โครงการศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลาดับ

โครงการ

จังหวัด

1.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า

กาฬสินธุ์

2.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ

ขอนแก่น

3.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมัง

4.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง

นครพนม

5.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาเภอละหานทราย

บุรีรัมย์

6.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาเภอกระสัง

บุรีรัมย์

7.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง

8.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่

9.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกาพี้

ชัยภูมิ

พื้นที่

กิจกรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

บ.กุดสิม-คุ้มเก่า ต.คุ้มเก่า
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
บ.คลองเจริญ ต.บ้านใหม่
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
บ.หนองหอย ต.กุดชุมแสง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
บ.หาดแพง ต.หาดแพง
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า และแกะสลัก
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า และปลูกหญ้าแฝก
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า และทาพรมเช็ดเท้า
ทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
ปักผ้า จักสาน

บ.ไผทรวมพล ต.หนองแวง
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
บ.บุ ต.ลาดวน
อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการ
เกษตรแบบผสมผสาน
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า

กองพลพัฒนาที่ 2
ค่ายสุธรรมพิทักษ์
มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์
กองพลพัฒนาที่ 2
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
กองพันทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 3
ค่ายพระยอดเมืองขวาง
หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ 26
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
ค่ายสมเด็จพระยา
มหากษัตริย์ศึก
กองพลพัฒนาที่ 2
ค่ายสุธรรมพิทักษ์
กองพลพัฒนาที่ 2
ค่ายสุธรรมพิทักษ์
กองพลพัฒนาที่ 2
ค่ายสุธรรมพิทักษ์

มหาสารคาม บ.โคกก่อง ต.หนองแดง
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
มหาสารคาม บ.ดอนหลี่ ต.หนองบัวแก้ว
อ.พยัฆคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
มหาสารคาม บ.กาพี้ ต.กาพี้
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า และเขียนลาย
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า ทาดอกไม้ประดิษฐ์
ทอผ้า ปักผ้า

2

ลาดับ
โครงการ
10. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน

จังหวัด
มุกดาหาร

11.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง

12.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านคาน้าสร้าง

ยโสธร

13.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านผาน้าทิพย์

ร้อยเอ็ด

14.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอกล้า

ร้อยเอ็ด

15.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด

16.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาบ่าวผาสาว

เลย

17.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาเภอห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ

18.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาเภอภุสิงห์

ศรีสะเกษ

19.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาเภอศิลาลาด

ศรีสะเกษ

โครงการศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดาหาร

พื้นที่
บ.หนองแคน ต.หนองแคน
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
บ.สานแว้ บ.นาโคกกุง ต.กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
บ.คาน้าสร้าง ต.ค้อเหนือ
อ.เมือง จ.ยโสธร
บ.ผาน้าทิพย์ ต.บึงงาม
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
บ.ดอกล้า ต.ดอกล้า
อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
บ.โพธิ์ชัย ต.โพธิ์ศรี
อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
บ.นาซาแซง ต.เขาหลวง
อ.วังสุพุง จ.เลย
บ.หนองเมย ต.เมืองหลวง
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
บ.ตะแบง ต.ติ๊กชู
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
บ.สงยาง ต.กุง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรม
ทอผ้าไหม แกะสลัก
และจักสาน
ทอผ้า ปักผ้า
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ทอผ้า และแกะสลัก
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า
ทอผ้า จักสาน ปลูกไม้ผล
เกษตรแบบผสมผสาน
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
ทอผ้า และแกะสลัก
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม,
แกะสลัก จักสาน ปักผ้า
ทอผ้าไหม
วาดรูป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพบก
กองกาลังสุรศักดิ์มนตรี
พลทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 16
ค่ายบดินทรเดชา
ศปร.กอ.รมน.ภาค 2
ค่ายสุรนารี
ศปร.กอ.รมน.ภาค 2
ค่ายสุรนารี
ศปร.กอ.รมน.ภาค 2
ค่ายสุรนารี
จังหวัดทหารบกเลย
ค่ายศรีสองรัก
กรมทหารราบที่ 16
ค่ายบดินทรเดชา
กรมทหารราบที่ 16
ค่ายบดินทรเดชา
กองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 16
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3

ลาดับ

โครงการ

จังหวัด

พื้นที่

กิจกรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

20.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย

สกลนคร

บ.กุดสะกอย ต.โพธิไพศาล
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ทอผ้า

กองพันทหารราบที่ 2
พลทหารราบที่ 3

21.

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

สกลนคร

บ.กุดนาขาม ต.เจริญศิลป์
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

กองพันทหารราบที่ 2
พลทหารราบที่ 3

22.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง

สกลนคร

บ.ทรายทอง ต.ปทุมธานี
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ทอผ้า จักสาน แกะสลัก
ทาเครื่องปั้นดินเผา
หล่อโลหะ
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า จักสาน

23.

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร

สกลนคร

บ.จาร ต.ม่วง
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

24.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้านดอนคา-วัดเสนานฤมิตร

สกลนคร

บ.ดอนคา ต.นาแต้
อ.คาตากล้า จ.สกลนคร

25.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า

สกลนคร

บ.บ่อเดือนห้า ต.โคกภู
อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า ตัดเย็บผ้า ตีเหล็ก
ทาเครื่องเรือน ปั้นโอ่ง
ทอผ้าไหม ปักผ้า
แกะสลัก จักสาน
ทาดอกไม้ประดิษฐ์
ทาเครื่องเรือน
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า ปักผ้า จักสาน

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8
ค่ายสีหราชเดโชไชย
กรมทหารราบที่ 13
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
กองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 3

กองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 3
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4

ลาดับ
โครงการ
26. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้

จังหวัด
สุรินทร์

พื้นที่
บ.ตะตึงไถง ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์

กิจกรรม
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองบัญชาการ
พลทหารราบที่ 6
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช

27.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอาเภอบัวเชด

สุรินทร์

บ.ตาปิม ต.บัวเชด
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้าไหม

กองบัญชาการ
พลทหารราบที่ 6
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช

28.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอานวย

29.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก

30.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกาแมด

อุดรธานี

31.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง

อุดรธานี

โครงการศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บึงกาฬ

บ.โชคอานวย ต.ท่าดอกคา
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

อานาจเจริญ บ.สร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อนอก
อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ
บ.กาแมด ต.วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
บ.นาตาด-นาโปร่ง ต.บะยาว
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย
เย็บจักร
ทาอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า ปักผ้า จักสาน
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า ทามุกประดับ
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า ปักผ้า จักสาน
ทาเครื่องเรือน

กองพลทหารราบที่ 3
ค่ายสุรนารี

กองพลทหารราบที่ 6
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
มณฑลทหารบกที่ 24
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
กรมทหารราบที่ 13

แก้ไขข้อมูล วันที่ 9 มิถุนายน 2557

5

ลาดับ
โครงการ
32. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์

33.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวินบึก

34.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น

35.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนักรบไทย

36.

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย

โครงการศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
พื้นที่
อุบลราชธานี บ.สมพรรัตน์ ต.หนองสระโนน
อ.คอแลน จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า ปักผ้า จักสาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองพันทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 6

อุบลราชธานี บ.เวินบึก ต.โขงเจียม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี บ.หนองผักแว่น ต.หนองผักแว่น
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี บ.นักรบไทย ต.บุ่งมะแลง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี บ.ยางน้อย ต.ก่อเอ้
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ทอผ้าไหม จักสาน
ตัดเย็บผ้า
ทอผ้าไหม ปักผ้า
แกะสลักไม้
ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า

กองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 6
กองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 6
กรมทหารราบที่ 6

ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
ทอผ้า

กรมทหารราบที่ 6
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