
 

 

ลําดับ ช่ือศูนย์ จุดเด่นของศูนย์ 
1. ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตาม

พระราชดําริ     
 
ตั้งอยู่ บา้นเดิ่น หมู่ท่ี 3 ถนน
เลย-ด่านซ้าย ตําบลด่านซ้าย 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
โทร. 042-891-311 
 

1. การศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ ทําให้มีการปรับปรุงพันธ์ไข่ไก่พัฒนาให้เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี  
มีการศึกษาวิจัยการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินเป็นอาหารสัตว์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตบํารุงสุขภาพ
สัตว์ให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
2. มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ทําให้ประชากรกินดีอยู่ดี และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในศูนย์ ทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพันธุ์สัตว์ 
พัฒนากิจกรรมด้านการเกษตร การประมง แหล่งน้ํา ปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจ 
 

2. โครงการปิดทองหลังพระ   
สบืสานแนวพระราชดําริ 
 
ท่ีตั้ง บา้นกลาง หมู่ท่ี ๓ 
ตําบลปลาบ่า อําเภอภูเรือ  
จงัหวัดเลย 

มีโครงการหลายโครงการ ไม่ว่าจะเปน็ด้านดิน น้ํา ป่า สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และ
เกษตร โดยแยกเป็นโครงการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดังนี ้
1. โครงการฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝก : สถานีพัฒนาท่ีดินเลย  
2. โครงการจัดหาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรและเพ่ืออุปโภค - บริโภค : สํานักงานจังหวัดเลย  
3. โครงการสํารวจและรวบรวมข้อมูลด้านกายภาพ และจัดทําแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
อุปโภค-บริโภคของชุมชน : สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
4. โครงการปลูกป่าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์และปรับปรุงระบบนิเวศน์ของพ้ืนท่ีป่า : สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 
5. โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อม : สถานีพัฒนาท่ีดินเลย  
6. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมการผลิตพืชผักปลอดภัย  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก : สนง.เกษตรจังหวัดเลย, สนง.เกษตรอําเภอภูเรือ 
7. โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม : สนง.เกษตรอําเภอ        
ภูเรือ 
8. โครงการส่งเสริมทําเตาชีวมวลเพ่ือลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน : สนง.พลังงานจังหวัด
เลย 
9. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย, สนง.ปศุสัตว์อําเภอภูเรือ 
10. โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรชาวสวนยาง : สนง.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัด
เลย 
11. โครงการจัดตั้งกลุ่มรวบรวมผลผลิตชาวสวนยาง : สนง.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
จังหวัดเลย 
12. โครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพ่ือขยาย
ผล : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย, สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอภูเรือ 
13. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ข้อมูลหมู่บ้าน/ จัดองค์ความรู/้ ปรับปรุงแผนชุมชน :  
สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอภูเรือ 
14. โครงการครัวเรือนชุมชนสัมพันธ์ สมานฉันท์สามัคคี : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย, 
สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอภูเรือ 
15. โครงการหมู่บ้านไอโอดีน สู่ครัวเรือน : รพ.สต.บ้านกลาง 
16. โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมและบูรณการ : รพ.สต.บ้านกลาง 

รายช่ือศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ ในจังหวัดเลย 



 

ลําดับ ช่ือศูนย์ จุดเด่นของศูนย์ 
17. โครงการส่งเสริมการอ่าน : สํานักงาน กศน.จ.เลย , กศน.อ.ภูเรือ 
18. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ : สํานักงาน กศน.จ.เลย , กศน.อ.ภูเรือ 
19. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน : สนง.สหกรณ์จังหวัดเลย, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เลย 
20. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น : สํานักงาน กศน.จ.เลย, กศน.อ.ภูเรือ 
 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สายใยรักแห่งครอบครัว  
 
บา้นวังอาบช้าง หมู่ท่ี 5   
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

มีจุดเด่นหลายด้าน 
1. ด้านบุคคล (ทุนทรัพยากรบุคคล) มีหมอพราหมณ์ หมอดูทํานาย หมอยาสมุนไพร หมอ
นวดแผนโบราณ 
2. จุดเด่นด้านกลุ่มองค์กร (ทุนด้านเศรษฐกิจ/สังคม) มีทุนเงินล้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตร 
กลุ่มน้ําประปา กองทุนแก้ไขความยากจน กลุ่มเกษตรและสหกรณ์ 
3. จุดเด่นด้านทรัพยากร มีแหล่งน้ํา ป่า สถานท่ีท่องเท่ียว สาธารณะและการใช้ประโยชน์ 
เช่น ป่าภูเขาแก้ว ซําป่าไร่ หนองป่ากุง อ่างห้วยยาง ห้วยน้ําฮวย 
4. จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน มีหมอพราหมณ์ทําพิธีบายศรสีู่ขวัญต่างๆ หมอจับยามสามตา 
หมอมนต์ หมอเป่า รักษาผู้ป่วยทางไสยศาสตร ์
5. จุดเด่นด้านประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน เป็น
ลักษณะของพ้ืนท่ีหล่อหลอมจากประสบการณ์ ของรุ่นสู่รุ่น เป็นสํานึกร่วมของคนในชุมชน  
ท่ีมีมานาน เพ่ือกํากับดูแลชุมชนให้ดําเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนนั้นๆ 
เป็นกฎของหมู่บ้าน 
 

4. โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําหมัน  
 
บ้านน้ําเย็น หมู่ท่ี 2 และ 
บ้านตูบค้อ หมู่ท่ี 6 ตําบล 
กกสะทอน อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน รวม 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านการเกษตร หัตถกรรม 
พัฒนาแหล่งน้ํา พัฒนาสังคมในชุมชน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของ
ประชากร ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างพอเพียงและสมดุลกับสิ่งแวดล้อม, สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน, ให้มีศูนย์บริการและพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดบัชุมชนและกลุ่มบ้าน, ลดการบุกรุกทําลายป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่า
ต้นน้ําลําธารในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  

5. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  
ผานาง - ผาเก้ิง 
 
บา้งผานาง หมู่ท่ี 5  
ตําบลผาอินทร์แปลง  อําเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย 
โทร. 042-812-290, 
042-815-560 
 
 
 

- เป็นโครงการสําหรับช่วยเหลือราษฎรท่ียากจนและขาดแคลนท่ีทํากินให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ี 
เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของราษฎร มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในการเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็น
แหล่งท่องเท่ียว 



 

ลําดับ ช่ือศูนย์ จุดเด่นของศูนย์ 
6. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ

เทิดพระเกียรติ  
 
บ้านคกงิ้ว หมู่ท่ี 5  
ตําบลปากตม  
อําเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย 
 

- เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดเลย 

7. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ
เทิดพระเกียรติ ผาบ่าว -           
ผาสาว 
 
บ้านนาซําแซง หมู่ท่ี 5   
ตําบลเขาหลวง  
อําเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 
โทร. 042-801-145 
 

1. เป็นโครงการสําหรับช่วยเหลือราษฎรท่ียากจนและขาดแคลนท่ีทํากินให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ี
เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของราษฎร มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
2. กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตและทอผ้าไหม กลุ่มทําดอกไม้ประดิษฐ์  
กลุ่มปลูกยางพารา กลุ่มทําปุ๋ยชีวภาพ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับราษฎร  

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สายใยรักแห่งครอบครัว  
 
บา้นปากคาน หมู่ท่ี 2  
ตําบลหนองผือ อําเภอท่าลี่  
จังหวัดเลย 

- มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครวัในชุมชนให้มีความรัก ความอบอุ่นจากสายใยรัก
ของน้ํานมแม่ เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของครอบครัว สู่สังคมและชุมชนการให้ความรัก
ความอบอุ่นให้แก่เด็กตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์จน คลอด และให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง 
ด้วยความรักความอบอุ่นของครอบครัวจะทําให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีสุขภาพจิตดี  
อันจะเป็นพ้ืนฐานท่ีจะติดตัวเด็กไปในอนาคต โดยการสนับสนุนให้กลุ่มแม่ยุคใหม่หันมา
ตระหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาการท่ีดี 
ของเด็ก โดยเน้นการทํางานเป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือความต่อเนื่องและยังยืน  
 

 


