
จังหวัดอํานาจเจริญ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วันที่ 5 มีนาคม  2553

ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ

สมเด็จพระ

ศรีนครินทร  
ทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณฯ

พระองคเจาศรีรัศมิ์

พระวรชายาฯ

ทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนฯ

ไมมี โครงการฟนเทียม

พระราชทาน

โครงการศูนย

ศิลปาชีพฯ

บานสรางถอ

โครงการคลิกนิก

เคลื่อนที่ฯ

โครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียน

ตชด.

โครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดาร

โครงการสํารวจ

เกลือไอโอดิน

โครงการกอสราง

หอถังสูง

ไมมี โครงการสายใยรัก

แหงครอบครัว

โครงการ

โรงพยาบาล

สายใยรักแหงครอบครัว

สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ

โครงการ

TO BE

NUMBER  ONE



โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ : ไมมีโครงการในพื้นที่



โครงการในสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนีฯ

โครงการฟนเทียม

พระราชทาน

ที่ตั้งโครงการ

ทุกหมูบาน/ชุมชน

ผูสูงอายุ 44,295 คน
เปาหมาย 162 คน
ดําเนินการ 158 ราย

รอยละ 97.53

หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด



โครงการในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

 โครงการศูนยศิลปชีพบานสรางถอนอก

ที่ตั้ง 
บานสรางถอนอก

ต.สรางถอนอย

อ.หัวตะพนา

เนื้อที่ 25 ไร

สมาชิก  118 ราย

-ตามพระราชเสาวนีย 105 ราย
-สมทบ  11 ราย

-ผูปวยในพระบรม
ราชานุเคราะห  2 ราย

รายไดหลัก

-ทํานา 2.4 ลานบาท
- เกษตรอื่นๆ 1.4 ลานบาท

รายไดเสริม

1.42 ลานบาท กลุมอาชีพ

116 ราย

เจียระไนพลอย

24 ราย
จักสาน 
20 ราย

ทอผาไหม

72 ราย

หนวยงาน

รับผิดชอบ

อ.หัวตะพาน มทบ.22

1.คัดเลือก ต.สรางถอ 
นอยเปนพื้นที่โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2. สงเสริมการรวมกลุม
ชมชน(ตอยอด SML)

3.เปดศูนยเรียนรูฯ

1.จัดสมาชิกเขาแขงขัน

กิจกรรมเสริม 
2.รวมกับ จนท.ของอําเภอ

ลาดตระเวนรอบปาดงใหญ

3.ติดตามความกวาหนา

ของสมาชิกกลุมตางๆ

4.ประชุมสมาชิกใน

โครงการ

5.ประสานขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

ฝายลําเซบาย

บานสรางถอนอก

ต.สรางถอนอย

พื้นที่

19,800 ไร



โครงการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกุมาร 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานเุคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

กิจกรรม

1. ออกหนวยบริการในรูปคลินิกเคลื่อนที่ / จัดแสดง
นิทัศการทุกหนวยงานในสงักัดกระทรวงเกษตร

2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแหงครอบครัว
การจัดนิทัศการ การบริการอาหารเสริม การจําหนาย
ผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

การดําเนินการ

-ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค. 2551 ณ อ.หัวตะพาน 565 ราย
-ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ก.พ. 2552 ณ อ.ชานุมาน   512 ราย
-ครั้งที่ 3 วันที่ 13-15 พ.ค. 2552 ณ อ.เมืองอํานาจเจริญ

1,677 ราย
-ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 ส.ค. 2552 ณ อ.เสนางคนิคม

558 ราย

หนวยงานรับผิดชอบ เกษตรจังหวัดอาํนาจเจริญ



โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียน

ตํารวจตระเวน

ชายแดน

โครงการพัฒนา

เด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร

โครงการสํารวจ

เกลือไอโอดีน 
ที่มีคุณภาพ

โครงการสราง

หอถังสงู

สถานที่ 
โรงเรียนหวยฆอง / โรงเรียนปากอ
-นักเรียน 510 คน 
ครู ตชด.27 นาย ครูชวยสอน 2 คน
-ป 2552 โรงเรยีนปากอไปสังกัด
สพฐ.

การเสด็จพระราชดําเนินทรงเยีย่ม

และติดตามโครงการ

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธ.ค. 2544

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พ.ย. 2549

กิจกรรม

แปลงผลิตพืช ผัก เห็ด การเลี้ยงไก
ปลาดุก สุกร
ป 2550 กรมอนามัยสนับสนุน
โครงการ”อาหารสะอาดปลอดภัย 
สุขานาใช เด็กไทยฟนดี”
ป 2552 ศูนยอนามัยที่ 7 จัดอบรม
คายแกนนํา

หนวยงานรับผิดชอบ สนง.เกษตรจังหวัด

สถานที่

โรงเรียนหวยฆอง / โรงเรียนปากอ
การดําเนินการ

จัดทําแหลงเรียนรูในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใหเกิด

การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย
1.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดี

3.โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา

4.โครงการนักเรียนในพระราชา

นุเคราะห

5.โครงการสงเสริมสหกรณ

6.โครงการฝกอาชีพ

7.โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

8.โครงการสงเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามันแมและเด็ก

สถานที่

โรงเรียนและหมูบานทุกแหงในพื้นที่

ต.ปากอ อ.ชานุมาน

หนวยงานรับผิดชอบ : สนง.สาธารณ

สุขจังหวัด

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนบานปากอ

รายละเอียดโครงการดื่มน้ําใชใหแก

โรงเรียน ตชด.บานปากอ

ดําเนินการเมื่อป 2546

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมชลประมาน



โครงการในสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ี
: ไมมีโครงการในพื้นที่



โครงการในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรศัมิ์ พระวรชายาฯ 

โครงการสายใยรัก

แหงครอบครัว

โครงการโรงพยาบาล

สายใยรักแหงครอบครัว

ที่ตั้งโครงการ

7 อําเภอๆ ละ 1 หมูบาน
1.บานหนองแห ม. 1 ต.นายม อ.เมือง

2.บานสรอย ม.10 ต.จานลาน อ.พนา

3.บานโนนสมบูรณ ม.1 ต.หนองสามสี

อ.เสนางคนิคม

4.บานนาคู ม.9 ต.สรางถอนอย

 อ.หัวตะพาน

5.บานหินขัน ม. 4 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน

6.บานฤกษอุดม ม. 7 ต.ลือ 
อ.ปทุมราชวงศา

7.บานน้ําทวม ม.5 ต.เปอย อ.ลืออํานาจ

กิจกรรมดําเนินการ

-จัดตั้งศาลาเรียนรูสายใยรักแหงครอบครัว
และแปลงเรียนรู

-อบรมความรูดานเกษตรสมบูรณ 
เพิ่มพูนสุขภาพแม และสนับสนุนปจจัย
-สนับสนุนดานอาชีพเสริมเพิ่มรายได
-ชมรมสายใยรักแหงครอบครัว /ครอบครัว
อบอุน /การออกกําลังกายแบบพืน้บาน /ปลูกผัก

สวนครัว รั้วกินได /สงเสริมการกินผัก ผลไม
และ อื่นๆ

หนวยงานรับผิดชอบ : สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ

ที่ตั้งโครงการ

ทุกโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ

เปาหมาย 2 แหง โรงพยาบาลอํานาจเจริญ และโรงพยาบาล
ปทุมราชวงศา

โรงพยาบาลทั้ง 2 แหง ไดรับการพัฒนาและผานเกณฑการประเมิน
ระดบัทอง จากคณะกรรมการระดบั เขารับประทานโลประกาศเกียรติ
คุณจากพระเจาวรวงศ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อ 6 ธันวาคม 2551



โครงการใน กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

โครงการ TO  BE NUMBER ONE

ที่ตั้งโครงการ : โรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ
กิจกรรม : โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

TO  BE NUMBER ONE 

การดําเนินการ : ใชกลยุทธการปรับทกุข สรางสุข แกไขปญหา พัฒนาอีคิว 

ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดเยาวชนอายุ 10 – 24 ป เขาเปนสมาชิก  

รอยละ 55

ผลการดําเนินงาน : ป 2552 เยาวชนสมัครเขาเปนสมาชิก  88,479 คน 

คิดเปน รอยละ 87.42

หนวยงานรับผิดชอบ : สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ 



จบการนําเสนอ…

ขอบคุณครับ


