สรุปผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2556
โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

70,305,920

1. โครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดน

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพิษณุโลก

รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ
1. ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่างบนสันเขื่อนและ
บริเวณอาคารประกอบ

/

งบปกติ /
3,897,168

ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่างบนสันเขื่อน

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

2. ก่อสร้างปูอมยาม เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน
จ้านวน 4 หลัง

/

งบปกติ /
1,161,000

ก่อสร้างปูอมยาม

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

3. ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน

/

งบปกติ /
19,930,500

ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

4. บ้ารุงรักษาหัวงานเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน
(ครั้งที่ 1) 1,512 ไร่

/

งบปกติ /
2,117,000

ปรับปรุงหัวงานเขื่อน

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

5. บ้ารุงรักษาทางล้าเลียงใหญ่ F4 ระยะทาง 3.570 กม.

/

บ้ารุงรักษาทางล้าเลียงใหญ่ F4

แล้วเสร็จ

6. ซ่อมแซมตลิ่งบริเวณหัวงานเขื่อนทดน้้าพญาแมน
1 แห่ง

/

งบปกติ /
300,000
งบปกติ /
3,918,194

ซ่อมแซมตลิ่งบริเวณหัวงานเขื่อนทดน้้าพญาแมน

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน
โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

7. โครงการพัฒนาแหล่งน้้าแก้มลิงบึงบัว ระยะที่ 1
ต้าบลวังพิกุล อ้าเภอวังทอง

/

งบปกติ /
18,721,354

พัฒนาแหล่งน้้าแก้มลิงบึงบัว ระยะที่ 1

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

8. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้้าและคลองระบายน้้า
ในเขตฝุายส่งน้้าฯที่ 2 จ้านวน 5 แห่ง

/

งบปกติ /
2,410,300

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้้าและคลองระบายน้้าในเขต
ฝุายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 2

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

9. บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าในเขตฝุายส่งน้้าบ้ารุงรักษาที่
2 156.203 กม

/

งบปกติ /
922,000

บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าในเขตฝุายส่งน้้าบ้ารุงรักษาที่ 2
156.203 กม

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน
1

โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

10. บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าในเขตฝุายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาที่ 3 75.512 กม

/

งบปกติ /
389,000

บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าในเขตฝุายส่งน้้าบ้ารุงรักษาที่ 3
75.512 กม

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

11. บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าในเขตฝุายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาที่ 4 93.374 กม

/

งบปกติ /
572,000

บ้ารุงรักษาคลองส่งน้้าในเขตฝุายส่งน้้าบ้ารุงรักษาที่ 4
93.374 กม

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

12. ซ่อมแซมเสาระดับน้้าในเขตโครงการฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน 36 แห่ง

/

งบปกติ /
478,000

ซ่อมแซมเสาระดับน้้าในเขตโครงการฯ

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

13. ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้าดาดคอนกรีต
ในเขตฝุายส่งน้้าฯ ที่ 3 7 สาย

/

งบปกติ /
430,000

ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้าดาดคอนกรีตในเขตฝุายส่ง
น้้าฯ ที่ 3 7 สาย

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

14. ขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต
ในเขตฝุายส่งน้้าฯ ที่ 4 จ้านวน 4 สาย

/

งบปกติ /
1,955,000

ขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีตในเขตฝุายส่งน้้าฯ ที่
4 จ้านวน 4 สาย

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

15. ซ่อมแซมบริเวณคอสะพานเขื่อนทดน้้าพญาแมน
1 แห่ง

/

งบปกติ /
143,300

ซ่อมแซมบริเวณคอสะพานเขื่อนทดน้้าพญาแมน

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

16. ซ่อมแซมด้านท้ายน้้าของ ปตร.ปลายคลองส่งน้้า
2 แห่ง

/

งบปกติ /
1,090,000

ซ่อมแซมด้านท้ายน้้าของ ปตร.ปลายคลองส่งน้้า 2 แห่ง

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าฯ
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

17. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดิน

/

งบปกติ /
30,000

ฝึกอบรมเกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดนิ ต.วัดโบสถ์ ต.ท่างาม

แล้วเสร็จ

ส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก

18. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดิน

/

งบปกติ
100,000

ฝึกอบรมเกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดนิ ต.หอกลอง ต.ท้อแท้
ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์

แล้วเสร็จ

ส้านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก

19. การส่งเสริมการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวเพื่อ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
จัดตั้งศูนย์ต้นแบบการพัฒนาระบบการเพาะปลูกข้าว
เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต

/

งบปกติ /
7,090,000

ด้าเนินการอบรมจัดตั้งศูนย์ต้นแบบการพัฒนาระบบการ
เพาะปลูกข้าวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการ
ผลิต

แล้วเสร็จ

ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
ที่ 2

2

โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

20. การจัดท้าแปลงต้นแบบระบบเกษตรผสมผสาน
แบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

/

งบปกติ /
10,000

จัดท้าแปลงต้นแบบระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 6 ต.บ้าน
ยาง อ.วัดโบสถ์

แล้วเสร็จ

ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2

21. การจัดท้าแปลงต้นแบบระบบเกษตรผสมผสาน
แบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชด้าริ “ทฤษฎีใหม่”

/

งบปกติ /
10,000

จัดท้าแปลงต้นแบบระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 4 ต.บ้าน
ยาง อ.วัดโบสถ์

แล้วเสร็จ

ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเข

22. จัดท้าแปลงขยายผลการปลูกพืชแบบผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เกษตรกร (แปลงใหม่)

/

งบปกติ /
35,000

จัดท้าแปลงขยายผลเกษตรผสมผสาน หมู่ 10 ต.บ้านยาง
อ.วัดโบสถ์

แล้วเสร็จ

ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเข

23. การผลิตไม้ดอกหน้าวัวในเชิงพานิชย์

/

งบปกติ /
10,000
งบปกติ /
10,000
งบปกติ /
220,000

ดูแลรักษาแปลง
หมู่ 2 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์
ฝึกอบรมเกษตรกร 1 หลักสูตร

แล้วเสร็จ

1. อบรมถ่ายทอดความรูห้ ลักสูตรการพัฒนาอาชีพ
2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต
3.ศึกษาดูงานของเกษตรกร
4.จัดท้าแปลงเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบตั ิ
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

แล้วเสร็จ

ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2
ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2
ส้านักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

24. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

/

แล้วเสร็จ

25. การพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก

/

26. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

/

งบปกติ /
80,000

27. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะ
ด้านประจ้าปีงบประมาณ 2556

/

งบปกติ /
20,000

หลักสูตรฝึกอบรม การผลิตขยายพันธุ์กล้วย

แล้วเสร็จ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

28. การลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

/

กิจกรรมปล่อยแมลงก้าจัดศัตรูพืช 1,530 ไร่

แล้วเสร็จ

29. ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงปศุสตั ว์
ให้กับเกษตรกร

/

งบปกติ /
3,000
งบปกติ /
354,980

สนับสนุนแร่ธาตุ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก จัดท้าฟาร์ม
สาธิต

แล้วเสร็จ

ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด
พิษณุโลก
ส้านักปศุสตั ว์จังหวัดพิษณุโลก

30. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

/

งบปกติ /
339,500

ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ ต.คันโช้ง ต.บ้านยาง
ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์

แล้วเสร็จ

ส้านักประมงจังหวัดพิษณุโลก

3

โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
สาธิตการท้าการใช้ปุ๋ยหมัก และน้า้ หมักชีวภาพ สาธิตการ
ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดินกรด และส่งเสริมการปรับปรุง
บ้ารุงดิน รวม 1,280 ไร่
ส่งเสริมการเลีย้ งไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 13 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง

แล้วเสร็จ

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

แล้วเสร็จ

กศน.อ้าเภอวังทอง

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

31. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎร
ในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย บ้ารุงแดน

/

งบปกติ /
1,311,361

32. ส่งเสริมการเลีย้ งไก่พันธุ์ไข่

/

งบปกติ /
20,000

33. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและพัฒนาอาชีพ
ตามแนวพระราชด้าริ

/

-

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและพัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชด้าริ หมู่ที่ 16 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง

แล้วเสร็จ

ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
วังทอง

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บ้าน
กลาง อ.วังทอง

แล้วเสร็จ

ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
วังทอง

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวพัฒนา หมู่ที่ 2 ต้าบล
คันโช้ง อ.วัดโบสถ์

แล้วเสร็จ

ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
วัดโบสถ์

/

34. ติดตามผลการด้าเนินงานกลุม่ อาชีพแปรรูปผลไม้
พื้นบ้าน และกลุม่ น้้าพริก
35. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

/

36. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่วมกับผู้แทน
สหกรณ์/ผู้น้าชุมชนเกษตรกร และเจ้าหน้าทีส่ ่วน
ราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ

/

งบปกติ /
28,500

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผูแ้ ทนสหกรณ์/ผู้น้าชุมชน
เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่โครงการ จ้านวน 3 ครั้ง

แล้วเสร็จ

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

37. แนะน้าส่งเสริมเกษตรกรท้ากิจกรรม โดยใช้
รูปแบบการสหกรณ์ในการบริหารจัดการ

/

งบปกติ /
4,263

แนะน้าส่งเสริมเกษตรกรท้ากิจกรรม โดยใช้รูปแบบการ
สหกรณ์ในการบริหารจัดการ รวม 3 อ้าเภอ ๆ ละ 6 ครั้ง

แล้วเสร็จ

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

38. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุน
อาชีพ

/

งบปกติ /
4,500

แนะน้าการท้าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
อาชีพ และตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผล

แล้วเสร็จ

ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดพิษณุโลก

งบปกติ /
1,880,000

ประชุมคณะกรรมการ ทสม. จัดท้าแผนการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แล้วเสร็จ

ส้านักงานทรัพยากรธร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิษณุโลก

39. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน ปี 2556

/
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โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนแคว
น้อยบ้ารุงแดน

แล้วเสร็จ

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

40. งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเสริมการท่องเที่ยว
บริเวณเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

/

งบจังหวัด /
300,000

41. เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดนมาราธอน 2013
กิจกรรม สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่

/

-

สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่

แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก

42. ดูแลบ้ารุงรักษาทางหลวง ตัดหญ้า ถางปุา ทาสี
งานอ้านวยความปลอดภัยเส้นทางเข้าโครงการหลัก

/

-

ด้าเนินการทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข 11 (ท่างาม) – บรรจบทางหลวงหมายเลข
1143 (โปุงแค) ระหว่าง กม 0+000 กม. 46+700
ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรอบ 2 ปี และ
อ้านวยการและบริหารจัดการ

แล้วเสร็จ

หมวดการทางชาติตระการ

แล้วเสร็จ

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพิษณุโลก

/

43. บูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้าเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ชลประทานฝั่งขวาโครงการเขื่อน
แควน้อยบ้ารุงแดน
2. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ
44. โรงอบกล้วยตากแบบโดม กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร สูง 3 เมตร

/

งบปกติ /
10,000

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน /

1,400,000
45. เพาะขยายพันธุ์หน่อกล้วยตากโดยการผ่าหน่อ
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
46. แปลงขยายพันธุ์กล้วยขนาดพื้นที่ 7 ไร่

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก

1,934,300
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกาะคู จากกล้วยได้ครั้งละ 2,000
หวี 1 เดือน ตากได้ 2 ครั้ง 4,000 หวี คิดเป็นน้้าหนัก
แห้งกล้วยตากครั้งละ 400 กิโลกรัม เดือนละ 800
กิโลกรัม ปีละ 9,600 กิโลกรัม
แผนปี 56/57 คาดว่าจะผลิต 20,000-30,000 หน่อ
ปีต่อไป ผลิตได้ปลี ะ 50,000 หน่อ

แล้วเสร็จ

กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
แรงงาน

แล้วเสร็จ

มูลนิธิชัยพัฒนา

แปลงปลูกพ่อแม่พันธุ์และพันธุ์หน่อกล้วยหายากชนิดอื่น
เพื่อใช้ขยายพันธุ์แบบผ่าหน่อกล้วย ปีละ 50,000 ต้น

แล้วเสร็จ

มูลนิธิชัยพัฒนา
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โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

47. ตากกล้วยในโรงอบกล้วยตากแบบโดม
กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 3 เมตร

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

ใช้แปลงกล้วยของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.บางระก้า พื้นที่
50-60 ไร่ น้าผลผลิตกล้วยมาตากบางกระทุ่ม

แล้วเสร็จ

มูลนิธิชัยพัฒนา

ใช้น้าเพื่อท้าแปลงขยายพันธุ์โดยการผ่าหน่อกล้วย 7 ไร่
และน้้าอุปโภคบริโภค 63 ครัวเรือน

แล้วเสร็จ

กรมทรัพยากรน้้าบาดาล

หน่วยงานรับผิดชอบ

48. บ่อบาดาลและประปาหมู่บ้าน

กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล /
500,000

49. โครงการมูลนิธิบ้านชัยพัฒนา

-

อบรมเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ (ราเขียว,ราขาว)
ปูองกันก้าจัดโรคแมลงศัตรูข้าว พื้นที่ 200 ไร่
เกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย

แล้วเสร็จ

สนง.เกษตรอ้าเภอพรหมพิราม

50. โครงการมูลนิธิบ้านชัยพัฒนา

-

เกษตรกรรับต้นพันธุ์กล้วยหอมไปปลูก
เกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย รายละ 5 ตัน

แล้วเสร็จ

สนง.เกษตรอ้าเภอพรหมพิราม

ปรับปรุงคุณภาพดินแก้ไขดินกรด 2,000 กิโลกรัม /
ส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 300 ไร่ /
อบรมให้ความรู้ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
20 ราย
ท้าเชื้อราบิวเวอร์เรีย พื้นที่ 200 ไร่
26 ครัวเรือน
ปลูกพืชผักสวนครัว พื้นที่ 20 ไร่
105 ครัวเรือน
ปรับปรุงคุณภาพดินแก้ไขดินกรด 1,000 กิโลกรัม /
ส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 100 ไร่
ปรับปรุงคุณภาพดินแก้ไขดินกรด 2,000 กิโลกรัม /
ส่งเสริมการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 200 ไร่ /
อบรมให้ความรู้ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
20 ราย

แล้วเสร็จ

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

สนง.เกษตรอ้าเภอพรหมพิราม

แล้วเสร็จ

สนง.เกษตรอ้าเภอพรหมพิราม

แล้วเสร็จ

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
พิษณุโลก

51. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองไผ่

กรมพัฒนาที่ดิน
14,000

52. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองไผ่

800

53. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองไผ่

2,000

54. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู

5,200

55. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหล่ายขานาง

11,400

แล้วเสร็จ
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โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

3. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สานักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

34,258,562

รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาวฯ
จานวน 14 โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

25,387,200

56. โครงการฝึกอบรมทบทวนราษฎรอาสาสมัคร
หมู่ที่ 10 ต้าบลบ่อภาค อ้าเภอชาติตระการ

/

25,000

อบรมสร้างจิตส้านึกในการปูองกันปุาไม้ จ้านวน 80 ราย

แล้วเสร็จ

57. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่ที่ 10 ต้าบลบ่อภาค อ้าเภอชาติตระการ

/

25,000

อบรมการท้าปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี

แล้วเสร็จ

58. โครงการและจัดแสดงไม้หายากและไม้ประจ้าถิ่น

442,200

- รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้วงศ์จ้าปี จ้าปา และวงศ์
กระดังงา
- รวบรวมและจัดแสดงไม้หายากและไม้ประจ้าถิ่น

แล้วเสร็จ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลก

59. โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้

508,300

- กิจกรรมพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้

แล้วเสร็จ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลก

- กิจกรรมดูแลรักษาวงศ์ใหม่

ศูนย์อ้านวยการฯ เพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอย
ดาวฯ
ศูนย์อ้านวยการฯ เพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอย
ดาวฯ

- กิจกรรมจัดท้าแนวกันไฟ
60. กิจกรรมสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์บ้าน
ร่มเกล้า

3,415,900

61. กิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
โครงการถ่ายทอดความรูด้ ้านพืชเพื่อการอนุรักษ์

150,000

- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการหารายได้
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
ให้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป

แล้วเสร็จ
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โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)
42,000

62. โครงการปลูกปุาเพื่อการอนุรักษ์
63. ฝายบ้านน้้าจวง 2 (ฝายเสือตาย) พร้อมระบบส่ง
น้้า ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
หมู่ที่ 13,16 ต.บ่อภาคอ.ชาติตระการ
64. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ฯ
หมู่ที่ 15 บ้านน้้าแจ้งพัฒนา ต.นาบัว
หมู่ที่ 7 บ้างบ่งผ้า ต.น้้ากุม่ อ.นครไทย
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

อยู่ระหว่างวางแผนการด้าเนินโครงการ

แล้วเสร็จ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลก

20,556,000

ฝายบ้านน้้าจวง 2 (ฝายเสือตาย) พร้อมระบบส่งน้้า
จ้านวน 1 แห่ง ช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน พื้นที่ 800
ไร่

แล้วเสร็จ

โครงการชลประทานพิษณุโลก

50,000

- ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
- สนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการท้าความเข้าใจแก่ 30 ครอบครัว
- ประชุมจัดท้าแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แล้วเสร็จ

ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

ส้านักงานพัฒนาชุมชน
อ.ชาติตระการ

แล้วเสร็จ

ศูนย์อ้านวยการฯ เพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภู
สอยดาวฯ
ศูนย์อ้านวยการฯ เพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยงฯ

65. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
หมู่ 2 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

/

120,000

66. โครงการฝึกอบรมทบทวนราษฎรอาสาสมัคร
หมู่ที่ 10 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

/

กอ.รมน. /
26,400

- พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
- ติดตามการด้าเนินงานของสมาชิกคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน
อบรมสร้างจิตส้านึกในการปูองกันปุาไม้
จ้านวน 80 คน

67. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่ที่ 10 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

/

กอ.รมน. /
26,400

อบรมการท้าปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
จ้านวน 80 คน

แล้วเสร็จ

- รับผลิตภัณฑ์ผา้ ทอจากสมาชิกของโครงการ จ้านวน
332 ราย 735 ชิ้น ความยาว 33,528.80 เมตร
- รับผลิตภัณฑ์ปูาปักลายชาวเขาจากสมาชิกของโครงการ
จ้านวน 99 ราย 713 ชิ้น

แล้วเสร็จ

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 12

ก่อสร้างฝายต้นน้้าขนาดเล็ก 20 ฝาย บ้านนุชเทียน บ้านรัก
ชาติ บ้านเทิดชาติ บ้านช้านาญจุ้ย ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

แล้วเสร็จ

ศูนย์อ้านวยการฯ เพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ฯ

68. ศูนย์ศิลปชีพ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ต.บ่อภาค
อ.ชาติตระการ
โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
จานวน 24 โครงการ
69. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้า้
ภาค) จังหวัดพิษณุโลก

6,810,012
/

200,000
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โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

70. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

79,400

แล้วเสร็จ

71. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

92,240

แล้วเสร็จ

72. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรม : ฝึกอบรมเกษตรกร/ส่งเสริมพืชอาหารสัตว์/
สนบันแร่ธาตุโคเนื้อ/ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร
73. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยง

74. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้า้
ภาค) จังหวัดพิษณุโลก
จัดท้าแผนปฏิบัติงานบูรณาการโครงการรักษ์น้าเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน
หมู่ 7 บ้านบุ่งผล้า ต.น้้ากุม่ อ.นครไทย
หมู่ 14 บ้านรักชาติ, หมู่ 10 บ้านเทิดชาติ,หมู่ 2 บ้าน
ขวดน้้ามัน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

- อบรมนักเรียนและกลุ่มแม่บา้ นเพื่อเรียนรู้การแปรรูป
ถนอมอาหารกลุม่ โรงเรียนใกล้เมืองห่างไกลพื้นที่พิเศษ
- ส่งเสริมการจัดท้าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน อ.นครไทย
และ อ.ชาติตระการ
- ส่งเสริมความรูด้ ้านการเกษตรและเคหะกิจเกษตรใน
หมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่
171,100
- ฝึกอบรมเกษตรกร 60 ราย
- สนับสนุนวัสดุท้าแปลงหญ้า 90 ไร่
- สนับสนุนแร่ธาตุ/เวชภัณฑ์ 50 ราย
- สนับสนุนพันธุ์สุกร 10 ราย/20 ตัว
- ติดตามผลการด้าเนินงาน 10 ครั้ง
114,900
- จัดอบรมเกษตรกร 70 ราย อบรม 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน
- ติดตามและแนะน้าส่งเสริมเกษตรกร จ้านวน 2 ครั้ง
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนเพื่อสาธิตให้เกิดผลผลิต
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนตามกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์นา้ ในโรงเรียน
- ปล่อยปลาในแหล่งน้้าเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งสาธารณะ
กรมวิชาการเกษตร / การศึกษา/ทดสอบ/วิจยั พืชเศรษฐกิจ ระบบการปลูกพืช
600,000
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกอบรม
-

- จัดประชุมผู้น้าหมู่บ้าน 1 ครั้ง
- แจ้งให้ทุกหน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
โครงการประจ้าปีงบประมาณ 2556 เป็นรายเดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส้านักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก
ส้านักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

ส้านักงานปศุสตั ว์
อ้าเภอนครไทย

แล้วเสร็จ

ส้านักงานประมงจังหวัด
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2

แล้วเสร็จ

ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพิษณุโลก
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โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

75. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่วมกับผู้แทน
สหกรณ์/ผู้น้าชุมชน เกษตรกรในพื้นที่โครงการและ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ
หมู่ที่ 2 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
76. แนะน้าส่งเสริมความรูเ้ กี่ยวกับหลักการอุดมการณ์
วิธีการสหกรณ์ และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและน้า
รูปแบบกานสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มใน
พื้นที่โครงการ
77. โครงการ"รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
78. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ม.7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
จ้านวน 700 ไร่
79. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ม.7,13 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
จ้านวน 153 ไร่

/

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

กรมส่งเสริม
- จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง เมื่อ 19 ธ.ค.55 โดย
สหกรณ์ / 9,500 มีผู้แทนสหกรณ์ ผู้น้าชุมชน เกษตรกร และผู้แทนส่วน
ราชการ เข้าร่วม ประชุมจ้านวน 40 ราย เพื่อร่วมกันหา
แนวทาง ในการด้าเนินกิจกรรม และการบริหารจัดการ
กลุ่มในเชิงบูรณาการ
กรมส่งเสริม
บ้านบุ่งผล้า ม.7 ต.น้้ากุ่ม อ.นครไทย
สหกรณ์ /
- แนะน้าส่งส่งเสริมความรู้หลักการอุดมการณ์และวิธีการ
16,850
แก่ราษฎรและสมาชิกกลุม่ อาชีพ
- แนะน้าการจัดท้าบัญชีของกลุ่มอาชีพ
- แนะน้ารูปแบบของการสหกรณ์ไปใช้ในการ บริหาร
จัดการของกลุ่ม
28,500
- อบรมเกษตรกรด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้้าอ้าเภอนครไทย และอ้าเภอชาติตระการ
- ส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค
กรมพัฒนาที่ดิน - ส้ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 500 ไร่
1,430,000 - จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้า้ 500 ไร่
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 200 ไร่
กรมพัฒนาที่ดิน
2,700,000

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

แล้วเสร็จ

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

นาขั้นบันได 153 ไร่

แล้วเสร็จ

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

80. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่ในการด้ารงชีพ (อบรมการกรีดยาง)

56,822

เกษตรกรมีความรู้และมีทักษะในการกรีดยางน้าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพได้ จ้านวน 77 ราย

แล้วเสร็จ

ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์
การกรีดยางจังหวัดพิษณุโลก

81. การพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โครงการจัดหาน้้าสะอาดให้กับหมู่บ้าน
หาน้้ายากทั่วประเทศ

240,000

หมู่ 8 บ้านบ่อภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
- ส้ารวจธรณีฟิสิกส์
- เจาะบ่อบาดาลพร้อมลงเครื่องสูบน้้าไฟฟูา

แล้วเสร็จ

ส้านักทรัพยากรน้้าบาดาล
เขต 7 ก้าแพงเพชร
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล
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โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

82. โครงการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพเสริม
จ้านวน 40 ราย

30,000

หมู่ที่ 2,10,14 ต้าบลบ่อภาค
อยู่ระหว่างรองบประมาณ

แล้วเสร็จ

83. โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ จ้านวน 25 คน
(ส่งเสริมการอ่าน)

15,000

หมู่ที่ 2,10,14 ต้าบลบ่อภาค
อยู่ระหว่างรองบประมาณ

แล้วเสร็จ

84. การส่งเสริมการมีอาชีพ/ส่งเสริมการเพาะเห็ด
นางฟูา/เห็ดนางรม จ้านวน 40 คน

20,000

แล้วเสร็จ

85. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุน
อาชีพ

19,400

86. โครงการจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน

120,000

87. โครงการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ

200,000

บ้านบุ่งผ้า หมู่ 7 ต้าบลน้้ากุม่ อ.นครไทย
มีการสร้างอาชีพเสริมนอกจากอาชีพหลักแก่ผู้เรียนการ
เพาะเห็ดนางฟูา เห็ดนางรม จ้านวน 40 ราย สามารถน้า
ความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมได้เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้กับครอบครัว ลดรายจ่ายในครัวเรือน
- สอนแนะให้ความรู้ ความเข้าใจในการท้าบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
- ก้ากับแนะน้าการจัดท้าบัญชีกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 4 โรงเรียน
- ให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวจากเงินกองทุน
คุ้มครองเด็กและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
- ให้เงินสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ เดือนละ 1,000 บาท
- จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 3 แห่ง (ต.น้้ากุ่ม
ต.นาบัว และ ต.บ่อภาค) และอยู่ระหว่างจะให้
การสนับสนุนงบประมาณด้าเนินกิจกรรม
1. จดทะเบียนคนพิการและท้าบัตรคนพิการ
จ้านวน 33 คน
ต.บ่อภาค 21 คน ต.น้้ากุ่ม 3 คน ต.นาบัว 9 คน
2 ให้กู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เพื่อน้าไปประกอบอาชีพ
3. จัดผู้ช่วยคนพิการ ผู้ดแู ลคนพิการที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้

หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอชาติตระการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอชาติตระการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอนครไทย

แล้วเสร็จ

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
พิษณุโลก

แล้วเสร็จ

ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

แล้วเสร็จ

ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
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โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

88. โครงการจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ ูงอายุ

89. โครงการสร้างความเข้แข็งให้กับชุมชนและ
เครือข่าย
90. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

160,000

91. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน
กิจกรรม: ฝึกอาชีพในหลักสูตรอาชีพเสริมให้กับแรงงาน
และประชาชนในพื้นที่

228,000

92. โครงการ"รักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
กิจกรรม
1. ส้ารวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์นา้
2. ประเมินปริมาณสัตว์น้า (บ้านขวดน้้ามัน)
3. ผลิตพันธุ์สตั ว์น้าจืด
4. ชี้แจงและให้ความรู้ด้านการประมง
5. ปล่อยพันธุส์ ัตว์น้าจืด

278,300

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน
ต.บ่อภาค, ต.น้้ากุ่ม และ ต.นาบัว
1. ช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ช่วยทีม่ ีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ตามประเพณี
2. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
ให้มีประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน
ต.บ่อภาค, ต.น้้ากุ่ม และ ต.นาบัว
1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
2. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
3. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. การแนะน้าและส่งเสริมการปลูกข้าวสายพันธุ์ที่ดี
2. แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ด(ี ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอาชีพ
1. สาขาการปักผ้าพื้นเมืองชาวเขาด้วยมือ
2. สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
3. สาขาปักผ้าพื้นเมืองชาวเขาด้วยมือ
4. สาขาการปักผ้าพื้นเมืองชาวเขาด้วยมือ
5. สาขาช่างปูกระเบื้อง
6.สาขาช่างปูกระเบื้อง
- ส้ารวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์นา้ 4 ครั้ง
- ประเมินปริมาณสัตว์น้า (บ้านขวดน้้ามัน) 2 ครั้ง
- ผลิตพันธุ์สตั ว์น้า และปล่อยในแหล่งน้้า 2 แสนตัว
- ชาวบ้านได้รับความรู้ด้านการประมง 10 ราย
- ปล่อยพันธุ์ปลาจากการผลิต 2 แสนตัว ในแหล่งน้้าบ้าน
น้้าจวงและบ้านขุนน้้าคับเพิ่มขึ้นพื้นที่ละ 1 แสนตัว รวม
ทั้งสิ้น 2 แสนตัว

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

แล้วเสร็จ

ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

แล้วเสร็จ

สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน
ภาค 9 พิษณุโลก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แล้วเสร็จ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้้าจืด พิษณุโลก
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โครงการ/กิจกรรม/พื้นที่ดาเนินการ
โครงการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า (นาขั้นบันได)
จานวน 2 โครงการ
93. โครงการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
(นาขั้นบันได)
94. โครงการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า (นา
ขั้นบันได) อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ จ้านวน
2,000 ไร่
โครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดน
จานวน 1 โครงการ
95. โครงการเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน

โครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด/สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

แล้วเสร็จ

ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 11

แล้วเสร็จ

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

แล้วเสร็จ

ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

2,000,000
-

- นาขั้นบันไดบ้านร่มเกล้า – บ้านสงบสุข ปี 2556
ต้าบลบ่อภาค อ้าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- นาขั้นบันไดบ้านน้้าแจ้งพัฒนา (ภูขัด) ปี 2556
ต้าบลนาบัว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กรมพัฒนาที่ดิน / - จ้างแรงงานคนในการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมในการท้านา
2,000,000 ขั้นบันได 2000 ไร่
- จัดท้าแปลงสาธิต สนับสนุนปัจจัยการผลิตฝึกอบรมให้
ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงาน
61,350
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ /
61,350

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทน
สหกรณ์/ผู้น้าชุมชน เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่เกีย่ วข้อง
ในพื้นที่โครงการ รวม 3 แห่งๆ ละ 1 ครั้ง
2. แนะน้าส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มและน้ารูปแบบสหกรณ์ไปใช้
ในการบริหารจัดการกลุ่มในพื้นที่โครงการ
รวม 3 อ้าเภอ ๆ ละ 6 ครั้ง

รวบรวมข้อมูลจากเลขานุการคณะท้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ เดือนกันยายน 2556
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