
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดอางทอง

มี 7 โครงการ คือ
1. ตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  -
2. ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ 
2.1 โครงการฟารมตัวอยางหนองระหารจีน ต.บานอิฐ 

อ.เมือง (เกษตรและสหกรณจังหวัด – เจาภาพหลกั)
2.2 โครงการฟารมตัวอยาง ต.สีบวัทอง อ.แสวงหา (เกษตรและ

สหกรณจังหวัด – เจาภาพหลัก)
2.3 โครงการฝกอาชีพตุกตาชาววัง ต.บางเสดจ็ อ.ปาโมก 

(พช. – เจาภาพหลกั)

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดอางทองโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดอางทอง

มีมี  77  โครงการโครงการ  คือคือ
1.1.  ตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั    --
2.2.  ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ  
2.12.1  โครงการฟารมตัวอยางหนองระหารจีนโครงการฟารมตัวอยางหนองระหารจีน  ตต..บานอิฐบานอิฐ  

ออ..เมืองเมือง  ((เกษตรและสหกรณจังหวัดเกษตรและสหกรณจังหวัด  ––  เจาภาพหลกัเจาภาพหลกั))

2.22.2  โครงการฟารมตัวอยางโครงการฟารมตัวอยาง  ตต..สีบวัทองสีบวัทอง  ออ..แสวงหาแสวงหา  ((เกษตรและเกษตรและ

สหกรณจังหวัดสหกรณจังหวัด  ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))

2.32.3  โครงการฝกอาชีพตุกตาชาววังโครงการฝกอาชีพตุกตาชาววัง  ตต..บางเสดจ็บางเสดจ็  ออ..ปาโมกปาโมก  
((พชพช.. ––  เจาภาพหลกัเจาภาพหลกั))



3. โครงการในพระบรมวงศานุวงศ
3.1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

- โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ต.บางเจาฉา อ.โพธิ์ทอง
(เกษตรจังหวัด – เจาภาพหลกั)

3.2 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามมกุฎราชกุมาร
- โครงการโรงสีเทพประทาน ต.บางเสด็จ อ.ปาโมก
(เกษตรจังหวัด – เจาภาพหลกั)

3.3.  โครงการในพระบรมวงศานุวงศโครงการในพระบรมวงศานุวงศ

3.13.1  สมเด็จพระบรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิโอรสาธิราชฯราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารสยามมกุฎราชกุมาร

--  โครงการสายใยรักแหงครอบครัวโครงการสายใยรักแหงครอบครัว  ตต..บางเจาฉาบางเจาฉา  ออ..โพธิ์ทองโพธิ์ทอง

((เกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัด  ––  เจาภาพหลกัเจาภาพหลกั))

3.23.2  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา  สยามมกุฎราชกุมารสยามมกุฎราชกุมาร

--  โครงการโรงสีเทพประทานโครงการโรงสีเทพประทาน  ตต..บางเสด็จบางเสด็จ  ออ..ปาโมกปาโมก

((เกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัด  ––  เจาภาพหลกัเจาภาพหลกั))



3.3 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรชายาทินดัดา
มาตุ และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

- โครงการตนแบบฟนฟูผูประสบอทุกภัย ตามแนวทาง
พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพยีงของมูลนิธิอาสาเพือ่นพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 
สภากาชาดไทย ต.บานแห อ.เมือง (พช. – เจาภาพหลกั)
4. โครงการที่นอมนําแนวพระราชดําริมาดําเนนิการ
4.1 แนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

- โครงการพฒันาแกมลิงหนองเจ็ดเสน อ.ปาโมก (เกษตร
จังหวัด – เจาภาพหลกั)

3.33.3  พระพระเจาวรวงศเจาวรวงศเธอเธอ  พระองคเจาพระองคเจาโสมสโสมสวลีวลี  พระพระวรชายาทิวรชายาทินดัดานดัดา

มาตุมาตุ  และพระเจาหลานเธอและพระเจาหลานเธอ  พระองคเจาพัชรกิติยาภาพระองคเจาพัชรกิติยาภา

--  โครงการตนแบบฟนฟูผูประสบอทุกภัยโครงการตนแบบฟนฟูผูประสบอทุกภัย  ตามแนวทางตามแนวทาง

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพยีงของมูลนิธิอาสาเพือ่นพึ่งพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพยีงของมูลนิธิอาสาเพือ่นพึ่ง((ภาฯภาฯ))ยามยากยามยาก  
สภากาชาดไทยสภากาชาดไทย  ตต..บานแหบานแห  ออ..เมืองเมือง  ((พชพช.. ––  เจาภาพหลกัเจาภาพหลกั))

4.4.  โครงการที่นอมนําแนวพระราชดําริมาดําเนนิการโครงการที่นอมนําแนวพระราชดําริมาดําเนนิการ

4.14.1  แนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

--  โครงการพฒันาแกมลิงหนองเจ็ดเสนโครงการพฒันาแกมลิงหนองเจ็ดเสน  ออ..ปาโมกปาโมก  ((เกษตรเกษตร

จังหวัดจังหวัด  ––  เจาภาพหลกัเจาภาพหลกั))



ตัวอยางโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดอางทอง

1. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดาํริในสมเด็จฯ หนองระหารจีน
2. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดาํริในสมเด็จฯ สีบัวทอง
3. โครงการพัฒนาพืน้ที่แกมลิงหนองเจ็ดเสน

4. โครงการปนตุกตาชาววัง

ตัวอยางโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดอางทองตัวอยางโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดอางทอง

1.1.  โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดาํริในสมเด็จฯโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดาํริในสมเด็จฯ  หนองระหารจีนหนองระหารจีน

2.2.  โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดาํริในสมเด็จฯโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดาํริในสมเด็จฯ  สีบัวทองสีบัวทอง

3.3.  โครงการพัฒนาพืน้ที่แกมลิงหนองเจ็ดเสนโครงการพัฒนาพืน้ที่แกมลิงหนองเจ็ดเสน

4.4.  โครงการปนตุกตาชาววังโครงการปนตุกตาชาววัง



11  โครงการฟารมตัวอยางหนองระหารจีนโครงการฟารมตัวอยางหนองระหารจีน  ตต..บานอิฐบานอิฐ  
ออ..เมืองเมือง  ((เกษตรและสหกรณจังหวัดเกษตรและสหกรณจังหวัด  ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))



11  โครงการฟารมตัวอยางหนองระหารจีนโครงการฟารมตัวอยางหนองระหารจีน  ตต..บานอิฐบานอิฐ  
ออ..เมืองเมือง  ((เกษตรและสหกรณจังหวัดเกษตรและสหกรณจังหวัด  ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))



2.2.  โครงการฟารมตัวอยางโครงการฟารมตัวอยาง  ตต..สีบัวทองสีบัวทอง  ออ..แสวงหาแสวงหา          
((เกษตรและสหกรณจังหวัดเกษตรและสหกรณจังหวัด  ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))



2.2.  โครงการฟารมตัวอยางโครงการฟารมตัวอยาง  ตต..สีบัวทองสีบัวทอง  ออ..แสวงหาแสวงหา          
((เกษตรและสหกรณจังหวัดเกษตรและสหกรณจังหวัด  ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))



3.3.  โครงการฝกอาชีพตุกตาชาววังโครงการฝกอาชีพตุกตาชาววัง  ตต..บางเสด็จบางเสด็จ  ออ..ปาโมกปาโมก  
((พชพช.. ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))



3.3.  โครงการฝกอาชีพตุกตาชาววังโครงการฝกอาชีพตุกตาชาววัง  ตต..บางเสด็จบางเสด็จ  ออ..ปาโมกปาโมก  
((พชพช.. ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))



4.4. โครงการสายใยรักแหงครอบครัวโครงการสายใยรักแหงครอบครัว  ตต..บางเจาฉาบางเจาฉา  
ออ..โพธิ์ทองโพธิ์ทอง  ((เกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัด  ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))



4.4. โครงการสายใยรักแหงครอบครัวโครงการสายใยรักแหงครอบครัว  ตต..บางเจาฉาบางเจาฉา  
ออ..โพธิ์ทองโพธิ์ทอง  ((เกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัด  ––  เจาภาพหลักเจาภาพหลัก))



โครงการฟารมตวัอยางตามพระราชดําริโครงการฟารมตวัอยางตามพระราชดําริ

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

หนองระหารจีนหนองระหารจีน  อําเภอเมืองอางทองอําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทองจังหวัดอางทอง



วัตถปุระสงคโครงการวัตถปุระสงคโครงการ

๑๑..  เพื่อเปนแหลงจางแรงงานเพื่อเปนแหลงจางแรงงาน  เพื่อใหราษฎรมีงานทําเพื่อใหราษฎรมีงานทํา

มีรายไดและฝกอาชีพภายในฟารมฯมีรายไดและฝกอาชีพภายในฟารมฯ  ใหสามารถนําไปประกอบใหสามารถนําไปประกอบ

อาชีพไดอาชีพได  

๒๒  ..เพื่อเปนแหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อเปนแหลงผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ

ใหประชาชนในพื้นทีท่ั่วไปโดยไมเนนผลกําไรใหประชาชนในพื้นทีท่ั่วไปโดยไมเนนผลกําไร    

๓๓..  เพื่อเปนแหลงเรียนรูการทําการเกษตรแกราษฎรเพื่อเปนแหลงเรียนรูการทําการเกษตรแกราษฎร

ที่เขามาทํางานเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูจาการปฏิบัติทีไ่ดที่เขามาทํางานเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูจาการปฏิบัติทีไ่ด

ปฏิบัติจริงในฟารมปฏิบัติจริงในฟารม ( (learning by doinglearning by doing)  )  

๔๔..  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร



กิจกรรมดานพชืกิจกรรมดานพชื  ปลูกพชืสวน ชนิดตาง ๆ  เชน  คะนา กวางตุง ผักหวาน 

กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนู  มะละกอ กลวยมะลิออง เพาะเห็ดนางฟาภูฐาน 

เห็ดนางนวล   เห็ดฮังการี่  และเห็ดเปาฮื้อ เห็ดหูหนู

กิจกรรมดานปศุสัตวกิจกรรมดานปศุสัตว   เลี้ยง ไก แพะ และเปด



กิจกรรมดานประมงกิจกรรมดานประมง  เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ เลี้ยงกบ (หยุดเลี้ยงปลา

เนื่องจากระบบน้ําไมเพียงพอ)

กิจกรรมดานการแปรรูปกิจกรรมดานการแปรรูป  การแปรรูปขาวโพดหวาน โดยนํามาทํา น้ํานม
ขาวโพด ขาวโพดตม ขาวโพดคลกุ แปรรูปผักกาดเขียวปลี โดยนํามาทํา
ผักกาดดอง แปรรูปกลวย โดยนํามาทํา กลวยตาก กลวยนึ่ง ผลิตภัณฑอื่นๆ 
ไดแก ขนมใสไส ขนมกลวย น้ําพริกเผา ขนมถวย ขาวตมมัด กลวยมวน 
การทําไขเค็ม และไขเยี้ยวมา



คณะศึกษาดูงาน 
ตั้งแตเดอืนมีนาคม 2550- 31 ธนัวาคม 2552

จํานวน 271 คณะ 14,163 คน



โครงการฟารมตวัอยางตามพระราชดาํริ

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ตําบลสีบวัทอง อาํเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง 



วัตถปุระสงคโครงการวัตถปุระสงคโครงการ

๑๑..  เพื่อเปนแหลงจางแรงงานเพื่อเปนแหลงจางแรงงาน    โดยใหราษฎรทีป่ระสบอุทกภัยและยังไมโดยใหราษฎรทีป่ระสบอุทกภัยและยังไม

สามารถประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพ    ในที่ดินของตนเองในที่ดินของตนเอง    เนื่องจากน้ําทวมขังเนื่องจากน้ําทวมขัง    ไดมีงานทําไดมีงานทํา    มรีายไดเลี้ยงมรีายไดเลี้ยง

ตนเองและครอบครัวตนเองและครอบครัว

๒๒  ..เพื่อเปนแหลงผลิตอาหารเพื่อเปนแหลงผลิตอาหาร    เปนธนาคารอาหารชมุชนเปนธนาคารอาหารชมุชน  (  (Food  BankFood  Bank)  )  

สําหรับผลิตอาหารปลอดภัยตอสุขภาพสําหรับผลิตอาหารปลอดภัยตอสุขภาพ    ราคาถูกราคาถูก    หาซื้อไดในทองถิ่นหาซื้อไดในทองถิ่น    ตลอดจนขยายผลไปสูตลอดจนขยายผลไปสู

การคาและประชาชนในพื้นทีท่ั่วไปการคาและประชาชนในพื้นทีท่ั่วไป    โดยไมเนนผลกําไรโดยไมเนนผลกําไร

๓๓..  เพื่อเปนแหลงเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อเปนแหลงเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานการเกษตรและอุตสาหกรรม

ครัวเรือนของราษฎรครัวเรือนของราษฎร    ใหสามารถดําเนนิการไดผลผลิตจํานวนมากอยางถูกหลกัวิชาการและใหสามารถดําเนนิการไดผลผลิตจํานวนมากอยางถูกหลกัวิชาการและ

ปลอดภยัตอสุขภาพปลอดภยัตอสุขภาพ    

๔๔..  เพื่อเปนศนูยเรียนรูเพื่อเปนศนูยเรียนรู    ““ฟารมตัวอยางของภาคกลางฟารมตัวอยางของภาคกลาง”” ทั้งนี้ทั้งนี้    พื้นที่ตําบลสีพื้นที่ตําบลสี

บัวทองเปนที่ราชพัสดุบัวทองเปนที่ราชพัสดุ    มีพื้นทีจ่ํานวนมากมีพื้นทีจ่ํานวนมาก    ทําเลเหมาะสมทําเลเหมาะสม    และคุณสมบัติของดินมศีกัยภาพและคุณสมบัติของดินมศีกัยภาพ

เหมาะสมกับการทําการเกษตรเหมาะสมกับการทําการเกษตร

๕๕..  เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานการเกษตรเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานการเกษตร    และแหลงทองเที่ยวเชิงและแหลงทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่งประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่ง       ของจังหวัดอางทองของจังหวัดอางทอง



กิจกรรมดานพชืกิจกรรมดานพชื  และไมผลและไมผลโดยสลับปรับเปลี่ยนหมนุเวียนกันไปโดยสลับปรับเปลี่ยนหมนุเวียนกันไป    ไดแกไดแก    ผักบุงจีนผักบุงจีน    
คะนาคะนา    แตงกวาแตงกวา    มะเขอืมะเขอื    ถั่วฝกยาวถั่วฝกยาว    บวบบวบ      ผักหวานผักหวาน    ผักกวางตุงผักกวางตุง    ขาวโพดขาวโพด      เปนตนเปนตน    
รวมทั้งมีการปลูกผักกางมุงรวมทั้งมีการปลูกผักกางมุง    ไดแกไดแก    คะนาคะนา    ผักชีผักชี    กวางตุงธรรมดากวางตุงธรรมดา    กวางตุงสีกวางตุงสี    ผักสลัดผักสลัด

ผักกาดหอมผักกาดหอม  เหด็ชนดิตางเหด็ชนดิตาง  ๆๆ    ไทผลไทผล  ฯลฯฯลฯ 

กิจกรรมดานปศุสัตวและประมงกิจกรรมดานปศุสัตวและประมง   เลี้ยง สุกร แพะ กระบือ ดานประมง เลี้ยง

ปลานิล กุงกามกราม และสรางบอกบ



กิจกรรมดานเซรามิคกิจกรรมดานเซรามิค  การทอผาการทอผา    แกะสลักไมและการปกผาแกะสลักไมและการปกผา

กิจกรรมชลประทานและพัฒนาที่ดินกิจกรรมชลประทานและพัฒนาที่ดิน



คณะศึกษาดูงาน 
ตั้งแตเดอืนมีนาคม 2551- 31 มกราคม2553

จํานวน 212 คณะ 15,162 คน





พื้นที่อําเภอมหาราช

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่อําเภอบางปะหัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ตาํบลสายทอง  อําเภอปาโมก

จังหวัดอางทอง

ซุมเสวนา

เกษตร

บานพัก

เกษตรกร

ทางเขาจาก 
ต.สายทอง

ทางเขาจาก     
ถ.เอเซีย

ศาลาจําหนายสนิคา

บริเวณรอบสระน้ํา

ปลูกตนไมความยาว ๘ 
กม.

พื้นที่ตาํบลหัวไผ  อําเภอเมืองอางทอง

จังหวัดอางทอง

แผนผังภายในบริเวณพื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงหนองเจ็ดเสนจังหวัดอางทอง     
 ของมูลนิธิชัยพัฒนา

แผนผังภายในบริเวณพื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงหนองเจ็ดเสนจังหวัดอางทอง     
 ของมูลนิธิชัยพัฒนา

.

พื้นที่ ๙๙ ไร

พื้นที่ ๗๓ ไร

พื้นที่

๙๐ ไร

ปาไม/วนศาสตร 
20 ไร

พื้นที่ทั้งโครงการ  332 ไร



พืน้ทีร่บัน้ําและพฒันาระบบการบรหิารจดัการน้าํ  262 ไร

ผลการดําเนินการ  ป  2537 - 2550

ระยะที่ 1 ป พ.ศ.2537 ขุดลอกหนองพืน้ที่ 99 ไร โดยกรมชลประทาน 

งบประมาณ 15 ลานบาท

ระยะที่ 2 ป พ.ศ.2549 ขุดลอกหนองพืน้ที่ 73 ไร โดยงบ CEO จังหวัดอางทอง 

งบประมาณ 9 ลานบาท

ป พ.ศ.2550 ขุดลอกหนองพืน้ที่ 90 ไร โดยมูลนธิิชัยพฒันา

งบประมาณ 14.6 ลานบาท



ระยะที่  3 ป  2551-2553 งบประมาณมูลนิธิชัยพัฒนา  6,467,141 บาท

ป 51-52 - การพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบแกมลิงหนองเจ็ดเสน
กิจกรรมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ  
และอนุรักษทรัพยากร/สิ่งแวดลอม

- กอสรางศูนยการเรยีนรูตามแนวพระราชดําริ
‐ ดานการนนัทนาการ  วฒันธรรม  และการทองเที่ยว

หมายเหตุ  ปจจบุันมงีบประมาณของมูลนิธิชัยพัฒนาคงเหลือ  จํานวน  1,062,727 บาท

ซึ่งจะไดดาํเนนิกจิกรรมภายใตมติของกรรมการบริหารโครงการตอไป

ระยะที่  3 ป  2551-2553 งบประมาณมูลนิธิชัยพัฒนา  6,467,141 บาท

ป 51-52 - การพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบแกมลิงหนองเจ็ดเสน
กิจกรรมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ  
และอนุรักษทรัพยากร/สิ่งแวดลอม

- กอสรางศูนยการเรยีนรูตามแนวพระราชดําริ
‐ ดานการนนัทนาการ  วฒันธรรม  และการทองเที่ยว

หมายเหตุ  ปจจบุันมงีบประมาณของมูลนิธิชัยพัฒนาคงเหลือ  จํานวน  1,062,727 บาท

ซึ่งจะไดดาํเนนิกจิกรรมภายใตมติของกรรมการบริหารโครงการตอไป



ป  2553 งบยุทธศาสตรพัฒนาจงัหวัดภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป 53
จํานวน  2,000,000 บาท  ประกอบดวย

‐  กิจกรรมที่ดําเนินการ  การทํานาสาธิต  5 ไร

- สงเสริการเกษตรรอบบริเวณโครงการจํานวน  20 ราย  200 ไร

- จัดทําโรงเรือนและสาธิตการเพาะเห็ดจํานวน  9 โรง  พรอมกอนเชื้อ
เห็ด  

- สงเสริมการปลูกพืชผักพื้นบาน  9 ไร

- อบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง  30 ราย 
- สรางกระชังปลาจํานวน  10 ลูก

- ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการปลูกตนไม  พื้นที่  20 ไร

ป  2553 งบยุทธศาสตรพัฒนาจงัหวัดภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป 53
จํานวน  2,000,000 บาท  ประกอบดวย

‐  กิจกรรมที่ดําเนินการ  การทํานาสาธิต  5 ไร

- สงเสริการเกษตรรอบบริเวณโครงการจํานวน  20 ราย  200 ไร

- จัดทําโรงเรือนและสาธิตการเพาะเห็ดจํานวน  9 โรง  พรอมกอนเชื้อ
เห็ด  

- สงเสริมการปลูกพืชผักพื้นบาน  9 ไร

- อบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง  30 ราย 
- สรางกระชังปลาจํานวน  10 ลูก

- ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการปลูกตนไม  พื้นที่  20 ไร



ป  2553 งบสถานีพัฒนาที่ดินอางทอง  จํานวน  94,250 บาท          
ประกอบดวย

- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  ระยะทาง  605 เมตร

- สาธิตการใชปุยพืชสด
- สาธิตการทําการใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
- ปรับปรุงพืน้ที่ดินเปรีย้ว

ป  2553 งบสถานีพัฒนาที่ดินอางทอง  จํานวน  94,250 บาท          
ประกอบดวย

- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  ระยะทาง  605 เมตร

- สาธิตการใชปุยพืชสด
- สาธิตการทําการใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
- ปรับปรุงพืน้ที่ดินเปรีย้ว



รายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาพื้นทีแ่กมลิงหนองเจ็ดเสนโครงการพัฒนาพื้นทีแ่กมลิงหนองเจ็ดเสน

เสนอโดยเสนอโดย  
สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทองสํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง



ประชาคมคัดเลือกเกษตรกร

เขารวมโครงการ

ดานการประสานหนวยงาน

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน



การตรวจสอบรังวัดใหมพื้นที่ดําเนินการ(เดิม)จาํนวน  ๕๒ ไร และตรวจสอบรังวัดใหม 
ขยายพื้นที่เพิ่มอีกจํานวน  ๒๓ ไร -งาน๔๗ ตารางวา ( หักพื้นที่ถนน ๔  ไร  ๑  งาน  ๔๐ ตารางวา )

พื้นที่ใชประโยชนจริง  ๗๐  ไร ๓  งาน  ๗ ตารางวา
ก ารตรวจสอบรังวัดพื้นที่ ใ หม  และปกหลัก แนวเขตพื้นที่สาธารณ ะประโยช น
วนัที่  ๒๘ และ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๑



บานพกัชยัพฒันาบานพกัชยัพฒันา  
99  หลังหลัง

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
ดานพัฒนาสาธารณปูโภค

เครือ่งสูบน้ํา

ซุมเสวนาเกษตร



การทําถนนบรเิวณโครงการการทําถนนบรเิวณโครงการ  โดยเครื่องจกัรกลของโดยเครื่องจกัรกลของ  อบจอบจ..

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน



งานระบบประปางานระบบประปา  สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต2 จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมทรพัยากรน้ําบาดาลกรมทรพัยากรน้ําบาดาล

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน



งานกอสรางระบบไฟฟาภายนอกและงานกอสรางระบบไฟฟาภายใน

สํานักงานการฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง

งานกอสรางระบบไฟฟาภายนอกและงานกอสรางระบบไฟฟาภายใน

สํานักงานการฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอางทอง



เสากังหนัลม
ถังเก็บน้ําจากกังหันลม

สํานักงานพลังงานจังหวัดอางทอง

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน



ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

ฝงทอน้ําฝงทอน้ํา



ประตูน้ําประตูน้ํา

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน



โรงเรอืนเลี้ยงสัตว (คอกววั และ เลาไก)

แกลบดิบแกลบดิบ  สําหรบัใสโรงเรอืนเลี้ยงไกสําหรบัใสโรงเรอืนเลี้ยงไก

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน



ไถกลบปอเทือง(บํารุงดิน)

จัดหาผักตบชวาจัดหาผักตบชวา  เพื่อมาใหพดเพื่อมาใหพด..ทําปุยหมักทําปุยหมัก

ดานการเตรียมดิน

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน



ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
ดานอาชีพ

ปลูกขาวปลูกขาว



เลี้ยงปลาในกระชัง และการเลีย้งกบ   
ของกลุม วิสากิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน



ติดตามผลการดําเนินงานติดตามผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน

มูลนิธิชัยพัฒนา



ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ

• ปญหา

• -สภาพดิน  
• -ระบบจัดการน้ําแกมลิง  
• -การเดินทาง
• -คาไฟฟาที่สาธารณะ
• -แรงงานดูแลตนไม

• แผนงานระยะตอไป

• แกไขปญหาสภาพดิน(พด./กษจ.)

• ขุดลอกคู ทําบานประตูน้ํา(ชป.)
• สรางถนนรอบอางเก็บน้ํา(ชป.)





ที่ตั้ง
โครงการปนตุกตาชาววัง หมูที ่๒ ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง
ตั้งอยู ณ วัดทาสุทธาวาส เปนอาคารทรงไทย ๒ ชั้น ชั้นบนใชเปนสถานที่แสดง
วิถีชีวิตของคน  บางเสด็จ และประวัติการเสด็จของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว
พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ ชั้นลางจัดเปนที่แสดงผลงานของกลุมและจําหนาย
ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนหนึง่ใน OTOP ของจังหวัดอางทอง



วัตถุประสงค

เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ ใหประชาชนมีงานทํา  
เพื่อเปนการสงเสริมการมีรายไดของประชาชน

สาเหตุทีท่าํโครงการ

- เกดิเหตุประสบอุทกภัย น้ําทวม



กิจกรรม

• การปนตุกตาชาววัง







โครงการตนแบบฟนฟูผูประสบอุทัยภัย 
ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สภากาชาดไทย



ที่ตั้ง

บานแห หมูที่ 2 ต.บานแห อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง

วัตถุประสงค

ผลิตอาหารเพื่อบริโภคและผลิตของใชภายในครัวเรือนเปนการลดรายจาย

ของครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยและเปนศูนยตนแบบในการฟนฟูผูประสบ

อุทกภยั โดยการเรียนรูดานลดรายจาย เพิ่มรายได



สาเหตุทีท่าํโครงการ

- เกดิเหตุประสบอุทกภัย น้ําทวม

มฐีานการเรียนรู จํานวน ๕ ฐาน และ จัดทําแปลงสาธิตการดําเนินชวีิต
เศรษฐกิจพอเพียง  1 ไรแกจน

1. ฐานน้ําหมักชีวภาพ
2. ฐานน้ํายาเอนกประสงค
3. ฐานน้ําสมควันไม
4. ฐานปุยชีวภาพ
5. ฐานเกษตรอินทรีย

กิจกรรม
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