
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย (กิจกรรมสงเสริมปลูกแมคคาเดเมีย)
หนวยงานรับผิดชอบ อําเภอนาแหว/สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ เลย
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
นายเสถียร จันทะคุณ กํานันตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ไดมีหนังสือ
ขอพระราชทานความชวยเหลือ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ขอพระราชทานโครงการกอสราง
อางเก็บนํา้ ในบริเวณหวยสีดา หมูที่ ๒ บานนาเชื่อม ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
เมือ่ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาใหความชวยเหลือราษฎร ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย ในเรือ่ งแหลงนํา้ การปลูกพืช เพือ่ ใหมกี ารใชประโยชนทด่ี นิ อยางยัง่ ยืน กรมพัฒนาทีด่ นิ
ในฐานะ หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงไดดําเนินงานสนองพระราชดําริดังกลาว
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีต่ าํ บลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ในดานการฟน ฟู ปรับปรุงบํารุงดิน
อนุรักษดินและนํ้า ใหเกษตรกรในพื้นที่สามารถใชประโยชนจากพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีรายไดทม่ี น่ั คงเกษตรกรมีสขุ อนามัยทีด่ ี และเปนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๙,๕๐๐ ไร

๔. ที่ตั้งโครงการ
บานเหลากอหก บานนาเชื่อม บานนาลึ่ง บานผักกาม บานนาเจริญ หมูที่ ๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๕
ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๖๑
ประจําป ๒๕๖๔

๔. ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ ปงบประมาณ ๒๕๖๔
๕.๑. อบรมความรูทางวิชาการ
๑) ดานการอนุรักษดินและนํ้า จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๒) ดานการจัดการดินและการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๓) ดานการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๔) ดานการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๕.๒ การวางระบบอนุรักษดินและนํ้าพรอมปลูกไมยืนตน
โครงการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้า พรอมปลูกไมผลในพื้นที่โครงการพระราชดําริ
หมู ๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๕ ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
๕.๓ การติดตามประเมินผล
๑) ติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน
๒) ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
๓ ) ติดตามความพึงพอใจของราษฎรตอการพัฒนาพื้นที่

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๖๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงบานบอเหมืองนอยและบานหวยนํ้าผัก
หนวยงานรับผิดชอบ อําเภอนาแหว
ศูนยอํานวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอําเภอนาแหว
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
ป พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดเกิดปญหาเสนเขตแดน บริเวณบานรมเกลา ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ตรงขามกับเมืองบอแตน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทางการไทย ได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ใช ชุ ม ชน/หมู บ า น ชายแดน แสดงขอบเขตอาณาเขต
ประเทศไทย โดยจั ด ตั้ ง โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ ความมั่ น คงในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอนาแห ว
โดยกองทัพภาคที่ ๒ บานบอเหมืองนอย และบานหวยนํ้าผัก ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย โดยมีศูนยประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว
(พ.ม.พ.) ดูแลชวยเหลือใหเกิดความตอเนื่องสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายใน การจัด
ระเบียบชายแดนและการปองกันประเทศ อําเภอนาแหว ซึ่งมีพื้นที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ
ภูสวนทราย โดยมีลํานํ้าเหืองขวางกั้น มีเปาหมายจัดตั้งหมูบานปองกันตนเอง ๒ หมูบาน
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ สงเสริมการปลูกไมผลเปนไมเศรษฐกิจ ทีห่ ายากและเปนทีต่ อ งการของตลาด
๒.๒ สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทีไ่ ดจากโครงการ เสริมสรางรายไดใหสมาชิก
๒.๓ ยกระดับรายไดและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพืน้ ที่
๒.๔ สรางความมัน่ คงในพืน้ ที่ พัฒนาเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศนและการพาณิชย ในอนาคต
๒.๕ เปนการขยายผลการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริสรางปา สรางรายได

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๖๓
ประจําป ๒๕๖๔

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๕,๙๕๐ ไร
๔. ที่ตั้งโครงการ
บานบอเหมืองนอยและบานหวยนํ้าผัก ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

๕. การดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑. จัดอบรมและหาพันธุไมผลที่เปนไมเศรษฐกิจหายากและเปนที่ตองการของตลาดเชน
ทุเรียน มังคุด อโวคาโด โกโก ใหแกสมาชิกสรางปาสรางรายได ตามความประสงคของสมาชิก
หมูบานบอเหมืองนอย หมูที่ ๕ ตําบลแสงภา จํานวน ๖๐ คน และมอบใหราษฎรบานหวยนํ้าผัก
หมูที่ ๖ ตําบลแสงภา จํานวน ๕๔ คน
๕.๒. จัดหาครุภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการเกษตร เครื่องสกัดนํ้ามันพืชแบบเย็น โตะสแตนเลส
ขวดบรรจุ ปุยดินผสมปุยอินทรีย

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๖๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาเพือ่ ความมัง่ คงพืน้ ทีภ่ ขู ดั ภูเมีย่ ง ภูสอยดาว (๒) อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
หนวยงานรับผิดชอบ อําเภอนาแหว/สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๘ (ขอนแกน)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ “บานเล็กในปาใหญ” อันเนือ่ งมาจาก ป ๒๕๔๐ พระราชดําริในสมเด็จ
พระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ทีท่ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ รับบานบอเหมืองนอย และ
บานหวยนํา้ ผัก ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ซึง่ เปนหมูบ า นทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหมตามแผนงาน
ยุทธศาสตรพฒ
ั นาตามโครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงพืน้ ที่ ภูขดั ภูเมีย่ ง ภูสอยดาว ในเขตกองทัพ
ภาคที่ ๒ โดยดําเนินการพัฒนาราษฎรในพืน้ ทีใ่ หมคี วามอยูด กี นิ ดี ควบคูก บั การอนุรกั ษทรัพยากร
ปาไม ตามพระราชปณิธาน “คนอยูร ว ม กับปา” รวมทัง้ ดําเนินการขยายผลตามแนวพระราชดําริ
ดังกลาวไปยังหมูบ า นเปาหมายอืน่ ๆใหครอบคลุมทุกหมูบ า นในเขตพืน้ ทีข่ องอําเภอนาแหว จังหวัดเลย
กอ.รมน.ทภ ๒ สวนแยก ๑ ในฐานะผูร บั สนองพระราชดําริในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จึงไดเสนอขอใหกรมปาไมพจิ ารณาจัดใหโครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงพืน้ ที่ ภูขดั ภูเมีย่ ง ภูสอยดาว
(๒) ทีก่ อ ตัง้ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๓ เขารวมเปนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ดังกลาวดวย
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ ดําเนินงานตามโครงการ “บานเล็ก
ในปาใหญ” อันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
๒.๒. เพื่อเปนการสนองพระราชดําริ
และเปนการเฉลิมพระเกียรตินอมเกลานอม
กระหม อมถวายแด สมเด็ จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๒.๓. การฟนฟูสภาพปา

๒.๔. การสงเสริมพัฒนาอาชีพทางดาน
ป า ไม และส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒.๕. การเพาะกลาไมเพือ่ แจกจายใหราษฎร
ที่ตองการจะนําไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง
๒.๖. การทําฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน
เพื่อชะลอการไหลหรือลดความรุนแรงของ
กระแสนํ ้าลดการชะลางพังทลายของดิน
และกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากนนํ้าลําธาร

๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑,๐๙๙ ไร
๔. ที่ตั้งโครงการ
หมูที่ ๔ ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๖๕
ประจําป ๒๕๖๔

๕. การดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕.๑ งานอํานวยการและบริหารโครงการ
๕.๒ งานสงเสริมประชาสัมพันธและงานสงเสริมคุณภาพชีวิตหรืองานขยายผลสูชุมชน
๕.๓ งานพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงสันทนาการ
๕.๔ บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ป
๕.๕ บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗ – ๑๐ ป
๕.๖ บํารุงปาไมใชสอย
๕.๗ แนวกันไฟ
๕.๘ ปลูกปาฟนฟูโครงสรางระบบนิเวศตนนํ้า
๕.๙ ปลูกปาไมใชสอย
๕.๑๐ ปลูกปาหวาย

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๖๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการรักษนา้ํ เพือ่ พระแมของแผนดิน ลุม นํา้ หมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เพื่อสนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ที่ทรงหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและมีพระราชประสงคที่จะใหพสกนิกรที่อาศัยอยูในพื้นที่สูง
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณจงึ ได มอบหมายให
สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดเลย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวมบูรณาการจัดทําแผนแมบท
โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” ลุมนํ้าหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ระยะ ๒ ป
(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) เสนอตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
เพื่อรางโครงการเสนอตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพือ่ อนุรกั ษ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีล่ มุ นํา้
๒.๒. เพื่อสรางโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทําใหกับประชาชนในพื้นที่ลุมนํ้า
๒.๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื้นที่ลุมนํ้าใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒.๔. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพื้นที่ลุมนํ้า
๒.๕ เพื่อใหผูเขารับอบรมไดรูและเขาใจในหลักการ อุดมการณและวิธีการสหกรณ
๒.๖. การทําฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน เพื่อชะลอการไหลหรือลดความรุนแรงของ
กระแสนํ ้าลดการชะล างพังทลายของดิน และกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากนนํ้าลําธาร
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

๔. กิจกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ในปงบประมาณ ๒๕๖4
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของบูรณาการรวมกันขับเคลือ่ นการดําเนินโครงการรักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใน ๓ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
พืน้ ทีเ่ ปาหมายประกอบดวย หมูท ่ี ๑, ๒, ๔, ๖, ๑๑ และ ๑๒ ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๖๗
ประจําป ๒๕๖๔

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๖๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎรบาํ รุง
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎรบํารุง
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎรบํารุง เดิมชื่อโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานหวยลาด ตัง้ อยูห มูท ี่ ๘ บานหวยลาด ตําบลนาดี อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เริม่ แรกปลูกสราง
อาคารโดยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๔ เปดทําการสอนอยางเปนทางการ
เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙ มีนักเรียนจํานวน ๑๙ คน ชาย ๑๒ คน หญิง ๗ คน
เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดโอนไปอยูสังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๖
ตามคําสั่ง กก.ตชด. เขต ๖ ที่ ๑๓/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ตอมา
ใน ป พ.ศ. ๒๕๒๗ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๖ ไดมอบโอนคืนใหกับกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๔
ป ๒๕๒๖ สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
เงิน จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน และเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
แดพระองค กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ไดขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหวยลาด เปน “โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎรบํารุง”
ตั้งแตนั้นเปนตนมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎร จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ ทรงปลูกตนขนุนไพศาลทักษิณ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงปลูกตนราชพฤกษ
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๒. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑๗ ไร
๓. ที่ตั้งโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎรบํารุง หมูที่ ๘ บานหวยลาด ตําบลนาดี
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๑๒๐

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๖๙
ประจําป ๒๕๖๔

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๔.๒. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๔.๓. โครงการปองกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๔.๔. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๔.๕. โครงการฝกอาชีพ
๔.๖. โครงการสงเสริมสหกรณ
๔.๗. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห
๔.๘. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๑. ครู ตชด.จํานวน ๓ นาย
๕.๒. ครูผูดูแลเด็กจํานวน ๑ คน และครูอาสาจํานวน ๒ คน
๕.๓. ระดับการศึกษาที่เปดสอน ตั้งแตชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียน
ทั้งหมด จํานวน ๒๘ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๗๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยเปา
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
พืน้ ทีบ่ า นหวยเปาทีม่ ปี ระชาชนอพยพมาอยูจ ากหลายจังหวัด เชน อุดรธานี ขอนแกน มหาสารคาม
ชัยภูมิ เลย เพือ่ ประกอบอาชีพการเกษตร เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๐ ประชาชนไดเสนอตอกองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๔๖ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขอใหจดั ตัง้ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และไดรบั
อนุมตั จิ ดั ตัง้ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยเปา เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๐ โดยใชอาคาร
เรียนชัว่ คราวทีป่ ระชาชน รวมกันสราง ณ บริเวณทางทิศเหนือของหมูบ า น เปดทําการสอนในระดับ
ประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๕ มีนกั เรียนทัง้ หมด จํานวน ๓๐ คน ตอมาไดยา ยโรงเรียนไปตัง้ ในพืน้ ทีป่ จ จุบนั
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และทรงเยีย่ มราษฎร จํานวน ๕ ครัง้ ดังนี้
ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๔
ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
ครัง้ ที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘
ครัง้ ที่ ๔ เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
ครัง้ ที่ ๕ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑๕ ไร
๓. ที่ตั้งโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยเปา เลขที่ ๘๓ หมูที่ ๕ ตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๑๕๐

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๗๑
ประจําป ๒๕๖๔

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๔.๒ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๔.๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๔.๔ โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๔.๕ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห
๔.๖ โครงการสงเสริมสหกรณ
๔.๗ โครงการฝกอาชีพ
๔.๘ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๑ ครู ตชด. จํานวน ๘ นาย
๕.๒ ครูผูดูแลเด็กจํานวน ๒ คน
๕.๒ ระดับการศึกษาที่เปดสอน ตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนรวม
ทั้งหมดจํานวน ๑๒๕ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๗๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหมันขาว
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหมันขาว
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ชุมชนบานหมันขาว ไดรว มกันกอสรางศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขึน้ เปนอาคาร
ไมหลังคา มุงหญาคา ฝาไมไผ มีเด็กเล็ก จํานวน ๖๓ คน โดยไดรบั คาตอบแทนจากสมาคมไทยสรางสรรค
ป ๒๕๔๐ องคการ ESF (อีเอสเอฟ) ไดเขามาชวยเหลือสนับสนุน โดยอยูในความดูแล
ของสมาคมไทยสรางสรรค
ป ๒๕๔๕ สมาคมไทยสรางสรรคไดมอบโอนการจัดการศึกษาใหกบั โรงเรียนเย็นศิระบานหมาก
แขง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ ไดมอบโอนการจัดการศึกษา ใหกบั กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
และอนุมตั จิ ดั ตัง้ เปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหมันขาว เมือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผล
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎร จํานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๒. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑๕ ไร ๑ งาน
๓. ที่ตั้งโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหมันขาว หมูที่ ๓๓ ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๑๒๐

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๗๓
ประจําป ๒๕๖๔

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๔.๒ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๔.๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๔.๔ โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๔.๕ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห
๔.๖ โครงการสงเสริมสหกรณ
๔.๗ โครงการฝกอาชีพ
๔.๘ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๑ ครู ตชด. จํานวน ๘ นาย
๕.๒ ครูผูดูแลเด็กจํานวน ๑ คน
๕.๒ ระดับการศึกษาที่เปดสอน ตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนรวม
ทั้งหมดจํานวน ๗๘ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๗๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมารพาเบิล้
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมารพาเบิ้ล
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมารพาเบิล เดิมชื่อ “โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานเหมืองทอง” กอตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๓ โดย นายทองพูน ตุพล ประชาชน
ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย เสนอตอ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
เขต ๔ (ปจจุบันเปนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔) เปดทําการสอนครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓ มีนักเรียนจํานวน ๓๘ คน ครูตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน ๔ นาย
ทําการสอนระดับ ชั้น ป.๑ – ป.๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ บริษัท เฮงเคิลไทย จํากัด
โดย มิสเตอรฮิลมารพาเบิล พรอมคณะไดบริจาคเงิน เพื่อกอสรางอาคารเรียน ตามแบบ สปช.
๑๐๒/๒๖ จํานวน ๑ หลัง (๒ ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก) และจัดหาอุปกรณประจําโรงเรียน รวม
เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐ บาท และทําพิธีมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕
เพื่อเปนเกียรติแกผูบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของโรงเรียน กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน จึงไดใหตั้งชื่อโรงเรียนแหงนี้วา “โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมารพาเบิล
บานเหมืองทอง” ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผล
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎร จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ ทรงปลูกตนมะมวงพันธุเขียวเสวย
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ ทรงปลูกตนขนุนพันธุไพศาลทักษิณ
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๗๕
ประจําป ๒๕๖๔

๒. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑๕ ไร ๒ งาน ๑๖ ตารางวา
๓. ที่ตั้งโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฮิลมารพาเบิล ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย ๔๒๑๕๐ โทรศัพท ๐๘ ๕๗๔๗ ๐๖๖๗, ๐๘ ๙๙๔๒ ๘๑๘๒

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๔.๒ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๔.๓ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๔.๔ โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๔.๕ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.๖ โครงการฝกอาชีพ
๔.๗ โครงการสงเสริมสหกรณ
๔.๘ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๑ ครู ตชด. จํานวน ๗ นาย
๕.๒ ระดับการศึกษาที่เปดสอน ตั้งแตชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียน
รวมทั้งหมดจํานวน ๖๙ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๗๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
ชวงป พ.ศ. ๒๕๒๙ ในพื้นที่ตําบลหวยบอซืน มีประชาชนจากที่อื่นยายเขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อ
รับจางทําการเกษตร ตอมากลายเปนชุมชนซึง่ มีสถานศึกษาอยูห า งไกล เพือ่ แกไขปญหา กองรอย
ตชด. ๒๔๖ เชียงคาน จึงไดรวมกับประชาชนในหมูบานปลูกสรางอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร
๑ หลัง ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เพื่อเปนสถานศึกษาของเด็กในชุมชน และทําพิธีเปด
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙
โดยพันตํารวจโทเสรีไทย เชาวไว ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖ เปนประธาน
จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ มีนักเรียน ๒๓ คน ครู ๔ นาย โรงเรียน
มีพื้นที่จํานวน ๒๔ ไร จากการบริจาคของประชาชนและขออนุมัติใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎร จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ ทรงปลูกตนขนุนพันธุไพศาลทักษิณ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ทรงปลูกตนมะมวงพันธุเขียวเสวย
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทรงปลูกตนมะมวงพันธุโชคอนันต
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๗๗
ประจําป ๒๕๖๔

๒. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๒๔ ไร
๓. ที่ตั้งโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด ตําบลหวยบอซืน อําเภอปากชม
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๑๕๐

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑ โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๔.๒ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๔.๓ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ
๔.๔ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๔.๕ โครงการฝกอาชีพ
๔.๖ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๗ โครงการสงเสริมสหกรณ
๔.๘ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๕. สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๑ ครู ตชด. จํานวน ๗ นาย
๕.๒. ระดับการศึกษาที่เปดสอน ตั้งแตชั้น เด็กกอนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มี
นักเรียนรวมทั้งหมดจํานวน ๖๙ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๗๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานบานหนองแคน
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานบานหนองแคน
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแคน จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
โดยประชาชน บานหนองแคน ตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ไดเสนอกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ขอใหจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่
๒๔ ไร บริจาคโดย นายจันลี สุวรรณ ประชาชนบานหนองแคน ในการจัดตัง้ ครัง้ แรก มีครู ตชด.
จํานวน ๕ นาย ด.ต.อุดม คงพลปาน ทําหนาที่ครูใหญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผล
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎร จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖ ทรงปลูกตนกฤษณา บริเวณหนาอาคารเรียน
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ทรงปลูกตนชมพูพันธุทับทิมจันทร
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๒๔ ไร
๓. ที่ตั้งโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแคน ตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย ๔๒๒๑๐

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๔.๒ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๔.๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๔.๔ โครงการสงเสริมคุณภาพ
๔.๕. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห
๔.๖ โครงการสงเสริมสหกรณ สงเสริมความรูเกี่ยวกับสหกรณใหกับนักเรียนและชุมชน
๔.๗ โครงการฝกอาชีพ เมื่อสําเร็จการศึกษา นักเรียนสามารถประกอบชีพได
๔.๘ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกฝงใหเด็กนักเรียน เยาวชน
และ ประชาชน ในพื้นที่มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๗๙
ประจําป ๒๕๖๔

๕. สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๑ ครู ตชด. จํานวน ๗ นาย
๕.๒. ระดับการศึกษาที่เปดสอน ตั้งแตชั้น เด็กกอนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มี
นักเรียนรวมทั้งหมดจํานวน ๖๙ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๘๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาในพืน้ ทีโ่ รงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานวังชมภู
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๘ ประชาชนบานวังชมภู เสนอตอกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๒๔ ขอให จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนในพื้ น ที่ เพื่ อ บรรเทาความ
เดือดรอนที่บุตรหลานที่ตองเดินทางไปศึกษาเลาเรียนในพื้นที่หางไกล กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๒๔ จึงไดเสนอขอความเห็นชอบจากจังหวัดเลย ซึ่งไดรับความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๘ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จึงอนุมตั ใิ หจดั ตัง้ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานวังชมภู เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยประชาชนบานวังชมภู รวมกัน
สรางอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ในบริเวณที่ดินสาธารณะของหมูบานจํานวน ๓๐ ไร และ
เริ่มดําเนินการสอน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ โดยตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน ๗ นาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎร จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ ทรงปลูกตนพิกุล
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทรงปลูกตนพิกุล
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๒๐ ไร
๓. ที่ตั้งโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานวังชมพู หมูที่ ๕ ตําบลทรัพยไพรวัลย
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๒๒๐

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๘๑
ประจําป ๒๕๖๔

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๔.๒ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๔.๓ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๔.๔ โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๔.๕. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห
๔.๖ โครงการฝกอาชีพ
๔.๗ โครงการสงเสริมสหกรณ
๔.๘ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๑ ครู ตชด. จํานวน ๘ นาย
๕.๒. ระดับการศึกษาที่เปดสอน ตั้งแตชั้น เด็กกอนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
นักเรียนรวมทั้งหมดจํานวน ๙๑ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๘๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาปอ
หนวยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาปอ
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ จังหวัดเลย ไดเห็นชอบในการจัดตั้ง โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน บานนาปอ จึงไดเสนอและกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดอนุมัติ
ใหจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาปอ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๙ และสง
ตํารวจตระเวนชายแดน ไปรวมกับชาวบานนาปอ สรางอาคารเรียนชัว่ คราวขึน้ ๑ หลัง ในพืน้ ทีว่ า ง
บริเวณหมูบ า น จํานวน ๑๘ ไร และเปดทําการสอนเมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เปนตนมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผล
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎร จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ ทรงปลูกตนสนสามใบ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑๘ ไร
๓. ที่ตั้งโครงการ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนาปอ หมู ๔ ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๑๗๐

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๘๓
ประจําป ๒๕๖๔

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑ โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา
๔.๒ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๔.๓ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ
๔.๔ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๔.๕ โครงการฝกอาชีพ
๔.๖ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๗ โครงการสงเสริมสหกรณ
๔.๘ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๕. สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๑ ครู ตชด. จํานวน ๔ นาย ครูอัตราจาง ๑ คน
๕.๒. ระดับการศึกษาที่เปดสอน ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนรวม
ทั้งหมดจํานวน ๒๔ คน

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๘๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการฟน ฟูอาหารชางปาภูหลวง อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
หนวยงานรับผิดชอบ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง
โครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดําริใหดําเนินการ
โครงการปลูกพืชอาหารชาง ภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง โดย ผูหญิงมนัสนิตย วณิกกุล
ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ฝายบริหาร
งานทัว่ ไป มีหนังสือ ที่ รล 0010/1428 ลงวันที่ 9 เมษายน 2542 ถึงอธิบดีกรมปาไม แจงวา
ดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดําริ ใหดําเนินการโครงการปลูกพืช
อาหารชาง ในพื้นที่ปาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และเปนหนทางหนึ่งที่จะ
ชวยปองกันไมใหชางออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งชางจะออกไปทําความเสียหาย
ใหกบั พืชสวนไรนาของชาวบานและเปนเหตุใหชา งถูกทํารายถึงกับชีวติ ดังนัน้ เพือ่ เปนการสนอง
พระราชดําริ จึงไดมีการจัดตั้งโครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเลยขึ้น เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งผลสํารวจประชากรชางปาภูหลวง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒
มี จํานวน ๕๐ ตัว ป พ.ศ. ๒๕๕๐ มี จํานวน ๘๕ ตัว ป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจํานวน ๑๐๕ ตัว
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๘๖ ตัว
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑. เพื่อเปนการสนองพระราชดําริ และ เปนการ
เฉลิมพระเกียรติ นอมเกลานอมกระหมอมถวายแดสมเด็จ
พระนางเจาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
๒.๒. เพื่อเพิ่มแหลงอาหารและแหลงนํ้าใหเพียงพอตอ
ความตองการของชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง
๒.๓. เพื่อปองกันไมใหชางปาออกไปหากินนอก
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง และทําความเสียหายพืชไร
ของราษฎรที่ปลูกไวใหไดรับความเดือดรอน
๒.๔. เพื่อปองกันไมใหชางปาถูกทํารายเสียชีวิต
๒.๕. เพื่อสรางจิตสํานึกใหราษฎรมีสวนรวมในการ
อนุรักษชางปามิใหสูญพันธุไป
๒.๖. เพือ่ เปนการสงเสริมกิจกรรมการทองเทีย่ วอีกทางหนึง่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๘๕
ประจําป ๒๕๖๔

๓. ที่ตั้งโครงการ
บานนํ้าคอ ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๑๗๐

๔. กิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริิ
๔.๑ ฟนฟูแหลงอาหารและเฝาระวังชางปา
๑) ฟนฟูอาหารชางปา โดยเพิ่มแหลงอาหารและแหลงนํ้าใหเพียงพอตอความตองการ
ของชางปาเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่ไดรับความเสียหายจากชางปาทําลาย
พืชไร
๒) เฝาระวังปองกันชางปาไมใหถูกราษฎรทํารายเสียชีวิต
๔.๒. งานสงเสริมประชาสัมพันธและงานสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืองานขยายผลสู
ชุมชน
๑) จัดกิจกรรมสงเสริมการสื่อความหมายธรรมชาติ
๒) ประชาสัมพันธ เผยแพรใหความรูดานการอนุรักษปาไมและสัตวปา
๓) จัดพิมพแผนพับประชาสัมพันธ
๔.๓. งานสาธิตและสํารวจการปลูกปาฟนหรือปาเปยกหรือโปงเทียม โดยจัดทําโปงเทียมเพื่อ
เพิ่มแหลงอาหารใหกับสัตวปา

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๘๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ า นหมากแขง อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเลย
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
จังหวัดเลยไดมีคําสั่งที่ ๗๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานพัฒนาบานหมากแขง อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชยฯ และแตงตั้ง
คณะอนุทาํ งานพัฒนาบานหมากแขงดานตางๆ จํานวน ๑๑ ดาน ดังนี้
๑. คณะอนุทํางานพัฒนาอนุสรณสถาน รัชกาลที่ ๑๐
๒. คณะอนุทํางานพัฒนาการคมนาคม
๓. คณะอนุทํางานพัฒนาชุมชน/พัฒนาหมูบาน
๔. คณะอนุทํางานพัฒนาดานแหลงนํ้า
๕. คณะอนุทํางานพัฒนาดานการสาธารณสุข/คุณภาพชีวิต
๖. คณะอนุทํางานพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหกับประชาชน
๗. คณะอนุทํางานดานทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
๘. คณะอนุทํางานดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
๙. คณะอนุทํางานพัฒนาการศึกษา
๑๐. คณะอนุทํางานประชาสัมพันธ
๑๑. คณะอนุทํางานดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑. เพือ่ เปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐
๒.๒ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนจัดสวนปลูกไมดอกไมประดับ โดยรอบอุทยานเทิดพระเกียรติ
บานหมากแขง
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
พื้นที่บานหมากแขง ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

๔. ที่อยูโครงการ
บานหมากแขง ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๘๗
ประจําป ๒๕๖๔

๕. การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
๕.๑ คณะอนุทํางาน ๑๑ ดาน ตามคําสั่งจังหวัดเลย ที่ ๗๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่บานหมากแขง ในสวนที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
๕.๒ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามอยูเสมอ

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๘๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเลย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑. ประวัตคิ วามเปนมาของโครงการ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เดิมชื่อโรงเรียนบานนาจาน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระองค
ทรงมีพระดําริใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว ตาม
โครงการ “โรงเรียนเพียงหลวง” เพือ่ พัฒนาทักษะดานตางๆของเด็กใหเหมาะสมกับวัย สืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหาย รวมถึงใหครอบครัวและชุมชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้นึ ซึ่งมีพ้นื ที่เปาหมาย ๑๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร อํานาจเจริญ นครพนม
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ หนองคาย เลย กาญจนบุรี ตราด สระแกว สตูล ชุมพร ระนอง เชียงใหม
นาน แมฮองสอน และเชียงราย โดย โรงเรียนบานนาจาน ไดรับการเขารวมเปนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๘ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑ เพือ่ ใหเด็กไดรบั การพัฒนาความรูค วบคูก บั การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒.๒ เพือ่ ใหเกิดศูนยการเรียนรูเ พีอ่ พัฒนาเด็กในโรงเรียน/ชุมชน
๒.๓ เพือ่ ใหเด็ก ครอบครัว และชุมชนไดรบั การสงเสริมความรูก ารดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญา
๒.๔ เพือ่ ใหนกั เรียนและผูป กครองมีการรวมกลุม ทํากิจกรรมประกอบอาชีพ
๒.๕ เพือ่ ใหนกั เรียนและผูป กครองรูจ กั การใชเวลาวางในการทํางานระหวางเรียน
๒.๖ เพือ่ ใหนกั เรียนและผูป กครองสามารถประกอบอาชีพดวยความชือ่ สัตย สุจริต มีความ
วิรยิ ะอุตสาหะเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
๓. พื้นที่ดําเนินการของโครงการ
จํานวน ๑๔ ไร ๒ งาน ๓๖ ตารางวา

๔. ที่อยูโครงการ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๒๒๔/๑ หมู ๑ บานนาจาน ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๘๙
ประจําป ๒๕๖๔

๕. การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
๕.๑ โครงการเพียงหลวงสานตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒ กิจกรรมสินคาอาหารพื้นเมืองแปรรูป
๕.๓ กิจกรรมเกษตรอินทรีย
๕.๔ โครงการเพียงหลวง “Smart Kids”
๕.๕ กิจกรรมสรางนวัตกรรมทางสังคม หรือ อพม. นอย
๕.๖ กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตอาสา จิตสาธารณะและการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม
๕.๗ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
๕.๘ โครงการเพียงหลวง “สานพลังเครือขาย”
๕.๙ กิจกรรมประชุมเตรียมความพรอมภาคเครือขาย
๕.๑๐ กิจกรรมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ(กีฬาสานสัมพันธ)
๕.๑๑ กิจกรรมประชาสัมพันธบูรณาการกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
๕.๑๒ กิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนกระบวนทํางานรวมกับโรงเรียนเครือขาย

§º¾Ñ²¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõöô
â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÊÑ§¤ÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
¡Ô¨¡ÃÃÁ : ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òª¹º·àªÔ§¾×é¹·Õè»ÃÐÂØ¡μμÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
(àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§)
¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๙๑
ประจําป ๒๕๖๔

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๙๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๙๓
ประจําป ๒๕๖๔

ÀÒ¤¼¹Ç¡
จังหวัดเลย มีคาํ สัง่ แตงตัง้ คณะทํางานขับเคลือ่ นการดําเนินโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่จังหวัดเลย ดังนี้
๑. คําสั่งจังหวัดเลย ที่ ๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ แตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเลย
๒. บัญชีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเลย แบงตามการพัฒนา จํานวน
๑๐ ดาน ๔๖ โครงการ
๓. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๙๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๙๕
ประจําป ๒๕๖๔

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๙๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๙๗
ประจําป ๒๕๖๔

ºÑÞªÕâ¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ
áº‹§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ¨íÒ¹Ç¹ ñð ´ŒÒ¹ ôö â¤Ã§¡ÒÃ
1. éšćîēÙøÜÖćøóĆçîćĒĀúŠÜîĚĞć
ìĊę
ēÙøÜÖćø
1 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷ßö
2 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷ēðśÜ
3 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷ĕøŠ
4 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷îĚĞćÿü÷
5 ēÙøÜÖćøĂŠćÜđÖĘïîĚĞć îĚĞćđú÷óøšĂöøąïïÿŠÜîĚĞć
6 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷ýĂÖóøšĂöøąïïÿŠÜîĚĞć
7 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷ē×ÜßšćÜ
8 òć÷Āšü÷îĚĞćĀöĆîóøšĂöøąïïÿŠÜîĚĞć
9 òć÷ìéîĚĞćĒúąøąïïÿŠÜîĚĞćĀšü÷îĚĞćñĆÖ
10 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćÿëćîĊìéúĂÜđÖþêøìĊęÿĎÜõĎđøČĂ
11 òć÷ïšćîđéĉęî
12 ÿøąđÖĘïîĚĞć ñćïŠćü-ñćÿćü
13 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞć ñćîćÜ-ñćđÖĉĚÜ
14 ēÙøÜÖćøĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷üĆÜÖüćÜēêîóøšĂöøąïïÿŠÜîĚĞć
15 ēÙøÜÖćøÝĆéĒĀúŠÜîĚĞćßŠü÷đĀúČĂøćþãøêĞćïúđĀúŠćÖĂĀÖ
ĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉ(ðøĆïðøčÜĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷îšĂ÷)
16 ēÙøÜÖćøÝĆéĒĀúŠÜîĚĞćßŠü÷đĀúČĂøćþãøêĞćïúđĀúŠćÖĂĀÖ
ĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉ(ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷ÿĊéćóøšĂöøąïïÿŠÜîĚĞć)
17 ēÙøÜÖćøÝĆéĒĀúŠÜîĚĞćßŠü÷đĀúČĂøćþãøêĞćïúđĀúŠćÖĂĀÖ
ĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉ(ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷ìĆïĀöĎ)
18 ēÙøÜÖćøĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷êćéÿĎÜ øąïïÿŠÜîĚĞćĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉ
19 ēÙøÜÖćøðøĆÜðøčÜÖćøÝĆéĀćĒĀúŠÜîĚĞć ĔĀšĒÖŠøćþãøêĞćïúìøĆó÷ŤĕóüĆú÷Ť
20 ēÙøÜÖćø×čéúĂÖÿøąđÖĘïîĚĞćēøÜđøĊ÷îăĉúöćøŤóćđïĉĚú
21 ēÙøÜÖćøÝĆéĀćĒĀúŠÜîĚĞćĔîóČĚîìĊęéĉîÿćíćøèąðøąē÷ßîŤ ðśćēÙÖéÜîšĂ÷
22 ēÙøÜÖćøøąïïðøąðćēøÜđøĊ÷îïšćîĀöĆî×ćü
23 ēÙøÜÖćøÝĆéĀćĒĀúŠÜîĚĞćđóČęĂēøÜđøĊ÷îđú÷üĆÜĕÿ÷Ť
24 ēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜĂŠćÜđÖĘïîĚĞćîĚĞćêĆïîšĂ÷
25 ēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜĂŠćÜđÖĘïîĚĞćïšćîîćÝćî
26 ĂŠćÜđÖĘïîĚĞćĀšü÷üĆÜđÜĊ÷Ü ĂĞćđõĂõĎĀúüÜ

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēÙøÜÖćø
ßúðøąìćîÝĆÜĀüĆéđú÷

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๙๘ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔
ģ. éšćîēÙøÜÖćøýĉúðćßĊóÝĞćîüî Ĥ ēÙøÜÖćø
ìĊę
ēÙøÜÖćø
ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
Ģ ēÙøÜÖćøïš ć îđúĘ Ö Ĕîðś ć ĔĀâŠ ñćîćÜ-ñćđÖĉĚ Ü öèæúìĀćøïÖìĊę 28
ĂĞćđõĂđĂøćüĆè
ģ. ēÙøÜÖćøóĆçîćóČĚîìĊęđìĉéóøąđÖĊ÷øêĉĄ ñćïŠćü- öèæúìĀćøïÖìĊę 28
ñćÿćü ĂĞćđõĂüĆÜÿąóčÜ
Ĥ. ēÙøÜÖćøóĆçîćóČĚîìĊęđìĉéóøąđÖĊ÷øêĉĄ
ÖĂÜóĆîìĀćøøćïìĊę Ģ ÖøöìĀćøøćïìĊę ĩ
ïšćîÙÖÜĉĚüĂĞćđõĂđßĊ÷ÜÙćî
Ĥ. éšćîēÙøÜÖćøóĆçîćêĆüĂ÷ŠćÜĒúąýĎî÷ŤđøĊ÷îøĎšÝĞćîüî Ģ ēÙøÜÖćø
ēÙøÜÖćø
ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
ýĎî÷ŤóĆçîćðýčÿĆêüŤ êćöĒîüóøąøćßéĞćøĉ ĂĞćđõĂéŠćîàšć÷ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøýĎî÷ŤóĆçîćðýčÿĆêüŤĄ
ĥ. éšćîēÙøÜÖćøÿøšćÜðśćÿøšćÜøć÷ĕéšÝĞćîüî 1 ēÙøÜÖćø
ìĊę
ēÙøÜÖćø
ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
Ģ ēÙøÜÖćøÿøš ć Üðś ć ÿøš ć Üøć÷ĕéš êćöóøąøćßéĞ ć øĉ ÿ öđéĘ Ý óøąđìó ñĎš ĂĞ ć îü÷ÖćøÿĞ ć îĆ Ö ÜćîóĆ ç îć
øĆêîøćßÿčéćĄÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ ĂĞćđõĂîćĒĀšü
ìĊęéĉîđú÷
Ħ. éšćîēÙøÜÖćøóĆçîćóČĚîìĊęđÞóćąÝĞćîüî 3 ēÙøÜÖćø
ìĊę
ēÙøÜÖćø
Ģ ēÙøÜÖćøóĆçîćóČĚîìĊęđóČęĂÙüćööĆęîÙÜïšćîïŠĂđĀöČĂÜîšĂ÷ĒúąïšćîĀšü÷îĚĞć
ñĆÖ ĂĞćđõĂîćĒĀšü
2 ēÙøÜÖćøóĆ ç îćđóČę Ă ÙüćööĆę î ÙÜóČĚ î ìĊę õĎ ×Ć é õĎ đ öĊę ÷ Ü õĎ ÿ Ă÷éćüĂĆ î
đîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉ
3 ēÙøÜÖćø“øĆÖþŤđóČęĂóøąĒöŠ×ĂÜĒñŠîéĉî”účŠöîĚĞćĀöĆî êĞćïúÖÖÿąìĂî
ĂĞćđõĂéŠćîàšć÷

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
îć÷ĂĞćđõĂîćĒĀšü
- îć÷ĂĞćđõĂîćĒĀšü
- ĀĆüĀîšćēÙøÜÖćøĄ
đÖþêøĒúąÿĀÖøèŤÝĆÜĀüĆéđú÷

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๙๙
ประจําป ๒๕๖๔
ħ. éšćîēÙøÜÖćøóĆçîćĔîóČĚîìĊęēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî
ìĊę
ēÙøÜÖćø
ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
1 ēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî đÞúĉöøćþãøŤïĞćøčÜ - ÙøĎĔĀâŠ ø.ø.êßé.đÞúĉöøćþãøŤïĞćøčÜïšćîĀšü÷Āćé
ïšćîĀšü÷ĀćéĂĞćđõĂéŠćîàšć÷
2 ēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî ïšćîĀšü÷đðŜć
- ÙøĎĔĀâŠ øø. êßé ïšćîĀšü÷đðŜć
ĂĞćđõĂðćÖßö
3 ēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî ăĉúöćøŤóćđïĉú
- ÙøĎĔĀâŠ øø. êßé.ăĉúöćøŤóćđïĉúïšćîđĀöČĂÜìĂÜ
ïšćîđĀöČĂÜìĂÜĂĞćđõĂðćÖßö
4 ēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî ïšćîîćîÖðŘé
- ÙøĎĔĀâŠ øø.êßé.ïšćîîćîÖðŘé
ĂĞćđõĂðćÖßö
5 ēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî ïšćîĀîĂÜĒÙî - ÙøĎĔĀâŠ øø.êßé.ïšćîĀîĂÜĒÙî
ĂĞćđõĂîćéšüÜ
6 ēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî ïšćîüĆÜßöõĎ
- ÙøĎĔĀâŠ øø.êßé.ïšćîüĆÜßöõĎ
ĂĞćđõĂđĂøćüĆè
7 ēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî ïšćîîćðĂ ĂĞćđõĂ - ÙøĎĔĀâŠ øø.êßé.ïšćîîćðĂ
îćĒĀšü
8 ēøÜđøĊ÷îêĞćøüÝêøąđüîßć÷Ēéî ïšćîĀöĆî×ćü
- ÙøĎĔĀâŠ øø.êßé.ïšćîĀöĆî×ćü
ĂĞćđõĂéŠćîàšć÷
Ĩ. éšćîēÙøÜÖćøóĆçîćđÿšîìćÜÙöîćÙö
ēÙøÜÖćø
ÖćøÖŠĂÿøšćÜđÿšîìćÜÿĎšïšćîĀöćÖĒ×šÜ êĞćïúÖÖÿąìĂîĂĞćđõĂéŠćîàšć÷

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
Ģ. îć÷ĂĞćđõĂéŠćîàšć÷
ģ. ĀîŠü÷óĆçîćÖćøđÙúČęĂîìĊę ģĤ

ĩ. éšćîēÙøÜÖćøôŚŪîôĎìøĆó÷ćÖø
ēÙøÜÖćø
ēÙøÜÖćøôŚŪîôĎĂćĀćøßšćÜðśćõĎĀúüÜĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉ
Ī. éšćîēÙøÜÖćøóĆçîćóČĚîìĊđę ìĉéóøąđÖĊ÷øêĉïšćîĀöćÖĒ×šÜ ĂĞćđõĂéŠćîàšć÷
ēÙøÜÖćø
ēÙøÜÖćøóĆçîćóČĚîìĊęđìĉéóøąđÖĊ÷øêĉĄ ïšćîĀöćÖĒ×šÜ ĂĞćđõĂéŠćîàšć÷
Ģġ. éšćîēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöĂČęîė ÝĞćîüî 1 ēÙøÜÖćø
ìĊę
ēÙøÜÖćø
1 ēøÜđøĊ÷îđóĊ÷ÜĀúüÜ Ģĩ ÝĆÜĀüĆéđú÷ ĂĞćđõĂđßĊ÷ÜÙćî

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
ĀĆüĀîšćēÙøÜÖćøĄ

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
ðúĆéÝĆÜĀüĆéđú÷

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îđóĊ÷ÜĀúüÜ 18

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๐๐ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย เปนประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดเลย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุม
ศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๐๑
ประจําป ๒๕๖๔

¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย มอบหมายให นายโสภณ สุวรรณรัตน
รองผูวาราชการจังหวัดเลย เปนประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประสานงานการ
ขับเคลือ่ นและขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดเลย

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๐๒ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
อุทยานเทิดพระเกียรติบานหมากแขง
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูว า ราชการจังหวัดเลย เปนประธานการประชุมเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนา
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานบานหมากแขง เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบา นหมากแขง
บานหมากแขง ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๐๓
ประจําป ๒๕๖๔

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๐๔ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน ลุมนํ้าหมัน
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย เปนประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่ดําเนินโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน ลุมนํ้าหมัน อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บานหมากแขง ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๐๕
ประจําป ๒๕๖๔

¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
อุทยานเทิดพระเกียรติบานหมากแขงบานหมากแขง
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผูวาราชการจังหวัดเลย มอบหมายให
นายชาญชัย คงทัน หัวหนาสํานักงานจังวัดเลย รวมใหการตอนรับคณะแมทัพภาค ๒ ที่เดินทาง
มาตรวจติดตามการดําเนินงานพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบานหมากแขง ตําบลกกสะทอน
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และโครงการรักษนา้ํ เพือ่ พระแมของแผนดิน ลุม นํา้ หมัน อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย ณ บานหมากแขง ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

นเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๐๖ โครงการอั
ประจําป ๒๕๖๔

¡ÒÃμÔ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ
การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดํ า ริ ฯ ของโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนฮิ ล มาร พ าเบิ ล ตํ า บลเชี ย งกลม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด ตําบลหวยบอซืน
อํ า เภอปากชม จั ง หวั ด เลย ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (ออนไลน ) โดยมี น ายชั ย ธวั ช เนี ย มศิ ริ
ผูวาราชการจังหวัดเลย, ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเลย, ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘,
ผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดเลย, ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, คณะครู นักเรียน
กรรมการสถานศึกษา สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมเฝารับเสด็จฯ

¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ
ÙèąìĊęðøċÖþć
îć÷ßĆ÷íüĆß đîĊ÷öýĉøĉ
ñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéđú÷
îć÷ēÿõè ÿčüøøèøĆêîŤ
îć÷ñéčÜýĆÖéĉĝ ĀćâðøĊßćÿüĆÿéĉĝ
îć÷èøÜÙŤ ÝĊîĂĞęć

øĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéđú÷
øĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéđú÷
øĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéđú÷

×Ă×ĂïÙčèñĎšÿîĆïÿîčî×šĂöĎú
ÿŠüîøćßÖćø ĂĞćđõĂìčÖĂĞćđõĂ ĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĔîÝĆÜĀüĆéđú÷
ÙèąñĎšÝĆéìĞć
îć÷ßćâßĆ÷
îć÷üÿĆîêŤ
îć÷đßćüŤüøøíîŤ
îć÷ÿčíĊ
îć÷íĊøóÜþŤ
îćÜÿćüèĆåéĉ ć
îćÜÿćüðŗũîĂîÜÙŤ
îć÷îĉÙö
îć÷óøßĆ÷

ÙÜìĆî
ĕì÷ÿčüøøè
ÖøćïĕÖøĒÖšü
ýøĊìéĆ ÝĆîìć
ïčâđóßø
éüÜýøĊ
ÝĂöĕíÿÜÙŤ
ýøöèĊ
ýøĊïčøĉîìøŤ

ĀĆüĀîšćÿĞćîĆÖÜćîÝĆÜĀüĆéđú÷
ñĎĂš ćĞ îü÷ÖćøÖúčöŠ Üćî÷čìíýćÿêøŤĒúą×šĂöĎúĄ
îĆÖüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ĒúąĒñîßĞćîćâÖćø
îĆÖüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ĒúąĒñîßĞćîćâÖćø
îĆÖüĉßćÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤßćĞ îćâÖćø
îĆÖüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ĒúąĒñîßĞćîćâÖćø
đÝšćóîĆÖÜćîíčøÖćøßĞćîćâÜćî
îć÷ßŠćÜĕôôŜćßĞćîćâÜćî
óîĆÖÜćîìøĆó÷ćÖøïčÙÙú

