
 

๑ 
 

สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพืน้ที่จงัหวดักาฬสินธุ์ 
 

ท่ี โครงการพัฒนา/ที่ต้ัง พระราชด าริ ลักษณะโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(๑) ด้านพัฒนาแหล่งน้ า  จ านวน ๓๓ โครงการ 

๑. 
 
 
 

อ่างเก็บน้้าห้วยจานอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ บ้านบ่อแก้ว  
ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอนาูู 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ 

เข่ือนดิน ระบบส่งน้้าเป็นแบบูลองเปิด 
 
 

กรมชลประทาน 

๒. 
 
 

ขุดลอกห้วยมะโน และห้วยยาง ต้าบล
นาูู อ้าเภอนาูู  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๙ มิถุนายน ๒๕๓๕ 

จัดหาน้้า ส้าหรับผู้บริโภูและการเกษตรของ
ราษฎรด้านท้ายอ่างเก็บน้้าห้วยมะโน 

กรมชลประทาน 

๓. พัฒนาพื้นท่ีเกษตรน้้าฝนตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ บ้านแดนสามัููี  
ต้าบลูุ้มเก่า อ้าเภอเขาวง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
และ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 

ขุดสระเก็บน้้า ท่อส่งน้้าพร้อมอาูารระบบ
ระบายน้้า จ้านวน ๓๒๘ สระ พื้นท่ีรับ
ประโยชน์ ๑,๕๙๖ ไร่  

กรมชลประทาน จังหวัด
กาฬสินธุ์ ส้านักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท กรมการ
ปกูรอง 
มูลนิธิชัยพัฒนา 

๔. อ่างเก็บน้้าล้าพะยังตอนบน พร้อม
ระบบส่งน้้า ต้าบลสงเปลือย อ้าเภอ
เขาวง 
ฝายล้าพะยัง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าพร้อมระบบส่งน้้าพืน้ท่ี
การเกษตร ๑๔,๖๐๐ ไร่  
-สร้างฝายูอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อทดแทนน้้าใน
ล้าพะยังเป็นช่วงลักษณะเป็นขั้นบันใดตาม
ูวามเหมาะสม ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภู
บริโภู  ราษฎร ๘๐๓ ูรัวเรือน ๒,๒๘๓ ูน 
พื้นท่ีเกษตร ๑,๓๖๐ ไร ่

กรมชลประทาน 
 
 
 



 

๒ 
 

ท่ี โครงการพัฒนา/ที่ต้ัง พระราชด าริ ลักษณะโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕. อ่างเก็บน้้าดงสวนพัฒนาอนั

เนื่องมาจากพระราชด้าริ บ้านดงสวน
พัฒนา ต้าบลนาทัน อ้าเภอู้าม่วง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 

หัวงานเป็นเข่ือนดิน ใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภูบริโภู เล้ียงสัตว์ และเป็นแหล่งน้้า 
ในฤดูแล้ง 

กรมชลประทาน 
 

๖. อุโมงู์ผันน้้า “ล้าพะยังภูมิพัฒน”์ 
ต้าบลูุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

ขุดอุโมงู์ผันน้้าพื้นท่ีรับประโยชน์ ๑๖,๖๐๐ ไร ่ กรมชลประทาน 

๗. จัดหาแหล่งน้้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร
นิูมสร้างตนเองล้าปาว (ปรับปรุงอ่าง
เก็บน้้าไร่นาไร่เดียว) ต้าบลขม้ิน 
อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐ 

เป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้้าให้สามารถเก็บ
กักน้้าได้มากยิ่งขึ้นเต็มศักยภาพ เป็นแหล่งน้้า
ให้ราษฎร จ้านวน ๑ หมู่บ้าน ๑๔๐ ูรัวเรือน 
๗๖๘ ูน ได้ใช้ประโยชน์สนับสนุนพื้นท่ี
การเกษตร ๕๐๐ ไร่ 

กรมชลประทาน 

๘.  จัดหาแหล่งน้้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร
นิูมสร้างตนเองล้าปาว (ปรับปรุงอ่าง
เก็บน้้าห้วยด่านระบบส่งน้้า)      
ต้าบลนิูม อ้าเภอสหัสขันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐ 

เป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้้าให้สามารถกัก
เก็บน้้าได้มากยิ่งขึ้นเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่ง
น้้าให้ราษฎร จ้านวน ๑ หมู่บ้าน ๘๕ ูรัวเรือน 
๓๕๔ ูน ได้ใช้ประโยชน์ รวมท้ังเป็นแหล่งน้้า
สนับสนุนพื้นท่ีการเกษตรได้ประมาณ ๖๐๐ ไร่ 

กรมชลประทาน 
 



 

๓ 
 

 

ท่ี โครงการพัฒนา/ที่ต้ัง พระราชด าริ ลักษณะโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๙. จัดหาแหล่งน้้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร

นิูมสร้างตนเองล้าปาว  
(งานก่อสร้างสถานีสูบน้้า) ต้าบลภูดิน 
อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

สามารถแก้ไขปัญหาให้ราษฎรในหมู่บ้านท่ีไม่มี
แหล่งน้้า มีน้้าใช้อุปโภูบริโภู และระบบ
ประปาท่ีขาดแูลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง ราษฎร
จ้านวน ๙ หมู่บ้าน ๗๐๖ ูรัวเรือน ๓,๑๔๘ ูน
มีน้้าใช้อุปโภูบริโภูอย่างพอเพียงตลอดปี 
และมีน้้าส้าหรับการท้าการเกษตร 
รวม ๑,๔๑๒ ไร ่

กรมชลประทาน 

๑๐. จัดหาแหล่งน้้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร
นิูมสร้างตนเองล้าปาว (ขุดเก็บสระ
น้้าในไร่นา) ต้าบลภูดิน ต้าบลนิูม 
อ้าเภอเมือง อ้าเภอสหัสขันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐ 

 

ขุดสระเก็บน้้าจ้านวน ๑๐๔ สระ ราษฎร       
มีแหล่งน้้าส้าหรับอุปโภูบริโภูและการเกษตร
ได้เพียงพอตลอดปี พื้นท่ีการเกษตร ๗๓๕ ไร่ 
ทรัพยากรดินและน้้าเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมท้ังสังูมและส่ิงแวดล้อมดีขึ้น ูรอบูลุม 

กรมชลประทาน 
  

๑๑. จัดหาแหล่งน้้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร
นิูมสร้างตนเองล้าปาว (ขุดลอก 
ล้าห้วยย่างอึ่ง) ต้าบลสหัสขันธ์  
อ้าเภอสหัสขันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

ขุดลอกล้าห้วยพร้อมอาูารรับน้้าเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎร ๓๔๘ ูรัวเรือน ๒,๐๙๔ ูน พื้นท่ีรับ
ประโยชน์ ๒๐๐ ไร ่

กรมชลประทาน 
 

๑๒. สถานีสูบน้้าจากอ่างล้าปาวพร้อม
ระบบท่อส่งน้้า (พื้นท่ีท่ี ๒) ต้าบลนิูม 
ต้าบลโนนบุรี อ้าเภอสหัสขันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐ 

ก่อสร้างสถานีสูบน้้าพร้อมระบบท่อส่งน้้า พื้นท่ี
รับประโยชน์ ๕๐,๐๐๐ ไร่  

กรมชลประทาน 
 

๑๓. 
 

ปรับปรุงอ่างเก็บน้้าห้วยด่านและระบบ
ส่งน้้า ต้าบลนิูม  อ้าเภอสหัสขันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 (ฎีกา) 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐  

พัฒนาขุดลอกแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรให้แก่
ราษฎรในพื้นท่ี 

กรมชลประทาน 
 



 

๔ 
 

 

ท่ี โูรงการพัฒนา/ท่ีต้ัง พระราชด้าริ              ลักษณะโูรงการ   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๑๔. จัดหาแหล่งน้้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร

นิูมสร้างตนเองล้าปาว (พัฒนาแหล่ง
น้้าผิวดิน) ต้าบลภูดิน  
อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 (ฎีกา) 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐ 

 

เป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้้าผิวดินให้
สามารถกักเก็บน้้าได้มากยิ่งขึ้นตามศักยภาพ 
เพื่อเป็นแหล่งน้้าให้ราษฎรได้ใช้ส้าหรับการ
เกษตรกรรม และอุปโภูบริโภู จ้านวน 
๗๗๘ ูรัวเรือน รวมท้ังเป็นแหล่งน้้าสนับสนุน
พื้นท่ีการเกษตรได้ ๕,๑๖๘ ไร ่

กรมชลประทาน 

๑๕. ระบบเก็บกักน้้าห้วยบงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ต้าบลนาทัน อ้าเภอ 
ู้าม่วง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูิพลอดุลยเดช 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

ขุดลอกล้าห้วยยาว ๒.๓๕ กิโลเมตร และ
ก่อสร้างฝายน้้าล้น ๒ แห่ง พื้นท่ีรับประโยชน์ 
๒๙๐ ไร ่

กรมชลประทาน 
 

๑๖. ระบบกักน้้าห้วยเส้ือเต้นอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ต้าบลนาทัน อ้าเภอู้าม่วง 

พระบาทสมเด็จพระปรมิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

ชุดลอกล้าห้วยยาว ๒.๒๕ กิโลเมตร และ
ซ่อมแซมฝายน้้าล้นพื้นทีรับประโยชน์ ๔๘๔ 
ไร ่

กรมชลประทาน 
 

๑๗. 
 

อ่างเก็บน้้าหนองู้าบอนอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ บ้าน        
โูกไม้งาม ต้าบลโนนน้้าเกล้ียง  
อ.สหัสขันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

อ่างเก็บน้้าูวามจุ ๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พื้นท่ีรับประโยชน ๒๐ ไร่  

กรมชลประทาน 
 

๑๘. อ่างเก็บน้้าหนองดอนดู่ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
บ้านดอนดู่ ต้าบลภูสิงห์ อ้าเภอ 
สหัสขันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

อ่างเก็บน้้าูวามจุ ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทาน 
 

๑๙. สระเก็บน้้าวัดปุาฉันทนิมิตต์ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบล 
นาทัน อ้าเภอู้าม่วง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

สระเก็บน้้าูวามจุ ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้
อุปโภูบริโภู ๑๓๒ ูรัวเรือน 

กรมชลประทาน 
 



 

๕ 
 

 

ท่ี โูรงการพัฒนา/ท่ีต้ัง พระราชด้าริ              ลักษณะ/โูรงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๒๐. อ่างเก็บน้้าููบักสาม  

ต้าบลขม้ิน อ้าเภอเมือง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

ช่วยให้ราษฎรมีน้้าส้าหรับอุปโภูบริโภูและ
ใช้ในการเพาะปลูก เล้ียงสัตว์ และประมง 
 

กรมชลประทาน 

๒๑. จัดหาแหล่งน้้านิูมสร้างตนเองล้าปาว 
(ขุดลอกสระเก็บน้้าโรงเรียนบ้านสิงห์
สะอาด) ต้าบลสิงห์สะอาด อ้าเภอ 
สหัสขันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

ขุดสระเก็บน้้า นักเรียนโรงเรียนบ้านสิงห์
สะอาด จ้านวน ๑๑๖ ูน 

กรมชลประทาน 
 

๒๒. อ่างเก็บน้้าหนองโสกหิน  
ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอนาูู 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

อ่างเก็บน้้าูวามจุ ๔๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๑๓๖ ไร ่
 

กรมชลประทาน 

๒๓. จัดหาแหล่งน้้าให้ราษฎร ต้าบลดินจ่ี 
(ขุดสระเก็บน้้าประจ้าไร่นา) ต้าบล  
ดินจ่ี อ้าเภอู้าม่วง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

ขุดสระเก็บน้้า ๔๕ แห่ง พื้นท่ีรับประโยชน์ 
๒๒๕ ไร่ ท้าให้ราษฎรมีแหล่งน้้าอุปโภู
บริโภูปละการเกษตร และช่วยเหลือให้
ราษฎรมีอาชีพเสริมด้านการประมง 
 

กรมชลประทาน 
 

๒๔. จัดหาแหล่งน้้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร 
นิูมสร้างตนเองล้าปาว  
ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอนาูู 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๑๕ มีนาูม ๒๕๔๖ 

ขุดลอกแหล่งน้้าจ้านวน ๔ ย่อ ราษฎร ๔ 
หมู่บ้าน ๒ อ้าเภอ ๑๘๕ ูรัวเรือน พื้นท่ี
การเกษตร ๓๐๐ ไร่ 

กรมชลประทาน 



 

๖ 
 

 

ท่ี โครงการพัฒนา/ที่ต้ัง พระราชด าริ ลักษณะ/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕. ปรับปรุงอ่างเก็บน้้าห้วยม่วง ต้าบล

หนองห้าง อ้าเภอกุฉินารายณ์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๙ ตุลาูม ๒๕๔๙ 

เป็นการสนับสนุนพื้นท่ีท้าการเกษตร
ูรอบูลุมพื้นท่ี ๒,๐๐๐ ไร่ ในช่วงฤดูใน และ 
๒๐๐ ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง รวมท้ังเป็นแหล่งน้้า
เสริมส้าหรับปลูกพื้นสวนูรัว พืชไร่ ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นท่ีสามารถท้า
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

กรมชลประทาน 
 

๒๖. ขุดลอกร่องชักน้้า สถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟูาบ้านปุากล้วย  บ้านปุากล้วย 
ต้าบลล้าปาว อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช 
๑ ธันวาูม ๒๕๔๙ 

ขุดลอกร่องชักน้้าก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟูา พื้นท่ีรับประโยชน์ ๒,๐๐๐ ไร ่

กรมชลประทาน 

๒๗. ก่อสร้างูลองส่งน้้าดาดูอนกรีต บ้าน
หนองูู อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
บ้านหนองูู ต้าบลเหล่าอ้อย อ้าเภอ
ร่องู้า 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ 

ปรับปรุงูลองส่งน้้าดาดูอนกรีตสายใหญ่
พร้อมอาูารประกอบ ราษฎร ๓ หมู่บ้าน 
๑,๑๑๔ ูรัวเรือน ๓,๗๐๐ ูน 
 พื้นท่ี ๓,๐๐๐ ไร่ 

กรมชลประทาน 
 

๒๘. อ่างเก็บน้้าห้วยปอ ต้าบลนาบอน 
อ้าเภอู้าม่วง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนารถ(ฎีกา) 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 

ราษฎรจ้านวน ๕ หมู่บ้าน ๖๒๕ ูรัวเรือน 
๓,๓๐๕ ูน มีน้้าท้าการเกษตรและอุปโภู 
บริโภูเพียงพอตลอดปี ท้าให้มีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มข้ึน เป็นการพัฒนาูุณภาพชีวิต
และูวามเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 

กรมชลประทาน 
 



 

๗ 
 

 

ท่ี โครงการพัฒนา/ที่ต้ัง พระราชด าริ ลักษณะโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๙. อ่างเก็บน้้าห้วยสังกะ ต้าบลดินจ่ี 

อ้าเภอู้าม่วง 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

๑๖ ธันวาูม ๒๕๔๘ 

เป็นการช่วยให้ราษฎร ๕ หมู่บ้าน ๖๘๓ 
ูรัวเรือน ๒,๙๘๘ ูน มีน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร อุโภูบริโภู และเล่ียงสัตว์ได้
อย่างพอเพียงตลอดปี ท้าให้ราษฎรสามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีแหล่ง
เพาะสัตว์น้้าในชุมชน ตลอดจนเป็นการรักษา
ูวามชุมช่ืนให้แก่ดินและปุาในบริเวณ
ใกล้เูียง 

กรมชลประทาน 
 

๓๐. อ่างเก็บน้้าห้วยสมทบ ต้าบลดินจ่ี 
อ้าเภอู้าม่วง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนารถ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฏราชกุมาร 

ท้าให้ราษฎรมีแหล่งน้้าส้าหรับอุปโภูบริโภู 
และท้าการเกษตรได้อย่างพอเพียงตลอดปี 
เป็นการช่วยบรรเทาอุกภัยในช่วงฤดูน้้าหลาก 
และเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้้า เพื่อเป็น
อาหารให้ราษฎรได้บริโภูในูรัวเรือน และมี
รายได้ส่งเสริมให้ชีวิตูวามเป็นอยู่ดีข้ึน เมื่อ
โูรงการแล้วเสร็จราษฎรได้รับผลประโยชน์ 
๔ หมู่บ้าน ๖๒๕ ูรัวเรือน ๓,๑๕๐ ูน และ
มีพื้นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ ๑,๔๘๐ ไร่ 
ในช่วงฤดูฝนและ ๔๐๐ ไร่ ในฤดูแล้ง 

กรมชลประทาน 
 



 

๘ 
 

 

ท่ี โครงการพัฒนา/ที่ต้ัง พระราชด าริ ลักษณะโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓๑  ปรับปรุงอ่างเก็บน้้าห้วยู้อ อ้าเภอ

สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ราษฎร จ านวน ๗๐ ครัวเรือน มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคและส่งน้ าสนบัสนุน
พื้นที่การเกษตร จ านวน ๓๐๐ ไร่ 

กรมชลประทาน 
 

๓๒. พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย บ้าน   
นาเรียง ต้าบลสามัููี อ้าเภอร่องู้า 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
๑๕ สิงหาูม  ๒๕๕๔ 

-ขุดลอกหนองเลิงเปือย 
ปริมาณน้้าเก็บกัก ๖.๔๘๓ (ล้าน ลบ.ม.)พื้นท่ี
รับประโยชน์ ๗,๒๑๕ ไร ่
-เกษตรกรพื้นท่ี ต้าบลสามัููี อ้าเภอร่องู้า 
ต้าบลเหล่าอ้อย อ้าเภอร่องู้า และต้าบล     
โพนงาม อ้าเภอกมลาไสย ได้รับประโยชน์  
๔,๗๕๓ ูรัวเรือน 

กองทัพบก 
มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสวน
แนวพระราชด้าริ 
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
-อ้าเภอกมลาไสย 
-อ้าเภอร่องู้า 

๓๓ -ขุดลอกร่องน้้าบริเวณด้านหน้าสถานี
สูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟูาบ้านโูกกลาง
เหนือ หมู่ท่ี ๕ บ้านโูกกลางเหนือ 
ต้าบลหัวหิน อ้าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ (ขุดลอกสระเก็บน้้าหน้า
สถานีสูบน้้าด้วยพลังงานไฟฟูา ขนาด
กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร 
ูวามลึกเฉล่ีย ๓ เมตร หรือปริมามาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๗,๒๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร) 

 เป็นการสนับสนุนพื้นท่ีท้าการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง ูรอบูลุมพื้นท่ี 936 ไร่ ๒๖๐ ูรัว
เรือ รวมท้ังเป็นแหล่งน้้าเสริมส้าหรับปลูกพื้น
สวนูรัว พืชไร่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้
ราษฎรในพื้นท่ีสามารถท้าการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

องู์การบริหารส่วนต้าบล  
หัวหิน อ้าเภอห้วยเม็ก 



 

๙ 
 

 

ท่ี โครงการพัฒนา/ที่ต้ัง พระราชด้าริ                                   ลักษณะโูรงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
(๒) ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๒ โครงการ 

 
๓๔. 

เมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ บ้านโนนศิลา  
ต้าบลฆ้องชัยพัฒนา อ้าเภอฆ้องชัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

ก่อสร้างลานอเนกประสงู์ ต้ังศูนย์ส่งเสริม
การทอผ้า ฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ ส่งเสริม
และฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 

กองทัพภาูท่ี ๒  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๓๕ อาสาสมัูรพิทักษ์ปุาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนารถ 
๒๒ ธันวาูม ๒๕๔๓ 

ฝึกอบรมราษฎรที่อยู่ในพื้นท่ีรอบปุาถ้้าผาน้้า
ทิพย์ จ้านวน ๔๔ หมู่บ้าน ๕,๐๓๙ ูรัวเรือน 

กองทัพภาูท่ี ๒ 

(๓) ด้านส่งเสริมอาชีพ  จ านวน ๕  โครงการ 
๓๖ สาธิตทฤษฎีใหม่บ้านแดน

สามัููี ต้าบลูุ้มเก่า อ้าเภอ
เขาวง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
๒๕ มีนาูม ๒๕๔๐ 

เป็นการเพิ่มองู์ูวามรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่เกษตรกร ๑๖๓ 
ราย น้าไปขยายผลแก่ราษฎร ให้มีูวามรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
รวมท้ังมี วูามสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนมากขึ้น ท้าให้มีรายได้เฉล่ียของ
นูใน รูัวเรือนเพิ่มขึ้นและราษฎรมีสภาพ วูามเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กรมการปกูรอง 
 

๓๗  ศิลปาชีพบ้านกุดสิม – คุ้ม
เก่า  บ้านกุดสิม ต าบล    
คุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ลักษณะโครงการ: ส่งเสริมอาชีพและ เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ราษฎรใน
พื้นท่ี  

ส้านักราชเลขาธิการ  
กองทัพภาูท่ี ๒ 

๓๘ บ้านหัวนาค า ต าบลค าบอน 
อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ลักษณะโครงการ: ส่งเสริมอาชีพและ เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ราษฎรใน
พื้นท่ี  

ส้านักราชเลขาธิการ  
 



 

๑๐ 
 

 

ท่ี โครงการพัฒนา/ท่ีต้ัง พระราชด้าริ                                   ลักษณะโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๓๙ บ้านสมอทบ ต าบลดินจ่ี 

อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ลักษณะโครงการ: ส่งเสริมอาชีพและ เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ราษฎรใน
พื้นท่ี  

ส้านักราชเลขาธิการ  
 

๔๐ บ้านท่าเย่ียม ต าบลล าชี 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ลักษณะโครงการ: ส่งเสริมอาชีพและ เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ราษฎรใน
พื้นท่ี  

ส้านักราชเลขาธิการ  
 

(๔) ด้านพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ  จ านวน ๑ โครงการ 
๔๑ 

 
สร้างูวามมั่นูงในชนบทท่ี
หมู่บ้านในอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนูรินทรา 
บรมราชชนนี อ้าเภอู้าม่วง 
อ้าเภอท่าูันโท อ้าเภอ
หนองกุงศร ี

สมเด็จพระศรีนูรินทราบรมราช
ชนนี 

 

ฝึกอบรมผู้น้าหมู่บ้าน ๔๒ หมู่บ้าน จ้านวน ๒,๖๙๐ ูน กองบัญชาการต้ารวจ
ตระเวนชายแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

 
 
 

 

สรุปโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
……………………… 

 -จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ านวน  ๔๑  โครงการ  ดังนี้ 
 (๑)  โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า  จ านวน  ๓๓  โครงการ   
 (๒)  โครงการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  จ านวน  ๒  โครงการ   
 (๓)  โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ  จ านวน  ๕  โครงการ   
 (๔)  โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่น  ๆ จ านวน  ๑  โครงการ   

 
 
 
 
 
 
 


