
“ จะขอเดินตามรอยเทาพอไป                          

เหนื่อยยากเพียงไหนจะไมทําใหพอผิดหวงั ”





หัวขอการบรรยายสรุป

-  ความเปนมา ศูนยการพัฒนาโนนดินแดงฯ
-  การดําเนินงาน ศูนยการพัฒนาโนนดินแดงฯ



อํานาจเจริญอํานาจเจริญ

อุบลราชธานีอุบลราชธานี
ศรีสะเกษศรีสะเกษสุรินทรสุรินทร

บุรีรมัยบุรีรมัย

ความเปนมาของศูนยการพฒันาโนนดินแดงฯความเปนมาของศูนยการพฒันาโนนดินแดงฯ
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นครราชสมีานครราชสมีา

ออ..โนนดนิแดงโนนดนิแดง
ออ..ละหานทรายละหานทราย



ละหานทรายละหานทราย

ตาพระยาตาพระยา
65

พคท. ผนวกภาคอีสาน 
เปนสหพันธรัฐอินโดจีน 

อ.ละหานทราย  เปนแหลง กําเนิดและขยายตัว
ของ พคท. พื้นที่แรกในพื้นทีอ่ีสานลาง 
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ออ..ละหานทรายละหานทราย

กพชกพช.. 70

พระราชดําร ิเมื่อ วันที ่ 11 ตุลาคม  21

ใหกอสรางอางเก็บน้ําคลองมะนาว ที่บานโนนดินแดง 

บบ..โนนดินแดงโนนดินแดง
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- งานพัฒนาแหลงน้าํเพื่อการเกษตร

- งานพัฒนาอาชีพทุกสาขา

- งานปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสาธารณประโยชน

- งานจัดตัง้หมูบานและที่ทํากิน

- งานพัฒนาจิตใจและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

แนวทางพระราชดําริ
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ละหานทรายละหานทราย

กพชกพช..

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที ่          

อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย พ.ศ.2523-2526
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ผลการดําเนินงาน : ปดเขตงาน พคท. ไดอยางสิ้นเชิงใน ป 2526
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ละหานทรายละหานทราย

ปะคําปะคํา

93





- เปนแหลงสาธิตการประกอบอาชีพสาขา
- เปนศูนยกลางการบริการดานการพัฒนา
- ชวยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
- เปนแหลงฝกอบรมเจาหนาที่ราษฎร 
และทหารกอนปลดประจําการ



เขื่อนลํานางรองอางฯ คลองมะนาว



กิจกรรมเริ่มตน

- การกอสรางอางเก็บน้าํและการจัดระบบสงน้าํ
- งานพัฒนาแหลงน้ําและการจัดระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
- การจดัรูปที่ดินทายอางฯ ลํานางรองเปนแปลงเกษตรกรรมประณตี
- การจัดรูปที่ดนิทายอางฯ คลองมะนาวเปนแปลงเกษตรกรรมกึ่งประณีต
กิจกรรมเสริมเพื่อความตอเนื่องของโครงการ ฯลฯ



สรางป 2522

ความจุ 2.84 ลาน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน    700 ไร

สรางป 2523

ความจุ 121 ลาน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน    446 + 68,400 ไร

งานชลประทาน



งานพฒันาที่ดิน



งานสงเสริมการปลกูพชื



งานปลกูหมอนเลีย้งไหม



งานสงเสริมการประมง



งานสงเสริมการปศุสตัว



งานสงเสริมสหกรณ



งานเกษตรอุตสาหกรรม

ป ๒๕๓๘ 

เปนบริษัทจํากัด

ป ๒๕๔๔ 

ปดกิจการ



วิสาหกจิชมุชน



โครงการปลกูปาและอนุรักษพันธกุรรมพืช   
และการปลูกพืชพลังงานทดแทน

 ๗ ไร ไดผลผลิตสบูดํา  ๓๕๐  กิโลกรัม

- เมล็ดสบูดํา  ๙๐  กิโลกรัม

- เปลือก  ๒๖๐  กิโลกรัม 



บริการบานพกั             

- ๔  หอง               

หองประชมุ                

- ๑  หอง



ผลติ/จาํหนายสินคา                 

- ของบริษัท ดอยคํา   

- ของวิสาหกจิชมุชน 



งานสงเสริมไมผลและไมยืนตน
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งานสงเสริมอตุสาหกรรมในครัวเรือน



งานพฒันาปาไม



งานพัฒนาการศกึษา สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต





งานดูแลกลุมอาชีพในโครงการฯ จํานวน ๓๑๒ ราย

พื้นทีท่ายเขื่อนลํานางรอง และ อางฯ คลองมะนาว 
กลุมแปลงนาประณตี ๑๔๒ ราย 
แปลงผักนาใหม ๙๑ ราย
กลุมปลกูหมอนเลีย้งไหม ๗๖ ราย



ความตอเนื่องของโครงการ

ปรับระดับการทํางานตามแผนงานปกติของกระทรวงตางๆ 
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา



มุงเนนใหเปนแหลงสาธิต ศึกษาเรียนรู/ฝกอาชีพ/พัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร 



ดูแลชวยเหลือองคกร กลุมอาชีพในพื้นทีโ่ครงการและขยายผลตอ 



วางแผน/ติดตามงาน



แตงตั้งคณะทํางานฯ โดยผูวาราชการจังหวัด
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ผลการดําเนินงานในรอบ ๑ ป             
ศูนยการพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



กจิกรรมกลุมอาชพีฯ



กลุมแปลงนาประณีต       

ปลูกขาว 358 ไร              

- ผลผลิต  458.48 ตัน

- รายไดรวม 6.41 ลานบาท 

- เฉลี่ย 17,925 บาท/ไร

ปลูกขาวโพดฝกแข็ง 332 ไร

- ผลผลิต 331 ตัน

- รายไดรวม 1.29 ลานบาท

- เฉลี่ย 3,885 บาท/ไร 



กลุมแปลงผักนาใหม       

ปลูกขาว 220 ไร            

- ผลผลิต  299.95 ตัน

- รายไดรวม 4.19 ลานบาท 

- เฉลี่ย 19,088 บาท/ไร

ปลูกขาวโพดฝกแข็ง 121 ไร

- ผลผลิต 51 ตัน

- รายไดรวม 322,500 บาท

- เฉลี่ย 2,665 บาท/ไร 



กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม    

สมาชิก 76 ราย

รายไดเฉลี่ย/ราย               

23,281 บาท 



ผลงานสําคัญของหนวยงานตางๆ



โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลาํนางรอง



๑.  ชื่อสถาบัน       กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานรมเกลา

๒.  ที่ตั้งที่ทําการ  บริเวณหัวงานเขื่อนลํานางรอง  หมู ๙    

บานโนนดนิแดง

๔. จดัตั้งสถาบันเมื่อ วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๓๓   

มีสมาชิกเริ่มจัดตั้งจํานวน  ๕๓๗   คน

๓. สถานภาพของสถาบัน    ไมเปนนติบิุคคล



ขอบเขตกลุม

แบงเขตการสงน้ํา  จํานวน   ๔  เขต   

หัวหนากลุมพื้นฐาน จํานวน ๓๘  คน

 พื้นที่รบัน้ําชลประทานของสถาบัน

จํานวน     ๕,๒๔๖      ไร

สมาชิกผูใชน้ําปจจุบัน  

จํานวน    ๕๙๐   คน



โครงสรางการบริหารองคกร

นายคูณ  โพธิ์วิเศษ

หัวหนาเขตสงน้าํที่  2

นายประยูร  ชาภักดี

หัวหนาเขตสงน้าํที่  1

นายเชื่อม  กระสังข
ประธานกลุมบริหารฯ

นายหนม  แผลติดตะ
รองประธาน

นายสุธี  วิชุมา
เลขานุการ

นายจันทร  วังคะวิง
เหรัญญิก

นายล้ํา  จาํปาแกว
 หัวหนาเขตสงน้าํที่  4

นายสมนึก  สุกไกรสอน
 หัวหนาเขตสงน้าํที่  3

นายทองพูน  สอดเสน
ปฏิคม

นางสมควร  สะอาด
นายทะเบียน



งานปลกูหมอนเลีย้งไหม

สงเสริมมาตรฐานการทอผาไหมตามโครงการสืบสานตํานานไหมไทย 



งานสงเสริมประมงน้ําจดื

ผลติพนัธุสตัวน้ําปลอยลงแหลงน้ํา 

190,000  ตัว                  

สงเสริมอาชีพประมงราษฎร    

27 ราย 

แจกจายพันธุปลา 78,000 ตัว 



งานบริการการเรียนรูดานการเกษตร

ใหบริการการเรียนรูเชิงสาธิตแกเกษตรกร 1,913  ราย





สรุปกิจกรรม                          

ศูนยการพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

- เปนแหลงสาธิตการประกอบอาชีพ
- เปนศูนยกลางการบริการดานการพัฒนา
- ชวยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
- เปนแหลงฝกอบรมเจาหนาที่  ราษฎร 
และทหารกอนปลดประจําการ



ปาชุมชนดอนโจร ต.ลําไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรรีัมย

อาจารยประเทือง   มากชุมแสง  ประธานปาชุมชนดอนโจร



“น้ําแกมลิงในหลวง ”

นางสนิท  ทิพยนางรอง (นานอย) บ.ลิ่มทอง ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรรีัมย



“ ภูมคิุมกันสังคม  คนเขมขน  ชุมชนเขมแขง็ ”
โดย กํานัน ทองคํา  แจมใส กํานันตําบล จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรมัย



“ รักบานเกิดอยูอยางพอเพียง ”

โดย นางจําเรียง แปนรินทร ผูใหญบานหนองตาเขม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรรีัมย



ครัวเดยีวทําได ถาใจรักจริงไมทิ้งพอหลวง

โดยอาจารย วัฒนา  บวรชาติ บานกองพระทราย ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรรีัมย
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จบการบรรยาย                           
ศนูยการพัฒนาโนนดนิแดงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ


