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วันพฤหัสบดีที่  วันพฤหัสบดีที่  88    เมษายน  เมษายน  25532553      

ณ โรงแรมท็อปแลนด พิษณุโลกณ โรงแรมท็อปแลนด พิษณุโลก
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1. โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่คงพื้นที่  ภูขัด  ภูเมี่ยง  ภูสอยดาว                  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก

2. โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน  อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณโุลก        

3. โครงการมูลนิธชิยัพัฒนา อาํเภอพรหมพริาม   จังหวัดพิษณโุลก 

4. โครงการพัฒนาแหลงน้ําตามพระราชดําริ  18   โครงการ 

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
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          โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที ่ ภูขัด  ภูเมี่ยง  ภูสอยดาว   โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที ่ ภูขัด  ภูเมี่ยง  ภูสอยดาว   

อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณโุลกอําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณโุลก

 โครงการที่ 1  



55

บ.มณีแกว
บ.สองสี

บ.ธรรมวงศ

แขวงไชยะบลูี

อ.นาแหว

จว.พิษณุโลก

จว.อุตรดิตถ

บ.น้ําแจงพัฒนา

บ.น้ําจวง

บ.น้ําคับ

บ.รักชาติ

บ.เทอดชาติ
บ.รมเกลา

บ.หมั่นแสวง

บ.นุชเทียน

บ.ชํานาญจุยศอป.โครงการ พมพ.ภูขัดฯ

บ.นาตอน

บ.ขวดน้ํามัน
บ.บุงผลํา

บ.ลาดเรือ

บ.บอภาค

อ.ชาติตระการ

อ.นครไทย

บ.รักไทย

จว.เลย

บ.สงบสุข

แผนที่แสดงเสนทางและหมูบาน  จํานวน  21  หมูบาน

ศูนยอํานวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภสูอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด

พิษณุโลก ตามคําสั่งที่   พิษณุโลก ตามคําสั่งที่   31113111//25512551    ลงวันที่ ลงวันที่ 1111  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25512551

ศูนยอํานวยการประสานโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ศูนยอํานวยการประสานโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ 

ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก                 ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก                 

((ศอปศอป..โครงการ พมพโครงการ พมพ..ภูขัดฯภูขัดฯ))

คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินงาน ““รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน””

การบริหารจัดการของหนวยงานที่ตั้งในพื้นที่การบริหารจัดการของหนวยงานที่ตั้งในพื้นที่
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ศอปศอป..โครงการ พมพโครงการ พมพ..ภูขัดฯภูขัดฯ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดําริสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดําริ

สถานีทดลองพืชสวนบานรมเกลาสถานีทดลองพืชสวนบานรมเกลา

โครงการพัฒนาพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว โครงการพัฒนาพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ((11))

ศูนยรวมพรรณไมบารมเกลา ในพระราชดําริฯศูนยรวมพรรณไมบารมเกลา ในพระราชดําริฯ

อุทยานแหงชาติภูสอยดาวอุทยานแหงชาติภูสอยดาว

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเมี่ยงและภูทองเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเมี่ยงและภูทอง

หนวยงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการหนวยงานที่ตั้งในพื้นที่โครงการ
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การดําเนินงานที่สําคัญการดําเนินงานที่สําคัญ

11    งาน ศอปงาน ศอป..โครงการ พมพโครงการ พมพ..ภูขัดฯภูขัดฯ

22    โครงการ โครงการ ““รักษน้าํเพือ่พระแมของแผนดินรักษน้าํเพือ่พระแมของแผนดิน” ” ลุมน้าํภาคลุมน้าํภาค

33    โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

44    โครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบขั้นบนัใดโครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบขั้นบนัใด

55    โครงการศูนยพรรณไมบานรมเกลาในพระราชดาํริโครงการศูนยพรรณไมบานรมเกลาในพระราชดาํริ
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11.  .  งาน ศอปงาน ศอป..ฯฯ

--  ประสานงานทุกภาคสวนในพื้นที่ประสานงานทุกภาคสวนในพื้นที่

--  ติดตามสถานการณความมั่นคงในพื้นที่ติดตามสถานการณความมั่นคงในพื้นที่

--  งานชวยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธงานชวยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ

22. . งานศิลปาชีพ ภูขัด งานศิลปาชีพ ภูขัด 

--  สงเสริมงานดานศิลปาชีพใหราษฎรในโครงการสงเสริมงานดานศิลปาชีพใหราษฎรในโครงการ

33. . งานสนับสนุนการดําเนินงาน สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ภูขัดงานสนบัสนุนการดําเนินงาน สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ภูขัด

ศอปศอป. . โครงการ พมพโครงการ พมพ..ภูขัดฯภูขัดฯ
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ภาพกิจกรรม



1111

ภาพกิจกรรม
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การถางเพื่อสกัดกั้นการบุกรุกแผวถางปาการถางเพื่อสกัดกั้นการบุกรุกแผวถางปา
โดยการจัดระเบียบชุมชนใกลเคียงใหปรับปรุงระบบนิเวศโดยการจัดระเบียบชุมชนใกลเคียงใหปรับปรุงระบบนิเวศ

และคงสภาพปาใหอุดมสมบูรณ และคงสภาพปาใหอุดมสมบูรณ 

การตรวจสอบพื้นที่ทํากินของราษฎรการตรวจสอบพื้นที่ทํากินของราษฎร

ภาพกิจกรรม
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เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553  พ.อ.ธวัช   

ศรีสวาง  หน.ศอป.โครงการ พมพ.ภูขัดฯ  ตอนรับและ

บรรยายสรุปใหกับ นาย พลากร  สุวรรณรัฐ  องมนตรี 

และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  ณ  ศูนย รวมพรรณไมบ านรมเกล าใน

พระราชดําริ,        สถานีโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดําริ      ภูขัด ฯ และศูนยศิลปาชีพ ภูขัด ฯ   

ตําบลบอภาค  อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก
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เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ีค.๔๙ สมเด็จพระนางเจาฯ   พระบรมราชินีนาถ                                                                 ได

เสด็จฯ  เยี่ยมราษฎร   ทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่โครงการ ฯ  

โครงการ โครงการ ““รักษน้าํเพื่อพระแมของแผนดนิรักษน้าํเพื่อพระแมของแผนดนิ” ” ลุมน้ําภาคลุมน้ําภาค
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11.   .     เพื่อฟนฟูและอนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร   ใหสามารถเกิดประโยชนไดอยางยั่งยืน                      เพื่อฟนฟูและอนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร   ใหสามารถเกิดประโยชนไดอยางยั่งยืน                      

22.   .   เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชากรใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง  พอเพียงและเพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชากรใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง  พอเพียงและ

มีความสมดุลกับสิ่งแวดลอม                                                                                                    มีความสมดุลกับสิ่งแวดลอม                                                                                                                                    

33..      เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีเครือขายการเรียนรูดวยตนเองอยางเหมาะสม ภายใตการสนับสนุนเพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีเครือขายการเรียนรูดวยตนเองอยางเหมาะสม ภายใตการสนับสนุน

ของรัฐและองคกรในทองถิ่นของรัฐและองคกรในทองถิ่น

วัตถุประสงควัตถุประสงค

แหลงน้ําแหลงน้ํา

                                              ลําน้ําภาค มีตนกําเนิดจากแนวเทือกเขาภูสอยดาวและบริเวณแนวเทือกเขา  ระหวางลําน้ําภาค มีตนกําเนิดจากแนวเทือกเขาภูสอยดาวและบริเวณแนวเทือกเขา  ระหวาง

เขตติดตออําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ   กับอําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   มีทิศทางการเขตติดตออําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ   กับอําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   มีทิศทางการ

ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   ผานบานชํานาญจุย  บานบอภาค   บานลาดเรือ  บานนาตรอน    ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต   ผานบานชํานาญจุย  บานบอภาค   บานลาดเรือ  บานนาตรอน    

บานนาจาน   บานปาคา   บานชาติตระการ  แลวไหลลงแมน้ําแควนอยบานนาจาน   บานปาคา   บานชาติตระการ  แลวไหลลงแมน้ําแควนอย

โครงการ โครงการ ““รักษน้าํเพื่อพระแมของแผนดนิรักษน้าํเพื่อพระแมของแผนดนิ” ” ลุมน้ําภาคลุมน้ําภาค
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      กอสรางฝายบานนุชเทียน กอสรางฝายบานนุชเทียน 22  

    กอสรางระบบศูนยรวมพรรณกอสรางระบบศูนยรวมพรรณ

      ไมบานรมเกลาไมบานรมเกลา

  กอสรางฝายบานรักชาติกอสรางฝายบานรักชาติ

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

โครงการ โครงการ ““รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ” ลุมน้ําภาคลุมน้ําภาค
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กอสรางฝายบานรักชาติกอสรางฝายบานรักชาติ

สภาพโดยทั่วไปของฝายบานรักชาติที่กอสรางเสร็จแลว

             กอสรางฝายบานรักชาติ   บานรักชาติ  ตําบลบอภาค  อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก

ฝายชนิด Okey Weir  ขนาด  สงู 3.00  เมตร  ยาว 33.00  เมตร เพื่อทดน้ําและสงน้ําดวยระบบทอฝง

ขวา  จํานวน 1 แหง พรอมกอสรางอาคารประกอบ โดยเอื้อประโยชนตอราษฎรในพื้นที่บานรักไทย

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
โครงการ โครงการ ““รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ” ลุมน้ําภาคลุมน้ําภาค
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    สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขต สํารวจจัดทําแผนที่ระดับขอบเขต 

              และวางแผนการใชที่ดินและวางแผนการใชที่ดิน

  จัดจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ระบบอนุรักษดินและน้ํา 

        ((คันคูรับน้ําขอบเขาคันคูรับน้ําขอบเขา))

  สาธิตการใชปุยพืชสดสาธิตการใชปุยพืชสด

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

โครงการ โครงการ ““รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ” 

ลุมน้ําภาคลุมน้ําภาค
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    โครงการจัดทําแผนแปลงเรียนรูโครงการจัดทําแผนแปลงเรียนรู

ดานการเกษตรผสมผสานดานการเกษตรผสมผสาน

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

โครงการ โครงการ ““รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ” 

ลุมน้ําภาคลุมน้ําภาค
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เลี้ยงปลาในบอพลาสติก

โรงเพาะเห็ดนางฟา

ผลผลิตทุเรียนหมอนทอง ป 2552

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

โครงการ โครงการ ““รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ” ลุมน้ําภาคลุมน้ําภาค



2222

แผนปฏบิัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

  หนวยงานหนวยงาน   ป ป 25532553

  11. . กรมชลประทานกรมชลประทาน   

      22. . กรมปศุสัตวกรมปศุสัตว

      33. . กรมประมง    กรมประมง    

      44. . กรมพัฒนาที่ดิน                        กรมพัฒนาที่ดิน                        

      55. . กรมสงเสริมการเกษตร    กรมสงเสริมการเกษตร    

      66. . กรมสงเสริมสหกรณ    กรมสงเสริมสหกรณ    

      77. . กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร

      88. . กรมการขาวกรมการขาว

      99. . สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ         สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ         

    1010. . กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

    1111. . สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง((องคการมหาชนองคการมหาชน))

    1212. . สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการฯสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการฯ

2626,,100100,,200200

138138,,600600

389389,,100100

11,,332332,,950950

232232,,000000

9797,,000000

725725,,000000

9090,,000000

6060,,000000

884884,,000000

200200,,000000

9494,,000000

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น 3030,,342342,,850850

โครงการ โครงการ ““รักษน้าํเพื่อพระแมของแผนดนิรักษน้าํเพื่อพระแมของแผนดนิ” ” ลุมน้ําภาคลุมน้ําภาค
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ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง

      ถายทอดเทคโนโลยีและการจัดทํา

            แผนการผลิตของเกษตรกร        

     สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน

           ในรูปแบบธนาคารชุมชนอาหารชุมชน

      สงเสริมการปลูกไมผลไมยืน                 

            ตนแบบวนเกษตร  

ไดมีการสงเสรมิคุณภาพชีวิตของราษฎร  ดังนี้



2525

สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานและสงเสริมการ

ปลูกไมผล ไมยืนตน และไมใชสอย  

ตนผักหนาวบาน ป 2552

สงเสริมการเกษตรผสมผสานในรูปแบบ       

ธนาคารอาหารชุมชน



2626

ตนอะโวกาโด ปลูกป 2552

ตนพริกไทยปลูก ป 2552

ตนพลับ โครงการป 50 หมูที่ 12
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         คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้นมาก  เริ่มโครงการฯ รายได เฉลี่ยตอครอบครัว   

จากเดิม 8,400  บาท/ครัวเรือน/ป  ปจจุบันราษฎรมีรายไดประจําจากการเปนลูกจางสถานี ฯ   

อยางนอยครอบครัวละ 1  คน  รายไดเฉลี่ยตอคนเพิ่มขึ้นเปน 37,260 บาท/ครัวเรือน/ป

การสงเสริมอาชีพราษฎรในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง  

ทดลองผลิตปุยอัดเม็ดชีวภาพ

สงจําหนายผลผลิตทางการ

เกษตรของราษฎร 

นําผลผลิตจัดแสดงและ

จําหนายในงานนิทรรศการ



2828

ในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

ภาพกิจกรรมการสงเสริมอาชีพราษฎรภาพกิจกรรมการสงเสริมอาชีพราษฎร



2929สงเสริมดานการเกษตรในสาขาตางๆ



3030
ภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎรที่ดีขึ้นภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎรที่ดีขึ้น



3131
สภาพปาไมที่มีความอุดมสมบูรณมากขึ้นสภาพปาไมที่มีความอุดมสมบูรณมากขึ้น



3232
หนวยงานใหความชวยเหลือการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรใหเพียงพอหนวยงานใหความชวยเหลือการจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรใหเพียงพอ



3333
สวนของหนวยงานที่ยงัตองใหความชวยเหลือดานการตลาดสวนของหนวยงานที่ยงัตองใหความชวยเหลือดานการตลาด



3434

แผนที่แสดงเสนทางไป

ยังโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูง 

ตามพระราชดําริ ภูขัดฯ



3535
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โครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบขั้นบันไดโครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบขั้นบันได

กิจกรรมการดําเนินงาน

       

 พื้นที่ดําเนินการ บานน้ําจวง  หมู   13  ตําบลบอภาค  อาํเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก
   

งบประมาณที่ไดรับ  งบปกติ  กรมพัฒนาที่ดิน   จํานวน  2,059,200.- บาท

กิจกรรม
เปาหมาย

จํานวน หนวยนับ

1.  ขั้นบันไดนาขาว ปรับระดับพื้นที่

2.  ทางลําเลียงในไรนา

3.  ทอระบายน้ํา(ทอลอด)

4.  บอดักตะกอนดิน

5.  ปายโครงการ

100

3

5

10

1

ไร

กิโลเมตร

จุด

แหง

ปาย



3737

ประโยชนที่ไดรับจากโครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบขั้นบันไดประโยชนที่ไดรับจากโครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบขั้นบันได

พื้นที่เปาหมายไดรับพัฒนา  ปรับปรุง  ฟนฟู  ทรัพยากรดินใหเหมาะสมพื้นที่เปาหมายไดรับพัฒนา  ปรับปรุง  ฟนฟู  ทรัพยากรดินใหเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่กับสภาพพื้นที่   

เกษตรกรสามารถทําการเกษตรโดยไมสงผลกระทบตอทรัพยากรดินเกษตรกรสามารถทําการเกษตรโดยไมสงผลกระทบตอทรัพยากรดิน



3838

โครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบขั้นบันไดโครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบขั้นบันได

ภาพกิจกรรม



3939

สองกลองวัดแนวระดับ  ปรับระดับพื้นที่ นาขั้นบันได  100  ไร



4040

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก  และคณะฯ  

ติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2553
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  สาธิตปลูกไมมีคาบนพื้นที่สูงทั้งพืชผัก ไมดอก และไมผลเมืองหนาวสาธิตปลูกไมมีคาบนพื้นที่สูงทั้งพืชผัก ไมดอก และไมผลเมืองหนาว



4242

เปนแหลงจางแรงงานใหกับราษฎรหมูบานใกลเคียงเปนแหลงจางแรงงานใหกับราษฎรหมูบานใกลเคียง

ตลอดจนเปนศูนยฝกการดํารงชีพอยูกับปาอยางยั่งยืนตลอดจนเปนศูนยฝกการดํารงชีพอยูกับปาอยางยั่งยืน



4343



4444

              ศู น ย ร วมพรรณไม บ า น ร ม เ ก ล า          

ในพระราชดําริ  เกิดจากพระราชดําริในสมเด็จ

พระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระ

ราชเสาวนีย เมื่อ  วันที่  5 มีนาคม  พ.ศ .2542      

ใหสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

องคการสวนพฤษศาสตร  จัดตั้งศูนยรวมพรรณ

ไมบานรมเกลา  ในพระราชดําริขึ้นในพื้นที่สวน

ปลายของเทือกเขาภูสอยดาว  

               ทรงมีพระราชประสงค  เพื่อสงเสริมความมั่นคงภายในประเทศ  อนุรักษปาที่สมบูรณไวเพื่อ

เปนปาตนน้ําลําธาร  เปนการสนับสนุนราษฎรบานรมเกลา  และหมูบานขางเคียง  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น  มีรายไดเพิ่มขึ้น  พรอมทั้งจะไดพัฒนาสถานที่ดังกลาว  ใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก  

และประเทศชาติตอไป

ศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา  ในพระราชดําริ



4545

ภาพพรรณไมและบรรยากาศ   

ณ  ศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลาในพระราชดําริ



4646

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ ศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลาในพระราชดําริ



4747

ภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ ศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลาในพระราชดําริ

ศูนยใหความรู ในการศึกษาธรรมชาติสําหรับ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 



4848

ภาพกิจกรรม โครงการหมหมอก กอดหนาว นอนดูดาวบนภู

 ณ ศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลาในพระราชดําริ

วันที  27 - 29  ธันวาคม 2552

เพื่อประชาสัมพันธใหเปนแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดพิษณุโลก



4949

โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณโุลก

โครงการที่  2



5050

สวนที่  2    :  การสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎร              

.                 ในพื้นที่เขื่อนแควนอย  

สวนที ่ 1   :  การกอสรางเขื่อนแควนอยบํารุงแดน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใตโครงการเขือ่นแควนอยบํารุงแดน   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใตโครงการเขือ่นแควนอยบํารุงแดน   
ไดมีการนําเสนอ  ไดมีการนําเสนอ  22    สวน  คอืสวน  คอื



5151

สวนที ่ สวนที ่ 1 1 :โครงการกอสรางเขื่อนแควนอยบํารุงแดน



5252

สวนที่  สวนที่  11   ::   โครงการกอสรางเขื่อนแควนอยบํารุงแดนโครงการกอสรางเขื่อนแควนอยบํารุงแดน

วัตถุประสงคโครงการ

•  เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแลงสําหรับพื้นที่

เพาะปลูกในลุมน้ําแควนอย พื้นที่ 155,166 ไร รวมทั้งเปนแหลงน้ําเสริมการ

เพาะปลูกในฤดูแลงของพื้นที่โครงการเจาพระยา และ เพื่อชวยบรรเทาอุทกภัย

บริเวณพื้นที่ลุมน้ําแควนอยตอนลาง

ระยะเวลาดําเนินการ

•  ระยะเวลา  9  ป (2546- 2554)   ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ   

• จํานวน 8,881.62 ลานบาท 

(คากอสราง 7,715.62 ลานบาท     และงบฯแกไขสิ่งแวดลอม 1,166 ลานบาท)
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ประโยชนของโครงการ
1. บรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัยในเขต
จังหวัดพิษณุโลกและลุม น้ํานานตอนลาง
ประมาณ 75,000ไร

2. เพื่ อพัฒนาแหล ง น้ําแควนอยและเพิ่ม
ผลผลิตทางดานเกษตรใหแกพื้นทีชลประทาน
แควนอย 155,166 ไร  รวมทั้ง  สงน้ํามาเสริม
ระบบชลประทานในลุมน้ํา เจาพระยาตอนบน 
ประมาณ 250,000 ไร

4. เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนทั่วไป

5. เสริมสรางอาชีพจากผลผลิตปลาในอาง
เก็บน้ําสรางรายไดใหแกราษฎรบริเวณรอบอาง
เก็บน้ําและสองฝงแมน้ําแควนอย

3. สงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประมาณ 
47.3 ลาน ลบ.ม. ตอป
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           โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดนเปนอางเก็บน้ําอเนกประสงคขนาดใหญ  ตั้งอยูที่    

บานเขาหินลาด ตําบลคันโชง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก สามารถเก็บกักน้ําได 769  

ลานลูกบาศกเมตร  ประกอบดวย 3  เขื่อนติดตอกัน  ไดแก

    -  เขื่อนแควนอย   ลักษณะเปนเขื่อนหินทิ้งดาดหนาคอนกรีตสูง 75 เมตร   ยาว 570 เมตร

    -  เขื่อนสันตะเคียน   ลักษณะเปนเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวสูง 80 เมตร ยาว 1,270 เมตร

    -  เขื่อนปดชองเขาต่ํา  ลักษณะเปนเขื่อนดิน สูง 16 เมตร ยาว 640 เมตร สรางเพื่อปองกันมิให    

   น้ําไหลทนขามออกมาเมื่อเก็บกักน้ําในอางใหไดระดับตามที่กําหนดไว 

เขื่อนแควนอย
เขื่อนสันตะเคียนเขื่อนปดชองเขาต่ํา



5555
แนวถนนเขาหัวงาน

พื้นที่อางเก็บน้ําพื้นที่อางเก็บน้ํา
บานแกงเจ็ดแคว

เขื่อนแควนอยเขื่อนแควนอย เขื่อนสันตะเคียนเขื่อนสันตะเคียนเขื่อนปดชองเขาต่าํเขื่อนปดชองเขาต่าํ

ลักษณะเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ

ปริมาตรเกบ็กักที่ระดับเกบ็กัก     769   ลาน.ลบ.ม.

ปริมาตรเกบ็กักที่ระดับเกบ็กักใชงาน    733    ลาน.ลบ.ม.
ปริมาตรเกบ็กักที่ระดับเกบ็กักต่ําสุด       36   ลาน.ลบ.ม.

ชนิดของเขื่อนปดชองเขาต่ํา  Earthfill Dam                 

ระดับสันเขื่อน   135.00  ม.รทก. ความยาวสันเขื่อน     

640  เมตร      ความสูงเขื่อน   16    เมตร

ชนิดของเขื่อนแควนอย  Concrete Faced Rockfill 

Dam   ระดับสนัเขื่อน +135.00  ม.รทก.  ความยาว

สันเขื่อน     681  เมตร    ความสูงเขื่อน     75    เมตร

ชนิดของเขื่อนสันตะเคียน    Earth Core Rockfill 

Dam   ระดับสนัเขื่อน  +135.00  ม.รทก. ความยาว

สันเขื่อน    1,270 เมตร    ความสูงเขื่อน  80  เมตร
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โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   จังหวัดพษิณุโลก

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พื้นที่สงน้ําฝงขวา 15,226 ไร

พื้นที่สงน้ําฝงซาย

139,940 ไร

เขื่อนหัวงานและอาคาร

ประกอบ

1. เขื่อนแควนอย 

    สูง 75 ม. ยาว 681 ม.

2. เขื่อนสันตะเคียน 

    สูง 80 ม. ยาว 1,260 ม.

3. เขื่อนปดชองต่ํา 

    สูง 16 ม. ยาว 640 ม.

เขื่อนทดน้ําพญาแมน  

พรอมระบบสงน้ําฝงขวา

ลักษณะเปนอาคารประตู

ระบายน้ําขนาด 

12.50x7.50 ม. จํานวน 5 

บาน  ระบายน้ําสูงสุด 

1,718 ลบ.ม.ตอวินาที

คลองสงน้ําและอาคาร

ประกอบ

(ระบบสงน้ําฝงซาย)

ความยาวคลอง 

รวมประมาณ 285 กม. 

พรอมอาคารประกอบ 

ประมาณ 1,480 แหง

คลองระบายน้ําฝงซายและ

อาคารประกอบ

วางแผนกอสรางป 2552-2554     

คลองระบายจํานวน 36 สาย   

ความยาวรวมประมาณ 129 กม.   

พรอมอาคารประกอบ 16  แหง
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บานแกงเจ็ดแคว

บานน้ําโจน

บานสามเสา

บานแกงเจ็ดคันนา

บานซําตอง
บานปาขนุน

บานคันโชง

บานใหมพนมทอง
บานซําทองพัฒนา

บานซําหวาย

แสดงพื้นที่หมูบานที่อยูในเขตพื้นที่รอบๆ  โครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบ

พิธีเริ่มการเก็บกักน้ําเขื่อนแควนอยในวันพุธ

ที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ.2551        ณ  เขื่อน

แควน อย บํ า รุ ง แดน   อํ า เ ภอ วัดโบสถ     

จังหวัดพิษณุโลก
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ความกาวหนาของการดําเนินงานเขื่อนแควนอยปจจุบัน

สามารถกักเก็บน้ําได 769 ลานลูกบาศกเมตร

ปจจุบันกักเก็บน้ําแลว  275.09 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน  36  %
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การดําเนินงานปจจุบันการดําเนินงานปจจุบัน

งานที่ดําเนินการแลวเสร็จงานที่ดําเนินการแลวเสร็จ

11) ) งานเตรียมการเบื้องตน งานเตรียมการเบื้องตน 

      ((กอสรางอาคารที่ทําการ บานพัก ตางๆกอสรางอาคารที่ทําการ บานพัก ตางๆ))

22) ) งานเขื่อนปดชองเขาต่ํา  งานเขื่อนปดชองเขาต่ํา  

33) ) งานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ งานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 

            ((เขื่อนแควนอย และเขื่อนสันตะเคียนเขื่อนแควนอย และเขื่อนสันตะเคียน) ) 

งานที่อยูระหวางดําเนินการงานที่อยูระหวางดําเนินการ

11) ) เขื่อนทดน้ําพญาแมน และอาคาร  เขื่อนทดน้ําพญาแมน และอาคาร  

              ประกอบพรอมระบบสงน้ําฝงขวา      ประกอบพรอมระบบสงน้ําฝงขวา      

              ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 9898..6767  %%

22) ) คลองสงน้ําและอาคารประกอบ คลองสงน้ําและอาคารประกอบ 

              ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 6161..3333  %%

33) ) คลองระบายน้ําและอาคารประกอบคลองระบายน้ําและอาคารประกอบ    

สรุปผลงานทัง้โครงการ  คิดเปน สรุปผลงานทัง้โครงการ  คิดเปน 8282..5454  %%
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 สวนที่  2  : การสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย 
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การบริหารจัดการการบริหารจัดการ
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎร

ในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด

พิษณุโลก ตามคําสั่งที่   พิษณุโลก ตามคําสั่งที่   31113111//25512551    ลงวันที่ ลงวันที่ 1111  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25512551

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 44  ป ป ((พพ..ศศ..25522552--25552555))

การตรวจติดตามของ รมวการตรวจติดตามของ รมว..เกษตรและสหกรณ ทุกเดือนในป เกษตรและสหกรณ ทุกเดือนในป 25512551  

((กก..พพ..5151--พพ..ยย..5151))
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การสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดนการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดน

        จังหวัดพิษณุโลก จึงไดบูรณาการทุกภาคสวนเขาไปดําเนินการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพใหแกราษฎรใน 11 หมูบาน

      การกอสรางเขื่อนทําใหประชาชนสวน

หนึ่ง  2  อํา เภอ  11  หมูบ าน  ที่อยู อาศัย

บริเวณรอบเขื่อนไดรับผลกระทบตอการ

ดํารงชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ

ปกติ และเวนคืนพื้นที่ทํากินบางสวน
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      ปงบประมาณ                 โครงการ                        งบประมาณปงบประมาณ                 โครงการ                        งบประมาณ((บาทบาท))

รวม    155  งบประมาณ 902,175,307   บาท

2551                                  60                                        27,751,050

2552                                    55                                        39,642,680   

2553                                  40                                      834,781,577  

สรุปการดําเนินงาน ป 2551 - 2553 

สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดนสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดน
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แผนปฏิบัติการ ป 2551แผนปฏิบัติการ ป 2551

ยุทธศาสตร                            โครงการ                     งบประมาณยุทธศาสตร                            โครงการ                     งบประมาณ((บาทบาท))

11. . ดานการเกษตรดานการเกษตร                                   2828                                                                  77,,916916,,400400

22. . ดานการประมงดานการประมง                                       55                                                                        518518,,500500

33. . ดานปศุสัตว                               ดานปศุสัตว                               55                                                                    33,,054054,,000000    

44. . ดานผลิตภัณฑชุมชน               ดานผลิตภัณฑชุมชน               1616                                                                          508508,,000000

55. . ดานทรัพยากรธรรมชาติฯ         ดานทรัพยากรธรรมชาติฯ         44                                                                1515,,654654,,150150

66. . ดานการทองเที่ยว                      ดานการทองเที่ยว                      22                                                                          100100,,000000  

จํานวน    60   โครงการ     27,751,050   บาท

สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดนสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดน
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  ยุทธศาสตร                          โครงการ            งบประมาณยุทธศาสตร                          โครงการ            งบประมาณ((บาทบาท))

          11. . ดานการเกษตร ดานการเกษตร ((พืชพืช)                )                88                                                            88,,238238,,960960                                                    

22. . ดานการปศุสัตว                       ดานการปศุสัตว                       66                                          22,,019019,,280280  

          33. . ดานประมง                              ดานประมง                              3                              33                              3,,907907,,600                           600                           

44. . ดานพัฒนาที่ดิน                       ดานพัฒนาที่ดิน                       7                              27                              2,,311311,,800                           800                           

55. . ดานผลิตภัณฑชุมชน             ดานผลิตภัณฑชุมชน             16                              116                              1,,525525,,750                           750                           

66. . ดานทรัพยากรธรรมชาติฯ       ดานทรัพยากรธรรมชาติฯ       6                            186                            18,,923923,,790790                                                      

77. . ดานทองเที่ยว                          ดานทองเที่ยว                          44                                                                    250250,,000000

แผนปฏิบัติการ ป 2552 

รวมจํานวน    55   โครงการ    39,642,680   บาท

สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดนสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดน
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แผนปฏิบัติการ ป 2553

ยุทธศาสตร                               โครงการ                         งบประมาณยุทธศาสตร                               โครงการ                         งบประมาณ((บาทบาท))

11. . ดานการเกษตรดานการเกษตร                         1155                                                                    811811,,492492,,500500

22. . ดานการปศุสัตว                         ดานการปศุสัตว                         44                                  310310,,720720

33. . ดานประมง                               ดานประมง                               22                                                                                      409409,,020020

44. . ดานพัฒนาที่ดิน                        ดานพัฒนาที่ดิน                        33                                                                              22,,195195,,000000  

55. . ดานผลิตภัณฑชุมชน                ดานผลิตภัณฑชุมชน                99                                                                                    538538,,900900

66. . ดานทรัพยากรธรรมชาติฯดานทรัพยากรธรรมชาติฯ                33                                                                            44,,000000,,000000

77. . ดานทองเที่ยว                           ดานทองเที่ยว                           44                                                                          1515,,835835,,437437

จํานวน   40  โครงการ    834,781,577   บาท

สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดนสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดน
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ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพืน้ที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพืน้ที่เขื่อนแควนอย

กิจกรรมสงเสริมดานการเกษตร
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สาธิตการบรรจขุาวในถุงแบบสญุญากาศ   

พรอมมอบถุงบรรจุขาวแกสมาชกิกลุมแปรรูป
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จัดงานประชาสัมพันธโครงการศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบานหวยปลาไหล ต.คันโชง อ.

วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

ศูนยเรียนรูการเกษตรแบบผสมผสาน

สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน
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ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย

กิจกรรมสงเสรมิดานปศุสัตว
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กิจกรรมสงเสริมดานการประมง

สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก 

จํานวน จํานวน 8585  คนคน//1111  หมูบานหมูบาน

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย
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สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง 

จํานวน จํานวน 3030  คนคน//22  กลุมกลุม

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย
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ผลผลิตการเลี้ยงปลาในผลผลิตการเลี้ยงปลาใน

บอดิน เฉลี่ย บอดิน เฉลี่ย 140140  กกกก././ไรไร

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย
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มอบวัสดุในการสรางบอสาธิตมอบวัสดุในการสรางบอสาธิต

การเลี้ยงกบในบอซีเมนตจํานวน การเลี้ยงกบในบอซีเมนตจํานวน 

150150  คนคน//150150  บอบอ

ราษฎรมีผลผลิตกบ             เฉลี่ย ราษฎรมีผลผลิตกบ             เฉลี่ย 8080  

กกกก././บอบอ//บอขนาด บอขนาด 66  ตรมตรม..

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย



7878

กิจกรรมสงเสริมดานการพัฒนาที่ดิน

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย
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ดานการพัฒนาที่ดินดานการพัฒนาที่ดิน

งานจัดทําระบบอนุรักษฯพรอมปลูกไมงานจัดทําระบบอนุรักษฯพรอมปลูกไม

ยืนตนโตเร็ว เพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน  ยืนตนโตเร็ว เพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน  ((800 800 ไรไร))

              

สงเสริมการปลูกหญาแฝก สงเสริมการปลูกหญาแฝก ((400400,,000000  กลากลา))

              

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย



8080
การวิเคราะหดินการวิเคราะหดิน    ( ( 40 40 ตัวอยาง ตัวอยาง ))

              

สนับสนุนการขับเคลื่อนกลุมเกษตรกรใชสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุมเกษตรกรใช

สารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตรสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย

ดานการพัฒนาที่ดินดานการพัฒนาที่ดิน
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กิจกรรมสงเสริมดานผลิตภัณฑชุมชน

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

•• งานปลูกและฟนฟปูา  จํานวน  งานปลูกและฟนฟปูา  จํานวน  33,,000000    ไรไร

••                งานบํารุงรักษาปา ปที่ งานบํารุงรักษาปา ปที่ 2 2 –– 66    จํานวน จํานวน 33,,000000    ไรไร

•• งานจัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสานจํานวน  งานจัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสานจํานวน  120120    แหงแหง

••                งานเพาะชําหญาแฝก  จํานวน งานเพาะชําหญาแฝก  จํานวน 600600,,000000  กลากลา

••                งานจัดทําแนวกันไฟ จํานวน  งานจัดทําแนวกันไฟ จํานวน  45  45  กิโลเมตรกิโลเมตร

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย



8383

กิจกรรมสงเสริมดานการทองเที่ยว

ปายคัตเอาท

ประชาสัมพันธเขื่อน

ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอยภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกราษฎรในพื้นที่เขื่อนแควนอย
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โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดนมินิฮาลฟมาราธอน  โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดนมินิฮาลฟมาราธอน  2010   2010   ครั้งที่  ครั้งที่  11    

วันที่ วันที่ 3131  มกราคม มกราคม 25532553    

งบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลก จํานวน  งบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลก จํานวน  400400,,000000      บาทบาท
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การตรวจติดตามผลของบุคคลสําคัญ

1. องคมนตรี

 ฯพณฯ นายอําพล     เสนาณรงค

ฯพณฯ นายพลากร    สุวรรณรัฐ

ฯพณฯ นายสวัสดิ์         วัฒนายากร

2.รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

3. อดีตนายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร  ศิลปะอาชา)

4. เลขาธิการ กปร.   สาํนักงาน กปร.

5. ผูตรวจราชการกระทรวงฯ
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โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการที่  3

1) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บานบึงแวง

2) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บานหนองไผ
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2.   โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนธิิชัยพัฒนา  บานบึงแวง                      

หมูที่  12   ตําบลศรีภิรมย    อําเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก

พระราชดําริ                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี   ไดพระราชทาน

พระราชดําริไววา “ ใหใชประโยชนจาก

พื้นที่ทั้งหมดโดยใหเปนพื้นที่ปลูกขาว

และทํากิจกรรมสหกรณผูทํานา  สําหรับ

ราษฎรที่อยูในพื้นที่เดิม   ใหทําสัญญาเชา

ที่ดินกับมูลนิธิชัยพัฒนา  โดยใหมีพื้นที่

และขนาดที่ดินเทากับที่ทํากินอยูเดิม  ”

                 เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม

ราชกุมารี  ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรความกาวหนาของโครงการพัฒนา

ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  จังหวัดพิษณุโลก
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2.   โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนธิิชัยพัฒนา  บานบึงแวง                      

หมูที่  12   ตําบลศรีภิรมย    อําเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก

                 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

บานบึงแวง ปจจุบันตั้งอยูที่บานชัยพัฒนา หมูที่ 

๑๒  ตําบลศรีภิรมย  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัด

พิษณุ โลก  มีพื้น ที่ ทั้งหมด  ๘๔๙  ไร  โดยทาง

สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  ไดมอบหมายใหคณะ

ผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  จัดทํา

แปลงสาธิต  ในพื้นที่ประมาณ ๓ ไร เพื่อเปนศูนย

หรือแปลงเรียนรู เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

พืชตาง ๆ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง

การประกอบอาชีพเสริมใหแกเกษตรกรในพื้นที่

                 เ มื่อป  พ .ศ .  ๒๕๓๔   นางวิจิตร   โงววัฒนา  และ

ครอบครัว ไดทูลเกลาถวายที่ดินจํานวน ๘๗๙ ไร ๕๐ ตารางวา  แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
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การดําเนินงานที่สําคัญการดําเนินงานที่สําคัญ

11.  .  โครงการพัฒนาที่ดนิมูลนิธิบานบึงแวง                        โครงการพัฒนาที่ดนิมูลนิธิบานบึงแวง                        

((ฟารมตัวอยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฟารมตัวอยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง))

22.  .  โครงการพัฒนาที่ดนิมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการพัฒนาที่ดนิมูลนิธิชัยพัฒนา ((บานบึงแวงบานบึงแวง))

33.  .  โครงการกอสรางโรงผลิตปุยอนิทรีย โครงการกอสรางโรงผลิตปุยอนิทรีย –– ปุยชีวภาพ ปุยชีวภาพ 

          มลูนิธิชัยพัฒนา มลูนิธิชัยพัฒนา ((บานบึงแวงบานบึงแวง))
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11. . โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบานบึงแวงโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบานบึงแวง
((ฟารมตัวอยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฟารมตัวอยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง))

หนวยงาน หนวยงาน : :   --  คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจคณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

                  --  มูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนา

พื้นที่  พื้นที่  ::    --  สาธิต  สาธิต  33      ไรไร

เปาหมาย เปาหมาย :  :  -- ศูนย ศูนย / / แปลงเรียนรูเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการแปลงเรียนรูเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชตางๆ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงผลิตพืชตางๆ ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง
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แผนผังโครงการพัฒนาที่ดนิมูลนิธิชัยพัฒนาบานบึงแวง        

เนื้อที่โครงการฯ ประมาณ 3 ไร
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กิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการกิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบานบึงแวง

  ((ตั้งแตป ตั้งแตป 25512551))

11.   .   แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลติและขยายพันธุแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลติและขยายพันธุ

--  สมโอสมโอ

--  มะพราวน้าํหอมมะพราวน้าํหอม

--  มะนาวนอกฤดูในบอซีเมนตมะนาวนอกฤดูในบอซีเมนต

--  พืชสมุนไพรพืชสมุนไพร
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กิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการกิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบานบึงแวง

  ((ตั้งแตป ตั้งแตป 25512551))

  22  .  .  แปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต

--  พืชผักและพชืลมลุกพืชผักและพชืลมลุก

--  ปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ
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กิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการกิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบานบึงแวง

  ((ตั้งแตป ตั้งแตป 25512551))

  33  .  .  กิจกรรมกิจกรรม

--  การผลิตเหด็ในโรงเรอืนการผลิตเหด็ในโรงเรอืน

--  การเลี้ยงหมูหลมุการเลี้ยงหมูหลมุ

--  การเลี้ยงไกพื้นเมอืงการเลี้ยงไกพื้นเมอืง

--  การเลี้ยงปลาในกระชงัการเลี้ยงปลาในกระชงั

--  ผลิตน้าํสมควันไม เพือ่ลดการใชสารเคมีผลิตน้าํสมควันไม เพือ่ลดการใชสารเคมี

--  บริการวิชาการแกชุมชนบริการวิชาการแกชุมชน
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2. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (บานบึงแวง)

หนวยงานหนวยงาน  : :   --  สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

--  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 88  

พื้นที่พื้นที ่   ::      849849        ไรไร

สรุปพระราชดําริสรุปพระราชดําริ  :  :  ใหใชประโยชนจากพื้นที่ทั้งหมด โดยใหเปนพื้นที่ปลูใหใชประโยชนจากพื้นที่ทั้งหมด โดยใหเปนพื้นที่ปลู

ขาว และทํากิจกรรมสหกรณผูทํานา สําหรับราษฎรที่อยูในพื้นที่เดิมใหขาว และทํากิจกรรมสหกรณผูทํานา สําหรับราษฎรที่อยูในพื้นที่เดิมให

ทําสัญญาเชาที่ดินกับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยใหมีพื้นที่และขนาดที่ดินทําสัญญาเชาที่ดินกับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยใหมีพื้นที่และขนาดที่ดิน

เทากับที่ทํากินอยูเดิมเทากับที่ทํากินอยูเดิม

วัตถุประสงควัตถุประสงค  : : เพื่อสงเสริมและพัฒนากิจกรรมดานการพัฒนาที่ดินใหแกเพื่อสงเสริมและพัฒนากิจกรรมดานการพัฒนาที่ดินใหแก

ราษฎรในพื้นที่โครงการราษฎรในพื้นที่โครงการ
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ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานมูลนิธิชัยพัฒนาบานบึงแวง

  ((ป ป 25512551  --25522552))

1.1. การขุดคุรองน้ําในพื้นที่    การขุดคุรองน้ําในพื้นที่    300300    เมตรเมตร

2.2. ปลูกหญาแฝก                ปลูกหญาแฝก                3333,,000000    ตนตน

3.3. สงเสริมการใชปุยพืชสดปรับปรุงดิน                สงเสริมการใชปุยพืชสดปรับปรุงดิน                200200    ไรไร

4.4. สงเสริมการใชปุยพืชสดปรับปรุงพื้นที่ดินกรด    สงเสริมการใชปุยพืชสดปรับปรุงพื้นที่ดินกรด    11        ตันตัน
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3. โครงการกอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย – ปุยชีวภาพ มูลนิธิชัยพัฒนา 

(บานบึงแวง)

หนวยงานหนวยงาน  : :   --  สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

--  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 88  

ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ ::      ตอยอดโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตอยอดโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ((บึงแวงบึงแวง))

วัตถุประสงควัตถุประสงค  :: เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ลดตนทุนการผลิต เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ลดตนทุนการผลิต 

  รักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนรักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน

เปนแหลงเรียนรูถายทอดเทคโนโลยี เปนแหลงเรียนรูถายทอดเทคโนโลยี 
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เปาหมาย เปาหมาย ::   กอสรางโรงงานผลิตปุยอินทรีย กอสรางโรงงานผลิตปุยอินทรีย / / ปุยชีวภาพ ปุยชีวภาพ 

งบประมาณ งบประมาณ : : 22,,833833,,500500    บาทบาท

ดําเนินการในปดําเนินการในป        25532553

โครงการกอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย – ปุยชีวภาพ มูลนิธิชัยพัฒนา 

(บานบึงแวง)
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การกอสรางโรงผลิตกอนเชื้อเห็ดกอสราง

โรงผลิตกอนเชื้อเห็ด สรางเสร็จ

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  บานบึงแวง
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ปรับปรุง เครื่องสูบน้ํา ทอสงน้ําหนาแปลงตาง ๆ 

เครื่องสูบน้ําเดิม  เครื่องสูบน้ําใหม

เปลี่ยนทอสงน้ําเขาแปลงใหม

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  บานบึงแวง
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การไถเตรียมดนิเพื่อปลูกพืชแซมระหวางไมผล

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  บานบึงแวง
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2.   โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนธิิชัยพัฒนา  บานหนองไผ                    

หมูที่  5   ตําบลตลุกเทียม   อําเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก

พระราชดําริ
                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได

พระราชทานพระราชดําริวา  

1. ใหเปนแหลงรวบรวมพันธุไมผล   และพืชของมูลนิธิฯ

2. ใหรวบรวมพันธุมะปรางคผลใหญมาปลูกไวที่หนองไผ

3. พิจารณาเรื่องการใชพลังงานแสงอาทิตยมาทําประโยชนดาน

การเกษตรใหมากขึ้น

4. การศึกษาการแปรรูปมะนาวในฤดูราคาตกต่าํ  แปรรูปเปนมะนาว

ผงที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ

5. ใหสนับสนุนเครื่องสับไมมาไวในแปลง เพื่อเปนเครื่องตัดไม  ใช

สําหรับเครื่องผลิตแกสชีวมวล

                 เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายมนตรี  ประเสริฐภิญโญ อยูบานเลขที่ ๕๓๓/๕ หมูที่ ๕ ตําบลนาเกลือ อําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดขอพระราชทานนอมเกลาฯถวายที่ดิน จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๔ ไร ๓ งาน ๒๐ ตารางวา 

ตั้งอยูที่ บานหนองไผ ตําบลตลุกเทียม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ใหแกมูลนิธิชัยพัฒนา
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กิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการกิจกรรมที่ดําเนินงานในพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บานหนองไผ

  ((ตั้งแตป ตั้งแตป 25522552))

11.. แปลงเรียนรูการผลิตแปลงเรียนรูการผลิต

--  นาวและไมผลนาวและไมผล

--  มะมวงตามหลัก มะมวงตามหลัก GAPGAP

--  พืชและสวนอื่นๆพืชและสวนอื่นๆ

--  เมล็ดพันธุขาวและพืชไรพันธุดีเมล็ดพันธุขาวและพืชไรพันธุดี

22 แปลงทดสอบและขยายพันธสมโอพันธุทองดี แปลงทดสอบและขยายพันธสมโอพันธุทองดี ((ไรเมล็ดไรเมล็ด))

33 รวบรวมและอนุรักษพันธมะปรางและกลวยรวบรวมและอนุรักษพันธมะปรางและกลวย

44 สรางฐานการเรียนรูและเทคโนโลยีการใชพลงังานทดแทนจากแกสชีวมวลสรางฐานการเรียนรูและเทคโนโลยีการใชพลังงานทดแทนจากแกสชีวมวล

55 การสรางโรงเรือนเพาะชําการสรางโรงเรือนเพาะชํา

66 บริการวิชาการแกชุมชนบริการวิชาการแกชุมชน



105105



106106



107107

การปรับรองแปลงนาโดยการขุดคูรองน้ํา

การปลูกปุยพืชสดชนิดตางๆ

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  บานหนองไผ
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การปลูกพืชคลุมดิน

การแจกจายเดโมไลท

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  บานหนองไผ

หวานเดโมไลทแลว
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โครงการพัฒนาแหลงน้ําตามพระราชดําริ  18  แหง     

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โครงการที่  4
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ที่ที่   ชื่อโครงการชื่อโครงการ สถานที่ตัง้สถานที่ตัง้

11 ฝายหวยหมอฝายหวยหมอ หมู หมู 55  บานหวยหมอ ตบานหวยหมอ ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

22 อางเกบ็น้ําบานรมเกลา อางเกบ็น้ําบานรมเกลา 11 หมู หมู 88  บานรมเกลา ตบานรมเกลา ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

33 อางเกบ็น้ําบานหมั่นแสวงอางเกบ็น้ําบานหมั่นแสวง หมู หมู 1111  บานหมั่นแสวง ตบานหมั่นแสวง ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

44 ฝายชํานาญจุยฝายชํานาญจุย หมู หมู 99  บานชํานาญจุย ตบานชํานาญจุย ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

55 อางเกบ็น้ําหวยน้าํจวงอางเกบ็น้ําหวยน้าํจวง หมู หมู 1313  บานน้ําจวง ตบานน้ําจวง ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

66 อางเกบ็น้ําหวยน้าํคับอางเกบ็น้ําหวยน้าํคับ หมู หมู 11  บานหมัน่แสวง ตบานหมัน่แสวง ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

77 ฝายบานรมเกลา ฝายบานรมเกลา 22 หมู หมู 88  บานรมเกลา ตบานรมเกลา ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

88 ฝายบานนุชเทยีนฝายบานนุชเทยีน หมู หมู 77  บานนุชเทยีน ตบานนุชเทยีน ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

99 อางเกบ็น้ําบานรมเกลา  อางเกบ็น้ําบานรมเกลา  ((หัวงานที่ หัวงานที่ 33)) หมู หมู 88  บานรมเกลา ตบานรมเกลา ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

1010 อางเกบ็น้ําบานชํานาญจุยอางเกบ็น้ําบานชํานาญจุย หมู หมู 99  บานชํานาญจุย ตบานชํานาญจุย ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

1111 อางเกบ็น้ําศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลาอางเกบ็น้ําศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา หมู หมู 88  บานรมเกลา ตบานรมเกลา ต..บอภาค  อบอภาค  อ..ชาติตระการชาติตระการ

1212 อางเกบ็น้ําหวยทราบใตอางเกบ็น้ําหวยทราบใต หมู หมู 66  บานหวยทรายใต ตบานหวยทรายใต ต..หวยเฮี้ย  อหวยเฮี้ย  อ..นครไทยนครไทย

1313 อางเกบ็น้ําบานซําตะเคียนอางเกบ็น้ําบานซําตะเคียน หมู หมู 99  บานซําตะเคยีน ตบานซําตะเคยีน ต..วังนกแอน  อวังนกแอน  อ..วังทองวังทอง

1414 อางเกบ็น้ําหวยคาเลาอางเกบ็น้ําหวยคาเลา หมู หมู 44  บานปาแดง ตบานปาแดง ต. . ดงประคํา  อดงประคํา  อ..พรหมพิรามพรหมพิราม

1515 อางเกบ็น้ําบานหนิลาดอางเกบ็น้ําบานหนิลาด หมู หมู 22  บานหนิลาด ตบานหนิลาด ต..หินลาด  อหินลาด  อ..วัดโบสถวัดโบสถ

1616 ทรบทรบ..หวยน้าํสุดหวยน้าํสุด หมู หมู 33  บานหนองไผ ตบานหนองไผ ต..บอหินลาด  อบอหินลาด  อ..วัดโบสถวัดโบสถ

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  18  แหง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก       16    แหง
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  ชื่อโครงการชื่อโครงการ สถานที่ตั้งสถานที่ตั้ง

เขื่อนแควนอยบํารุงแดนเขื่อนแควนอยบํารุงแดน ออ..วัดโบสถวัดโบสถ

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  18  แหง  ( ตอ )

โครงการชลประทานขนาดกลาง        1      แหง

โครงการชลประทานขนาดใหญ        1      แหง

  ชื่อโครงการชื่อโครงการ สถานที่ตั้งสถานที่ตั้ง

ฝายบานโคกผักหวานฝายบานโคกผักหวาน หมู หมู 55  บานโคกผักหวาน  ตบานโคกผักหวาน  ต..ชาติตระการ  อชาติตระการ  อ..ชาติตระการชาติตระการ
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พิษณุโลก  เมืองสองแคว  พิษณุโลก  เมืองสองแคว  

PHITSANULOK PROVINCE :  www.phitsanulok.go.thPHITSANULOK PROVINCE :  www.phitsanulok.go.th


