แบบรายงาน
ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัด ยโสธร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
1. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเล็กในปาใหญ บานนอมเกลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ที่ตั้งโครงการ บานนอมเกลา บริเวณพิกัด VC 799 834 หมูที่ 11 และหมูที่ 17 บานนอมเกลา เทศบาลตําบลบุงคา
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
3. พระราชดําริของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
4. วันที่พระราชทานพระราชดําริ วันที่ 10 สิงหาคม 2537
5. รายละเอียดพระราชดําริ เนื่องจากที่ตั้งหมูบา น อยูใจกลางปาอุทยานแหงชาติ ภูสระดอกบัว การประกอบอาชีพ
ของราษฎรสวนใหญ ไมพอเลี้ยงชีพ ทําใหราษฎร บานนอมเกลา และหมูบานขางเคียงลักลอบตัดไมทําลายปา ในเขต
อุทยานแหงชาติ จากสภาพปาที่เคยอุดมสมบูรณ ถูกบุกลุกทําลายไปอยางมากเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2535 พลตรี
สนั่น มะเริงสิทธิ์ ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 จึงไดขอพระราชทานจัดตั้ง โครงการบานเล็กในปาใหญ
ตามแนวพระราชดําริ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ให คน กับ ปาอยูรวมกัน ชวยกันดูแลรักษา
และฟน ฟูสภาพปา รวมทั้งพัฒนาชีวิตของราษฎรใหดีขนึ้ โดยการกระทําพิธีเปดโครงการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2537
6. ปที่เริ่มดําเนินการโครงการฯ พ.ศ. 2537
6. รายละเอียดโครงการฯ
พื้นที่ดําเนินการ อําเภอเลิงนกทา 5 ตําบล 19 หมูบาน และ อําเภอไทยเจริญ 1 ตําบล 1 หมูบาน จํานวน
สมาชิก 257 คน แยกเปนกลุมดังตอไปนี้
- สมาชิกตามพระราชเสาวนีย (ทอผา)
จํานวน 94 คน
- สมาชิกสมทบ (ทอผา)
จํานวน 144 คน
- สมาชิกนักเรียนทุนพระบรมราชานุเคราะห
จํานวน 1 คน
- สมาชิกผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห
จํานวน 18 คน
8. สถานภาพโครงการฯ ยังดําเนินการอยู
9. งบประมาณปจจุบัน จํานวน 50,000 บาท ( เปนเงินกองทุนหมุนเวียนพระราชทานฯ ใชเปนคาเดินทางในการ
ตรวจเยี่ยมสมาชิก , เดินทางสงเอกสาร , เดินทางสงผลิตภัณฑผาไหม และเปนคาจัดการศพใหกับสมาชิกที่เสียชีวิต)
10. แหลงงบประมาณปจจุบัน
สมเด็จพระนางเจาฯ (กรส.)

งบของกองศิลปาชีพ สํานักราชเลขาธิการ มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพใน

-2-

11. หนวยงานรับผิดชอบ

1. กรมทหารราบที่ 16 คายบดินทรเดชา อ.เมือง จ.ยโสธร
2. จังหวัดยโสธร

-------------------------------------------------------------------------------------

แบบรายงาน
ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัด ยโสธร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
******************************************************
ชื่อโครงการ
โครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูมูลนิธิชัยพัฒนา (การเกษตรแบบผสมผสาน)
ที่ตั้งโครงการ
มูลนิชัยพัฒนา บานกุดแห หมูท ี่ 1 ตําบลกุดแห อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
พระราชดําริของ
วันที่พระราชทานพระราชดําริ
รายละเอียดพระราชดําริ
- ในการสงเสริมการพัฒนาสงเคราะหและชวยเหลือประชาชนในดานเศรษฐกิจ
และสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหสามารถชวยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได
ดําเนินการเพื่อเนนใหเกิดการสนับสนุนสาธารณประโยชน ดําเนินการใด ๆ
อันเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติสวนรวม
6. ปที่เริ่มดําเนินโครงการ
2548 - ปจจุบัน
7. รายละเอียดโครงการ
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน
และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปนตัวอยางแกราษฎรที่จะนําไปเปนแบบอยางในการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยางยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปนศูนยสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานที่สอดคลอง
กับชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง
1.
2.
3.
4.
5.

 ยังดําเนินการอยู  สิ้นสุดการดําเนินการแลว ตั้งแตป. ........................
 ไมทราบ
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................
- บาท
(ปที่ตั้งโครงการ ป 2548 งบประมาณดําเนินโครงการ 130,000 บาท)

8. สถานภาพโครงการ
9. งบประมาณปจจุบัน
10. แหลงงบประมาณปจจุบัน

 งบจังหวัด
 งบ อ.บ.ต.
 งบอื่นๆ ระบุ ...........................................

 งบ กปร.

11. หนวยงานรับผิดชอบ

1. มูลนิธิชัยพัฒนา
2. องคการบริหารสวนตําบลกุดแห อําเภอเลิงนกทา
3. จังหวัดยโสธร
4. กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

------------------------------------------------------------------------------

แบบรายงาน
ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัด ยโสธร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
******************************************************
1. ชื่อโครงการ

โครงการอางเก็บน้ําหวยจันทรวงศ จังหวัดยโสธร

2. ที่ตั้งโครงการ

บานทองสัมฤทธิ์ หมูที่ 15 ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

3. พระราชดําริของ

ประชาชนบานทองสัมฤทธิ์มีหนังสือขอพระราชทานอางเก็บน้ํา และทรงรับไว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

4. วันที่พระราชทานพระราชดําริ

-

5. รายละเอียดพระราชดําริ

-

6. ปที่เริ่มดําเนินการโครงการ

ปงบประมาณ 2547

7. รายละเอียดโครงการ

- เปนการกอสรางอางเก็บน้ํา เพื่อใชสําหรับชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และ
การอุปโภคและบริโภค

8. สถานภาพโครงการ

 ยังดําเนินการอยู  สิ้นสุดการดําเนินการแลว ตั้งแตป 2547
 ไมทราบ
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................
- บาท

9. งบประมาณปจจุบัน
10. แหลงงบประมาณปจจุบัน

 งบจังหวัด
 งบ อ.บ.ต.
 งบอืน่ ๆ ระบุ ........................................

11. หนวยงานรับผิดชอบ

1. โครงการชลประทานยโสธร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. จังหวัดยโสธร
-------------------------------------------------------------------

 งบ กปร.

แบบรายงาน
ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัด ยโสธร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
******************************************************
1. ชื่อโครงการ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานศรีสวัสดิ์

2. ที่ตั้งโครงการ

บานศรีสวัสดิ์ หมูที่ 5 ตําบลศรีแกว อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

3. พระราชดําริของ

-

4. วันที่พระราชทานพระราชดําริ

-

5. รายละเอียดพระราชดําริ

-

6. ปที่เริ่มดําเนินโครงการ

ปงบประมาณ 2525

7. รายละเอียดโครงการ

- เปนการจัดการเรียน การสอน ในพื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดาร รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนใหดีขึ้นไมใหเปนโรคขาดสารอาหาร

8. สถานภาพโครงการ

 ยังดําเนินการอยู  สิ้นสุดการดําเนินการแลว ตั้งแตป. ........................
 ไมทราบ
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................

450,000 บาท

9. งบประมาณปจจุบัน
10. แหลงงบประมาณปจจุบัน

 งบจังหวัด150,000 บาท  งบ อ.บ.ต.ศรีแกว 150,000 บาท  งบ กปร.
 งบอื่นๆ ระบุ (งบองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร 150,000 บาท )

11. หนวยงานรับผิดชอบ

1. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2. จังหวัดยโสธร
-----------------------------------------------------------------------

แบบรายงาน
ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัด ยโสธร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
******************************************************
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ตําบลกุดชุม จังหวัดยโสธร

2. ที่ตั้งโครงการ

ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

อบต.กุดชุมมีหนังสือขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหลงน้ําและทรงรับไวเปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. วันที่พระราชทานพระราชดําริ
3. พระราชดําริของ

5. รายละเอียดพระราชดําริ

-

6. ปที่เริ่มดําเนินการโครงการ

ปงบประมาณ 2552 งบประมาณ 29,492,500 บาท (งบสํานักงาน กปร.)

7. รายละเอียดโครงการ

- กอสรางฝายทดน้ําและอาคารระบายน้ําลนตลอดจนขุดลอกลําหวย เพื่อใช
สําหรับพื้นทีก่ ารเกษตร และอุปโภคบริโภค ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว

8. สถานภาพโครงการ

 ยังดําเนินการอยู  สิ้นสุดการดําเนินการแลว ตั้งแตป. ........................
 ไมทราบ
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................
- บาท

9. งบประมาณปจจุบัน
10. แหลงงบประมาณปจจุบัน

 งบจังหวัด
 งบ อ.บ.ต.
 งบ กปร.
 งบอื่นๆ ระบุ ...........................................

11. หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการชลประทานยโสธร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

----------------------------------------------------------------------

แบบรายงาน
ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดยโสธร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
******************************************************
1. ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลยุพราชเลิงนกทา

2. ที่ตั้งโครงการ

อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

3. พระราชดําริของ

-

4. วันที่พระราชทานพระราชดําริ

-

5. รายละเอียดพระราชดําริ

-

6. ปที่เริ่มดําเนินโครงการ

-

7. รายละเอียดโครงการ

-

8. สถานภาพโครงการ
9. งบประมาณปจจุบัน

 ยังดําเนินการอยู  สิ้นสุดการดําเนินการแลว ตั้งแตป. ........................
 ไมทราบ
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................
- บาท

10. แหลงงบประมาณปจจุบัน

 งบจังหวัด
 งบ อ.บ.ต.
 งบอื่นๆ ระบุ ...........................................

 งบ กปร.

11. หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กระทรวงสาธารณสุข

แบบรายงาน
ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดยโสธร ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2552
1. ชื่อโครงการ

.......................................................................
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

2. ที่ตั้งโครงการ

284 หมูที่ 1 บานสวาท ตําบลสวาท อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

3. พระราชดําริของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4. วันที่พระราชทานพระราชดําริ วันที่ 17 มิถุนายน 2522
5. รายละเอียดพระราชดําริ
- ทุกคนที่ทํางานใหกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะตองไมลืมวาโรงพยาบาลนี้
กําเนิดจากความมุงปรารถนาอันแรงกลาของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ตองการจะเห็นผูที่อยูในทองถิน่ ทุรกันดาร
ทุกหนแหงไดรับความเอาใจใสรักษาพยาบาลเปนอยางดี ใหปลอดภัยจากความเจ็บไข โดยทั่วถึงเสมอหนา
6. ปที่เริ่มดําเนินการโครงการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2522

7. รายละเอียดโครงการ - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาเปนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ขนาด 60 เตียง มีศักยภาพเปนโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง ตั้งอยูในเขต
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เปนโรงพยาบาลชุมชน 1 ใน ทั้งหมด 8 แหง
ของจังหวัดยโสธร อยูหางจากโรงพยาบาลจังหวัด (รพ.ทั่วไป) 72 กม. รับผิดชอบ
ประชากรในเขต 95,558 คน ใหบริการผูปวยทั้งในเขตและนอกเขตอําเภอเลิงนกทา
ตลอดจนเขตรอยตอจังหวัด 3 จังหวัด มีอัตราการครองเตียงเฉลี่ย 100-125 % จํานวน
ผูปวยนอกเฉลี่ย 250 คนตอวัน มีบริการหลัก 5 ดานไดแก บริการรักษาพยาบาล
บริการสงเสริมสุขภาพ บริการปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย และ
บริการสุขภาพในชุมชน ดังแสดงดังตาราง

HEALTH CARE
SERVICES
รักษาพยาบาล

การสงเสริมสุขภาพ

delivery mechanisms
กลไกการสงมอบ.บริการใหแกผูปวยและผูรับบริการ
การใหบริการผูปวยนอก
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ชันสูตรโรค
- เอกเรย
- อัลตราซาวด
- การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทันตกรรม
เภสัชกรรม
แพทยแผนไทย
ฝงเข็ม
กายภาพบําบัด
การใหบริการผูปวยใน
ผูปวยในชาย
ผูปวยในหญิง
บริการคลอด
บริการผาตัด
การบริการหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หนวยกูชีพฉุกเฉิน
และการแพทยฉุกเฉิน
หองฉุกเฉิน
บริการศูนยสุขภาพชุมชน
ตรวจรักษาเบื้องตน
คลินิคพิเศษ
- คลินิควัณโรค
- คลินิคนิรนาม
- คลินิคโรคเรื้อน
- คลินิคยาเสพติด
- คลินิคใหคําปรึกษา
บริการพิเศษอื่นๆ
หนวยยุพราชอาสา
หนวยแพทยเคลื่อนที่
หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่
บริการสุขภาพในโรงเรียน
ศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่อง
หนวยแพทยบริการในงานประเพณีตางๆ
ANC(งานฝากครรภ)
WBC(คลินิกสุขภาพเด็กดี)
FP(งานวางแผนครอบครัว)
บริการสงเสริมสุขภาพใน
บริการสงเสริมสุขภาพในกลุมกลุมผูปวย
โรงพยาบาล
- กลุมผูปวยอาการเฉียบพลัน

- กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
บริการสงเสริมสุขภาพในกลุมบุคลากร
- กลุมบุคลากรที่เจ็บปวย
- กลุมบุคลากรที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
- กลุมปกติ
บริการสงเสริมสุขภาพในสิ่งแวดลอม
- โรงพยาบาลปลอดบุหรี่และยาเสพติด
- ตนไมพูดได
การปองกันโรค

การฟนฟู
สมรรถภาพ

บริการสุขภาพใน
ชุมชน

โรคติดตอ
โรคไมติดตอ
- อุบัตเิ หตุฉุกเฉิน ,มะเร็ง
งานผูพิการ
งานผูสูงอายุ
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่อง
ศูนยศสมช.และการรักษาพยาบาลเบื้องตน
Home Ward
HHC(การดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน)
งานคัดกรองความเสี่ยงในชุมชน
คัดกรองโรคเสี่ยง
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
วัดสงเสริมสุขภาพ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
สุขภาพจิตชุมชน
Healthy Thailand

8. สถานภาพโครงการ [/] ยังดําเนินการอยู
[ ] สิ้นสุดการดําเนินงานแลว ตั้งแตป. ...
[ ] ไมทราบ
[ ] อื่นๆ (ระบุ)....................
9. งบประมาณปจจุบัน ...........................บาท
10. แหลงงบประมาณปจจุบัน [ ] งบจังหวัด [ ] งบ อบต. [ ] งบ กปร.
[/ ] งบอื่นๆ (ระบุ) 1.กระทรวงสาธารณสุข
2.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
3. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
11. หนวยงานรับผิดชอบ
กรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวง สาธารณสุข

แบบรายงาน
ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัด ยโสธร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดยโสธร

2. ที่ตั้งโครงการ

บานแจงนอย หมูท ี่ 12 ตําบลคอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

3. พระราชดําริ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4. วันที่พระราชทานพระราชดําริ
5. รายละเอียดพระราชดําริ

6. ปที่เริ่มดําเนินการโครงการ
7. รายละเอียดโครงการ

28 พฤศจิกายน 2543
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดําริให
พัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้
1) พัฒนาขุดลอกหนองอึ่ง
2) พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ สภาพดิน โดยรอบหนองอึ่งปลูกหญาแฝกและตนไม
ปองกันการชะลางหนาดิน
3) ฟนฟูสภาพปาโดยรอบหนองอึ่ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2544
7.1 พื้นที่เปาหมายโครงการ 7 หมูบาน ในทองที่ตําบลคอเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ไดแก บานดอนกลอย หมูท ี่ 8 , โนนหัน หมูท ี่ 9, ทาเยี่ยม หมูท ี่ 10 ,
คําน้ําสราง หมูท ี่ 11 , 15 , แจงนอย หมูท ี่ 12 และหนองหวา หมูท ี่ 13 ประชากร
จํานวน 734 ครัวเรือน/ 3,413 คน ระยะทางหางจากตัวจังหวัด ประมาณ 27 กิโลเมตร
7.2 สภาพปญหาของพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการตั้งอยูบริเวณสบแมน้ําชีลําน้ํา
ยังเปนพื้นทางน้ําไหล ตะกอนน้ําหลาก เปนที่ลุมน้ํา จึงประสบปญหาน้ําทวม
ซ้ําซาก (ป 43 – 47 , 49 , 50) น้ําทวมที่ทํากินประมาณ รอยละ 80 การคมนาคม
โดนตัดขาด 4 หมูบาน , ทวมที่ตั้งชุมชน 2 หมูบาน
7.3 สภาพวิถีการดํารงชีวิต ราษฎรประกอบอาชีพหลักคือ ปลูกขาวนาป/ นาปรัง
อาชีพเสริมคือ ทําประมง เก็บหาของปา ปลูกพืชไร/เลี้ยงปศุสัตว (ในพื้นที่ดงมัน
สาธารณประโยชน) และรับจางทั่วไป
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7.4 ความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ
1) งานสนองพระราชดําริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- กิจกรรมพัฒนาขุดลอกหนองอึ่งสาธารณประโยชน เนื้อที่ 460 ไร เพือ่ เปน
แหลงน้ําทําการเกษตรและขยายพันธุปลา ไดดําเนินการขุดลอกพัฒนาระบบ
กักเก็บน้ํา คลองซอยโดยรอบ และชลประทานระบบทอโดยผันน้ําขึ้นสูด งมัน
สาธารณประโยชน ดําเนินการเสร็จในบางสวน คาดวาจะสมบูรณในปงบประมาณ
2553 (โดยงบพัฒนาจังหวัด )
- กิจกรรมปลูกหญาแฝกและตนไมบริเวณโดยรอบหนองอึ่ง ดําเนินการเสร็จแลว
แตตองปรับปรุงและพัฒนาอีกครั้ง เนื่องจากมีแผนเกรดปรับพื้นที่เพื่อวางระบบ
กระจายน้ําชลประทานระบบทอหนองอึ่ง
- กิจกรรมฟนฟูสภาพปาโดยรอบหนองอึ่งเพื่อใหคนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน
ไดสงเสริมให 7 ชุมชน บริหารจัดการปาชุมชนดงมัน เนื้อที่ 3,006 ไร (ที่ นสล.)
ในรูปแบบฟารมเศรษฐกิจพอเพียง ดานการฟนฟู สภาพปา ดําเนินการแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 70 ดานการปลูกปาในใจคน (โครงการสงเสริมการแปรรูปอาหาร
จากปาชุมชน) ดําเนินการเสร็จแลวประมาณรอยละ 60
2) งานสนองพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
- โครงการศิลปาชีพฯ บานคําน้ําสราง โดยกรมทหารราบที่ 16 กิจกรรม
ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ประสบปญหาเนื่องจากขาดน้ํา จําเปนตองฟนฟูเมื่อระบบ
ชลประทานสมบูรณแลว
- โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จําเปนตองดําเนินการสงเสริมกลุมอาชีพ
ผูใชน้ําเปนการตอเนื่องเมื่อระบบชลประทานสมบูรณแลว
- การดูแลเรื่องการจัดตั้งวัดในพื้นที่โครงการ จํานวน 2 แหง ไดจัดทําโครงการ
พระสงฆชวยงานดานปาไม จํานวน 2 แหง ไดรับการอนุมัติใหเปนวัดแลว
จํานวน 1 แหง (วัดปาธรรมานุสาวรีย)
- โครงการกอสรางถนนลาดยางเขาสูโครงการฯ ระยะทาง 17 กิโลเมตร
ดําเนินการในระหวางป 2550 – 2551 สมบูรณแลว (กรมทางหลวงชนบท)
8. สถานภาพโครงการฯ  ยังดําเนินการอยู  สิ้นสุดการดําเนินการแลว ตั้งแตป. ........................
 ไมทราบ
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................
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จํานวน 15,248,600 บาท แยกเปนดังนี้

9. งบประมาณปจจุบัน

- งบจังหวัด (โครงการนํารองในการจัดหาน้ําและบริหารจัดการ 8,000,000 บาท )
- งบสํานักงาน กปร. 6,048,600 บาท
- งบปรกติ กรมปาไม 1,200,000 บาท
10. แหลงงบประมาณปจจุบัน

 งบจังหวัด
 งบ อ.บ.ต.
 งบอื่นๆ ระบุ ..(งบปรกติ กรมปาไม)..

 งบ กปร.

11. หนวยงานรับผิดชอบ

1. จังหวัดยโสธร
2. สํานักงาน กปร.
3. กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

------------------------------------------------------------------------------------

