
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉบับที่ ๕

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส�านักพระราชวัง  สวนจิตรลดา





เสียงเด็ก ๆ ทักทายเสียงชัดเจน “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ”

สร้างความสดชื่นให้แก่ข้าพเจ้า

เด็กเหล่านี้จะต้องมีอนาคตที่ก้าวหน้าพร้อมที่จะเลี้ยงตนเอง เป็นที่พึ่งของครอบครัว สร้างชุมชน

น�าประเทศให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง และพร้อมจะร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศ

พระราชนิพนธ์ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ๖๐ ปี

พุทธศักราช ๒๕๕๙





>> ค�าน�า
	 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุารทีรงเริม่งานพฒันาเดก็และเยาวชน

ในถ่ินทุรกันดารมาตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๒๓	และได้ทรงงานอย่างต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลามากกว่า	

๓๐	ปี	มีเด็กและเยาวชนจ�านวนมากจบการศึกษา	สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและ

ครอบครัว	และท�าประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ	เมื่องานพัฒนาได้ขยายกว้างขึ้น	อีกทั้ง

มีผู้มาสนับสนุนมากขึ้น	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีจึงโปรดเกล้าฯ	

ให้จัดท�าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับแรกขึ้นตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เพื่อใช้

เป็นกรอบแนวทางในการท�างานพัฒนา	จนถึงปัจจุบันได้ด�าเนินการมาจนสิ้นสุดแผนฯ	ฉบับ

ที่	๔	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 เพื่อให้การด�าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน	 ตามพระราชด�าริมีความต่อเนื่อง	

ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารีจึงร่วมกับสถาน

ศึกษาในโครงการตามพระราชด�าริทุกสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�าแผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถ่ินทรุกันดาร	ตามพระราชด�าร	ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	

ฉบับที่	๕	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๙	นี้ขึ้น	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

ของสถานศึกษาและของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนา	และสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย	 ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม	 ทั้งนี้สามารถปรับให้เหมาะกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที	่				

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแตกต่างกันไป

	 ส�านกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุารีหวงัเป็นอย่าง

ยิ่งว่าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	ตามพระราชด�าริ	 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันปฏิบัติงาน	

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น	 เป็นคนมีสุขภาพดี	

มีคุณธรรมจรยิธรรม	ภาคภมูใิจในความเป็นไทย	สามารถพฒันาตนเองและมส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติได้	อันเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี

ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พฤศจิกายน ๒๕๖๐





>> สารบัญ
สรุปสาระส�าคัญ ๑
-----------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ ๑ ๕ 

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

		ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	

		ตามพระราชด�าริ	ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๕๐–๒๕๕๙

ส่วนที่ ๒ ๒๕
-----------------------------------------------------------------------------------

		สาระส�าคัญแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	

		ตามพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

		ฉบับที่	๕	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๙

ส่วนที่ ๓ ๕๑
-----------------------------------------------------------------------------------

		การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	 	

ภาคผนวก ก ๕๓
-----------------------------------------------------------------------------------

		โครงการตามพระราชด�าริ

ภาคผนวก ข ๖๓
-----------------------------------------------------------------------------------

		พื้นที่เป้าหมาย	(ข้อมูลปีการศึกษา	๒๕๖๐)





แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑

สรุปสาระส�าคัญ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙

	 แผนพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร	ตามพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราช-

สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ฉบับที่	๕	จัดท�าขึ้นเป็นแผนระยะ	๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๙)	

เพือ่เชือ่มต่องานพฒันาในช่วงทีผ่่านมาเข้ากบักระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั	

ทัง้การปรบัเปลีย่นประเทศไปสูไ่ทยแลนด์	๔.๐	การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซยีน	การ

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่	๒๑	และสังคมดิจิทัล

	 เพือ่ให้เดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกันดารได้รับการเตรียมพร้อม	สามารถก้าวไปพร้อม	ๆ	

กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว	 การจัดท�าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 ตาม	

พระราชด�าริ	ฉบับที่	๕	นี้	จึงได้จัดท�าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐–

๒๕๗๙)	ซึง่เป็นแผนแม่บทหลักของการพฒันาประเทศ	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔)	ที่น้อมน�าหลัก	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	มาเป็น

ปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศ	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐–๒๕๗๔)	 และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	โดยก�าหนดเป็น

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักดังนี้



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒

 วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนมีคณุภาพชวีติทีดี่	โดยได้รบัการพัฒนาศกัยภาพอย่างสมดลุ

ในด้านพุทธิศึกษา	 จริยศึกษา	 หัตถศึกษา	 และพลศึกษา	 ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการ

ปฏบิตั	ิมคีวามรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ	ภาคภูมใิจในความเป็นไทย	และมส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

	 ๒.	เพือ่ขยายการพฒันาจากโรงเรยีนสูช่มุชน	ท�าให้ชมุชนมีความเข้มแขง็และพึง่ตนเอง

ได้	 ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา	 ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและ

โรงเรียนไปพร้อม	ๆ	กัน

	 ๓.	 เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้	 สามารถถ่ายทอด				

ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง	ชุมชน	และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น	ๆ	

ทัง้จากภายในประเทศและจากต่างประเทศ	เพือ่น�าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละ

ที่	สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

 เป้าหมายหลัก 

	 การพัฒนาตามแผนฯ	ฉบับที่	๕	ประกอบด้วย	๘	เป้าหมายหลัก	๑๘	เป้าหมายย่อย

ของการพัฒนา	ดังนี้

	 เป้าหมายหลักที	่๑	เสรมิสร้างสขุภาพของเดก็ตัง้แต่ในครรภ์มารดา	ประกอบด้วย	

๓	เป้าหมาย	มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการบริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่เฉพาะที่ยังมีอัตรา

การตายของทารกและทารกแรกเกิดมีน�้าหนักน้อยกว่า	๒๕๐๐	กรัมสูงอยู่	ให้มีการดูแลเด็ก

ปฐมวัยทุกช่วงอายุครอบคลุมทุกพื้นที่	 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่

สมวัย	 โดยแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือให้มีการเชื่อมต่อของแต่ละ

ช่วงอายุ	 ระหว่างบ้าน	ศูนย์เด็กเล็ก	 ชั้นอนุบาล	จนถึงชั้นประถมศึกษา	และยังส่งเสริมให้

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี	 มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	 ลดความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ

	 เป้าหมายหลกัที	่๒	เพ่ิมโอกาสทางการศกึษา	ประกอบด้วย	๓	เป้าหมาย	มุง่เน้นการ

ท�างานเชิงรุก	ส�ารวจและจัดตั้งสถานศึกษาในพื้นที่ที่ขาดโอกาส	จัดกลุ่มโรงเรียน	(Cluster)	

เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	พัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาใน



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๓

รปูแบบทีเ่หมาะสมส�าหรบัเดก็และเยาวชนทีม่คีวามบกพร่องทางด้านร่างกาย	สตปัิญญาและ

อารมณ์	ในส่วนของนกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์นอกจากการเสรมิทางวชิาการแล้ว	ยงัเน้น

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	และการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เข้าสู่การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา

เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ

	 เป้าหมายหลักที่	๓	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทาง

จริยธรรม	 ประกอบด้วย	 ๔	 เป้าหมาย	 มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องภาษาไทย	 พัฒนา

ครูผู้สอนให้สามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน

ของเด็กนักเรียนด้านภาษาไทย	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และภาษาอังกฤษ	รวมทั้งทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	๒๑	อื่น	ๆ	ควบคู่กับการปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรม	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับประชาคมอาเซียน	 และสนับสนุน

ผลักดันให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 เป้าหมายหลักที่	 ๔	 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ	

ประกอบด้วย	๓	เป้าหมาย	ที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร

และเป็นระบบ	ตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จนถึงการน�าผลผลิตไปใช้ประโยชน์	

และการจัดท�าบัญชี	พัฒนาหลักสูตรงานอาชีพที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตประจ�าวันให้เหมาะสมกับ

แต่ละช่วงวัย	 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหกรณ์เพ่ือให้การปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณธรรม

จริยธรรมด้วยหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์สัมฤทธิผล

	 เป้าหมายหลักที่	 ๕	 ปลูกฝังจิตส�านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประกอบด้วย	๑	เป้าหมาย	ที่มุ่งเน้นจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	เห็นความงดงาม	เกิดเป็นความปิติที่จะ

ศึกษา	เป็นความรัก	ความผูกพัน	หวงแหนในทรัพยากรของตน	ร่วมในกระบวนการอนุรักษ์

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ธรรมชาติเป็นอุปกรณ์การ

สอน

	 เป้าหมายหลักที	่ ๖	 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และ

สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย	ประกอบด้วย	๑	เป้าหมาย							

ที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ร่วมกันอนุรักษ์

วฒันธรรมของท้องถิน่และวฒันธรรมไทย	โดยท�าให้เป็นส่วนหน่ึงของชวีติประจ�าวนัอย่างแท้จรงิ	

ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน

	 เป้าหมายหลักที่	 ๗	 ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน	 ประกอบด้วย	 ๓								

เป้าหมาย	 มุ่งเน้นให้ชุมชนได้รับการพัฒนาโดยการขยายงานพัฒนาจากโรงเรียนเข้าไปใน
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ชุมชนผ่านทางเด็กนักเรียน	ท้ังกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	 พฤติกรรมสุขภาพและการพัฒนาสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนให้ถูก

สุขลักษณะ	การน�าความรู้และทักษะทางวิชาชีพ	การท�าบัญชี	การสหกรณ์มาใช้ในครอบครัว

และชุมชน

	 เป้าหมายหลักที่	 ๘	พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้	ประกอบด้วย	๓	

เป้าหมาย	 ท่ีมุ่งหวังให้โรงเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น

นิทรรศการที่มีชีวิต	เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน	ครู	นักเรียน	หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง	

ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากร	มีการจัดการความรู้และ

เผยแพร่ต่อไป
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๕

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชด�าริ ฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๙

	 การพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร	ตามพระราชด�าริ	สมเดจ็พระเทพรัตนราช-

สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๕๐	ถึง	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ด�าเนินงานตามแผน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	ตามพระราชด�าริ	ฉบับที่	๔	ซึ่งก�าหนดวัตถุประสงค์

ของการพัฒนาไว้	๖	ประการ	ได้แก่	(๑)	ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและ

เยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา	(๒)	ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่เด็กและเยาวชน	(๓)	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ	

(๔)	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ	(๕)	ปลูกฝังจิตส�านึกและพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ	 (๖)	

เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน	ภาพรวมของการด�าเนนิงานในช่วง	๑๐	ปีทีผ่่านมามทีัง้ในทางกว้างและทางลกึ	โดย

มีประเด็นส�าคัญดังต่อไปนี้
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๑. พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มประชากรเป้าหมาย

	 ๑.๑	พื้นที่เป้าหมาย

	 การพฒันาเดก็และเยาวชนทีผ่่านมาด�าเนนิการตามแนวพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระ-

เทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีในการใช้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นฐานของการ

พัฒนา	 ดังนั้นพื้นท่ีเป้าหมายยังคงเป็นโรงเรียน/สถานศึกษาทั้งในสังกัดของกองบัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	คือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	(รร.	

ตชด.)	 สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในบางพ้ืนที่	 ได้แก่	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน	

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(รร.	สพฐ.)	ศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา	“แม่ฟ้าหลวง”	

(ศศช.)	ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	โรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอสิลาม	ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนในพ้ืนทีภ่าคใต้	

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมในสงักดัส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิและสังกดัของกระทรวง

มหาดไทย	ได้แก่	ศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาเดก็วยัเตาะแตะ	นอกจากนีส้มเดจ็พระเทพรตันราช-

สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารียังโปรดเกล้าฯ	ให้ด�าเนินการต่อในโรงเรียนที่โอนจากโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนไปยังสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	ทั้งนี้เพื่อให้งานพัฒนาด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง			

โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่าน

	 ในพ.ศ.	 ๒๕๕๒	 โปรดเกล้าฯ	 ให้รับโรงเรียนจ�านวนหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

ท้ังสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้า

เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริ	 ด้วยทรงเห็นว่าแม้จะเป็นพื้นที่ในเมือง	 ไม่ได้มี

ความทุรกันดารแร้นแค้น	 แต่เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งก็ยังประสบปัญหา	 โดยเฉพาะปัญหา

โภชนาการที่มีทั้งภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกิน	นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ	ให้

เปิดสถานศกึษาใหม่ขึน้ในชมุชนทีข่าดโอกาส	จงึท�าให้แต่ละปีมพ้ืีนทีเ่ป้าหมายเพ่ิมขึน้	(ตาราง

ที่	๑)

	 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ	 ฉบับที่	 ๔	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 มีสถานศึกษาในโครงการตาม	

พระราชด�าริ	ทั้งหมด	๘๔๔	แห่ง	กระจายอยู่ในพื้นที่	๕๑	จังหวัด	ครอบคลุมหมู่บ้านที่อยู่

ในเขตบริการการศึกษาของสถานศึกษาเหล่านี้ทั้งหมด	๒,๓๑๗	หมู่บ้าน
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ตารางที่	๑	จ�านวนสถานศึกษาที่เป็นพื้นที่ด�าเนินงานในช่วงแผนฯ	ฉบับที่	๔

หน่วย:	แห่ง

พื้นที่

เป้าหมาย

ปีการศึกษา

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

รร.ตชด. ๑๙๒ ๑๘๓ ๑๘๓ ๑๗๙ ๑๗๘ ๑๗๘ ๑๗๖ ๑๙๖ ๒๐๔ ๒๐๗

รร.สพฐ ๑๖๙ ๑๗๘ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๙๓ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๘ ๒๐๘

ศศช. ๒๕๙ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๖๖ ๒๗๗ ๒๖๙ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๐

รร.เอกชน

สอน

ศาสนา

อิสลาม

๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕

รร.พระ

ปริยัติ

ธรรม

๑๓ ๓๔ ๔๐ ๔๐ ๕๑ ๕๑ ๕๓ ๗๐ ๗๐ ๗๐

รร.กทม. - - ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕

รร.อปท. ๓ ๖ ๗ ๗ ๘ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒

ศูนย์ฯ	

เตาะแตะ
๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗

รวม ๖๗๙ ๗๑๑ ๗๔๕ ๗๔๒ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๘๗ ๘๒๕ ๘๔๑ ๘๔๔

	 ๑.๒	กลุ่มประชากรเป้าหมาย

	 กลุม่ประชากรเป้าหมายของการพฒันายงัคงครอบคลมุตัง้แต่เดก็ทีอ่ยูใ่นครรภ์มารดา	

เด็กแรกเกิดถึง	๓	ปี	เด็กเล็ก	เด็กนักเรียนประถมศึกษา	และเด็กนักเรียนมัธยมศึกษารวมทั้ง

สามเณรด้วย	โดยเมื่อสิ้นสุดแผนฯ	ฉบับที่	๔	ในปีการศึกษา	๒๕๕๙	กลุ่มเป้าหมายมีจ�านวน

ทั้งหมด	๑๕๔,๗๕๕	คน	จ�าแนกเป็น

	 เด็กในครรภ์มารดา	 ๕,๒๑๒	 คน

	 เด็กแรกเกิด–๓	ปี	 ๒๓,๑๕๘	 คน

	 เด็กเล็ก	 ๒๕,๖๕๙	 คน

	 เด็กนักเรียนประถมศึกษา	 ๖๗,๗๙๖	 คน

	 เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา	 ๓๒,๙๓๐	 คน
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	 ในจ�านวนน้ีมีกลุ่มเด็กพิการที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริให้การดูแลอยู่

จ�านวน	๑,๑๗๔	คน

	 นอกจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป้าหมายดังกล่าวแล้ว	 ยังมีกลุ่ม

ประชากรเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งคือ	นักเรียนในพระราชานุเคราะห์	ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน

จากโรงเรยีนในโครงการตามพระราชด�าริท่ีได้รบัการคัดเลือกให้รบัทนุพระราชทานเพือ่ศึกษา

ต่อในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน	ในช่วง	๑๐	ปีของแผนฯ	ฉบับที่	๔	มีนักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์ใหม่เฉลี่ย	๒๒๗	คนต่อปี	และเมื่อสิ้นสุดแผนฯ	ฉบับที่	๔	ในปีการศึกษา	

๒๕๕๙	มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์รวมทั้งสิ้น	๑,๙๑๑	คน	ส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา	มีเพียงส่วนน้อยที่ศึกษาอยู่ในระดับประถม

ศึกษา

๒. ผลการพัฒนา

	 ผลการพัฒนาโดยการประเมินตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ในช่วงของแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 ตามพระราชด�าริ	 ฉบับที่	 ๔	พ.ศ.	 ๒๕๕๐–๒๕๕๙	มีรายละเอียด		

ดังต่อไปนี้

	 ๒.๑	การเสริมสร้างโภชนาการและสุขภาพอนามัย

ตารางที่	๒	สรุปภาพรวมการพัฒนาตามตัวชี้วัด	ในช่วงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร	ตามพระราชด�าริ	ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๕๐–๒๕๕๙

๒๕๕๑ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ที่	๑	ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์

มารดา

เป้าหมายที่	๑ เด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาทุกคนได้รับบริการเบื้องต้นจนเกิดรอดปลอดภัย

อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ	๑,๐๐๐ คน ๗.๗ ๑๙.๐ ๑๙.๐

ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน�้าหนักน้อยกว่า	๒,๕๐๐	กรัม ๙.๗ ๑๑.๔ ๑๑.๖

ร้อยละของภาวะน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเด็กแรกเกิด–๓	ปี ๖.๑ ๖.๕ ๖.๔

ร้อยละของภาวะเตี้ยของเด็กแรกเกิด–๓	ปี ๑๐.๖ ๑๕.๕ ๘.๑

ร้อยละของเด็กแรกเกิด–๓	ปี	มีพัฒนาการตามวัย ๙๗.๙ ๘๖.๒ ๙๔.๒

เป้าหมายที่	๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการและมีพัฒนาการตามวัย

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ๓.๘ ๗.๘ ๘.๐



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๙

๒๕๕๑ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย* ๑๒.๑ ๗.๘ ๗.๑

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะผอม* ๑.๘ ๕.๕ ๖.๕

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน* ๐.๕ ๒.๖ ๓.๑

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ๕๑.๘ ๖๔.๗ ๖๕.๒

เป้าหมายที่	๓ เด็กทุกคนมีน�้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย	และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษามีภาวะเตี้ย* ๑๒.๙ ๗.๑ ๗.๒

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษามีภาวะผอม* ๕.๓ ๓.๘ ๓.๘

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษามีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน* ๑.๑ ๔.๑ ๔.๙

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษามีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ๖๗.๙ ๖๗.๓ ๗๓.๗

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษามีภาวะเตี้ย* - ๔.๓ ๔.๔

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผอม* - ๓.๕ ๒.๕

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษามีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน* - ๖.๕ ๘.๘

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษามีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ - ๘๐.๘ ๗๙.๕

เป้าหมายที่	๔ ลดอัตราคอพอกในนักเรียนประถมศึกษาลงจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาที่เป็นโรคคอพอก ๑.๕ ๐.๙ ๐.๖

เป้าหมายที่	๕ ลดอัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียและโรคหนอนพยาธิในนักเรียนลงจนไม่เป็นปัญหา

สาธารณสุข

อัตราพบเชื้อโรคไข้มาลาเรียในนักเรียน - ๐.๔ ๐.๓

อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน ๑๔.๑ ๑๐.๔ ๙.๔

(๒๕๕๙)

เป้าหมายที่	๖ เด็กและเยาวชนทุกคนมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๓	ที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง ๙๔.๔ ๘๖.๑ ๙๓.๕

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖	ที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง ๙๐.๐ ๘๗.๙ ๙๕.๘

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๓	ที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง - ๘๘.๑ ๙๗.๗

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๖	ที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง - ๙๔.๓ ๙๘.๐

เป้าหมายที่	๗ เด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๓	ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ๗๗.๘ ๗๐.๒ ๘๗.๔

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖	ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ๘๐.๐ ๖๖.๐ ๙๑.๑

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๓	ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ - ๘๑.๖ ๙๒.๒

ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๖	ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ - ๘๕.๙ ๙๔.๔
หมายเหตุ	 *	 ภาวะเตี้ยประเมินจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
	 *	 ภาวะผอม,	ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	ประเมินจากน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑๐

๒๕๕๑ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘

เป้าหมายที่	๘ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	เป็นต้นไปได้รับการเตรียมความพร้อม

ในการเป็นพ่อและแม่ที่ดี

ร้อยละของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	และชั้นมัธยมศึกษาที่	

๓	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ที่มีความรู้ในเรื่องครอบครัวที่เป็นสุขตั้งแต่ระดับดี

ขึ้นไป

ไม่มีการประเมินผล

วัตถุประสงค์ที่	๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

เป้าหมายที่	๑	เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมีโอกาสเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาในรูปแบบ

ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๘๒.๒ ๗๗.๗ ๙๔.๐

ร้อยละของเด็กที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑	 ๘๕.๙ ๗๑.๗ ๘๕.๑

ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเรียนร่วม

- ๑๕.๐ ๑๙.๕

ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ

ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม

- ๓๗.๘ ๕๔.๒

เป้าหมายที่	๒	อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในแต่ละระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น

ร้อยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สามารถเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่	

๔	หรือวิชาชีพ

๗๘.๓ ๘๓.๙ ๙๖.๘

ร้อยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สามารถเรียนต่อระดับ

อุดมศึกษา

๘๑.๖ ๘๑.๑ ๗๑.๒

วัตถุประสงค์ที่	๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ

เป้าหมายที่	๑	เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในวิชาภาษาไทย	คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (รายงานผลเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจ

ตระเวนชายแดน)

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖ ๓๖.๑ ๔๑.๗ ๔๑.๑

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖ ๔๓.๗ ๓๔.๐ ๓๔.๐

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖ ๓๗.๗ ๓๗.๖ ๒๘.๑

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖ - ๓๓.๒ ๒๖.๕

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๓ ๓๔.๒ ๓๖.๔ ๓๔.๕

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๓ ๓๓.๗ ๒๗.๑ ๒๙.๖

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๓ ๒๘.๐ ๒๘.๘ ๒๐.๒

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	๓ ๒๔.๔ ๒๕.๒ ๒๕.๗



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑๑

๒๕๕๑ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ที่	๔	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

เป้าหมายที่	๑ เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิต

อาหารเพื่อการบริโภค	และทางด้านอาชีพที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖	ที่มีความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืน

ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

๙๐.๐ ๗๐.๑ ๗๑.๑

เป้าหมายที่	๒ เด็กและเยาวชนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักการและอุดมการณ์

สหกรณ์

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖	ที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

อุดมการณ์สหกรณ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

๘๕.๐ ๖๖.๙ ๗๑.๔

วัตถุประสงค์ที่	๕	ปลูกฝังจิตส�านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่	๑ เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อการ

ด�ารงชีวิต

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖	ที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

๘๕.๐ ๕๙.๓ ๖๘.๐

เป้าหมายที่	๒ เด็กและเยาวชนทุกคนมีลักษณะนิสัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี	และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖	มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

๙๐.๐ ๘๐.๔ ๗๒.๔

วัตถุประสงค์ที่	๖	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายที่	๑ เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖	มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

กิจกรรมมีหลายประเภท

จึงประเมินผลลัพธ์รวม

ไม่ได้

เป้าหมายที่	๒ เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ	เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น	และมีความรักท้องถิ่น

ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาปีที่	๖	ที่ได้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมมีหลายประเภท

จึงประเมินผลลัพธ์รวม

ไม่ได้



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑๒

	 การด�าเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วยกิจกรรมหลัก	ได้แก่	การเกษตร	การประกอบ

อาหารกลางวนัและอาหารเสรมิ	การเฝ้าระวงัทางโภชนาการ	การควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี	

การป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อ	 โรคมาลาเรียและโรคหนอนพยาธิ	 การเสริมสร้าง		

สุขนิสัยที่พึงประสงค์	การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย	และการสนับสนุนงานบริการอนามัย

แม่และเด็กในพื้นที่ที่บริการสาธารณสุขเข้าไม่ถึง	การด�าเนินงานปรากฏผลดังนี้

 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดจนถึง	 ๓	 ปี	 อยู่ในหมู่บ้านเขตบริการของ				

สถานศึกษาในโครงการตามพระราชด�าริ	 หลายหมู่บ้านยังเป็นพ้ืนที่ที่เข้าถึงยากโดยเฉพาะ

พื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงทางภาคเหนือ	 การให้บริการแม่และเด็กเบื้องต้นจึงผ่านทางครูอนามัย

ของโรงเรียน	โดยขับเคลื่อนงานร่วมกับ	อสม.	หมอต�าแย	และเจ้าหน้าที่อนามัย	เช่น	พื้นที่

ของ	รร.	ตชด.	และ	ศศช.	ผลการด�าเนินงานพบว่า	ในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ	ฉบับที่	๔	

อตัราการตายทารกต่อการเกดิมชีพีพนัคนและอตัราทารกแรกเกดิมนี�า้หนกัน้อยกว่า	๒,๕๐๐	

กรัมเพิ่มสูงขึ้น	โดยใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	พบว่า	อัตราการตายทารกสูงถึง	๑๙.๐	ต่อการเกิดมีชีพ

พันคน	 (เป้าหมาย	๑๒	ต่อการเกิดมีชีพพันคน)	 และอัตราทารกแรกเกิดมีน�้าหนักน้อยกว่า	

๒,๕๐๐	กรัมเป็นร้อยละ	๑๑.๖	(เป้าหมายร้อยละ	๗)	สะท้อนถึงคุณภาพของการให้บริการ

แม่และเด็กทีย่งัไม่ครอบคลุมทกุพืน้ที	่และปัญหาการขาดอาหารของหญงิตัง้ครรภ์ทีย่งัคงมอียู่

ในบางพื้นที่	นอกจากนี้ยังพบว่า	เด็กแรกเกิดจนถึง	๓	ปีมีภาวะเตี้ยสูงถึงร้อยละ	๘.๑	และ

สูงกว่ากลุ่มอื่น	ๆ	แสดงถึงการขาดสารอาหารอย่างเรื้อรังมานาน	แต่อย่างไรก็ตามร้อยละ	

๙๔.๒	ของเด็กกลุ่มนี้ยังมีพัฒนาการตามวัยตามเกณฑ์

 กลุ่มเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย	ในช่วงแผนฯ	ฉบับที่	๔	เด็กกลุ่มนี้ครอบคลุมเด็กที่อยู่

ในช่วงอาย	ุ๓	ถงึต�า่กว่า	๖	ปี	การด�าเนนิงานในช่วงทีผ่่านมาได้พยายามผลกัดนัให้เดก็กลุม่น้ี

ได้รบัการดแูลอย่างเป็นระบบ	ทัง้ด้านโภชนาการ	การเจรญิเตบิโตและพฒันาการ	การเตรยีม

ความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน	ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในการดูแลของศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมพัฒนา

ชุมชน	หรือชั้นอนุบาลของโรงเรียน	ผลการด�าเนินงานพบว่า	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	ก่อนสิ้นสุด

แผนฯ	ฉบับที่	๔	มีภาวะเตี้ยเพียงร้อยละ	๗.๑	แต่เริ่มมีปัญหาอ้วน	โดยร้อยละของภาวะเริ่ม

อ้วนและอ้วนรวมกันเป็น	 ๓.๑	 ขณะเดียวกันสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มีเพียงร้อยละ	

๖๕.๒	เท่านั้น

	 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์โดยรวมของประเทศพบว่า	 เด็กปฐมวัยซ่ึงนับต้ังแต่

แรกเกิดจนถึง	 ๕	 ปียังมีพัฒนาการท่ีล่าช้ากว่าวัย	 สาเหตุมาจากครอบครัวไม่มีความรู้และ									

ขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม๑ 1

๑1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑๓

 กลุ่มเด็กนักเรียน	เมื่อสิ้นปีการศึกษา	๒๕๕๘	นักเรียนประถมศึกษาร้อยละ	๗.๒	มี

ภาวะเตี้ย	 ร้อยละ	๔.๙	มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	และร้อยละ	๗๓.๗	มีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์	ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาพบว่า	มีภาวะเตี้ยร้อยละ	๔.๔	ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	

รวมกันร้อยละ	๘.๘	และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อยละ	๗๙.๕

	 เมื่อพิจารณาภาวะโภชนาการของทุกกลุ่มอายุพบว่า	ในช่วง	๑๐	ปีนี้นอกจากจะพบ

ปัญหาโภชนาการขาดแล้ว	 ยังมีแนวโน้มของภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนรวมกันเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม

อายุ	 โดยกลุ่มเด็กมัธยมศึกษามีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วนรวมกันสูงสุด	 เด็กเหล่านี้จะเสี่ยงต่อ

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงอ้วน	และเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	อาทิ	โรคหัวใจและ

หลอดเลือด	โรคเบาหวาน	และโรคความดันโลหิตสูง

	 ส�าหรับสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชด�าริน้ัน						

หลงัจากได้ด�าเนนิงานป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีมาอย่างต่อเน่ืองด้วยมาตรการ

การใช้เกลอืเสริมไอโอดนีท้ังท่ีโรงเรียนและครวัเรอืน	การให้เดก็ด่ืมน�า้เสริมไอโอดนีทีโ่รงเรยีน		

ทุกวัน	และการเฝ้าระวังโดยครูอนามัยตรวจคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษาทุก	๖	เดือน

พบว่า	 อัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษามีไม่เกินร้อยละ	 ๕	 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

แผนฯ	ฉบับที่	๓	จนสิ้นสุดแผนฯ	ฉบับที่	๔	อย่างไรก็ตามเมื่อกรมอนามัยท�าการสุ่มตรวจ

ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลยกลับพบว่า	 มีการขาด

สารไอโอดีนในระดับต่าง	 ๆ	 รวมกันสูงถึงร้อยละ	 ๔๗	 และยังพบว่ามีเด็กนักเรียนที่มีความ

เสี่ยงที่จะได้รับไอโอดีนเกินถึงร้อยละ	๑๖.๗	ดังนั้นการด�าเนินงานต่อไปจึงต้องมีการทบทวน

มาตรการและวิธีการที่จะใช้อย่างรอบคอบ

	 ในการพัฒนาอนามัยส่วนบุคคลพบว่า	 โรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริทุกโรง	

ได้เกดิความตืน่ตวัและมกีารพฒันาทัง้ในส่วนของโครงสร้างทางกายภาพ	เช่น	ห้องส้วม	ทีล้่าง

มือ	ห้องครัว	โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	เป็นต้น	และการกระตุ้นให้เด็กฝึกปฏิบัติจนพัฒนา

เป็นนิสัยอันพึงประสงค์	๑๒	ข้อ	(ได้แก่	อาบน�้าอย่างน้อยวันละ	๑	ครั้ง	สระผมอย่างน้อย

สัปดาห์ละ	๒	ครั้ง	แปรงฟันอย่างน้อยวันละ	๑	ครั้ง	ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร	ล้าง

มือหลังขับถ่าย	ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ	สวมรองเท้า	ราดน�้าเมื่อใช้ส้วม	ใช้ช้อนรับ

ประทานอาหาร	ใช้ช้อนกลางเมือ่รบัประทานอาหารร่วมกบัผูอ้ืน่	ใส่เส้ือผ้าสะอาด	และใช้แก้ว

น�า้ตนเองเม่ือดืม่น�า้)	ผลจากการประเมินพฤตกิรรมของนักเรยีนพบว่า	นักเรยีนมกีารพัฒนา

สขุนสิยัทีพ่งึประสงค์ไปในทศิทางทีด่ขีึน้	สอดคล้องกบัผลการส�ารวจโรคหนอนพยาธิเมือ่สิน้สดุ

แผนฯ	ฉบับที่	๔	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๙	พบว่าอัตราการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิลดลงเหลือร้อยละ	

๙.๔	ยกเว้นในพื้นที่	ศศช.	ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง	ๆ	ยังคงพบสูงมากถึงร้อยละ	๔๕.๙	

ซึ่งสูงต่อเนื่องมาจากแผนฯ	ฉบับที่	๓	คือร้อยละ	๔๔.๙	ในปีการศึกษา	๒๕๔๙



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑4

	 ส�าหรับเขตพื้นที่ที่ประชากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียพบว่า	สถานการณ์มี

แนวโน้มดีขึ้น	โดยมีอัตราพบเชื้อโรคไข้มาลาเรียในนักเรียนลดลง

	 ๒.๒	โอกาสและคุณภาพทางการศึกษา

	 ๒.๒.๑	การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

	 ๑)	 การเปิดสถานศึกษาในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙-๒๕๕๘	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารีโปรด

เกล้าฯ	ให้ส�ารวจพื้นท่ีท่ียังไม่มีสถานศึกษาและจัดตั้งสถานศึกษาขึ้น	พร้อมทั้งพระราชทาน

เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน	อาคารประกอบ	วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น	และ

จ้างครู	เพื่อให้โรงเรียนจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาและจัดกิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้	สถานศึกษาที่โปรดเกล้าฯ	ให้จัดตั้งขึ้น	อาทิ

	 •	สถานศึกษาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู ้มีคุณูปการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตามพระราชด�าริ	

พ.ศ.	๒๕๕๒		โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์	 จันทรเสน	

อ.แม่ระมาด	จ.ตาก

พ.ศ.	๒๕๕๕	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา	 เกษมสันต์	

อ.กาบเชิง	จ.สุรินทร์

พ.ศ.	๒๕๕๖	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ศ.ดร.เนวิน	สคริมซอร์	อ.บุณฑริก	

จ.อุบลราชธานี

พ.ศ.	๒๕๕๗	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 ศ.ส�าเภา-ไพวรรณ	 วรางกูร	

อ.แม่สอด	จ.ตาก

	 •	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่ขาดแคลนห่างไกล	๑๗	แห่ง	โดยในปี

การศึกษา	๒๕๕๗	จ�านวน	๘	โรงเรียน	และในปีการศึกษา	๒๕๕๘	อีกจ�านวน	๙	โรงเรียน

	 ๒)	การขยายการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา

	 ในบางพ้ืนท่ี	 เช่น	 จังหวัดตาก	 เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยเฉพาะฤดูฝน	 ท�าให้เด็ก

นกัเรยีนขาดโอกาสทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษา	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยาม-						

บรมราชกุมารีจึงมีพระราชด�าริให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนขยายการจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา	๒๕๕๓	จ�านวน	๒	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	พระชนมพรรษา	(บ้านหม่องกั๊วะ)	และโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน	ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์	จันทรเสน
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ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑๕

	 ๓)	การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารที่มีความบกพร่องทาง

ด้านร่างกาย	สติปัญญา	และอารมณ์

	 ในช่วงแผนฯ	ฉบับที่	๔	มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้าน

ร่างกาย	สติปัญญา	และอารมณ์	ท่ีอยู่ในโรงเรียนได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมอย่างเป็น

รูปธรรม	 โดยการฝึกอบรมครูในเรื่องการคัดกรอง	การจัดการศึกษาเฉพาะ	และการส่งต่อ

ไปยังโรงเรียนพิเศษ	 ในปีการศึกษา	๒๕๕๘	สามารถคัดกรองเด็กที่มีปัญหาพิเศษเหล่านี้ได้

จ�านวนทั้งสิ้น	๘๒๙	คน	และได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเพียงร้อยละ	๕๔.๒	เท่านั้น	

ในปีการศึกษา	๒๕๕๙	จ�านวนเด็กที่มีปัญหาพิเศษเพิ่มขึ้นเป็น	๑,๑๗๔	คน	และจ�านวนเด็กที่

ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมเพิ่มเป็นร้อยละ	 ๖๓.๙	 อย่างไรก็ตามโรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชด�าริโดยเฉพาะโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนยังไม่สามารถจัดการศึกษาให้

ครอบคลมุได้ทัง้หมด	เนือ่งจากยงัขาดแคลนครทูีม่คีวามเชีย่วชาญทางด้านนี	้อกีทัง้ผูป้กครอง

ยังขาดความเข้าใจจึงไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา

	 ๔)	นักเรียนในพระราชานุเคราะห์

	 ภายหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว	 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ได้ศึกษาต่อ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยร้อยละ	๘๓.๗	ต่อปี	ในช่วงปีการศึกษา	๒๕๕๐-๒๕๕๘	

คงเหลือร้อยละ	 ๑๖.๓	 ที่ออกจากระบบของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ไป	 ในจ�านวนที่

เรยีนต่อในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายพบว่า	สดัส่วนนักเรยีนในพระราชานุเคราะห์ศกึษาต่อ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชวีศกึษาต่อสายสามญัศกึษาอยูร่ะหว่างร้อยละ	๑๐	ต่อ	๙๐	ถงึ

ร้อยละ	๒๓	ต่อ	๗๗	(เปรยีบเทยีบกบัค่าเป้าหมายของประเทศ	คอื	๔๕	ต่อ	๕๕๒)2(ภาพที	่๑)	จะ

เหน็ได้ว่านักเรยีนทีไ่ด้รบัทนุพระราชทานส่วนใหญ่จะมุง่ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษามากกว่า

ทางสายอาชีพ	

	 เช่นเดียวกับสถานการณ์ของประเทศที่พบว่าสัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปีการศึกษา	๒๕๕๔-

๒๕๕๘	มีแนวโน้มลดต�่าลงอย่างต่อเนื่อง	โดยในปีการศึกษา	๒๕๕๔	มีสัดส่วนที่ร้อยละ	๓๖.๔	

และลดลงเหลือ	๓๓.๙	ในปีการศึกษา	๒๕๕๘	สถานการณ์ดังกล่าวร่วมกับจ�านวนประชากร

วยัแรงงานลดลงจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรไทยเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุส่งผลให้เกดิ

การขาดแคลนแรงงานในภาพรวมของประเทศ	สวนทางกบัการพฒันาประเทศทีต้่องการก�าลงั

คนทางด้านอาชีวศึกษาที่มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

๒2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑๖

ภาพที่	๑	สัดส่วนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๕๐-๒๕๕๘

	 ๒.๒.๒	การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	มีพระราชด�าริให้มีการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา	เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้รับการศึกษาที่มี

คณุภาพเท่าเทยีมกบัพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	ของประเทศ	การด�าเนนิงานทีผ่่านมามีทัง้การพัฒนาศกัยภาพ

ของครูโดยการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะประจ�าปี	 การส่งเสริมให้ครูมีวุฒิทางการ

ศึกษาสูงขึ้น	 การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	 การสนับสนุนปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการจัดการเรียน

การสอน	เช่น	อาคารสถานที่	สื่อ	วัสดุและอุปกรณ์ที่จ�าเป็น	การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และการสื่อสารมาช่วยในการจัดการศึกษา	ปรากฏผลดังต่อไปนี้

	 ๑)	ผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(O-NET)

	 ผลการทดสอบระดบัชาตกิารศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	(O-NET)	ระหว่างปีการศกึษา	๒๕๕๑–

๒๕๕๙	 ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดนพบว่า	ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่มสาระหลัก	๔	วชิา	คอื	ภาษาไทย	

วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และภาษาอังกฤษ	(ยกเว้นสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม)	มี

ค่าเฉลีย่ต�า่กว่าค่าเฉล่ียของประเทศในทกุกลุม่วชิาอย่างต่อเน่ืองในช่วงปีการศกึษา	๒๕๕๑	ถงึ	

๒๕๕๙	(ตารางที่	๓)
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ตารางที่	๓	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ	O-NET	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๖

ปีการศึกษา	๒๕๕๑–๒๕๕๙	ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนกับค่าเฉลี่ยของประเทศ

หน่วย:	ร้อยละ

ป.๖
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ตชด. ประเทศ ตชด. ประเทศ ตชด. ประเทศ ตชด. ประเทศ

๒๕๕๑ ๓๖.๑ ๔๒.๐ ๔๓.๗ ๕๑.๗ ๓๗.๗ ๔๓.๘ - -

๒๕๕๒ ๓๔.๑ ๓๘.๖ ๓๑.๗ ๓๘.๗ ๒๗.๗ ๓๕.๙ ๒๖.๔ ๓๑.๘

๒๕๕๓ ๒๕.๒ ๓๑.๒ ๓๓.๔ ๔๑.๖ ๒๖.๐ ๓๔.๙ ๑๙.๔ ๒๑.๐

๒๕๕๔ ๔๑.๗ ๕๐.๐ ๓๔.๐ ๔๐.๘ ๓๗.๖ ๕๒.๔ ๓๓.๒ ๓๘.๔

๒๕๕๕ ๓๖.๗ ๔๕.๗ ๓๑.๐ ๓๗.๕ ๒๖.๖ ๓๕.๘ ๒๘.๘ ๓๗.๐

๒๕๕๖ ๓๕.๑ ๔๕.๐ ๓๐.๖ ๓๗.๔ ๓๐.๓ ๔๒.๐ ๒๘.๑ ๓๓.๘

๒๕๕๗ ๓๖.๒ ๔๔.๙ ๓๓.๔ ๔๒.๑ ๒๗.๕ ๓๘.๑ ๒๗.๖ ๓๖.๐

๒๕๕๘ ๓๘.๘ ๔๙.๓ ๓๔.๖ ๔๒.๖ ๒๙.๒ ๔๓.๕ ๒๙.๐ ๔๐.๓

๒๕๕๙ ๔๑.๑ ๕๒.๙ ๓๔.๐ ๔๑.๒ ๒๘.๑ ๔๐.๕ ๒๖.๕ ๓๔.๖

	 เมื่อน�าค่าเฉลี่ยผลการสอบ	O-NET	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ของเด็กนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	๖	ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริ	สังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	และกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	๓๖๙	

โรง	 มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศพบว่า	 จ�านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสงูกว่าหรอืใกล้เคยีงกบัค่าเฉลีย่ระดบัประเทศในวชิาภาษาไทยอยูท่ีร้่อยละ	๑๔.๔	

วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ	๑๑.๔	วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ	๑๙.๐	และวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ	

๘.๙	โดยสังกัดกรุงเทพมหานครจะมีจ�านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่า

หรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศมากที่สุด	(ตารางที่	๔)

ตารางท่ี	๔	จ�านวนและร้อยละของโรงเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	๖	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	เฉลี่ยสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

สังกัด

จ�านวน

รร.

ที่เข้าสอบ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

จ�านวน

รร.
ร้อยละ

จ�านวน

รร.
ร้อยละ

จ�านวน

รร.

ร้อย

ละ

จ�านวน

รร.

ร้อย

ละ

ตชด. ๑๙๐ ๗ ๓.๗ ๗ ๓.๗ ๒๔ ๑๒.๖ ๖ ๓.๒

สพฐ. ๑๕๔ ๓๖ ๒๓.๔ ๒๘ ๑๘.๒ ๓๘ ๒๔.๗ ๑๕ ๙.๗

กทม. ๒๔ ๑๐ ๔๐.๐ ๗ ๒๘.๐ ๘ ๓๒.๐ ๑๒ ๔๘.๐

รวม ๓๖๙ ๕๓ ๑๔.๔ ๔๒ ๑๑.๔ ๗๐ ๑๙.๐ ๓๓ ๘.๙
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	 ๒)	ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

	 เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียผลการสอบ	O-NET	กลุ่มสาระภาษาไทยของโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนกบัค่าเฉล่ียของประเทศระหว่างปีการศกึษา	๒๕๕๑-๒๕๕๙	พบว่า	มค่ีาเฉลีย่

ต�่ากว่าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	 และช่วงห่างของค่าเฉลี่ยจะมากขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา	

๒๕๕๕	เป็นต้นมา	(ภาพที	่๒)	เมือ่พจิารณาตามภูมิประเทศพบว่า	เดก็นักเรียนโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนกลุม่ทีเ่ป็นชาวไทยภเูขาในภาคเหนือ	และเดก็นกัเรยีนในพ้ืนทีจ่งัหวดันราธวิาส	

ยะลา	และปัตตานี	มีปัญหาในระดับสูงกว่าพื้นที่อื่น	ๆ	ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้พบเฉพาะใน

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเท่านัน้	แต่ยงัเป็นปัญหาวกิฤตทีส่�าคญัยิง่ของประเทศ	ดงัจะ

เห็นได้จากค่าเฉลี่ยของประเทศก็ยังต�่ากว่าร้อยละ	๕๐	มาอย่างต่อเนื่อง	ปัญหาการอ่านไม่

ออกเขียนไม่ได้นี้จ�าเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ภาพที่	๒	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ	O-NET	กลุ่มสาระภาษาไทย

ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนกับค่าเฉลี่ยของประเทศ

ระหว่างปีการศึกษา	๒๕๕๑-๒๕๕๙

	 ในช่วงทีผ่่านมาสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุารมีพีระราชด�ารใิน

การแก้ไขปัญหาโดยน�าวธีิการอ่านแบบแจกลูกสะกดค�าทีเ่คยใช้ในการสอนในสมยัก่อนมาใช้ใน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	โดยเริม่ทดลองท�าในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนในพืน้ที่

ภาคเหนือสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๓๒	ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี	และต่อมา

ในต้นปี	๒๕๕๘	จึงได้ขยายไปในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	ยะลา	และปัตตานี	ซึ่งอยู่

ในความรับผิดชอบของกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๔๔	จ�านวน	๑๒	โรงเรียน	

ผลการด�าเนนิงานพบว่า	ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากคณะครแูละผูป้กครองนักเรียน	เดก็

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๑๙

	 ๓)	การเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย

	 ปัญหาหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียน	 คือการจัดการเรียนการสอน

ในระดับอนุบาลเนื่องจากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ	 จึงท�าให้มีมาตรฐานหลากหลาย												

แตกต่างกัน	 อีกทั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 เช่น	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนขาด

บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง	 บางพ้ืนที่ไม่มีศูนย์เด็กเล็กรองรับ	 โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนจึงรับเด็กเข้าชั้นอนุบาล	 การจัดชั้นอนุบาลจึงเป็นการคละหลายช่วงอายุ	

ท�าให้การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุเป็นไปด้วยความยาก

ล�าบาก	ดงันัน้ในช่วงปลายแผนฯ	ฉบบัท่ี	๔	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี

จึงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 โดยแบ่งเด็กตามช่วงอายุ	 และพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย

 ๒.๓	การเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ

	 กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรถือเป็นกิจกรรมหลักที่โรงเรียนในโครงการตาม			

พระราชด�าริด�าเนินการ	 นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ

ทัศนคติที่ดีในงานอาชีพเกษตรแล้ว	 ยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนท้ัง

ในด้านวชิาการ	 การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	 และการอนรุกัษ์วฒันธรรม

ท้องถิน่	และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ยังน�ามาเป็นวัตถุดิบใน

การประกอบอาหารกลางวันอีกด้วย

	 ดงัน้ันในช่วงแผนฯ	ฉบับที	่๔	ผลผลติทางการเกษตรยงัคงเป็นตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	ผลผลติ

ทางการเกษตรแบ่งเป็น	๔	กลุ่มหลัก	ได้แก่	พืชผัก	โดยมีเป้าหมายการผลิตอยู่ที่	๑๐๐	กรัม/

คน/วัน	ไม้ผลมีเป้าหมายการผลิตที่	๑๐๐	กรัม/คน/วัน	เนื้อสัตว์มีเป้าหมายการผลิตที่	๔๐	

กรัม/คน/วัน	และถั่วเมล็ดแห้งมีเป้าหมายการผลิตที่	๒๕	กรัม/คน/วัน	ในการด�าเนินงานที่

ผ่านมาพบว่า	มีโรงเรียนส่วนหนึ่งสามารถผลิตได้เพียงพอตามเป้าหมาย	(ตารางที่	๕)

ตารางที่	๕	โรงเรียนที่มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอ

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ปี
จ�านวนรร.	

ที่รายงาน

เนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ผัก ไม้ผล

จ�านวน

รร.
ร้อยละ

จ�านวน

รร.

ร้อย

ละ

จ�านวน

รร.
ร้อยละ

จ�านวน

รร.
ร้อยละ

๒๕๕๑ ๑๗๗ ๑๐๓ ๕๘.๒ ๒๑ ๑๑.๙ ๘๒ ๔๖.๓ ๖๓ ๓๕.๖

๒๕๕๔ ๖๐๑ ๒๒๙ ๓๘.๑ ๓๖ ๖.๐ ๑๒๓ ๒๐.๕ ๑๐๓ ๑๗.๑

๒๕๕๘ ๓๖๔ - - ๒๘ ๗.๗ ๙๒ ๒๕.๓ ๗๕ ๒๐.๖



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒๐

	 นอกจากส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่ยั่งยืนแล้ว	 สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารียังมีพระราชด�าริให้ส่งเสริมด้านอาชีพที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิต		

ประจ�าวัน	ได้แก่	การประกอบอาหาร	การแปรรูปและถนอมอาหาร	การตัดเย็บเสื้อผ้า	งาน

ช่าง	งานศิลปหัตถกรรม	งานบ้าน	และงานประดิษฐ์ต่าง	ๆ

	 นอกจากนี้ยังมีพระราชด�าริให้มีการสอนเรื่องสหกรณ์	 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมี

จิตส�านึกและทักษะในการช่วยเหลือตนเอง	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม	 โดยจัดการเรียนการสอนและให้เด็กนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 ทั้งกิจกรรม

ร้านค้าสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรพัย์	 และประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรูท้ัง้ในด้านของความรู้	

ทักษะการท�างาน	 และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์	 โดยก�าหนดกรอบใน	

การประเมินดังนี้

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านอุดมการณ์สหกรณ์

๑)	อุดมการณ์

สหกรณ์

๒)	วิธีการสหกรณ์

๓)	ระบบ

ประชาธิปไตย

๔)	การท�าธุรกิจ

สหกรณ์	เช่น	ร้านค้า						

ออมทรัพย์

๕)	ระบบบัญชี

๑)	การประชุม

๒)	การบันทึกการ

ประชุม

๓)	การวางแผนธุรกิจ

เบื้องต้น

๔)	การท�าบัญชีรับจ่าย

๑)	ลักษณะนิสัยของการพึ่งตนเอง

	๑.๑)	ขยัน	อดทน	มีวินัย	รับผิดชอบ

	๑.๒)	ประหยัด	ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

	๑.๓)	พัฒนาตน	ใฝ่หาความรู้

	๑.๔)	หลีกพ้นอบายมุข	ไม่คบคนชั่ว

๒)	ลักษณะนิสัยของการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน

	๒.๑)	ซื่อสัตย์	สุจริต	ตรงเวลา

	๒.๒)	สามัคคี	ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

	๒.๓)	มีเมตตา	เสียสละ

	๒.๔)	มีเหตุผล	เคารพกติกา	ยึดหลัก

ประชาธิปไตย

	 ในช่วงแผนฯ	ฉบับที่	๔	แม้ว่าได้มีความพยายามก�าหนดกรอบในการประเมินผลลัพธ์

การเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีน	๔	ระดบัได้แก่	นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	๓	นักเรียนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	๖	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ก็ตาม	แต่วิธี

การประเมินผลยังคงให้แต่ละโรงเรียนด�าเนินการเอง	 ยังไม่มีมาตรฐานกลางเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒๑

 ๒.๔.	การเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงตระหนักถงึความจ�าเป็นทีจ่ะ

ปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกันดารได้มกีารอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

เช่น	ดิน	น�้า	ป่าไม้	ซึ่งจะช่วยท�าให้เกิดความมั่นคงทั้งต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ต่อไป

	 ในพ.ศ.	๒๕๕๔	เมื่อประเทศไทยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งฝนตกหนัก	ดินถล่ม	

น�้าท่วม	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้มีพระราชกระแสหลายครั้ง	

ให้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมี

ความรักและหวงแหนทรพัยากรป่าไม้ของตนเอง	เป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิภยัพบัิตใินระยะยาว	

โดยในวันที่	๒๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	 ได้มีพระราชกระแสกับผู้บัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดนและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ณ	อุทยานแห่งชาติภูกระดึง	

จงัหวดัเลย	ถงึเรือ่งดงักล่าว	ส�านกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราช-	

กมุารแีละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จึงได้จัดให้มีการยกร่างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ขึน้	แล้วน�าไปทดลองใช้ในปีการศกึษา	๒๕๕๕	ในโรงเรยีนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนจ�านวน	 ๑๒	 โรงเรียน	 และต่อมาได้ขยายผลไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนทั่วประเทศ

	 ผลการประเมินทั้งความรู ้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ									

สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปมีแนวโน้มลดลง	 ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมที่ยังขาดความต่อเนื่อง	 อีกทั้งวิธีการประเมินผลที่ยังไม่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน

	 ๒.๕	การเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 แผนฯ	 ฉบับที่	 ๔	 ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา		

ท้องถ่ินมากขึน้โดยให้มกีารด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม	โรงเรยีนจงึได้พยายามจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในรูปแบบของโครงงาน									

การบูรณาการกับการเกษตร	การงานอาชีพ	การประกอบอาหารกลางวัน	และอื่น	ๆ 	ดังนั้น	

ในช่วง	๑๐	ปีที่ผ่านมานี้จึงเห็นโรงเรียนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน

หลายด้านดังนี้	ด้านเกษตรกรรม	เช่น	การน�าพืชพันธุ์ท้องถิ่นมาปลูก	ด้านอุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม	เช่น	การท�าหัตถกรรมของท้องถิ่น	การทอผ้า	การทอเสื่อ	การจักสาน	ด้านการ

แพทย์แผนไทย	เช่น	การน�าสมนุไพรมาใช้ประโยชน์	ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม	เช่น	การบวชป่า	การสืบชะตาแม่น�้า	ด้านศิลปกรรม	เช่น	การละเล่นพื้นบ้าน	



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒๒

ดนตรีฟ้อนร�าของท้องถิ่น	 ด้านโภชนาการ	 เช่น	 การประกอบอาหารประจ�าท้องถิ่น	 การ

แปรรูปอาหารของท้องถิ่น

	 ผลการด�าเนินงานแม้จะพบว่ามีกิจกรรมที่หลากหลาย	 แต่ยังไม่มีการเก็บบันทึกและ

วิเคราะห์องค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อ	 ๆ	

ไปได้

๓. การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร

	 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้ถูกพัฒนาขึ้นมา		

ตั้งแต่แผนฯ	ฉบับที่	๑	เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล	และได้มีการพัฒนาปรับปรุงตาม	

ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงของแผนฯ	ฉบับที่	๒	และ	๓	 ในช่วงแผนฯ	ฉบับที่	๔	 ได้พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลฯ	ดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วย	โดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ	 และโรงเรียนทุกโรงสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูล

แบบออนไลน์	ตั้งแต่การกรอกข้อมูล	จนถึงการวิเคราะห์ผลเบื้องต้น	โดยได้ทดลองใช้ระบบ						

ดังกล่าวในปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 ผลการด�าเนินงานพบว่า	 มีโรงเรียนในโครงการตามพระ-

ราชด�ารไิม่ถงึร้อยละ	๔๐	ท่ีเข้าถึงระบบฐานข้อมลูฯ	ได้อย่างสม�า่เสมอ	ทัง้นีเ้นือ่งจากโรงเรยีน

ในโครงการตามพระราชด�าริจ�านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

หรือสามารถเข้าถึงได้แต่ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียรพอ	 นอกจากนี้ตัวระบบฐานข้อมูลฯ	

เองยังมีจุดบกพร่องซึ่งต้องพัฒนาแก้ไขต่อไป

4. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน

	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้เพิ่มพูนความรู้	 ประสบการณ์	 และพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีจึงโปรดเกล้าฯ	ให้

จัดการประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวาระต่าง	ๆ	เช่น	การจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติเน่ืองในโอกาสทีท่รงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิเกีย่วกบัการพัฒนาเดก็และเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดารครบ	๓๐	ปี	และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ-

เทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	

๒๕๕๘	 นอกจากนี้ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เป็นต้นมา	 ได้มีการประชุมวิชาการภายในประเทศ



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒๓

ประจ�าปี	 การประชุมเหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานพยายามคิดค้นนวัตกรรม	 พัฒนา

รวบรวมผลงานหรือองค์ความรู้ทีเ่กิดขึน้จากประสบการณ์จรงิของผูป้ฏิบตังิานมาแลกเปลีย่น

และเรียนรู้ร่วมกัน	ท�าให้งานพัฒนาไปได้กว้างขวางและดียิ่งขึ้น

๕. การขยายผลจากสถานศึกษาสู่ชุมชน

	 การด�าเนินงานในช่วงแผนฯ	ฉบับที่	๔	ที่ผ่านมาพบว่า	สถานศึกษาที่มีความพร้อม	

เช่น	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในบางพื้นที่ได้เริ่มมีการขยายกิจกรรมการพัฒนา	การ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีลงสู่ครัวเรือนและชุมชน	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้	 มีการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์กัน	 ส่งผลให้เกิดการต่อยอดความรู้	 สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน												

มากขึ้นระหว่างโรงเรียน	 ครอบครัว	 และชุมชน	 ตัวอย่างเช่น	 กิจกรรมการเกษตร	 โดย

โรงเรียนเพาะต้นกล้า	 แล้วให้ผู้ปกครองน�าไปเพาะปลูกที่บ้านตนเอง	 การท�าบัญชีครัวเรือน

โดยเด็กนักเรยีนน�าไปสอนผูป้กครองทีบ้่าน	การจดับ้านเรอืนให้สะอาดเป็นระเบยีบ	การดแูล

สขุนิสยัของตนเองและครอบครวั	การพฒันาและดแูลแหล่งน�า้ดืม่ให้สะอาดปลอดภัย	เป็นต้น

๖. การขยายผลสู่นานาชาติ

	 ในช่วงที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทาน

ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับต่างประเทศอีก	๑๐	ประเทศ	ท�าให้การด�าเนิน

งานมีพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายขยายเพิ่มมากขึ้น	ประเทศที่มีความร่วมมือกัน	ได้แก่	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 ราชอาณาจักร

กัมพูชา	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 มองโกเลีย	 ราชอาณาจักรภูฏาน	 สาธารณรัฐ

ประชาชนบังคลาเทศ	สาธารณรัฐอินโดเนียเซีย	สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต	และ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ	๙๕	โรง	ส�าหรับโรงเรียนในโครงการ

ตามพระราชด�าริในประเทศไทยหลายแห่งต้องพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 เป็น

ฐานส�าหรบัการศกึษาดงูาน	บคุลากรครแูละเดก็นักเรียนของไทยกต้็องพัฒนาตนเองให้พร้อม

ในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคณะครูหรือคณะศึกษาดูงานจากประเทศต่าง	ๆ	ด้วย





แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒๕

ส่วนที่ ๒
สาระส�าคัญแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙

	 แผนพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร	ตามพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราช-

สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ฉบับที่	๕	เป็นแผนระยะ	๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๙)	จัดท�า

ขึน้ในช่วงเวลาของการปฏริปูประเทศไทย	ปรบัเปลีย่นประเทศไปสูไ่ทยแลนด์	๔.๐	การเข้าเป็น

สมาชิกของประชาคมอาเซียน	พร้อม	ๆ	กับสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่	๒๑	และยุคดิจิทัล	แม้ว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะอยู่ใน

พื้นท่ีทุรกันดารห่างไกล	แต่ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่

เชื่อมต่อกันถึงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จึงมีความจ�าเป็นต้องเตรียมเด็กและเยาวชนกลุ่ม

เป้าหมายให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว	 ดังน้ันแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน								

ในถิ่นทุรกันดาร	ตามพระราชด�าริ	ฉบับที่	๕	นี้	จึงได้จัดท�าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	

๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๗๙)	ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ	แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔)	ที่น้อมน�าหลัก	“ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”	 มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศ	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	

(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๗๔)	และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	

SDGs)	โดยก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาไว้ดังนี้



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒๖

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนมีคณุภาพชวีติทีดี่	โดยได้รบัการพัฒนาศกัยภาพอย่างสมดลุ

ในด้านพุทธิศึกษา	 จริยศึกษา	 หัตถศึกษา	 และพลศึกษา	 ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการ

ปฏบิตั	ิมคีวามรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ	ภาคภูมใิจในความเป็นไทย	และมส่ีวนร่วม	

ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้

	 ๒.	เพือ่ขยายการพฒันาจากโรงเรยีนสูช่มุชน	ท�าให้ชมุชนมีความเข้มแขง็และพึง่ตนเอง

ได้	 ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา	 ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและ

โรงเรียนไปพร้อม	ๆ	กัน

	 ๓.	 เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้	 สามารถถ่ายทอด				

ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง	ชุมชน	และสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น	ๆ	

ทัง้จากภายในประเทศและจากต่างประเทศ	เพือ่น�าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละ

ที่	สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

เป้าหมายหลัก 

	 การพัฒนาตามแผนฯ	ฉบับที่	๕	ประกอบด้วย	๘	เป้าหมายหลักดังนี้

เป้าหมายหลักที่	๑	เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา

เป้าหมายหลักที่	๒	เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เป้าหมายหลักที่	๓	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม

เป้าหมายหลักที่	๔	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ

เป้าหมายหลักที่	๕	ปลูกฝังจิตส�านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายหลักที่	๖	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย

เป้าหมายหลักที่	๗	ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน

เป้าหมายหลักที่	๘	พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้
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ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒7

พื้นที่เป้าหมาย

	 ดงักล่าวข้างต้นว่าสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารทีรงงานพัฒนา

เด็กและเยาวชนโดยมโีรงเรยีนหรอืสถานศกึษาเป็นฐานของการพฒันา	ทัง้น้ีเพราะสถานศกึษา

เป็นที่ที่รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน	 ท�าให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายและครอบคลุมได้ท้ังหมด	 ง่าย

ต่อการด�าเนินงาน	นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีผู้มีความรู้	คือครู	ซึ่งเป็นแกนส�าคัญในการ

ถ่ายทอดให้เดก็ได้พฒันาความรู	้และทกัษะต่าง	ๆ	และทีส่�าคญัอกีประการหนึง่คือเป็นสถานที่

ท่ีคนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย	จึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้	ดังนั้นพ้ืนที่เป้าหมาย

ในการด�าเนินงานตามแผนฯ	 ฉบับท่ี	 ๕	 ก็คือโรงเรียนหรือสถานศึกษาในโครงการตาม	

พระราชด�าริ	 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล	 หลายพื้นที่สภาพภูมิประเทศเป็นอุปสรรค

ในการเข้าถึงบริการของรัฐทั้งการศึกษา	การสาธารณสุขและการพัฒนา

	 นอกจากนีย้งัมพีืน้ทีเ่ฉพาะในกรงุเทพมหานคร	ท้ังท่ีตัง้อยู่ในเขตเมืองและเขตชานเมือง

ของกรงุเทพมหานคร	โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่	ส่วนใหญ่เปิดสอนทัง้	๓	ระดบั	ตัง้แต่

ระดับอนุบาล	ระดับประถมศึกษา	จนถึงระดับมัธยมศึกษา	 โรงเรียนมักมีพื้นที่จ�ากัด	พื้นที่

ของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นทีต่ัง้ของอาคารสถานที	่ผูป้กครองมอีาชพีรบัราชการ	รบัจ้าง	ไม่มี

พืน้ฐานทางด้านเกษตรกรรม	พืน้ท่ีเหล่าน้ีแม้จะไม่มปัีญหาของสภาพภมูปิระเทศ	สามารถเดนิ

ทางไปมาได้สะดวก	แต่มีข้อจ�ากัดที่เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อเด็กและเยาวชนที่จะพัฒนาตนเอง

ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน

	 ดังนั้นในการด�าเนินงานตามแผนฯ	ฉบับที่	๕	พื้นที่เป้าหมายจึงประกอบด้วย

๑.	โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

๒.	โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.	ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา	 “แม่ฟ้าหลวง”	 ในสังกัดส�านักงานส่งเสริม	

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๔.	โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม	ในสังกดัส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน

๕.	โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	ในสังกัดส�านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ

๖.	โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๗.	โรงเรียนและศนูย์ส่งเสริมและพฒันาเดก็วยัเตาะแตะ	ในสงักดัขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย

๘.	หมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของสถานศึกษาข้างต้น

๙.	พื้นที่อื่น	ๆ	ตามพระราชประสงค์



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒8

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

	 การด�าเนินงานในช่วงแผนฯ	ฉบับที่	๕	ประกอบไปด้วยกลุ่มประชากรเป้าหมายดังนี้

 ๑.	 เด็กต้ังแต่ในครรภ์มารดา	 จนถึงเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน	 ทั้งที่อยู่ใน							

ถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม	 หรืออยู่ในที่ท่ีมีสภาวะยากล�าบากขาดแคลน	 หรือในท่ี

ประสบปัญหาภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 หรือที่อยู่ในสภาวะที่ท�าให้ได้รับโอกาสไม่เท่ากับเด็กปกติโดย

ทั่วไป	และเพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการ	จึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามอายุดังนี้

•	หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดหรือหญิงให้นมบุตร

•	เด็กแรกเกิดอายุ	๐	ปี	ถึงก่อน	๒	ปี	

•	เด็กอายุตั้งแต่	๒	ปี	ถึงก่อน	๔	ปี	 (อยู่ในความรับผิดชอบของสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย๓)3)

•	เด็กระดับก่อนประถมศึกษา	อายุตั้งแต่	๓	ปีขึ้นไปหรือ	๔	ปีขึ้นไป๔4ถึงก่อน	

๖	ปี	แบ่งเป็น

	 -	อนุบาล	๑	คือ	อายุตั้งแต่	๓	ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงก่อน	๔	ปี

	 -	อนุบาล	๒	คือ	อายุตั้งแต่	๔	ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงก่อน	๕	ปี

	 -	อนุบาล	๓	คือ	อายุตั้งแต่	๕	ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงก่อน	๖	ปี

•	เด็กระดับประถมศึกษา	อายุตั้งแต่	๖	ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงก่อน	๑๒	ปี

•	เดก็ระดบัมธัยมศกึษา	อายตุัง้แต่	๑๒	ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปจนถงึก่อน	๑๘	ปี	แบ่งเป็น

	 -	มัธยมต้น	ช่วงอายุ	๑๒	–	๑๕	ปี

	 -	มัธยมปลาย	ช่วงอายุ	๑๕	–	๑๘	ปี

	 ๒.	เด็กและเยาวชนอื่น	ๆ	ตามพระราชประสงค์

	 ด้วยพื้นท่ีเป้าหมายของการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยที่ด้อย

โอกาสและขาดแคลน	ดงัน้ันกลุ่มประชากรเป้าหมายนอกจากจะเป็นเด็กและเยาวชนทีเ่ป็นไทย

แล้ว	ยังมีเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายอื่น	ๆ	ที่มีลักษณะเฉพาะตัวในด้านศาสนา	ภาษา	

และวัฒนธรรม	อาทิ	ไทยใหญ่	ไทโส้	ไทยภูเขา	(เช่น	กะเหรี่ยง	ลั๊วะ	ม้ง	มูเซอ	จีนฮ่อ	อีก้อ)	

๓ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น  จาก พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๘

๔ ขึน้อยู่กบับรบิทของพ้ืนที ่หากพืน้ทีน่ัน้ไม่มสีถานพฒันาเดก็ปฐมวยั สถานศึกษาสามารถเปิดรบัระดบัอนบุาล ๑-๓ ตามความ
พร้อมของสถานศึกษา



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๒๙

ชาวมอแกน	มลาบรี	เป็นต้น	มีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธ	ศาสนาคริสต์	ศาสนาอิสลาม	และ

นบัถอืผ	ีเดก็และเยาวชนเหล่านีเ้กอืบทัง้หมดมาจากครอบครวัเกษตรกรรม	มฐีานะยากจนมาก

สาระส�าคัญของแผน

	 เป้าหมายหลักที่	๑	เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา

... งานต่าง ๆ เมื่อเริ่มต้นกับปัจจุบันมีแตกต่างกันบ้าง แต่หลัก

ใหญ่ ๆ เหมือนกัน เช่น เรื่องสุขภาพอนามัย เริ่มต้นด้วยงาน

โภชนาการ ซึ่งไม่ได้เป็นการเอาอาหารไปให้นักเรียนเท่านั้นแต่

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเพาะปลูก ท�าการเกษตรด้วย จึง

เรียกว่า เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จริง ๆ แล้วในส่วนแรกเป็น

ส่วนเรือ่งของสขุภาพอนามยั เร่ืองอาหารนัน้ แต่เดิมนกัเรียนทีมี่

ความบกพร่องในเรือ่งโภชนาการมอียู่เป็นจ�านวนมาก มาปัจจบุนั

เกือบ ๔๐ ปี หรือ ๓๐ กว่าปีนี้ ปรากฏว่าเท่าที่ได้ไปเยีย่มด ูยงัมี

ปัญหาบ้างเพียงเลก็น้อย มงีานด้านสขุภาพด้านอืน่ ๆ เช่น เร่ือง

สขุาภิบาลอาหาร สขุาภิบาลอืน่ ๆ  ความสะอาดของห้องน�า้ ห้องส้วม 

ห้องครัว บริเวณโรงเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงผัก 

คอกสตัว์ ต้องดแูลให้ถกูสขุลกัษณะ เป็นเรือ่งทีต้่องดแูลกนัต่อไป 

อย่างที่เราดูแลแล้วเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น โรคพยาธิ 

ก็ยังมีอยู่บ้าง ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด เรื่องล้างมือ 

หรอืว่าเร่ืองทีท่�าให้รบัประทานอาหารไม่ได้ คอื ฟันไม่ดี ทนัตสขุภาพ

ต้องเน้นเรื่องการแปรงฟัน เป็นต้น ... 

พระราชด�ารัส วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

“

”



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๓๐

เป้าหมายที่	๑.๑	

หญิงตั้งครรภ์	มารดาหลังคลอด	และทารกได้รับบริการที่มีคุณภาพ

	 แนวทางการพัฒนา

	 ๑.	พฒันาขดีความสามารถของโรงเรยีนในการให้บรกิารอนามัยแม่และเดก็โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข

	 ๒.	 พัฒนาความร่วมมือในการให้บริการอนามัยแม่และเด็กและการส่งต่อระหว่าง

โรงเรียน	 ครอบครัว	 ศูนย์สาธารณสุขชุมชน	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และโรงพยาบาล	

ส่งเสริมสุขภาพ

	 ๓.	ส่งเสรมิการผลติอาหารในครวัเรอืนและชมุชน	เพือ่ให้มารดาและทารกได้รบัอาหาร

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณเพียงพอ

	 ๔.	พฒันาปรบัปรงุการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัแม่และเดก็ให้เหมาะสมกบับรบิท

ของชุมชนและผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

“

”

... ส่วนสิ่งที่เราตั้งใจเป็นการท�างานหลัก คือ เรื่องให้นักเรียน  

ทุกคนมีโอกาสจะได้รับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ที่ท�า      

สด ๆ  ท�าขึน้เอง กป็รากฏว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง แต่

อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วได้ฟังวิทยุ มีผู้หลักผู้ใหญ่

ท่านหนึ่งกล่าวว่า เด็กไทยยังมีภาวะขาดอาหารอยู่มาก ฟังแล้ว

ตอนแรกกร็ูส้กึว่าทีท่่านพดูเกนิความเป็นจรงิไป เพราะว่าเท่าท่ีไป

มาทั่วประเทศ ไม่มีผู้ที่ผอมแห้งแรงน้อยหรือน�้าหนักน้อยขนาด

นั้น แต่ว่าตัวเลขท่ีเรามีน้ันยังบกพร่องอยู่มาก คือการเจริญ

เติบโตด้านความสงูของร่างกายยงัมเีปอร์เซน็ต์ทีต่�า่กว่าเกณฑ์สงู

อยู ่และได้ไปถามผูรู้ ้เรือ่งนีต้้องดแูลตัง้แต่เดก็คนนัน้อยูใ่นครรภ์

มารดา ซ่ึงเรามโีครงการทีใ่ห้ครูตชด. ดูแลมารดาทีต่ัง้ครรภ์และ

ก�าลงัให้นมบตุร กม็ใีนโครงการอยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้ในโครงการ

นี้ก็ต้องศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ...

พระราชด�ารัส วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๓๑

เป้าหมายที่	๑.๒	

เด็กทุกช่วงอายุได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการและมีพัฒนาการตามวัย

	 แนวทางการพัฒนา

 เด็กอายุตั้งแต่	๑	ปีขึ้นไปถึงก่อน	๔	ปี

๑.	 ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	(พ่อ	แม่	ปู่	ย่า	ตา	ยาย)	ในเรื่องวิธีการเลี้ยงดูเด็ก	การ

ส่งเสริมโภชนาการ	และพัฒนาการของเด็ก

๒.	 ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐานทั้งใน				

ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดกิจกรรม	 เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย	

ได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาและการอยู่ในสังคม

๓.	 พฒันาความร่วมมอืในการดแูลเดก็ปฐมวยัให้ครอบคลมุทกุพืน้ที	่และการเชือ่มโยง	

รอยต่อของแต่ละช่วงอายุ	(ระหว่างบ้าน	ศูนย์เด็กเล็ก	ชั้นอนุบาล	จนถึงชั้นประถมศึกษา)

๔.	 เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

๕.	 สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย

 เด็กอายุตั้งแต่	๔	ปีขึ้นไปถึงก่อน	๖	ปี

๑.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา	 (อนุบาล	

๑-๒	หรืออนุบาล	๑-๓	ตามบริบทของพื้นที่)	ที่ได้มาตรฐาน

๒.	 เพิม่พูนความรู้และทกัษะให้แก่ครใูนการบรหิารจดัการการศกึษาระดบัก่อนประถม

ศึกษา

	 เป้าหมายที่	๑.๓	

เด็กและเยาวชนมนี�า้หนกัและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพิม่ข้ึน	และมีพฤตกิรรม

สุขภาพที่เหมาะสม

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	 จัดบริการอาหารกลางวันโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนเป็นหลัก	และ

ให้ได้คุณภาพทั้งคุณค่าทางโภชนาการและความสะอาดและปลอดภัย	 และจัดบริการอาหาร

เสริม	(นม)	อย่างเหมาะสม	เพือ่ให้เด็กได้พฒันาแบบแผนการบรโิภคอาหารทีพึ่งประสงค์ตาม

หลักโภชนาการ	และสุขนิสัยที่พึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๓๒

๒.	 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ	 และพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	 ตัวอย่างเช่น	 สุขบัญญัติ	 โภชนบัญญัติ	 สุขาภิบาลอาหารและ			

สิ่งแวดล้อม	การออกก�าลังกายและการกีฬาที่เหมาะสม	สุขภาวะทางจิต	โรคโภชนาการ	เช่น	

โรคขาดโปรตีนและพลังงาน	โรคขาดสารไอโอดีน	โรคขาดวิตามินเอ	โรคโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหลก็	โรคอ้วน	และโรคตดิต่อทีส่�าคญัในท้องถิน่	เช่น	โรคมาลาเรยี	โรคหนอนพยาธ	ิ

เป็นต้น

๓.	 ก�าหนดมาตรการในการจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสหกรณ์ภายใน

โรงเรียนและรอบ	ๆ	โรงเรียน	เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท�าลายสุขภาพ

๔.	 จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	 –	 ความสะอาดเป็นระเบียบของ

ห้องเรียน	อาคารต่าง	ๆ	ห้องส้วม	สนามเล่นกีฬา	พื้นที่เกษตรของโรงเรียน	ฯลฯ

๕.	 สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงระบบน�้าดื่มของโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัย

๖.	 เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ครูอาหารกลางวันและผู้ประกอบอาหารของ

โรงเรยีนในเรือ่งการจดับรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเสริมหรืออาหารว่างท่ีได้คณุค่าตาม

หลักโภชนาการ	และสะอาดและปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

๗.	 เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ครูอนามัยในการจัดระบบห้องพยาบาลในการให้

บริการสุขภาพแก่นักเรียน	บุคลากรของโรงเรียน	และชุมชน	อาทิ

	 •	การเฝ้าระวงัทางโภชนาการ	–	การชัง่น�า้หนักและวดัส่วนสงู	การตรวจคอพอก

	 •	การคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ

	 •	การดูแลเรื่องโรคผิวหนัง	หิดเหา

	 •	การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาเบื้องต้นโรคมาลาเรีย

	 •	การให้บริการทันตสุขภาพ

	 •	การประสานการตรวจและรักษาโรคหนอนพยาธิ

๘.	 ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กนักเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา			

เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ	 อาทิ	 แอลกอฮอล์	 บุหรี่	 ยาเสพติด	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	

อุบัติเหตุต่าง	ๆ

๙.	 เพิม่พนูศกัยภาพให้กบัครผููด้แูลหอพกันกัเรยีนบ้านไกล	(ส�าหรบัโรงเรยีนทีม่หีอพกั

ให้นักเรียน)	 ให้สามารถจัดระเบียบหอพัก	ดูแลสภาพแวดล้อม	และดูแลนักเรียนที่พักค้างที่

โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

๑๐.	ส่งเสริมความรู้/ความเข้าใจของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ	 และการป้องกัน

ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๓๓

 เป้าหมายหลักที่	๒	เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

... การท�างานของเราไม่ใช่อยู่ในส่วนที่เคยเป็นโรงเรียน ตชด. 

หรือว่าหน่วยงานทางกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้บุกไปถึงใน

ทีท่รุกนัดาร ทีย่งัไม่เคยมกีารศกึษาหรอืการบรกิารทางราชการ

มาก่อน ...

พระราชด�ารัส วันพุธที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

... จากการสงัเกตตามโรงเรยีนเวลานีมี้นกัเรียนทีมี่ความบกพร่อง

ในการเล่าเรยีนมากขึน้ เพราะว่าผู้ปกครองเร่ิมสนใจท่ีจะให้ลูกได้

มาศกึษาเล่าเรยีนมากขึน้ แต่ก่อนนีถ้้าใครมคีวามสามารถด้อยก็

มักจะไม่เปิดโอกาสให้เข้าโรงเรียน แต่เด๋ียวนี้มีการศึกษาพิเศษ 

ให้ทุกคนพัฒนาได้ตามการศึกษาของตัว ผู้ที่เป็นครูนั้นก็จะต้อง

มีวิธีการสอนที่เหมาะส�าหรับเด็กแต่ละประเภท ...

พระราชด�ารัส วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

“

“
”

”

	 เป้าหมายที่	๒.๑	

	 เด็กที่ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการพัฒนาเพิ่มขึ้น

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	 สนบัสนนุการจดัตัง้สถานศกึษาระดบัประถมศกึษาในรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

พืน้ทีแ่ละชมุชน	ก่อสร้างอาคารเรียนหรือพฒันาปรบัปรงุอาคารให้มจี�านวนเพียงพอกบัจ�านวน

เดก็และมคีวามปลอดภยั	สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์การศกึษา	รวมท้ังบคุลากรเพ่ือให้สถานศกึษา

สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๓4

๒.	 จัดกลุ่มโรงเรียน	 (Cluster)	 และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนที่เป็นหลักในแต่ละ	cluster	ซึ่งอาจเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

หรือโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อม	 เพ่ือรองรับเด็กนักเรียนที่ส่งต่อมาจากโรงเรียน

ประถมศึกษาในพืน้ทีโ่ดยรอบ	มกีารใช้ทรพัยากรร่วมกนั	โดยมุง่พฒันาอาคารสถานที	่หอพกั

คร	ูหอพกันกัเรยีน	ระบบน�า้	ระบบไฟ	ให้เพียงพอ	พฒันาสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู	้

และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อไป

๓.	 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	และสร้างความตระหนักของผู้ปกครองให้เห็นคุณค่า

ของการศึกษา	และให้ความร่วมมือในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน

 เป้าหมายที่	๒.๒	

เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย	สติปัญญา	

และอารมณ์ได้รับบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูในการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่มีความ

บกพร่องทางด้านร่างกาย	สติปัญญา	และอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.	 สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่

เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย	สติปัญญา	และอารมณ์

๓.	 เพิ่มพูนความรู ้และทักษะให้กับครูในการดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที	่			

เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย	สติปัญญา	และอารมณ์เป็น

รายบุคคล

๔.	 พฒันาโรงเรยีนเครอืข่ายเพือ่การส่งต่อเดก็และเยาวชนทีม่คีวามบกพร่องทางด้าน

ร่างกาย	สติปัญญา	และอารมณ์ไปยังสถานศึกษาเฉพาะทาง

๕.	 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับภาวะความบกพร่องของบุตร

หลาน	เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของตน



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๓๕

	 เป้าหมายที่	๒.๓	

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ	

และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	และจิตสาธารณะ

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	 ปรบัปรงุและพฒันาระบบคัดเลือกให้เหมาะสมกบับรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว

๒.	 จัดกิจกรรมเพือ่ให้นกัเรียนในพระราชานุเคราะห์พัฒนาศกัยภาพทางวชิาการและ

ภาวะผู้น�า

๓.	 ส่งเสรมิการปลกูฝังคณุธรรม	จรยิธรรม	จติสาธารณะ	จนเป็นคณุลกัษณะทีส่�าคญั

ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

๔.	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตาม	 เครือข่ายในการดูแลเป็นพ่ีเลี้ยงและการให้

ค�าปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ได้			

ทันกาล

๕.	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการแนะแนว	 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในพระราชา-			

นุเคราะห์เข้าสู่การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาตามความถนัดของแต่ละบุคคล

	 เป้าหมายหลักที่	๓	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการ

	 และทางจริยธรรม

... เรื่องการศึกษา ปรากฏว่าเดิมต้ังแต่ ๓๐ กว่าปีนั้น ได้ต้ัง    

เป้าหมายที่ดีคือ ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้อ่านออกเขียนได้ 

ต่อมาก็เรียนจบภาคบังคับ ต่อมาก็หวังว่าทุกคนควรจะมีโอกาส

ได้เรียนในระดับสูงขึ้นไปตามสติปัญญาของตัว หลายคนจบ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ต่อไปเห็นหลายคนมีแผนจะศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอก แล้วออกมาประกอบอาชีพต่าง ๆ ในเวลานี้

นอกจากได้เรียนทุกคนแล้ว เราต้องเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา 

อย่างที่เห็นว่าพยายามเน้นทั้งด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

ด้านคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา หรอือืน่ ๆ  นอกจาก

“
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นกัเรยีนแล้ว ผูท้ีใ่ห้การศกึษาคอืคร ูกต้็องปรบัปรงุตวัเองให้ดขีึน้

เรือ่ย ๆ  อย่าถอืว่าเราเป็นครแูล้วมคีวามรูค้วามสามารถดกีว่าคน

อื่น บางเรื่องก็ควรจะศึกษาไปด้วยกัน อย่างปัจจุบันนี้หลาย ๆ 

แห่งมสีือ่การสอน เช่น มหีนังสอืก็ควรท่ีจะอ่านศกึษาหาความรู้ หรือมี

คอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เนต็ และสือ่อเิล็กทรอนกิส์อืน่ ๆ  การเรยีน

ทางไกล อย่างนี้เป็นต้น  ถ้าเรารู้จักค้นหาความรู้ในสื่อเหล่านั้น 

ไม่ว่าสาขาวิชาใด ก็สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ แล้วต้องฝึกฝน

ตนเองให้ได้ให้ดีไปพร้อม ๆ กัน ทุกวันนี้หลาย ๆ เรื่องหลาย ๆ 

วิชาต้องเชื่อมโยงกันให้ได้ อย่างที่ไปเห็นวันหนึ่ง คุณครูสาธิต

การสอนเรื่องไฟฟ้า ดูแล้วเห็นว่าสอนได้ดี น่าจะเชื่อมโยงได้กับ

การฝึกอบรมเรื่องปัญหาจากไฟฟ้าที่เราได้รับการอบรมในการ

อบรมคร ูตามทีท่่านผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดนได้กล่าว

เมื่อสักครู่นี้ แล้วอาจจะเชื่อมโยงกับการฝึกวิชาชีพต่าง ๆ เช่น 

วิชาชีพทางไฟฟ้า ด้านการเรียนในห้องเรียน หรือการปฏิบัติที่

เราปฏิบัติ เช่น เรียนวิชาทางชีววิทยา หรือแม้แต่คณิตศาสตร์ ก็

อาจจะเชื่อมโยงกับแปลงเกษตร นอกจากท�าแปลงปลูกพืช เรา

ได้ท�าเรื่องสหกรณ์ ค�านวณอะไรต่าง ๆ  เป็นวชิาความรูท้กุอย่าง

ที่จะเชื่อมโยงกันได้ ...

พระราชด�ารัส วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

“
”

”

... สิ่งส�าคัญก็คือ จริยศึกษา คนยิ่งมีอุปรณ์เครื่องช่วย มีความ

ก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ ๆ ส่ิงที่ต้องยึดถือเอาไว้ก็คือ 

ความด ีความเหน็แก่ส่วนรวม เหน็แก่สงัคม ต้องช่วยเหลอืตนเอง 

ซือ่สัตย์ต่อตนเองและผูอ้ืน่ และต้องช่วยเหลือสังคมเท่าทีจ่ะท�าได้ 

และมีน�้าใจ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด ...

พระราชด�ารัส วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
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“

”

... มีการพูดถึงการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากการรู้จัก

เขาแล้ว กต้็องรูจั้กในแง่ท่ีว่าเขามกีารอบรมบ่มนสิยักนัมาอย่างไร 

การเล่าเรยีนเป็นอย่างไร เพ่ือท่ีว่าเราจะได้มีข้อเปรียบเทียบและ

แก้ไขในสิง่ท่ีเรายงัด้อยกว่า แม้แต่ผู้ทีป่ฏบัิตงิานเป็นคร ูอาจารย์ 

หรอืเป็นเจ้าหน้าทีด้่านต่าง ๆ กม็ใิช่ว่าหยุดนิง่กบังานทีม่คีวามรู้ 

ความช�านาญอยู่แล้ว จ�าเป็นจะต้องคึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้

ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ...

พระราชด�ารัส วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

	 เป้าหมายที่	๓.๑	

เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย	คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	และภาษาอังกฤษ	สูงขึ้น

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กและ

เยาวชนได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาไทย	 วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	

และภาษาอังกฤษ	 และสอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	 ๒๑	 ควบคู่กับการปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรม

๒.	 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดค�า

๓.	 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยให้เด็กนักเรียนลงมือ

ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ�าวัน	 รวมทั้งการสอนสอดแทรกในชั่วโมงการเรียนการสอนทั้งใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน

๔.	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ครใูช้ธรรมชาตใินโรงเรยีนและชุมชน	อาท	ิกจิกรรมการ

พัฒนาต่าง	ๆ	ในโรงเรียน	การก่อสร้างอาคาร	มาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

๕.	 ส่งเสริมการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 โดยเฉพาะในกลุ่มสาระท่ี

ขาดแคลนครู

๖.	 ส่งเสริมการใช้สารานุกรมส�าหรับเยาวชนตามพระราชประสงค์เพ่ือพัฒนา						

การเรียนรู้ของเด็ก
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๗.	 ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะของเดก็นกัเรยีนในด้านการอ่าน	การค้นคว้า	จากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งในโรงเรียน	เช่น	ห้องสมุด	พื้นที่การเกษตรของโรงเรียน	และนอกโรงเรียน	เช่น	

วัด	มัสยิด	พิพิธภัณฑ์	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นต้น

๘.	 จดัเวทกีารน�าเสนอผลงาน	การประกวดผลงานของเดก็นักเรียนระดับต่าง	ๆ 	เพ่ือ

ส่งเสรมิให้เดก็นกัเรยีนได้พฒันาองค์ความรูแ้ละทักษะต่าง	ๆ 	เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้	สร้าง

เครือข่ายติดต่อช่วยเหลือกันและกัน

๙.	 พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานส�าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยของเด็กและ

ชุมชน

๑๐.	พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน	 สอดคล้องกับเนื้อหาใน

หลักสูตร	เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

 

	 เป้าหมายที่	๓.๒	

	 เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าถึงบริการของระบบส่ือสารและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา

๒.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง				

เหมาะสม	เช่น	การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ	โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมทั้ง

พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ	 มีวิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูลอย่าง

เหมาะสม	การน�าเสนอสารสนเทศโดยเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม

	 เป้าหมายที่	๓.๓	

	 เด็กและเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมส�าหรับประชาคมอาเซียน

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนเรือ่งประชาคมอาเซยีนอย่างรอบด้าน

๒.	 พัฒนาปรับปรุงศูนย์ประชาคมอาเซียนที่มีอยู่ที่โรงเรียนให้มีข้อมูลข่าวสารที่					

ถูกต้อง	โดยสามารถจัดเป็นมุมหนึ่งในห้องสมุดส�าหรับการศึกษาค้นคว้า
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	 เป้าหมายที่	๓.๔	

	 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	จัดการฝึกอบรมประจ�าปีเพื่อเพ่ิมพูนทักษะให้กับครูผู ้สอนในการถ่ายทอด

ความรู ้	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบอย่างเหมาะสม	 มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	๒๑

๒.	 พฒันาครใูห้มศีกัยภาพในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ปลกูฝังคณุธรรม

จริยธรรม

๓.	 พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่าน

ดาวเทียม

๔.	 พัฒนาครูให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์

๕.	 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

๖.	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ครทู�างานวจิยัจากงานประจ�าเพ่ือสร้างองค์ความรู้	พัฒนา	

นวัตกรรม	เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๗.	 จัดเวทีการน�าเสนอผลงาน	เผยแพร่องค์ความรู้	นวัตกรรม	เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๘.	 สนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ	 เช่น	 ทุนพระราชทานคร	ู

โครงการบัณฑิตคืนถิ่น	เป็นต้น

	 เป้าหมายหลักที่	๔	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ

“ ... ส่วนในด้านวิชาชีพ ตอนแรกท่ีคิดในเร่ืองการสอนวิชาชีพ

นั้น เพราะเห็นว่าในโรงเรียนหรือในชุมชนที่มีโรงเรียน ตชด. มี

บุคคลที่ไม่สามารถจะประกอบอาชีพปกติหรือเล่าเรียนได้ตาม

ปกติ เพราะเป็นบุคคลต่างด้าวบ้าง บุคคลไร้สัญชาติบ้าง ซึ่ง

ขณะนี้ก็ยังมีอยู่ บุคคลเหล่านั้นถ้าเรียนวิชาสูงขึ้นไปไม่ได้ ก็ควร

จะมคีวามรูท้างด้านวชิาชีพเพือ่ให้สามารถประกอบอาชพีทีส่จุรติ
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”

”

ได้ ต่อมาสถานการณ์เหล่าน้ีก็ดีข้ึน โอกาสในการศึกษาความ

เท่าเทียมดีขึ้น แต่การฝึกอาชีพนั้นก็ควรที่จะปฏิบัติต่อไป เพราะ

ยังมีประโยชน์ส�าหรับเด็กที่ยังเล็ก ๆ อยู่ การที่ได้ท�าการที่สมัย

ก่อนเขาเรียกว่าหัตถศึกษานั้น เป็นการฝึกอบรมความรู้ หรือ

เรื่องวัฒนธรรม หรือการรักการท�างาน เป็นการฝึกมือ ให้

สามารถใช้ได้ด ีเหมอืนกบัเราวิง่ออกก�าลังกาย การใช้มอืเป็นการ

เชื่อมโยงระหว่างมือและสมอง ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีสุด 

ส�าหรบัเดก็โตกจ็ะฝึกอบรมให้ท�าอะไร ๆ  ได้ และเป็นรายได้เพิม่เตมิ 

การที่เรียนวิชาชีพนี้จะเสริมให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ...

พระราชด�ารัส วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

... พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีมีมานาน ๒๐ 

กว่าปีแล้ว ท่านตรัสถึงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันว่ามี

ประโยชน์ นอกจากจะมีอาหารให้กนิแล้ว นกัเรียนยังรู้จกัท�างาน

ร่วมกนั รูจ้กัวชิาการต่าง ๆ  ในนัน้มีเร่ืองของการชลประทานด้วย 

ซึ่งเรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ครั้งนี้ได้เริ่มปฏิบัติ นักเรียนมี

ความรูเ้รือ่งน�า้แล้ว ต่อไปกจ็ะเป็นผู้ท่ีจะดวู่าเรายังขาดแคลนหรือ

อย่างไร จะได้เล่าให้เจ้าหน้าที่หรือครูอาจารย์ต่อไปได้ ...

พระราชด�ารัส วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

... ในเรื่องวิชาชีพต่าง ๆ วิชาชีพหลักท่ีโรงเรียนเราท�าก็คือ 

วิชาชีพเกษตร จากเกษตรจะมีการแปรรูป ถือว่าเป็นเรื่องของ

อุตสาหกรรม งานต่าง ๆ จากโรงเรียนแล้วแพร่ไปสู่ชุมชนใน

ทุก ๆ ด้าน ...

พระราชด�ารัส วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

“

“
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	 เป้าหมายที่	๔.๑	

เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืนใน									

การผลิตอาหารเพื่อการบริโภค

	 แนวทางการพัฒนา

๑.	 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้	ทักษะ	และเจตคติที่ดีในการท�าเกษตรยั่งยืน	แล้วน�าผลผลิตที่ได้มาใช้เป็น

วตัถุดิบในการประกอบอาหารกลางวนัของโรงเรยีน	และส่งเสรมิการขยายผลสูค่รวัเรอืนและ

ชุมชน

๒.	 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนน�าหลักการสหกรณ์มาใช้ในการ

จัดการการผลิต	และการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.	 ส่งเสริมการน�าพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต

ทางการเกษตร

๔.	 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนน�าความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม

มาจัดการพื้นที่การเกษตร	คอกสัตว์ต่าง	ๆ	ของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

๕.	 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเรื่องชลประทาน

๖.	 สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนใช้พื้นที่การเกษตรของโรงเรียนเป็นสื่อการสอนกลุ่ม

สาระวิชาอื่น	ๆ

เป้าหมายที่	๔.๒	

เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านอาชีพที่จ�าเป็นใน

การด�ารงชีวิตอย่างน้อย	๑	อาชีพ

แนวทางการพัฒนา

๑.	 พฒันาหลกัสตูรงานอาชพีทีจ่�าเป็นส�าหรบัชวีติประจ�าวนัทีส่อดคล้องกบับรบิทและ

ความต้องการของครอบครัวและชุมชน

๒.	 จดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ให้เดก็และเยาวชนพัฒนาองค์ความรู	้ทกัษะ	และเจตคติ

ในงานอาชีพที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตประจ�าวัน

๓.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันโดยใช้หลักการสหกรณ์
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เป้าหมายที่	๔.๓	

เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

แนวทางการพัฒนา

๑.	 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสหกรณ์ให้เหมาะสมตามช่วงอายุ

๒.	 จดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ให้เดก็และเยาวชนมคีวามรูเ้รือ่งหลกัการสหกรณ์	และ

ปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์

๓.	 จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์	เช่น	กิจกรรมร้านค้า	กิจกรรมออมทรัพย์	 เพื่อใช้เป็น

สื่อพัฒนาความรู้และทักษะเบื้องต้นทางด้านสหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

๔.	 พัฒนากระบวนการเรียนรู ้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยหลักการและ

อุดมการณ์สหกรณ์

	 เป้าหมายหลักที่	๕	ปลูกฝังจิตส�านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน

	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“

”

... สงัเกตเหน็ว่าประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ  ทัว่โลกนัน้มปัีญหา

ทางด้านการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมมาก บางเร่ืองเป็นเร่ือง

สุดวิสัยที่จะท�าอะไรแก้ไขได้ แต่บางเรื่องน่าจะยังมีส่วนที่เราจะ

พิจารณาและคิดหาทางแก้ไขกันได้ ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ใน

เรื่องของทรัพยากรดิน ทรัพยากรน�้า ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ที่สอนกันคือจะต้องรักษาจริง ๆ        

มเิช่นนัน้รุน่นักเรยีนเม่ือโตขึน้ หรือรุ่นลูกหลานของนกัเรียนต่อไป

ก็จะมีชีวิตที่ยากล�าบากมากยิ่งกว่านี้ ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดี ...

พระราชด�ารัส วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
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... หลักการในการด�าเนินการเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง

คือ ให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (learning by doing) 

มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับทรัพยากรของชุมชน

ที่อยู่รอบ ๆ ตัว 

วิธีการ คือ สอนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความ

งดงาม ความน่าสนใจ เกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์ต่อ

ไป เป็นความรัก ความผูกพัน หวงแหนในทรัพยากรของตน ใน

ขณะเดียวกันสิ่งที่มีในธรรมชาติจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชา

ต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ... 

พระราชนิพนธ์ เรื่อง 

“การสร้างส�านึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

ในการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

“

”
เป้าหมายที่	๕.๑	

เด็กและเยาวชนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของตนเอง

แนวทางการพัฒนา

๑.	 พฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้	ตระหนัก	และมีส่วนร่วม	

ในกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.	 พฒันาปรบัปรงุกจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ให้เหมาะสม

และสอดคล้องกบับรบิทชมุชนของแต่ละโรงเรยีน	และด�าเนนิการจดักจิกรรมอย่างจรงิจงัและ

ต่อเนื่อง

๓.	 จดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เดก็และเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม	

ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๔.	 จดัเวทเีพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้เผยแพร่องค์ความรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั

๕.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการรักษา	

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าบริเวณใกล้โรงเรียน	และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
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๖.	 รณรงค์เพ่ือสร้างส�านึกเก่ียวกับการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืให้กบัชุมชน

เป้าหมายหลักที่	๖	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และ

สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย

... พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมนั้น ในกลุ่มนักเรียนเรานี้ ถือว่าเป็น

ผู้ที่สืบทอดชีวิตมาจากหลากหลายวัฒนธรรม การที่ได้รักษา

วัฒนธรรมของชุมชนไว้นั้น เป็นการแสดงเอกลักษณ์หรือ       

อัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจที่จะเจริญ

รุ่งเรืองขึ้นมาต่อได้ ...

พระราชด�ารัส วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

“

“
”

”

... วัฒนธรรมเป็นเรื่องของรากเหง้าของเรา บางทีก็เป็นส่วนที่

จะสร้างความภูมิใจ น�ารายได้ ทั้งเรื่องศิลปะ ดนตรี การฟ้อน

ร�า การท�าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เราเป็นลูก

หลานสืบมา งานฝีมือหรือแม้แต่วรรณกรรม วรรณคดี ภาษา

ด้วย เราก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้ ...

พระราชด�ารัส วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

เป้าหมายที่	๖.๑	

เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ	เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา

แนวทางการพัฒนา

๑.	 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นของตน
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๒.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยให้ผู ้สูงอายุหรือภูมิปัญญาในชุมชนมาถ่ายทอด

วฒันธรรมและภมูปัิญญาทีด่งีามของท้องถิน่ให้แก่เดก็และเยาวชน	เช่น	วฒันธรรมทางอาหาร	

เพลงพื้นบ้าน	นิทานท้องถิ่น	

๓.	 จัดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้	และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน

๔.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เช่น	วันส�าคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	การแต่งกาย	วัฒนธรรม

ทางอาหารโภชนาการ	ดนตรี	การแสดง	กีฬา	เพลงพื้นบ้าน	นิทานท้องถิ่น	ภาษาท้องถิ่น	

พืชสมุนไพร	พืชสีย้อมผ้า	เป็นต้น

๕.	 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการงาน

อาชีพ	สร้างรายได้

๖.	 ส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนร่วมกนัอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย	และท�าให้เป็นส่วนหน่ึง

ของชีวิตประจ�าวันอย่างแท้จริง	 อาทิ	 กิริยามารยาทแบบไทย	 (เช่น	 การไหว้)	 มีคุณธรรม

จริยธรรม	ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน

	 เป้าหมายหลักที่	๗	ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน

“

”

... อีกอย่างคือ ในชุมชนหรือครอบครัว ความตั้งใจมีอยู่ว่าไม่ใช่

แค่พัฒนาโรงเรียนเท่านั้น แต่เมื่อโรงเรียนดีแล้วก็จะเป็น

จดุทีข่ยายโอกาส และขยายความรู้การปฏบิตังิานเข้าไปในชมุชน 

นอกจากให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือแล้ว ก็ต้องปฏิบัติการในชุมชน 

เช่น งานเกษตร เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์ หรืออุตสาหกรรม 

ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก ก็สามารถให้ชุมชนปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนั้นได้ 

เพราะเป็นท่ีท่ีเราเข้าไปเหน็เข้าไปถึง อะไรทีย่งัไม่ด ียงัไม่ก้าวหน้า

เท่าที่ควร เราก็ต้องท�า หรือว่าก้าวหน้าแล้ว ก็ต้องให้ก้าวหน้า

หรือดีย่ิงข้ึน ให้ทุกคนพร้อมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย ด้าน

ความอยู่เย็นเป็นสุข ด้านจริยธรรมก็เป็นเรื่องส�าคัญ ...

พระราชด�ารัส วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
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เป้าหมายที่	๗.๑	

การน�ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การผลิตอาหาร

ในระดับครัวเรือน

แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสริมให้ครอบครัวของนกัเรียนท�าการเกษตรแบบยัง่ยนืเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

ดงัเช่นเกษตรผสมผสาน	และส่งเสรมิการถนอมอาหารแปรรปูอาหารเพือ่บรโิภค	เป็นการลด

รายจ่าย	และเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิตในขั้นต่อไป

๒.	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นเช่น	พันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยชีวภาพ	ที่

นักเรียนผลิตขึ้นเองที่โรงเรียนให้แก่ครัวเรือนเพื่อท�าการเกษตรแบบผสมผสาน

๓.	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มเติม	โดยโรงเรียนช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.	 ครตูดิตามการด�าเนินงานในครัวเรอืนของนกัเรยีน	พร้อมให้ค�าแนะน�า	ให้ความรู้	

เพิ่มเติม

เป้าหมายที่	๗.๒	

เด็กและเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

และร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

แนวทางการพัฒนา

๑.	 เด็กนกัเรยีนและครรู่วมกนัจัดกจิกรรมเผยแพร่ความรูด้้านสุขภาพ	เพือ่ให้สมาชกิ

... บุคคลส�าคัญที่ควรจะต้องช่วยเหลือท�าให้โครงการส�าเร็จไป

ได้ ได้แก่ ศิษย์ปัจจุบันและนักเรียนเก่า ที่รู้อยู่แล้วว่าควรจะท�า

อย่างไร อยากจะให้น�าวิชาที่เรียนหรือสิ่งที่ได้ฝึกอบรมน้ันมา

ปฏิบัติจริง แล้วเผยแพร่ไปสู่ครอบครัว ผู้ปกครอง หรือบุคคล

ที่ได้พบเห็นรู้จัก ถ้ามีโอกาสก็สละเวลามาช่วยดูแลโรงเรียนเก่า 

เพื่อให้รุ่นน้องมีโอกาสสืบต่อมา จะได้ค่อย ๆ พัฒนาตัวให้เจริญ

ขึ้นและมีความสุขกันถ้วนหน้า ...

พระราชด�ารัส วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

“

”
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ในครอบครัวและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง	

และป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

๒.	 ส่งเสริมให้มีการจัดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้ถูกสุขลักษณะ	 มีน�้าดื่ม

ที่สะอาด	มีการจัดการขยะและน�้าเสียอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

๓.	 ส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้				

เหมาะสม	มีการประกอบอาหารถูกหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

๔.	 ร่วมมือกบัหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดักจิกรรม	เช่น	จดัการประกวด	

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง	ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ	

อาหารปลอดภัย	สุขาภิบาลชุมชน	การจัดการขยะ	น�้าเสีย	เป็นต้น

เป้าหมายที่	๗.๓	

เด็กและเยาวชนสามารถน�าความรู้และทักษะในการเรียนรู้วิชาชีพที่จ�าเป็น

ส�าหรับการด�ารงชีวิต	การบัญชี	มาใช้ในครอบครัว

แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนจัดท�าบัญชีครัวเรือน	 บัญชีฟาร์ม	 และบัญชีร้านค้าของ

ครอบครัว

๒.	 สนับสนุนให้เด็กนักเรียนน�าความรู้ท่ีได้จากโรงเรียนมาใช้	 เช่น	 การประกอบ

อาหารทีถ่กูหลัก	การถนอมอาหารแปรรปูอาหาร	การตดัผม	การตดัเย็บเส้ือผ้า	การซ่อมแซม

เสื้อผ้าเครื่องใช้ต่าง	ๆ

๓.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของผู้ปกครอง	 โดยมี

ศิษย์เก่า	 และเด็กนักเรียนเป็นแกนน�าในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม	 เพื่อสร้างรายได้

เสริมให้กับครอบครัว
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“

“

”

”

	 เป้าหมายหลักที่	๘	พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้

... โดยที่ถือว่าโรงเรียนน้ีเป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งหนึ่ง ถ้า

เราสามารถท�าให้คนรุน่ใหม่ในสงัคม คอืนกัเรยีนท่ีอยูใ่นโรงเรยีน 

และพวกผู้ปกครองที่จะมาดูมาช่วยมาเห็น มีความรู้ทางด้าน

เทคนิคทางการเกษตรอย่างใหม่ท่ีทางราชการตั้งใจจะส่งเสริม

แต่กส่็งเสรมิตัง้แต่ในวยัเดก็วยัเรยีน เมือ่เขาเตบิโตเป็นผูใ้หญ่เขา

จะได้มีการได้รับการฝึกหัดให้ท�าตามแบบแผนอย่างใหม่ ซึ่งจะ

มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยท�ามา หรือว่าจะได้มีความคุ้นเคย

ในการติดต่อกับทางราชการ เมื่อมีข้อขัดข้องอะไรจะได้ปรึกษา

หารือกันได้อย่างง่ายขึ้น และผู้ปกครองคนในหมู่บ้านเอง เมื่อมี

ปัญหาข้อขดัข้องอะไรกจ็ะได้รูไ้ด้แน่ว่าจะมทีีท่ีจ่ะมาหาได้ ได้แก่ที่

โรงเรียน ซึ่งครูจะได้เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือได้มาก ...

พระราชด�ารัส วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๗

... โรงเรียน ตชด. มีหน่วยงานและบุคคลมาช่วยทางวิชาการ

จ�านวนมาก ข้าพเจ้าจงึขอให้ทางโรงเรยีนตัง้ศนูย์บรกิารความรู้ 

แก่ชมุชน สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ พนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว์แก่ชมุชนด้วย 

หวังให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาชนบท ท่ีผ่านมามีหลาย

งานที่เราเริ่มขยายจากโรงเรียน ตชด. ไปสู่ชุมชน ...

พระราชนิพนธ์ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ๖๐ ปี

พุทธศักราช ๒๕๕๙
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“

”

... ได้ไปช่วยนอกประเทศ ซึ่งท�ามาได้ระยะหนึ่งแล้ว ขอให้

ภาคภูมิใจว่าโรงเรียนของเราทั้งที่เป็นโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน โรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ  เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกรุงเทพมหานคร ได้เป็นสถานที่ฝึก

อบรมดงูานของบุคคลจากต่างประเทศ เช่น คร ูอาจารย์ แพทย์

และบุคลากรทางการแพทย์ มีบุคคลหลายประเภทจากต่าง

ประเทศได้มาศึกษาดูงานจากเรา และทางเราก็ไปแนะน�า ที่เรา

ไปเราจะไปดูว่าพ้ืนท่ีเป็นอย่างไร ถ้าพื้นท่ีหรือส่ิงแวดล้อมต่าง

กัน อาจจะท�าเหมือนที่เราท�าไม่ได้ทุกประการ แต่ว่าตามที่เรา

มีประสบการณ์อยู่เราอาจจะพอให้ความคิดเห็นได้ ...

พระราชด�ารัส วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

เป้าหมายที่	๘.๑	

โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิต	

เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน	ครู	นักเรียน	หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง

แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถานศกึษาทีม่คีวามพร้อม	พัฒนาเป็นศนูย์บรกิารความรู้

๒.	 พฒันาและปรบัปรงุผงัการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีโรงเรียนให้เหมาะสมกบักจิกรรม

ที่เกื้อกูลกัน	 ตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นประจ�าวัน	 และจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด	 เรียบร้อย	

สวยงาม	ร่มรื่น	เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

๓.	 พัฒนาระบบการบริการความรู้	 โดยก�าหนดภารกิจให้นักเรียนรับผิดชอบและ

ปฏิบัติงานเป็นกิจวัตรประจ�าวัน	มอบหมายครูท�าหน้าที่ในการก�ากับติดตาม	ตรวจสอบ	และ

ประเมนิผลงานของนกัเรยีน	เพือ่ให้ทกุกจิกรรรมด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งทกุวนั	เป็นเสมอืน

นิทรรศการที่มีชีวิต

๔.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดการความรู้	 รวบรวมความรู้หรือ

ตัวอย่างท่ีเป็นแนวปฏบัิตทีิด่	ีจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ	สามารถสืบค้น	และเผยแพร่ให้แก่ผูส้นใจ

ต่อไป
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เป้าหมายที่	๘.๒	

ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากร

แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและเด็กนักเรียนได้ศึกษา	 ค้นคว้า	 และน�าความรู้มา	

ทดลองประยกุต์ใช้	และพฒันาจนเกิดเป็นนวตักรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อการพัฒนาเดก็และเยาวชน

๒.	 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร	 การเป็นวิทยากร	 เทคนิคการ

ถ่ายทอดความรู้	ให้แก่ครูและเดก็นกัเรียน	เพือ่ให้สามารถเป็นวทิยากร/มคัคุเทศก์ทีม่คีณุภาพ

๓.	 พัฒนาสื่อความรู้หลากหลายรูปแบบ	เช่น	นิทรรศการ	เอกสาร	โปสเตอร์	สื่อ

ดิจิตอล	เป็นต้น

เป้าหมายที่	๘.๓	

มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง

ทั้งในระดับภาค	ประเทศ	และนานาชาติ

แนวทางการพัฒนา

๑.	 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้และ

ประสบการณ์ระหว่างกันและกันอย่างสม�่าเสมอท้ังในระดับพื้นที่	 ระดับภาค	 ระดับประเทศ	

หรือระดับนานาชาติ	เช่น	การประชุมวิชาการประจ�าปี	การประชุมสัมมนา	การสนทนากลุ่ม	

การประกวดนวัตกรรม/ผลงาน	เป็นต้น

๒.	 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานในรปูแบบทีห่ลากหลายโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารช่วย



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕๑

ส่วนที่ ๓
การน�าแผนสู่การปฏิบัติ

	 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	ตามพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ฉบับที่	 ๕	 เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงานและการ

สนับสนุนการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารระยะยาว	๑๐	ปี	โดยเริม่ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๖๐	

และสิ้นสุดใน	พ.ศ.	๒๕๖๙	แผนฯ	ฉบับที่	๕	นี้มุ่งสู่การเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งให้กับ

เดก็และเยาวชน	ให้สามารถดแูลและพฒันาตนเองได้อย่างสมดลุกนัทัง้ทางร่างกาย	จรยิธรรม

คณุธรรม	และความรอบรู้ทัง้ทางวิชาการและการงานอาชพี	เพ่ือน�าแผนฯ	ไปสู่การปฏิบัตแิละ

ผลักดันให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์	โดยการพัฒนาแบบองค์รวม

และใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างประหยดัและให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุ	จงึก�าหนดแนวทางการ

ขับเคลื่อนไว้ดังต่อไปนี้

๑.		สร้างความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวพระราชด�ารใินการพฒันาเดก็และเยาวชนใน

ถิ่นทุรกันดาร	วัตถุประสงค์ของการพัฒนา	ตลอดจนสาระส�าคัญของแผนให้กับผู้ปฏิบัติงาน

และผูท่ี้เก่ียวข้องในทุกภาคส่วนในทุกระดบั	เพือ่ให้มคีวามเข้าใจทีชั่ดเจนและตรงกัน	สามารถ

ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

๒.	 จดัท�าแผนปฏบิตักิารของสถานศกึษาเป็นรายปีให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาทีแ่ท้

จริงของสถานศึกษา	 โดยน�าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 ตามพระราชด�าริ	

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ฉบบัท่ี	๕	มาก�ากบัทิศทางการพัฒนา	และ

ให้ชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนพฒันาด้วย	แผนปฏิบัตกิารของสถานศกึษาจะได้น�า



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕๒

ไปใช้ในการประสานและการจัดท�าแผนสนับสนุนของภาคส่วนต่าง	ๆ 	เพื่อให้สนับสนุนได้ตรง

ความต้องการของสถานศึกษา	ขจัดความซ�้าซ้อน	เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

๓.		ปรบัปรงุและพฒันาระบบตดิตามและประเมนิผล	พัฒนาตวัชีว้ดัและเครือ่งมอืวดั	

ที่เหมาะสม	 พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล

ข่าวสารส�าหรับน�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนท่ี

สามารถติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	จดัท�าสรปุผล

การด�าเนินงานประจ�าปี	และเผยแพร่ผลการประเมินให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.		ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ	

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	และพัฒนาขีดความสามารถด้านต่าง	ๆ	ทั้งในรูปของ

การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ	 การฝึกอบรมระยะยาว	 การฝึกอบรมระยะสั้น	 การศึกษาดูงาน	

การร่วมประชมุวชิาการ	สนบัสนนุการเตรยีมบคุลากรให้พร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์

ให้กบัผูป้กครอง	ชมุชน	สถานศึกษาหรอืหน่วยงานอืน่	ๆ	ทัง้ภายในประเทศและประเทศอ่ืน	ๆ	

ที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

๕.		ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ	

น�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาเดก็และเยาวชน	โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานท�างาน

วิจัยและพัฒนาจากงานประจ�า	 และครูในสถานศึกษาด�าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน	 โดยมีการ

สนับสนุนจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ

๖.		ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ศษิย์เก่ามาช่วยเหลอืสนับสนุนกจิการของโรงเรยีน	หรอื

ช่วยเหลือรุ่นน้อง	ๆ	เพื่อให้มีโอกาสที่ดีต่อไป	โดยอาจจะมาเป็นบุคคล	หรือรวมกันเป็นกลุ่ม	

และสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารกันและกัน	



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕๓

โครงการตามพระราชด�าริ

ภาคผนวก ก

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

	 ความเป็นมา

	 เป็นโครงการแรกที่เริ่มด�าเนินการในปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน	ครู	และ	

ผู้ปกครองร่วมกนัท�าการเกษตรในโรงเรยีน	แล้วน�าผลผลิตทีไ่ด้มาประกอบเป็นอาหารกลางวนั	

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานเงิน	สิ่งของ	พันธุ์พืช	

พนัธ์ุสตัว์	วสัดุอปุกรณ์การเกษตร	และอปุกรณ์การประกอบอาหารให้แก่โรงเรยีนในโครงการ	

การด�าเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว	

ยังท�าให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่	 ที่สามารถน�า

ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

	 วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา	

โดยใช้ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕4

	 กิจกรรมส�าคัญ

๑.	 พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร

๒.		ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน	ทั้งเนื้อสัตว์	ปลา	ถั่วเมล็ดแห้ง	

พชืผกัและผลไม้ทีห่ลากหลายเหมาะสมกับท้องถิน่โดยเฉพาะกล้วยและมะละกอ	โดยใช้รปูแบบ

การเกษตรแบบผสมผสานและชวีวธีิ	ให้มีผลผลิตทีห่ลากหลายหมนุเวยีนกนัอย่างต่อเน่ืองและ

สอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน

๓.		ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้	เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน

๔.		ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่าและถูกสุขลักษณะ

๕.		เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ	รวมทั้งการตรวจสุขภาพและปรับปรุงภาวะ

โภชนาการของนักเรียนและของชุมชน

๖.		จัดการเรียนการสอนเร่ืองการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ

กิจกรรมของโครงการ



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕๕

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

	 ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงตระหนักถึงปัญหาการ

ระบาดของโรคคอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน	 ทั้งจากรายงานของกระทรวง

สาธารณสุข	และจากการที่พระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จฯ	เยี่ยมเด็กนักเรียนโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน	จงึมพีระราชด�ารทิีจ่ะด�าเนนิการเพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี	้โดยเสริม

การท�างานของกระทรวงสาธารณสุข	 โครงการน้ีได้เร่ิมด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่

เดือนตุลาคม	๒๕๓๓	โดยคาดหวังว่า	หากมีการด�าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสาร

ไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องแล้ว	 ก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของ

ประเทศโดยส่วนรวมได้

	 วัตถุประสงค์

	 เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดาร

	 กิจกรรมในโรงเรียน

๑.		ดื่มน�้าเสริมไอโอดีนเป็นประจ�าทุกวัน

๒.		ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันเป็นประจ�าทุกวัน

๓.		เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดนี	โดยตรวจคอพอกในเดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา

ทุกคน

๔.		อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน	เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน

	 กิจกรรมในหมู่บ้าน

๑.		อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน

๒.	 รณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนและ/หรือน�้าหยดไอโอดีนในน�้าปลาส�าหรับปรุง

อาหารในครัวเรือนเป็นประจ�าทุกวัน



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕๖

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

	 ความเป็นมา

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักว่าการที่คนเราจะ

มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยดีนั้น	จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา	นั่นคือแม่

จะต้องมีภาวะโภชนาการและสขุภาพอนามยัดีด้วย	ถ้าแม่ขาดสารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อ

เด็กที่จะเกิดออกมา	ทั้งด้านการเจริญเติบโต	และพัฒนาการของร่างกายและสมอง	ดังนั้นจึง

มีพระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการนี้ขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 วัตถุประสงค์

	 เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์	หญิงให้นมบุตร	และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ	๓	ปี

ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร	 ได้รับบริการที่เหมาะสม	 และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ	

เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี	 เด็กเกิดรอด	 มีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการได้เต็มศักยภาพ

	 กิจกรรมส�าคัญ

๑.	การให้บริการการดูแลอนามัยแม่และเด็กขั้นพื้นฐาน	โดยแสวงหาคนในพื้นที่เพื่อ

ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ	 แล้วอบรมผู้ให้บริการ	 ทั้งด้านความรู้	 วิธีการ	 และเทคนิคต่างๆ	

เกี่ยวกับการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก	และการส่งเสริมโภชนาการ	ให้มีการประสาน

งานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการให้บริการ

๒.	รณรงค์ให้ประชาชนร่วมดูแลแม่และเด็กทั้งในครอบครัวของตนเองและชุมชน

๓.	สนับสนุนอาหารเสริมและยาที่จ�าเป็นแก่แม่และเด็ก

๔.	 ศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการในการให้บริการที่เหมาะสมต่อขนบธรรมเนียมประเพณี

ของกลุ่มชนในบางพื้นที่	ได้แก่	ชาวไทยภูเขา	และชาวไทยมุสลิม



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕7

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

	 ความเป็นมา

	 เป็นโครงการทีด่�าเนนิการขึน้ในปีพ.ศ.	๒๕๒๖	เพ่ือช่วยเหลอืนกัเรยีนทีอ่ยูใ่นถิน่ทรุกนัดาร

ซึง่ประสบกับความขาดแคลนในหลาย	ๆ 	ด้าน	ให้ได้รบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึง่เป็นการศกึษา

ภาคบงัคบัอย่างถูกต้อง	ด้วยวิธีการและเทคโนโลยทีีจ่ะช่วยให้นกัเรยีนได้รบัความรูค้วามเข้าใจ

ในวิชาการอย่างดี	พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่น	ๆ	และช่วย

ให้ครู	โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูต�ารวจตระเวนชายแดน	ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงท�าหน้าที่ครู

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 วัตถุประสงค์

	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

	 กิจกรรมส�าคัญ

๑.		พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

๒.		ปรับปรุงอาคารสถานที่	และสิ่งแวดล้อม	โดย

๒.๑		สนับสนุนสิ่งจ�าเป็นในการปรับปรุงอาคารสถานที่	 ตลอดจนสิ่งแวดล้อม		

เพื่อเกื้อหนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒		รณรงค์การพัฒนาโรงเรียน	เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียน

๓.		จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน	โดย

๓.๑		จัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนให้ทันเวลา

๓.๒		สนับสนุนการจัดท�าสื่อการสอนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

๔.	 จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน	และให้ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าท้องถิ่นได้ถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับประวัติ	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๕.		จัดให้มีการเรียนการสอนในกิจกรรมร่วมหลักสูตร	 โดยเน้นไปที่กิจกรรม

การเกษตรการอาชพี	การสหกรณ์	การส่งเสรมิสขุภาพอนามัย	การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	และอื่นๆ

๖.		จัดการเรียนการสอนทางไกล

๗.		จัดห้องสมุดให้เป็นที่ส�าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและชุมชน



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕8

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

	 ความเป็นมา

	 จากการที่ทรงประจักษ์ว่า	 เด็กนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร	 เมื่อส�าเร็จ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	แล้ว	ส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง	เนื่องจาก

ทางบ้านมีฐานะยากจนและตามชายแดนมกัไม่มโีรงเรยีนทีเ่ปิดสอนในระดบัสูง	จงึมพีระราช-

ประสงค์จะพระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรยีนเหล่าน้ันได้มีโอกาสศกึษาต่อตามระดับ

สติปัญญาและความเหมาะสม	และโปรดเกล้าฯ	ให้ด�าเนินโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๑

	 วัตถุประสงค์

	 เพือ่สนับสนนุให้นักเรยีนทีม่ฐีานะยากจนในถิน่ทรุกนัดารได้รบัการศกึษาต่อตามความ

สามารถและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

	 กิจกรรมส�าคัญ

๑.		คัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

๒.	 จัดอบรมประจ�าปีเพื่อชี้แจง	 แนะน�าแนวทางปฏิบัติตัวของนักเรียน	 ปลูกฝัง

อุดมการณ์	 ความส�านึกในความเป็นไทย	 ให้มีความรักในถิ่นที่อยู่	 และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๓.		พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน	โดย

๓.๑		ติดตาม	ตรวจเยี่ยมนักเรียน

๓.๒		จัดสอนเสริม	หรือฝึกอบรมเพิ่มเติม

๓.๓		จัดอบรมและแนะแนวการศึกษาต่อ

๔.		ก�าหนดแผนการศกึษาเพือ่การพัฒนาชมุชนในถิน่ทรุกนัดาร	ส�าหรบัเป็นแนวทาง

ในการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ต่อไป

๕.		ส่งเสริมให้นักเรียนมีงานท�าตามคุณวุฒิของนักเรียน

๖.		ให้ค�าปรกึษาและช่วยเหลือนกัเรียนในพระราชานุเคราะห์	ด้านการเรยีน	การเงนิ	

ตลอดจนการแก้ปัญหา	และพัฒนาคุณภาพนักเรียน



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๕๙

โครงการฝึกอาชีพ

	 ความเป็นมา

	 เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ	ให้ด�าเนินการในปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึก

อาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้	 และ

เน้นให้มีการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมส�าหรับท้องถิ่นนั้นๆ	 ในระยะเริ่มแรกให้จัดท�าในโรงเรียน

ทดลองก่อนภาคละ	๑	โรง	โดยมีกรมอาชีวศึกษารับไปสนองพระราชด�าริฯ

	 วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

๒.	 เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถน�าไป

ประกอบอาชีพได้

กิจกรรมส�าคัญ

๑.		ฝึกทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

๒.		ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

๓.		ส่งเสริมความร่วมมือจากภาคเอกชน

๔.		ด�าเนินงานฝึกอาชพีในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรยีนเก่าโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๖๐

โครงการส่งเสริมสหกรณ์

ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเล็งเห็นว่า	 การปลูกฝัง

สหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน	 โดยเร่ิมจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก	 จะก่อให้เกิดความร่วมมือ

ร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน	ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง	 เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	การรวมกลุ่มกัน

ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อการด�าเนินชีวิตที่ดีขึ้นจึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรม

ต�ารวจ	 ณ	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านภูต่าง	 อ�าเภอบ้านโคก	 จังหวัดอุตรดิตถ	์

เมื่อวันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๓๔	ให้ด�าเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	

และมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ณ	 พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 เม่ือ														

วันที่	 ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๓๔	 ให้ส่งเสริมวิธีสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน	 จึงได้เริ่ม

ด�าเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความรู้	 และทักษะด้านสหกรณ์	 และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับ

อุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียน

กิจกรรมส�าคัญ

๑.	 จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์

๒.	 จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ	 เช่น	 กิจกรรมร้านค้า	 กิจกรรมออมทรัพย์	

และกิจกรรมการเกษตร	 เพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนในการด�าเนินกิจกรรมสหกรณ์

ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน

๓.	 จัดให้มีการศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์ตัวอย่าง



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๖๑

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงที่	๑๐๗	บ้านห้วยจะค่าน	ต�าบลปิงโค้ง	อ�าเภอเชียงดาว	จังหวัด

เชียงใหม่	 เมื่อวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๓๐	มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการปลูกฝังการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เด็กนักเรียน	 และให้โรงเรียนปลูกสะเดา	 ซึ่งนอกจากจะน�ามา

ประกอบเป็นอาหาร	 อาศัยเป็นร่มเงาแล้ว	 เมล็ดสะเดายังใช้ในการป้องกันก�าจัดแมลงใน

ฝักได้ด้วย	 ซึ่งไม่มีสารพิษตกค้างและท�าลายสภาพแวดล้อมเหมือนสารเคมีท่ัว	 ๆ	 ไป	 จาก								

พระราชด�าริข้างต้น	จึงได้ขยายกิจกรรมออกไปยังโรงเรียนอื่น	ๆ	ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน	เยาวชน	และประชาชนในพื้นที่มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส�าคัญ

๑.		จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน

๒.		ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.		ด�าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในชุมชนตัวอย่าง	เช่น

๓.๑		ใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบ�ารุงดิน	และลดการใช้สารเคมี

๓.๒		ปลูกไม้ใช้สอย

๓.๓		สาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

๓.๔		พัฒนาป่าชุมชนในพื้นที่

๓.๕		บริหารจัดการน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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พื้นที่เป้าหมาย (ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๖๐)

สถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

๑.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๑๑	จ�านวน	๘	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.บ้านหางแมว หางแมว ๔ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี

๒ รร.ตชด.บ้านบ่อชะอม บ่อชะอม ๑๑ พวา แก่งหางแมว จันทบุรี

๓ รร.ตชด.บ้านคลองแดง คลองแดง ๑๒ พวา แก่งหางแมว จันทบุรี

๔ รร.ตชด.บ้านน�้าแดง น�้าแดง ๖ บางชัน ขลุง จันทบุรี

๕ รร.ตชด.บ้านคลองมะลิ

ประเวศน์วิทยา

คลองมะลิ ๘ อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี

๖ รร.ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ส

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคล	๖	รอบ	

๕	ธันวาคม	๒๕๔๒

หนองบอน ๑๖ ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี

๗ รร.ตชด.บ้านเขาฉลาด เขาฉลาด ๗ เทพนิมิต เขาสมิง ตราด

ภาคผนวก ข



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๖4

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๘ รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม	

(มูลนิธิสุมิตร	เลิศสุมิตรกุล	

อุปถัมภ์)

ท่ากุ่ม ๓ ท่ากุ่ม เมือง ตราด

๒.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๑๒	จ�านวน	๑๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.บ้านนายาว นายาว ๑๙ ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

๒ รร.ตชด.บ้านนาอิสาน

(มูลนิธิสุมิตร	เลิศสุมิตรกุล	

อุปถัมภ์)

นาอิสาน ๑๖ ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

๓ รร.มัธยมพระราชทานนายาว ทุ่งเหียง ๑๘ ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

๔ รร.ตชด.บ้านน�้าอ้อม น�้าอ้อม ๑๐ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

๕ รร.ตชด.การบินไทย ใหม่

การบินไทย

๙ ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว

๖ รร.ตชด.บ้านคลองตะเคยีนชัย คลอง

ตะเคียนชัย

๕ ทุ่งมหาเจริญ วังน�้าเย็น สระแก้ว

๗ ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์

มูลนิธิในพระอุปถัมภ์	สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรม-		

ราชชนนี	เฉลิมพระเกียรติ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เนื่องในวโรกาสทรงครอง

ราชย์ปีที่	๕๐

คลองชล ๑๑ วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว

๘ รร.ตชด.วังศรีทอง โพธิ์เงิน ๑๕ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว

๙ รร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ ทุ่งกบินทร์ ๕ วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว

๑๐ รร.ตชด.บ้านเขาสารภี เขาสารภี ๓ ทับพริก อรญัประเทศ สระแก้ว

๑๑ รร.ตชด.ประชารัฐบ�ารุง	๑ หนอง

หญ้าปล้อง

๔ ป่าไร่ อรญัประเทศ สระแก้ว
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๓.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๑๓	จ�านวน	๑๖	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร อีปู่ ๑ ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

๒ รร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่

ธ.อาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์

ปิล็อกคี่ ๔ ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

๓ ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติ

สารและท่านผู้หญิงถวิล

คลิตี้ล่าง ๔ ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

๔ รร.ตชด.บ้านแม่น�้าน้อย แม่น�้าน้อย ๕ ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี

๕ รร.ตชด.เฮงเค็ลไทย มะเซอย่อ ๔ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี

๖ รร.ตชด.วัดสุธาสีนี ล�าสมอ ๔ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี

๗ รร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง พุหว้า ๗ วังกระแจ ไทรโยค กาญจนบุรี

๘ รร.ตชด.มิตรมวลชน	๒ ตีนตก ๑ เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

๙ รร.ตชด.บ้านไกรเกียง ไกรเกียง ๓ เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

๑๐ รร.ตชด.บ้านเรดาร์

(มร.เจอร์เก้น	มูลเดอร์	

อุปถัมภ์)

เรดาร์ ๔ ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี

๑๑ รร.ตชด.สุนทรเวช สะเนพ่อง ๑ ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

๑๒ รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า ทิไล่ป้า ๕ ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

๑๓ ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์	

บุนนาค

จะแก ๖ ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี

๑๔ รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ เวียคาดี้ ๕ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี

๑๕ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง ตะโกบน ๘ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี

๑๖ รร.ตชด.บ้านถ�้าหิน ถ�้าหิน ๕ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี

๔.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๑๔	จ�านวน	๑๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ ย่านซื่อ ๙ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

๒ รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว เขาจ้าว ๑ เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

๓ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ท่าวังหิน ๔ เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

๔ รร.ตชด.บ้านป่าหมาก ป่าหมาก ๘ ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

๕ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ แพรกตะคร้อ ๑๑ บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
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ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๖ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู ป่าละอู ๓ ห้วยสัตว์

ใหญ่

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

๗ รร.ตชด.บ้านคลองน้อย คลองน้อย ๗ ห้วยสัตว์

ใหญ่

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

๘ ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อม คีรีล้อม ๑ ช้างแรก บางสะพาน

น้อย

ประจวบคีรีขันธ์

๙ รร.ตชด.นเรศวรห้วยโสก ปางไม้ ๙ ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี

๑๐ ศกร.ตชด.อินทรีอาสา

(บ้านปาเกอะญอ)

ปาเกอะญอ ๖ ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี

๑๑ รร.ตชด.บ้านโป่งลึก โป่งลึก ๒ ห้วยแม่

เพรียง

แก่งกระจาน เพชรบุรี

๕.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๒๑	จ�านวน	๙	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.ชมรม	๙	สมาคมจีน

แห่งประเทศไทย	เฉลิมพระ-

เกียรติ	พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวฯ	เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	ครบ	

๖	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๔๒

โรงเลื่อย ๖ ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์

๒ รร.ตชด.บ้านโคกแสลง โคกแสลง ๗ ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์

๓ รร.ตชด.บ้านช�าปะโต ช�าปะโต ๓ อาโพน บัวเชด สุรินทร์

๔ รร.ตชด.บ้านรุน รุน ๗ อาโพน บัวเชด สุรินทร์

๕ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์

มูลนิธิในพระอุปถัมภ์	สมเด็จ-

พระศรีนครินทราบรมราช-

ชนนี	๒	เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ในวโรกาสครองราชย์ปีที่	๕๐

โคกป่าจิก ๑๘ ปรือ ปราสาท สุรินทร์

๖ รร.ตชด.ท่านผู้หญิง

สุประภาดา	เกษมสันต์

โพธิ์ทอง ๗ ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์

๗ รร.ตชด.บ้านตาตุม ตาตุม ๑๔ ตาตุม สังขะ สุรินทร์
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ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๘ รร.ตชด.บ้านตาแตรว ตาแตรว ๙ เทพรักษา สังขะ สุรินทร์

๙ ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง ทรัพย์ทราย

ทอง

๑๗ โคกมะม่วง ปะค�า บุรีรัมย์

๖.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๒๒	จ�านวน	๑๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ๕ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร

๒ รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ หนองโปร่ง

ใหญ่

๘ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

๓ รร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง ห้วยฆ้อง ๕ ป่าก่อ ชานุมาน อ�านาจเจริญ

๔ ศกร.ตชด.ภูดานกอย ภูดานกอย ๖ ค�าโพน ปทุมราช

วงศา

อ�านาจเจริญ

๕ รร.ตชด.บ้านปากลา ปากลา ๕ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี

๖ รร.ตชด.บ้านตาเอ็ม ตาเอ็ม ๒ ตาเกา น�้าขุ่น อุบลราชธานี

๗ รร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ ท่าแสนคูณ ๑๒ โคมประดิษฐ์ น�้ายืน อุบลราชธานี

๘ รร.ตชด.บ้านค�าสะอาด ค�าสะอาด ๕ ยางใหญ่ น�้ายืน อุบลราชธานี

๙ รร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน	

สคริมชอว์

เจริญชัย ๑๔ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี

๑๐ รร.ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร แก่งศรีโคตร ๓ โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี

๑๑ ศกร.ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา ชุมชนป่า

หญ้าคา

โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี

๑๒ ศกร.ตชด.บ้านหนองบวัพฒันา หนองบัว

พัฒนา

๑๔ โดมประดิษฐ์ น�้ายืน อุบลราชธานี

๗.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๒๓	จ�านวน	๑๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา น้อยลวงมอง ๘ หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม

๒ รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ หาดทรายเพ ๕ หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม

๓ ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม นากระเสริม ๑๐ พนอม ท่าอุเทน นครพนม

๔ รร.ตชด.ช่างกลปทุมวัน

อนุสรณ์	๘

โนนอุดมดี ๖ ดอนเตย นาทม นครพนม
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ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๕ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี นาสามัคคี ๑๒ นาทม นาทม นครพนม

๖ รร.ตชด.บ้านหนองดู่ หนองดู่ ๗ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม

๗ รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล โนนขาม ๖ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม

๘ ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง ปากห้วยม่วง ๒ นาเข บ้านแพง นครพนม

๙ รร.ตชด.การท่าอากาศยาน

แห่งประเทศไทย	เฉลิมฉลอง

ครบรอบ	๑๐๐	ปี	วันคล้าย

วันพระราชสมภพสมเด็จ-

พระศรีนครินทราบรมราช-

ชนนี

ศรีถาวรพนา ๑๒ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร

๑๐ ศกร.ตชด.ชุมชนใต้ร่มพระ-

บารมี

ด่านช้าง ๑๐ บ้านค้อ ค�าชะอี มุกดาหาร

๑๑ รร.ตชด.ค็อกนิสไทย

เฉลิมฉลองครบรอบ	๑๐๐	ปี	

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี

พรหม

ศรีธาตุ

๙ แมดนาท่ม โคกศรี

สุพรรณ

สกลนคร

๘.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๒๔	จ�านวน	๑๗	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.บ้านนาแวง นาแวง ๘ นาสวรรค์ เมือง บึงกาฬ

๒ รร.ตชด.บ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ ๗ โป่งเปือย เมือง บึงกาฬ

๓ รร.ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ ห้วยดอกไม้ ๘ วิศิษฐ์ เมือง บึงกาฬ

๔ รร.ตชด.บ้านค�าชมภู ค�าชมภู ๙ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ

๕ รร.ตชด.บ้านไทยเสรี ไทยเสรี ๑๓ เซกา เซกา บึงกาฬ

๖ รร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บ�ารุง ห้วยลาด ๘ นาดี ด่านซ้าย เลย

๗ รร.ตชด.บ้านหมันขาว หมันขาว ๔ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

๘ รร.ตชด.บ้านหนองแคน หนองแคน ๙ นาด้วง นาด้วง เลย

๙ รร.ตชด.บ้านนาปอ นาปอ ๔ แสงภา นาแห้ว เลย

๑๐ รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล เหมืองทอง ๙ เชียงกลม ปากชม เลย

๑๑ รร.ตชด.บ้านห้วยเป้า ห้วยเป้า ๕ ปากชม ปากชม เลย
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ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑๒ รร.ตชด.บ้านนานกปีด นานกปีด ๕ ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย

๑๓ รร.ตชด.บ้านวังชมภู วังชมภู ๕ ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย

๑๔ รร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม ห้วยเวียง

งาม

๘ นายูง นายูง อุดรธานี

๑๕ รร.ตชด.บ้านเมืองทอง เมืองทอง ๑๑ โนนทอง นายูง อุดรธานี

๑๖ รร.ตชด.บ้านนาชมภู	

(มูลนิธิสุมิตร	เลิศสุมิตรกุล	

อุปถัมภ์)

นาชมภู ๘ บ้านก้อง นายูง อุดรธานี

๑๗ รร.ตชด.บ้านเทพภูเงิน เทพภูเงิน ๗ น�้าโสม น�้าโสม อุดรธานี

๙.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๓๑	จ�านวน	๗	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.บ้านลาดเรือ ลาดเรือ ๓ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

๒ รร.ตชด.บ้านรักไทย รักไทย ๖ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

๓ รร.ตชด.บ้านนุชเทียน นุชเทียน ๗ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

๔ รร.ตชด.อาทรอุทิศ โป่งสอ ๖ น�้ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก

๕ รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก โป่งตะแบก ๑๐ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์

๖ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง ห้วยไผ่ ๒ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์

๗ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง	๑ ภูต่าง ๑๐ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์

๑๐.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๓๒	จ�านวน	๑๕	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.อาชีวศึกษา	เชียงราย-

พะเยา

กิ่วกาญจน์ ๖ ริมโขง เชียงของ เชียงราย

๒ รร.ตชด.เทคนิคดุสิต ห้วยส้าน

ลีซอ

๑ ห้วยชมภู เมือง เชียงราย

๓ ศกร.ตชด.บ้านจะนู จะนู ๘ ห้วยชมภู เมือง เชียงราย

๔ รร.ตชด.สังวาลย์วิท	๘ จะลอ ๑๐ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

๕ รร.ตชด.บ�ารุงที่	๑๑๒ โป่งไฮ ๒๑ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

๖ รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	๔ หัวแม่ค�า ๔ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
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ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๗ รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทย

เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระ-

เทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยาม-

บรมราชกุมารี	เนื่องใน

โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	๔	

รอบ	๒	เมษายน	๒๕๔๖

นาโต่ ๒๐ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

๘ รร.ตชด.บ้านดอยล้าน ดอยล้าน ๔ วาวี แม่สรวย เชียงราย

๙ ศกร.ตชด.อินทรีอาสา	

(บ้านห้วยน�้ากืน)

ห้วยน�้ากืน ๑๙ วารี แม่สรวย เชียงราย

๑๐ รร.ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย เจดีย์ทอง ๓ ปอ เวียงแก่น เชียงราย

๑๑ ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม ฟ้าไทยงาม ๑๓ ปอ เวียงแก่น เชียงราย

๑๒ ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก ห้วยกุ๊ก ๒๐ ปอ เวียงแก่น เชียงราย

๑๓ รร.ตชด.เฉลิมฉลอง

ครบรอบ	๑๐๐	ปี	วันคล้าย

วันพระราชสมภพ	สมเด็จพระ-

ศรีนครินทราบรมราชชนนี	

๒๑	ตุลาคม	๒๕๔๓

สะไล ๒ บ่อเกลือ

เหนือ

บ่อเกลือ น่าน

๑๔ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์

มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราช-

ชนนี	๓	เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวโรกาสครองราชย์ปีที่	๕๐

สว่าง ๑๐ หนองแดง แม่จริม น่าน

๑๕ รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน ปางพริก ๓ ผาช้างน้อย ปง พะเยา

๑๑.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๓๓	จ�านวน	๓๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี	

มหามงคลเฉลิมพระชนม-	

พรรษา	๖	รอบ	๕	ธันวาคม	

๒๕๔๒	(นางอั้งไซอิม	แซ่ตั้ง	

อุปถัมภ์)

แกน้อย ๒ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
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ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๒ รร.ตชด.บ้านหนองแขม หนองแขม ๑๑ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่

๓ รร.ตชด.อาโอยาม่า ป่าคา ๑๑ ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่

๔ รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	

๒

แม่ละงอง ๖ น�้าแพร่ พร้าว เชียงใหม่

๕ รร.ตชด.บ้านแม่ลอง แม่ลอง ๓ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๖ รร.ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ ใหม่พัฒนา

สันติ

๑๔ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

๗ รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร	๙ ป่าข้าวหลาม ๗ กี๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่

๘ รร.ตชด.เฮียงไทยธ�ารงค์ ปู่หมื่นใน ๑๕ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่

๙ รร.ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ จะนะ ๑๒ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่

๑๐ รร.ตชด.เบญจมะ	๑ สามหมื่น ๖ เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่

๑๑ รร.ตชด.รางวัลอินทิราคานธี พะกะเช ๑๑ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๑๒ รร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ		

ศิวะโกเศศ

ผาแดง ๑๒ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๑๓ ศกร.ตชด.บางกอก	เชฟ	

แชร์ริตี้	(บ้านแม่หลองใต้)

แม่หลองใต้ ๑ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๑๔ ศกร.ตชด.บ้านแม่มุใน แม่มุใน ๔ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๕ ศกร.ตชด.บ้านแม่ขอ แม่ขอ ๔ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๖ รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์

พุทธศิลปไทยอนุสรณ์

แสนค�าลือ ๒ ถ�้าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

๑๗ รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์

พุทธศิลปไทยอนุสรณ์	๒

ปุงยาม ๕ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

๑๘ ศกร.ตชด.บ้านน�้าบ่อสะเป่ น�้าบ่อสะเป่ ๓ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

๑๙ ศกร.ตชด.พลเอกอรชุน	

พิบูลย์นครินทร์	(บ้านลุก

ข้าวหลาม)

ลุกข้าวหลาม ๙ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

๒๐ รร.ตชด.บ้านแม่ลางิ้ว แม่ลางิ้ว ๑๒ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

๒๑ รร.ตชด.บ้านตุน	(ชมรม	๙	

สมาคมจีนแห่งประเทศไทย

อุปถัมภ์)

ตุน ๔ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

๒๒ ศกร.ตชด.บ้านปอหมื้อ ปอหมื้อ ๙ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๒๓ ศกร.ตชด.บ้านจอปร่าคี จอปร่าคี ๙ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
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ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๒๔ ศกร.ตชด.บ้านโกแประ โกแประ ๙ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๒๕ ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ แม่เหลอ ๒ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๒๖ ศกร.ตชด.บ้านวาทู วาทู ๓ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๒๗ ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง ดอยแสง ๑๓ ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน

๒๘ ศกร.ตชด.ห้วยโป่งเลา โป่งเลา ๔ แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

๒๙ ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ โตแฮ ๕ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

๓๐ ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ ห้วยมะโอ ๒ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

๓๑ ศกร.ตชด.บ�ารุงที่	๑๑๔ ปายสองแง่ ๔ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน

๑๒.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๓๔	จ�านวน	๒๓	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์	๓ แม่ออกฮู ๙ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๒ รร.ตชด.กามาผาโด้ กามาผาโด้ ๕ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๓ รร.ตชด.เทคนิคอาสา	๑ ปะน้อยปู ๕ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๔ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ	๗

รอบ	พระชนมพรรษา	

(บ้านแพะ)

แพะ ๑๒ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๕ รร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ์	

จันทรเสน

เลอตอ ๑๓ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๖ รร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี	

มณีนุตร

ขุนห้วย

แม่สอด

๖ พระธาตุ

ผาแดง

แม่สอด ตาก

๗ รร.ตชด.ศ.ส�าเภา-ไพวรรณ	

วรางกูร

ห้วยระพริ้ง ๘ พะวอ แม่สอด ตาก

๘ รร.ตชด.เลตองคุ เลตองคุ ๑๐ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๙ รร.ตชด.แม่จันทะ แม่จันทะ ๘ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๑๐ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ	๗

รอบ	พระชนมพรรษา	

(บ้านหม่องกั๊วะ)

หม่องกั๊วะ ๗ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๑๑ รร.ตชด.แม่กลองคี แม่กลองคี ๓ โมโกร อุ้มผาง ตาก

๑๒ ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา แม่ละนา ๖ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๑๓ ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ แม่อมยะ ๗ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
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ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑๔ ศกร.ตชด.บ้านเลโพเด เลโพเด ๙ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๕ ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี พอบือละคี ๔ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๑๖ ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี แม่หละคี ๑๒ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๑๗ ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย ตีนดอย ๕ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๑๘ ศกร.ตชด.บ้านคะเนจือทะ คะเนจือทะ ๙ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๑๙ ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะ ทีวะเบยทะ ๑๐ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๒๐ ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี เลผะสุคี ๑๐ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๒๑ ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ วะกะเลโค๊ะ ๑๓ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๒๒ ศกร.ตชด.บ้านห้วยสลุง ห้วยสลุง ๘ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก

๒๓ ศกร.ตชด.บ้านมูเซอหลังเมือง มูเซอ

หลังเมือง

๕ บ้านนา สามเงา ตาก

๑๓.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๔๑	จ�านวน	๑๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.สันตินิมิตร สันตินิมิตร ๑๐ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร

๒ รร.ตชด.บ้านพันวาล พันวาล ๑๑ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร

๓ รร.ตชด.สิริราษฎร์ สระขาว ๑๖ ละแม ละแม ชุมพร

๔ รร.ตชด.บ้านสวนเพชร คลองกลาง ๑๕ ละแม ละแม ชุมพร

๕ รร.ตชด.บ้านควนสามัคคี ควนสามัคคี ๑๓ ครน สวี ชุมพร

๖ รร.ตชด.บ้านห้วยเหมือง ห้วยเหมือง ๑๓ นาขา หลังสวน ชุมพร

๗ รร.ตชด.บ้านตะแบกงาม

(ตันตระเธียรอุปถัมภ์)

ตะแบกงาม ๘ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร

๘ รร.ตชด.บ้านยางโพรง ยางโพรง ๗ ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี

๙ รร.ตชด.บ้านกอเตย กอเตย ๑๑ คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

๑๐ รร.ตชด.เทคนิคมีนบุรี

อนุสรณ์	๑

บางเตา ๑๐ บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี

๑๑ รร.ตชด.บ้านคลองวาย คลองวาย ๗ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
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๑๔.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๔๒	จ�านวน	๔	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.บ้านเขาวัง คีรีใหม่ ๑๒ หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรี-

ธรรมราช

๒ ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง ห้วยตง ๗ กรุงชิง นบพิต�า นครศรี-

ธรรมราข

๓ ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี หลังอ้ายหมี ๕ วังอ่าง ชะอวด นครศรี-

ธรรมราข

๔ ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ แผ่นดนิเสมอ ๒ คลองท่อม

เหนือ

คลองท่อม กระบี่

๑๕.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๔๓	จ�านวน	๑๕	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.สนัตริาษฎร์ประชา

บ�ารุง

สันติราษฎร์ ๑๔ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง

๒ รร.ตชด.บ้านหินจอก หินจอก ๖ ลิพัง ปะเหลียน ตรัง

๓ รร.ตชด.บ้านควนตะแบก ควนตะแบก ๙ เกาะเต่า ป่าพยอม พัทลุง

๔ รร.ตชด.เชิญ	พิศลยบุตร ซ่อนทอง ๙ ทับช้าง นาทวี สงขลา

๕ รร.ตชด.ประกอบออก ประกอบออก ๓ ประกอบ นาทวี สงขลา

๖ รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ทุ่งสบายใจ ๖ ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา

๗ รร.ตชด.บ้านชายควน ชายควน ๔ ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

๘ รร.ตชด.บ้านบาโรย บาโรย ๑๑ ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา

๙ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา หัวควน ๖ ส�านักแต้ว สะเดา สงขลา

๑๐ รร.ตชด.มหาราช	๑ น�้าเชี่ยว ๔ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา

๑๑ รร.ตชด.บ้านส�านักเอาะ ส�านักเอาะ ๕ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา

๑๒ รร.ตชด.บ้านหาดทราย หาดทราย ๖ ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา

๑๓ รร.ตชด.พลเอกนวล-

คุณหญิงบานชื่น	จันทร์ตรี

เเกเเดะ ๕ ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา

๑๔ รร.ตชด.ยูงทองรัฐ

ประชาสรรค์

ล�าปาด ๔ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

๑๕ รร.ตชด.บ้านส้านแดง ปาล์มไทย ๑๑ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
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๑๖.	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	๔๔	จ�านวน	๑๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต ไอร์บือแต ๔ ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส

๒ รร.ตชด.การท่าอากาศยาน

แห่งประเทศไทย

เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ฯ	เนื่อง

ในวโรกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนม-	

พรรษา	๖	รอบ

ไอร์จาดา ๘ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

๓ รร.ตชด.บ้านตืองอ

ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์	๑๓

ตืองอ ๓ ศรีพรรพต ศรีสาคร นราธิวาส

๔ รร.ตชด.บ้านละโอ ละโอ ๒ ศรีพรรพต ศรีสาคร นราธิวาส

๕ รร.ตชด.บ้านลีนานนท์	

(มูลนิธิสุมิตร	เลิศสุมิตรกุล	

อุปถัมภ์)

ลีนานนท์ ๖ สุคิริน สุคิริน นราธิวาส

๖ รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์

มูลนิธิในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี	๔	เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวโรกาสครองราชย์ปีที่	๕๐

ป่าละเมาะ ๔ ปะโด มายอ ปัตตานี

๗ รร.ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ บาตูปูเต๊ะ ๖ บ้านแหร ธารโต ยะลา

๘ รร.ตชด.สังวาลย์วิท	๔ วังไทร ๒ แม่หวาด ธารโต ยะลา

๙ รร.ตชด.บ้านปาโจแมเราะ ปาโจแมเราะ ๘ แม่หวาด ธารโต ยะลา

๑๐ รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	เนื่องใน

โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	

๕๐	พรรษา	๒	เมษายน	

๒๕๔๘

ไบ้ ๕ บุดี เมือง ยะลา

๑๑ รร.ตชด.โรงงานยาสูบ	๒ สะป๋อง ๓ ปะแต ยะหา ยะลา

๑๒ ศกร.ตชด.บ้านภักดี ภักดี ๕ เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
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สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ วัดสังข์กระจาย	

(แจ่มวิชาสอน)

- วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

๒ วัดนาคปรก - ปากคลอง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

๒.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี	เขต	๑	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านองหลุ องหลุ ๓ นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรีี

๓.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี	เขต	๑	จ�านวน	๑๐	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ วัดโคก - - บางปรอก เมือง ปทุมธานี

๒ วัดฉาง - - บางปรอก เมือง ปทุมธานี

๓ วัดหงส์ปทุมาวาส - - บางปรอก เมือง ปทุมธานี

๔ อนุบาลเมืองปทุมธานี - - บางปรอก เมือง ปทุมธานี

๕ วัดบางคูวัด ศาลเจ้า ๗ บางคูวัด เมือง ปทุมธานี

๖ วัดไพร่ฟ้า - - บางเดื่อ เมือง ปทุมธานี

๗ วัดบางเดื่อ คลองบางโพธิ์ ๔ บางเดื่อ เมือง ปทุมธานี

๘ วัดราษฎร์ศรัทธาท�า	

(ปทุมธรรมโชติ)

บางหลวง ๖ บางหลวง เมือง ปทุมธานี

๙ วัดบางนางบุญ บางนางบุญ ๔ บางขะแยง เมือง ปทุมธานี

๑๐ วัดชินวราราม

(เจริญผลวิทยาเวศม์)

บางขะแยง ๒ บางขะแยง เมือง ปทุมธานี

๔.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี	เขต	๒	จ�านวน	๔	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ร่วมใจประสิทธิ์ คลองสิบสี่ ๑ บึงคอไห ล�าลูกกา ปทุมธานี
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ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๒ ร่วมจิตประสาท เจริญผล ๖ บึงคอไห ล�าลูกกา ปทุมธานี

๓ รวมราษฎร์สามัคคี สามัคคี ๔ บึงคอไห ล�าลูกกา ปทุมธานี

๔ เจริญดีวิทยา คลองแปด ๑๐ ล�าลูกกา ล�าลูกกา ปทุมธานี

๕.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก	จ�านวน	๒๐	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านเขาส่องกล้อง กะเหรี่ยง ๑๒ เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก

๒ บ้านหนองกันเกรา หนองกันเกรา ๕ ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก

๓ วัดสมบูรณ์สามัคคี ปากช่อง ๑๐ เขาพระ เมือง นครนายก

๔ วัดเกาะกระชาย เกาะกระชาย ๓ เขาพระ เมือง นครนายก

๕ วัดโคกล�าดวน โคกล�าดวน ๙ พรหมณี เมือง นครนายก

๖ วัดเขาน้อย เขาน้อย ๒ พรหมณี เมือง นครนายก

๗ วัดสันตยาราม หนองแสนตอ ๑๒ พรหมณี เมือง นครนายก

๘ วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ป่าส้าน ๓ พรหมณี เมือง นครนายก

๙ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม คลองสะท้อน ๔ พรหมณี เมือง นครนายก

๑๐ วัดสุตธรรมาราม จปร. ๑๓ พรหมณี เมือง นครนายก

๑๑ วัดวังปลาจีด วังปลาจีด ๑๕ พรหมณี เมือง นครนายก

๑๒ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร	๘ ท้ายเกาะ ๖ พรหมณี เมือง นครนายก

๑๓ วัดธรรมปัญญา ปากกระทุ่ม ๗ พรหมณี เมือง นครนายก

๑๔ วัดพราหมณี พราหมณี ๙ สาริกา เมือง นครนายก

๑๕ วัดหุบเมย หุบเมย ๕ หินตั้ง เมือง นครนายก

๑๖ วัดท่าด่าน ท่าด่าน ๒ หินตั้ง เมือง นครนายก

๑๗ วัดวังยายฉิม วังยายฉิม ๖ หินตั้ง เมือง นครนายก

๑๘ วัดท่าชัย ท่าชัย ๔ หินตั้ง เมือง นครนายก

๑๙ บ้านคลอง	๑๔ คลอง	๑๔ ๘ ชุมพล องครักษ์ นครนายก

๒๐ วัดพลอยกระจ่างศรี พลอยกระจ่างศรี ๑๑ บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก

๖.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	๒	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ นเรศวรห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ๔ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
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๗.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว	เขต	๑	จ�านวน	๓	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านท่าผักชี ท่าผักชี ๖ พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

๒ บ้านโคกน้อย โคกน้อย ๔ วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว

๓ บ้านคลองเจริญสุข คลองเจริญสุข ๒ วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว

๘.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา	เขต	๒	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ เจ้าฟ้าสร้าง แป้ง ๑ แป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

๙.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	๓	จ�านวน	๓	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านกุดหว้า กุดหว้า ๙ ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น

๒ บ้านศุภชัย ศุภชัย ๕ คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น

๓ บ้านโนนสะอาด

ห้วยตะกั่ววิทยา

โนนสะอาด ๖ ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น

๑๐.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	๒	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านโคกสูง โคกสูง ๓ ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์

๑๑.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	๔	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ วัดสระทอง โนนตะคร้อ ๑๒ บ้านคู นาโพธิ์ บุรีรัมย์

๒ วัดฤๅษีสถิต นาขาม ๑๑ ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย์

๑๒.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ	เขต	๑	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านหนองบาง หนองบาง ๔ น�้าเกลี้ยง น�้าเกลี้ยง ศรีสะเกษ
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๑๓.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	เขต	๑	จ�านวน	๒๖	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านอีกุด อีกุด ๑๓ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๒ บ้านโคกม่วง โคกม่วง ๒ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๓ อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ ๑ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๔ นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียงใหม่ ๓ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๕ บ้านกุงศรี กุงศรี ๑ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๖ นาเพียงสว่างวิทยานุกูล

(สาขาศรีคงค�า)

ศรีคงค�า ๕ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๗ บ้านซ่งเต่า ซ่งเต่า ๖ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๘ บ้านหนองปลาตอง	

(ประชาวิทยาคาร)

หนองปลาตอง ๗ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๙ บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์

สามัคคี

นาเพียงเก่า ๒ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๐ บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ ๑ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๑ บ้านม่วงวิทยา ม่วง ๕ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๒ บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ บอน ๓ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๓ ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล ๓ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๔ บ้านนาดี นาดี ๑ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๕ บ้านห้วยกอกหนองเค็ม ห้วยกอก ๘ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๖ บ้านกุดสะกอย กุดสะกอย ๗ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๗ บ้านโพนแพง	

(เจียรวนนท์อุทิศ	๕)

โพนแพง ๖ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๘ บ้านกุดฮู กุดฮู ๔ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๙ ชุมชนนิรมิย โนนค�า ๑๐ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๒๐ บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ๑๓ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๒๑ แก้งค�าประชาสามัคคี แก้งท่าลับ ๓ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๒๒ ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ

ที่	๒๑๑

แสนพัน ๑๔ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๒๓ บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร หนองบัวสร้าง ๗ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๒๔ บ้านสนามบิน สนามบิน ๘ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๒๕ บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด ๔ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
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ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๒๖ บ้านงิ้วศิริราษฎร์บ�ารุง งิ้ว ๕ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๔.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย	เขต	๑	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ อาโอยาม่า	๒ ด่านศรีสุข ๑ ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย

๑๕.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	จ�านวน	๓	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ชุมชนบ้านซาง ซาง ๑ ซาง เซกา บึงกาฬ

๒ บ้านนาค�าแคน นาค�าแคน ๓ นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ

๓ สังวาลย์วิทย์	๑ ห้วยสะอาด ๔ ถ�้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ

๑๖.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	๑	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านโคกป่ากุง โคกป่ากุง ๒ หนองเรือ โนนสัง หนองบวัล�าภู

๒ บ้านกุดหานสามัคคี หนองผือ ๔ หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบวัล�าภู

๑๗.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	๒	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านวังหินซา วังหินซา ๙ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัล�าภู

๑๘.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ�านาจเจริญ	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ้านป่าก่อ ป่าก่อ ๔ ป่าก่อ ชานุมาน อ�านาจเจริญ

๑๙.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	๑	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านดอนบาก ดอนบาก ๓ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี

๒ บ้านนามั่ง นามั่ง ๓ บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
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๒๐.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	๒	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ สงเปลือย ๑ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี

๒ เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เลิงถ่อน ๔ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี

๒๑.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	๓	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านดงดารา ดงดารา ๒ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี

๒๒.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	๔	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านสมประสงค์ สมประสงค์ ๘ โนนทอง นายูง อุดรธานี

๒๓.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี	เขต	๓	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านโหง่นขาม โหง่นขาม ๔ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

๒ บ้านดงนา ดงนา ๕ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

๒๔.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	๓	จ�านวน	๔	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ�ารุงที่	๘๗ อากู่ ๓ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

๒ ตชด.ศรีสมวงศ์ สามัคคีเก่า ๑๑ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

๓ ตชด.บ้านนาโต่	

(วปรอ.๓๔๔	อุปถัมภ์)

นาโต่ ๒๐ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

๔ ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	๓ หินแตก ๑ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

๒๕.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	๔	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.สมถวิลจินตมัย ห้วยแล้ง ๒ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
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๒๖.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๑	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ หมู่บ้านสหกรณ์	๒ สหกรณ์	๒ ๒ บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่

๒๗.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๒	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ รัปปาปอร์ต ป่าเกี๊ยะใน ๘ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่

๒๘.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๔	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ห้วยหอย ๑๙ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่

๒๙.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๕	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านห่างหลวง ห่างหลวง ๑๒ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๐.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก	เขต	๒	จ�านวน	๓๙	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ห้องเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ห้องเรียนสาขาทีชอแม

(ชุมชนบ้านท่าสองยาง)

ทีชอแม ๘ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๒ บ้านแม่จวาง แม่จวาง ๘ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๓ บ้านแม่อมกิ แม่อมกิ ๔ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๔ ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา

(บ้านแม่อมกิ)

ซอแขระกลา ๑ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๕ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู

(บ้านแม่อมกิ)

แม่ตะปู ๑ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๖ ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง

(บ้านแม่อมกิ)

ปางทอง ๒ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๗ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา

(บ้านแม่อมกิ)

แม่สะเปา ๒ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
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ที่ โรงเรียน/ห้องเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๘ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี

(บ้านแม่อมกิ)

แม่ลาคี ๓ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๙ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ

(บ้านแม่อมกิ)

แม่เป่งทะ ๔ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๐ ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย

(บ้านแม่อมกิ)

ขุนแม่เหว่ย

 

๕ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๑ ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด

(บ้านแม่อมกิ)

ปอเคลอะเด ๕ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๒ ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ

(บ้านแม่อมกิ)

เคาะทีโคะ ๖ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๓ ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ

(บ้านแม่อมกิ)

อมกอทะ ๗ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๔ ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ

(บ้านแม่อมกิ)

วะหย่าโจ ๘ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๕ ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ	

(บ้านแม่อมกิ)

อิวิโจ ๘ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๖ ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี

(บ้านแม่อมกิ)

เกร๊ะคี ๙ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๗ บ้านแม่วะหลวง แม่วะหลวง ๓ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๘ ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี

(บ้านแม่วะหลวง)	

แม่โปคี ๓ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๑๙ บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา แม่สลิด

หลวง

๒ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๐ ห้องเรียนสาขาแม่สลิดน้อย

(บ้านแม่สลิดหลวง)

แม่สลิดน้อย ๓ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๑ บ้านแม่ระเมิง แม่ระเมิง ๘ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๒ ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซู่ลู่	

(บ้านแม่ระเมิง)

โบ๊ะซู่ลู่ ๑๐ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๓ ห้องเรียนสาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร

(บ้านแม่ระเมิง)

เบ๊าะโบ๊ะโกร ๑๑ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๔ ห้องเรียนสาขาบ้านทีโบ๊ะคี

(บ้านแม่ระเมิง)

ทีโบ๊ะคี ๑๓ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
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ที่ โรงเรียน/ห้องเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๒๕ ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี

(บ้านแม่ระเมิง)

ทีเสาะคี ๑๓ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๖ ห้องเรียนสาขาบ้านเคลอะเดคี

(บ้านแม่ระเมิง)

เคลอะเดคี ๑๗ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๗ ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี

(บ้านแม่ระเมิง)

บอโบ๊ะคี ๙๐ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๘ บ้านสามหมื่น แม่แฮ ๑ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก

๒๙ ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน

(บ้านสามหมื่น)

ห้วยขนุน ๑ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก

๓๐ ท่านผู้หญิงพรสม	กุณฑลจินดา หนองหลวง ๓ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก

๓๑ บ้านพะเด๊ะ พะเด๊ะ ๔ พระธาตุ

ผาแดง

แม่สอด ตาก

๓๒ ท่านผู้หญิงวิไล	อมาตยกุล เปิงเคลิ่ง ๙ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓๓ ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ	

(ท่านผู้หญิงวิไล	อมาตยกุล)

กุยเลอตอ ๙ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓๔ บ้านนุเซะโปล้ นุเซะโปลี ๑ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓๕ ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร

(บ้านนุเซะโปล้)

ซอแหมะโกร ๔ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓๖ ห้องเรียนสาขาทิโพจิ	

(บ้านนุเซะโปล้)

ทิโพจิ ๔ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓๗ ห้องเรียนสาขานุโพ	

(บ้านนุเซะโปล้)

นุโพ ๔ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓๘ บ้านกล้อทอ กล้อทอ ๒ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓๙ ห้องเรียนสาขาทีจอชี	

(บ้านกล้อทอ)

ทีจอชี ๑๑ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓๑.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน	เขต	๒	จ�านวน	๒๗	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ หม่อมเจ้าเจริญใจ	

จิตรพงศ์

ห้วยกานต์ ๑ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๒ บ้านด่าน ด่าน ๓ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๓ บ้านเปียงซ้อ เปียงซ้อ ๔ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
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ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๔ บ้านห้วยฟอง ห้วยฟอง ๖ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๕ บ้านกิ่วจันทร์	

(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)

กิ่วจันทร์ ๑๐ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๖ บ้านน�้าช้างพัฒนา น�้าช้างพัฒนา ๑๑ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๗ บ้านน�้ารีพัฒนา น�้ารีพัฒนา ๑๒ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๘ บ้านบวกหญ้า บวกหญ้า ๑๓ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๙ บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น ๑ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๑๐ บ้านสบปืน สบปืน ๒ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๑๑ บ้านปางหก ปางหก ๕ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๑๒ บ้านห้วยทรายขาว ห้วยทรายขาว ๗ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๑๓ บ้านสะปัน สะปัน ๑ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๑๔ บ้านสว้า สว้าใต้ ๗ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๑๕ บ้านนาขวาง นาขวาง ๕ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๖ ห้องเรียนสาขานาบง	

(บ้านนาคอก)

นาบง ๑๔ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๗ บ้านผักเฮือก นาเปรื่อง ๗ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๘ บ้านยอดดอยวัฒนา ยอดดอยวัฒนา ๑๐ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๙ ห้องเรียนสาขาน�้าหมาว	

(บ้านยอดดอยวัฒนา)

สาขาน�้าหมาว ๙ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๒๐ บ้านบ่อหลวง บ่อหลวง ๑ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๒๑ ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง	

(บ้านบ่อหลวง)

ห้วยโป่ง ๑๕ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๒๒ บ้านขุนน�้าน่าน ขุนน�้าน่าน ๑ บ่อเกลือ

เหนือ

บ่อเกลือ น่าน

๒๓ บ้านบ่อหยวก บ่อหยวก ๓ บ่อเกลือ

เหนือ

บ่อเกลือ น่าน

๒๔ บ้านห่างทางหลวง ห่างทางหลวง ๒ ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

๒๕ บ้านสบมาง สบมาง ๔ ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

๒๖ ท่านผู้หญิงสง่า	

อิงคุลานนท์

ห้วยลอย ๖ ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

๒๗ ตชด.ผบ.ลูกเสือรถไฟ

มักกะสัน

ห้วยเลา ๑ ชนแดน สองแคว น่าน
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๓๒.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่	เขต	๑	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ศูนย์การเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านท่าวะ ท่าวะ ๘ สะเอียบ สอง แพร่

๓๓.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน	เขต	๒	จ�านวน	๘	แห่ง

ที่ โรงเรียน/ห้องเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ห้องเรียนสาขาจอซิเดอใต้	

(บ้านจอซิเดอเหนือ)

จอซิเดอใต้ ๔ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๒ ห้องเรียนสาขาอูหลู่	

(บ้านโพซอ)

อูหลู่ ๗ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๓ บ้านโพซอ โพซอ ๕ เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๔ ห้องเรียนสาขาผาเยอน้อย	

(บ้านผาเยอ)

ผาเยอน้อย ๒ กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน

๕ ห้องเรียนสาขาแม่หลุยน้อย	

(บ้านแม่หลุย)

แม่หลุยน้อย ๔ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

๖ ล่องแพวิทยา สบโขง ๑๐ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

๗ ห้องเรียนสาขาแม่แคะน้อย	

(บ้านแม่แคะ)

แม่แคะน้อย ๓ แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน

๘ บ้านเลโคะ เลโคะ ๑ สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน

๓๔.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	๒	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ้านยูงงาม ยูงงาม ๕ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช

๒ ตชด.บ้านไร่ยาว ไร่ยาว ๖ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช

๓๕.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	๓	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ้านควนมีชัย ควนมีชัย ๘ วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช
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๓๖.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	๑	จ�านวน	๑๔	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านโคกศิลา โคกศิลา ๖ กะลุวอ เมือง นราธิวาส

๒ บ้านค่าย ค่าย ๒ กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

๓ บ้านโคกสยา โคกสยา ๘ กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

๔ บ้านหัวเขา พิกุลทอง ๖ กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

๕ บ้านเปล เปล ๓ กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

๖ บ้านบางมะนาว บางมะนาว ๑ กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

๗ บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่	

๑๕๓

เขาตันหยง ๔ กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

๘ ไทยรัฐวิทยา	๑๐ ใหม่ ๕ กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

๙ บ้านท�าเนียบ ท�าเนียบ ๖ ล�าภู เมือง นราธิวาส

๑๐ บ้านปลักปลา ปลักปลา ๑๐ ล�าภู เมือง นราธิวาส

๑๑ บ้านธรรมเจริญ ธรรมเจริญ ๖ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

๑๒ บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ๒ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส

๑๓ คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ ประชานมิติร ๔ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส

๑๔ บ้านปาหนัน ปาแน ๔ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส

๓๗.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	๒	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ วัดพระพุทธ ใหญ่	(วัดพระพุทธ) ๓ พร่อน ตากใบ นราธิวาส

๒ บ้านศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ๓ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส

๓๘.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	๓	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านไอร์โซ ไอร์โซ ๕ ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส

๓๙.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	๒	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านเจาะบาแน เจาะบาแน ๖ ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
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๔๐.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	๓	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ชุมชนบ้านบางเก่า บางเก่า ๒ บางเก่า สายบุรี ปัตตานี

๔๑.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๒๓	จ�านวน	๓	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ โพธิแสนวิทยา แสนพัน ๑๑ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๒ กุสุมาลย์วิทยาคม กุสุมาลย์ ๑ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๓ ท่านผู้หญิงจันทิมา	พึ่งบารมี สร้างค้อ ๑๒ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร

๔๒.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๓๔	จ�านวน	๑๔	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ อมก๋อยวิทยาคม หลิม-ดง ๑ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

๒ แม่ตื่นวิทยาคม ใหม่ ๒ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๓ แม่ออนวิทยาลัย แม่เลน ๒ ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่

๔ สองแคววิทยาคม ดอยหล่อ ๑๔ ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่

๕ สันติสุข ใหม่หนองหอย ๖ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่

๖ แม่แจ่ม - ๑๒ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่

๗ สบเมยวิทยาคม แม่เกาะ ๓ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน

๘ แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ทุ่งสารภี ๙ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

๙ เฉลิมรัชวิทยาคม กองก๋อย ๑ กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน

๑๐ ขุนยวมวิทยาคม ขุนยวม ๑ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

๑๑ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สบป่อง ๑ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

๑๒ แม่สะเรียง	“บริพัตรศึกษา” ท่าข้าม ๑ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๑๓ ห้องสอนศกึษา	ในพระอปุถมัภ์ฯ - - จองค�า เมือง แม่ฮ่องสอน

๑๔ ปายวิทยาคาร เวียงใต้ ๔ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน

๔๒.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๓๗	จ�านวน	๓	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ มัธยมพระราชทาน

เฉลิมพระเกียรติ

ห้วยโก๋น ๑ ห้วยโก๋น เฉลมิพระเกยีรติ น่าน

๒ บ่อเกลือ นาขวาง ๕ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
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ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)
ในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๑.	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

	 ๑.๑		ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอกัลยาณิ-

วัฒนา	จ�านวน	๔	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านเสาแดง เสาแดง ๗ แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

๒ บ้านโป่งขาว โป่งขาว ๖ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

๓ บ้านโปกกะโหล้ง โปกกะโหล้ง ๑ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

๔ บ้านแม่ผาปู แม่ผาปู ๑ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

 ๑.๒	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอแม่แจ่ม	

จ�านวน	๓๖	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านป่ากล้วย ป่ากล้วย ๑ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒ บ้านสามสบบน สามสบบน ๑ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่

๓ บ้านถวน ถวน ๑๐ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๔ บ้านมืดหลอง มืดหลอง ๒ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๕ บ้านอมแรด อมแรด ๘ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๖ บ้านอมสูง อมสูง ๑๑ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๗ บ้านกิ่วสะแวกใหม่ กิ่วสะแวกใหม่ ๙ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๘ บ้านกิ่วสะแวกเก่า กิ่วสะแวกเก่า ๙ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๙ บ้านแม่แอบ แม่แอบ ๗ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๐ บ้านเคาะท่า เคาะท่า ๗ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๑ บ้านแม่ป๊อก แม่ป๊อก ๔ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๒ บ้านห้วยวอก ห้วยวอก ๓ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๓ บ้านกิ่วสะแวกใต้ กิ่วสะแวกใต้ ๑๑ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๔ บ้านแม่แอบใน แม่แอบใน ๗ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๕ บ้านห้วยหวาย	(ทับ) ห้วยหวาย	(ทับ) ๔ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
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๙๐

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑๖ บ้านแม่ขี้มูกน้อย แม่ขี้มูกน้อย ๑ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๗ บ้านแม่ปิคี แม่ปิคี ๓ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่

๑๘ บ้านเซโดซา เซโดซา ๙ ปางหินฝน แม่แจ่ม

๑๙ บ้านแม่แฮใน แม่แฮใน ๓ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๐ บ้านกองบอดใต้ กองบอดใต้ ๑๑ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๑ บ้านแม่ขอมใต้ แม่ขอมใต้ ๑ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๒ บ้านกองบอด กองบอด ๑๑ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๓ บ้านสันปูเลย สันปูเลย ๑๑ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๔ บ้านสบผาหลวง สบผาหลวง ๑๓ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๕ บ้านโป่งสะแยน โป่งสะแยน ๑ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๖ บ้านโป่งขนุน โป่งขนุน ๑๕ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๗ บ้านสบจอก สบจอก ๑๐ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๘ บ้านขุนแม่นาย ขุนแม่นาย ๑๔ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๒๙ บ้านแม่จุมสาม แม่จุมสาม ๑๔ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๓๐ บ้านสะมอจาบน สะมอจาบน ๔ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๓๑ บ้านสะมอจาล่าง สะมอจาล่าง ๔ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๓๒ บ้านนาฮ่องใต้ นาฮ่องใต้ ๑๐ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๓๓ บ้านห้วยทรายเหลือง ห้วยทรายเหลือง ๓ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๓๔ บ้านสบแม่สะต๊อบ สบแม่สะต๊อบ ๑๓ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๓๕ บ้านแม่นิงกลาง แม่นิงกลาง ๑๕ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

๓๖ บ้านแม่นิงใน แม่นิงใน ๑๕ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

	 ๑.๓	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภออมก๋อย	

จ�านวน	๑๐๙	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านผีปานใต้ ผีปานใต้ ๑๐ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒ บ้านห้วยครั่ง ห้วยครั่ง ๕ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓ บ้านทิกะเย ทิกะเย ๑๐ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๔ บ้านกองดา กองดา ๑๔ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๕ บ้านห้วยบง	(๑๙) ห้วยบง	(๑๙) ๑๙ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
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๖ บ้านทีลอง ทีลอง ๑๖ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๗ บ้านแม่ฮองกลาง แม่ฮองกลาง ๑ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๘ บ้านศาลาเท ศาลาเท ๑๕ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๙ บ้านแม่เกิบ แม่เกิบ ๑๕ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐ บ้านแม่ฮองใต้ แม่ฮองใต้ ๑ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๑ บ้านทังที ทังที ๒๐ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๒ บ้านก๋องป๋อใต้ ก๋องป๋อใต้ ๘ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๓ บ้านทูจอง ทูจอง ๘ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๔ บ้านสงินเหนือ สงินเหนือ ๑๓ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๕ บ้านพลั่งแท พลั่งแท ๑๒ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๖ บ้านอูตูมใต้ อูตูมใต้ ๖ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๗ บ้านหนองอึ่งใต้ หนองอึ่งใต้ ๗ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๘ บ้านสงินกลาง สงินกลาง ๑๓ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๑๙ บ้านหนองอึ่งเหนือ หนองอึ่งเหนือ ๑๙ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๐ บ้านห้วยลอก ห้วยลอก ๑๘ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๑ บ้านสงินนุปอย สงินนุปอย ๑๓ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๒ บ้านแม่ลอกเหนือ แม่ลอกเหนือ ๘ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๓ บ้านกองแนะ กองแนะ ๙ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๔ บ้านห้วยกว้าง ห้วยกว้าง ๗ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๕ บ้านสงินใต้ สงินใต้ ๑๓ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๖ บ้านก๋องป๋อเหนือ ก๋องป๋อเหนือ ๒๐ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๗ บ้านแม่สอใต้ แม่สอใต้ ๑๗ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๘ บ้านแม่สอเหนือ แม่สอเหนือ ๑๗ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๒๙ บ้านห้วยหวาย ห้วยหวาย ๑ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๐ บ้านมะหินหลวง มะหินหลวง ๒๑ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๑ บ้านแม่ลง แม่ลง ๙ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๒ บ้านทีเนอะ ทีเนอะ ๒๑ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๓ บ้านห้วยบง	(๑๔) ห้วยบง	(๑๔) ๑๔ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๔ บ้านห้วยกว้างใหม่ ห้วยกว้างใหม่ ๗ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๕ บ้านแม่ละเอาะ แม่ละเอาะ ๑๕ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๙๒

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๓๖ สงินใหม่ สงินใหม่ ๑๓ นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๗ บ้านห้วยส้ม ห้วยส้ม ๙ นายเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

๓๘ บ้านมูเซอหลังเมือง มูเซอหลังเมือง ๕ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่

๓๙ บ้านลูกูดู ลูกูดู ๙ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๐ บ้านแม่ระอาใน แม่ระอาใน ๙ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๑ บ้านปิพอ ปิพอ ๖ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๒ บ้านขุนแม่ตื่นน้อย ขุนแม่ตื่นน้อย ๖ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๓ บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง ๑๕ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๔ บ้านบราโกร บราโกร ๑๕ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๕ บ้านห้วยไก่ป่า ห้วยไก่ป่า ๑๔ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๖ บ้านจกปก จกปก ๑๐ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๗ บ้านแม่ระอานอก แม่ระอานอก ๑๐ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๘ บ้านห้วยยาบ ห้วยยาบ ๘ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๔๙ บ้านห้วยขนุน ห้วยขนุน ๘ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๐ บ้านหม่าโอโจ หม่าโอโจ ๑๑ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๑ บ้านเคอะกะชอเด เคอะกะชอเด ๑๑ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๒ บ้านขุนตื่นใหม่ ขุนตื่นใหม่ ๖ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๓ บ้านเลอะกรา เลอะกรา ๑๕ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๔ บ้านทะโกรเด ทะโกรเด ๑๕ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๕ บ้านฉุ้ยมอ ฉุ้ยมอ ๙ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๖ บ้านเด๊ะบือเซทะ เด๊ะบือเซทะ ๑๑ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๗ บ้านปรอโกร ปรอโกร ๑๑ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๘ บ้านซอแอะ ซอแอะ ๑๒ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๕๙ บ้านใหม่ทอง ใหม่ทอง ๑๒ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๖๐ บ้านหัวโล๊ะ หัวโล๊ะ ๑๑ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๖๑ บ้านแมะแตะแหละกุย แมะแตะแหละกุย ๖ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๖๒ บ้านยะลิกุย ยะลิกุย ๑๓ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๖๓ บ้านเลอะตอ เลอะตอ ๑๒ แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

๖๔ บ้านแม่แฮหลวง แม่แฮหลวง ๑๔ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๖๕ บ้านห้วยปูหลวง ห้วยปูหลวง ๔ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๖๖ บ้านแม่แฮน้อย แม่แฮน้อย ๑๔ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
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๖๗ บ้านปิตุคี ปิตุคี ๑๔ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๖๘ บ้านหลังป่าข่า หลังป่าข่า ๑๗ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๖๙ บ้านห้วยตองหลวง ห้วยตองหลวง ๖ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๐ บ้านขุนหาด ขุนหาด ๑๕ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๑ บ้านห้วยตองน้อย ห้วยตองน้อย ๖ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๒ บ้านขุนสอง ขุนสอง ๑๑ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๓ บ้านห้วยปูน้อย ห้วยปูน้อย ๔ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๔ บ้านห้วยแห้ง	

(ยางเปียง)

ห้วยแห้ง	(ยาง

เปียง)

๑๗ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๕ บ้านเหล่าปลาทู เหล่าปลาทู ๑๑ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๖ บ้านแม่หลองใต้ แม่หลองใต้ ๑ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๗ บ้านจือทะ จือทะ ๑๐ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๘ บ้านพะเบี้ยว พะเบี้ยว ๑๑ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๗๙ บ้านราชา ราชา ๑๑ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๐ บ้านทีทอทะ ทีทอทะ ๑ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๑ บ้านขุนอมแฮดนอก ขุนอมแฮดนอก ๕ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๒ บ้านขุนอมแฮดใน ขุนอมแฮดใน ๕ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๓ บ้านพะอัน พะอัน ๕ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๔ บ้านอูแจะ อูแจะ ๖ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๕ บ้านโอโลคีบน โอโลคีบน ๑๐ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๖ บ้านมอคี มอคี ๑๑ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๗ บ้านห้วยน�้าผึ้ง ห้วยน�้าผึ้ง ๑๒ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๘ บ้านคอทะ คอทะ ๑ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๘๙ บ้านตะกอคะ ตะกอคะ ๘ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๐ บ้านห้วยยาว ห้วยยาว ๗ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๑ บ้านทีผะแหล่ ทีผะแหล่ ๙ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๒ บ้านสะเรเดคี สะเรเดคี ๙ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๓ บ้านวาเมทะ วาเมทะ ๙ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๔ บ้านมอโพทะ มอโพทะ ๙ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๕ บ้านทีเลอเปอคี ทีเลอเปอคี ๑๐ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๖ บ้านเมโลเด เมโลเด ๑๐ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
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๙๗ บ้านมอโกรทะ มอโกรทะ ๑๐ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๘ บ้านคะเนจือคี คะเนจือคี ๑๐ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๙๙ บ้านห้วยแห้ง	(สบโขง) ห้วยแห้ง	(สบโขง) ๖ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๐ บ้านโอโลคีล่าง โอโลคีล่าง ๑๐ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๑ ผาผึ้ง ผาผึ้ง ๖ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๒ บ้านปริโกร ปริโกร ๘ สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๓ บ้านแม่ระมีดหลวง แม่ระมีดหลวง ๑๗ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๔ บ้านยองแหละ ยองแหละ ๑๕ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๕ บ้านรังบี้ รังบี้ ๑๕ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๖ บ้านห้วยจิโน ห้วยจิโน ๑๖ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๗ บ้านแม่ระมีดน้อย แม่ระมีดน้อย ๑๗ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๘ บ้านผาแดง	(อมก๋อย) ผาแดง	(อมก๋อย) ๑๒ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

๑๐๙ บ้านห้วยตองสาด ห้วยตองสาด ๒ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

๒.	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก

	 ๒.๑	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอท่าสองยาง	

จ�านวน	๖๕	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านตะโด้กุย ตะโด้กุย ๒ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๒ บ้านแม่หิดคี แม่หิดคี ๘ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๓ บ้านวาแหมะคี วาแหมะคี ๒ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๔ บ้านมอกูตู้น้อย มอกูตู้น้อย ๒ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๕ บ้านอุระโกร อุระโกร ๔ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๖ บ้านมอกูตู้หลวง มอกูตู้หลวง ๓ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๗ บ้านแม่ลาบู แม่ลาบู ๓ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๘ บ้านแม่ลอทะ แม่ลอทะ ๓ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๙ บ้านแม่ปอทะ แม่ปอทะ ๓ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๑๐ บ้านแม่เหว่ยทะ แม่เหว่ยทะ ๓ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๑๑ บ้านห้วยขี้หมี ห้วยขี้หมี ๖ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๑๒ บ้านแม่อุคอ แม่อุคอ ๖ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
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ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๙๕

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑๓ บ้านแสนสุขสันติธรรม แสนสุขสันติธรรม ๑๐ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก

๑๔ บ้านเล้อเบ๊ะปว้าคี เล้อเบ๊ะปว้าคี ๑๐ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก

๑๕ บ้านพะบอเรเคาะ พะบอเรเคาะ ๑๐ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก

๑๖ บ้านเลอผาโด้ เลอผาโด้ ๓ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก

๑๗ บ้านขุนแม่ต้อคี ขุนแม่ต้อคี ๓ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก

๑๘ บ้านมะโอโกร มะโอโกร ๓ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก

๑๙ บ้านโค๊ะผาโด้ โค๊ะผาโด้ ๑๐ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก

๒๐ บ้านตะซูเด ตะซูเด ๙ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๒๑ บ้านทีซะหน่อ ทีซะหน่อ ๗ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๒๒ บ้านบอหมาก บอหมาก ๕ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก

๒๓ บ้านก่อบอทะ ก่อบอทะ ๑๕ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๔ บ้านผาแดง	(ตาก) ผาแดง	(ตาก) ๑๕ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๕ บ้านซอแข่วาคี ซอแข่วาคี ๘ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๖ บ้านสันดอยงาม สันดอยงาม ๑๖ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๗ บ้านวะเบลอลู่ วะเบลอลู่ ๑๖ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๘ บ้านซอแข่ลู่ ซอแข่ลู่ ๑๖ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๒๙ บ้านแหมะคี แหมะคี ๑๐ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๐ บ้านกลูแจทะ กลูแจทะ ๑ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๑ บ้านห้วยมะโหนกคี ห้วยมะโหนกคี ๗ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๒ บ้านกรูเปอคี กรูเปอคี ๗ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๓ บ้านบราเด บราเด ๑๗ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๔ บ้านทีมูโกะทะ ทีมูโกะทะ ๑ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๕ บ้านโป๊ะพอคี โป๊ะพอคี ๑๒ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๖ บ้านมอโจ มอโจ ๑๑ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๗ บ้านคุทะ คุทะ ๑๕ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๘ บ้านทีคุคีใต้ ทีคุคีใต้ ๔ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๓๙ บ้านเซกลา เซกลา ๑๗ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๔๐ บ้านสะซุยปู่ สะซุยปู่ ๔ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๔๑ บ้านโจะเก้ะปู่ โจะเก้ะปู่ ๑๓ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๔๒ บ้านบลาทะ บลาทะ ๑๕ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๔๓ บ้านปอเล้อ ปอเล้อ ๑๓ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก



แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๙๖

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๔๔ บ้านตะโขะบี๊ ตะโขะบี๊ ๔ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๔๕ บ้านทีหลึคี ทีหลึคี ๑๓ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก

๔๖ บ้านธาตุ ธาตุ ๑๒ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๔๗ บ้านพะตี้หม่อโจ พะตี้หม่อโจ ๖ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๔๘ บ้านแม่หละโพคี แม่หละโพคี ๑๑ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๔๙ บ้านเลเคาะ เลเคาะ ๑๐ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๕๐ บ้านขุนห้วยนกกก ขุนห้วยนกกก ๗ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๕๑ บ้านทีหนึคี ทีหนึคี ๑๒ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๕๒ บ้านป่าสัก ป่าสัก ๕ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

๕๓ บ้านขะแนจื้อคี ขะแนจื้อคี ๑ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๕๔ บ้านมอโก้โพคี มอโก้โพคี ๒ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๕๕ บ้านเปล้ลู่ เปล้ลู่ ๑๐ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๕๖ บ้านมึหย่อโจ มึหย่อโจ ๑๐ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๕๗ บ้านตะกุ้ยหนู่ ตะกุ้ยหนู่ ๗ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๕๘ บ้านทีกอโกล ทีกอโกล ๒ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๕๙ บ้านมอโก้คี มอโก้คี ๒ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๖๐ บ้านเล้อก่อโกร เล้อก่อโกร ๗ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๖๑ บ้านเล้อตอโกร เล้อตอโกร ๙ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๖๒ บ้านโกจีโกร โกจีโกร ๙ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๖๓ บ้านเซหนะเดอลู่ เซหนะเดอลู่ ๑ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๖๔ บ้านตะโก๊ะคี ตะโก๊ะคี ๗ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

๖๕ บ้านดูบลอคี ดูบลอคี ๗ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

	 ๒.๒	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอพบพระ	

จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านผากะเจ้อ ผากะเจ้อ ๙ พบพระ พบพระ ตาก

๒ บ้านคีรีน้อย คีรีน้อย ๑ รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
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ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๙7

	 ๒.๓	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอแม่ระมาด	

จ�านวน	๑๕	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านทีมู ทีมู ๑๐ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก

๒ บ้านห้วยแห้ง	(ตาก) ห้วยแห้ง	(ตาก) ๙ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก

๓ บ้านนุลา นุลา ๑๔ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก

๔ บ้านมอป่า มอป่า ๘ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๕ บ้านห้วยวัว ห้วยวัว ๙ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๖ บ้านห้วยผาด�า ห้วยผาด�า ๙ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๗ บ้านห้วยพลู ห้วยพลู ๔ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๘ บ้านห้วยดินหม้อ ห้วยดินหม้อ ๑๑ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๙ บ้านห้วยสินา ห้วยสินา ๘ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๑๐ บ้านห้วยดอกเกี๋ยง ห้วยดอกเกี๋ยง ๘ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๑๑ บ้านห้วยหมาบ้า	(ตาก) ห้วยหมาบ้า	(ตาก) ๙ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๑๒ บ้านพะละดอ พะละดอ ๔ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๑๓ บ้านห้วยสินาคี ห้วยสินาคี ๘ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก

๑๔ บ้านห้วยอีก้าง ห้วยอีก้าง ๔ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก

๑๕ บ้านห้วยมะพร้าว ห้วยมะพร้าว ๔ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก

	 ๒.๔	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภออุ้มผาง	

จ�านวน	๗	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านคอโซทะ คอโซทะ ๒ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๒ บ้านนุกะโถะวา นุกะโถะวา ๒ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๓ บ้านเกริงปะตีคลี่ เกริงปะตีคลี่ ๙ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๔ บ้านมอตะหลั่ว มอตะหลั่ว ๑๐ แม่จัน อุ้มผาง ตาก

๕ บ้านเดลอปอบอ เดลอปอบอ ๔ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก

๖ บ้านแม่ละมุ้งคี แม่ละมุ้งคี ๔ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก

๗ บ้านป่าพลู ป่าพลู ๓ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
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ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
๙8

	 ๒.๕	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอบ้านตาก	

จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านห้วยทู่ ห้วยทู่ ๘ ทุ่งกระเซาะ บ้านตาก ตาก

 ๓.	ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัน่าน

	 ๓.๑	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเฉลิม-						

พระเกียรติ	จ�านวน	๑๐	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านกิ่วจันทร์ กิ่วจันทร์ ๑๐ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๒ บ้านน�้ารีพัฒนา น�้ารีพัฒนา ๑๒ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๓ บ้านบวกอุ้ม บวกอุ้ม ๑๔ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๔ บ้านปู่ดู่ ปู่ดู่ ๙ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๕ บ้านสะเกี้ยง สะเกี้ยง ๘ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๖ บ้านสะจุก สะจุก ๗ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๗ บ้านห้วยปูด ห้วยปูด ๙ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๘ บ้านห้วยเต๋ย ห้วยเต๋ย ๑๕ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๙ บ้านบวกหญ้า บวกหญ้า ๑๓ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

๑๐ บ้านเปียงก่อ เปียงก่อ ๒ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

	 ๓.๒	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอบ่อเกลือ	

จ�านวน	๒๓	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านขุนน�้าจอน ขุนน�้าจอน ๕ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๒ บ้านน�้าแคะ น�้าแคะ ๔ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๓ บ้านป่าก�า ป่าก�า ๕ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๔ บ้านห้วยโทน ห้วยโทน ๒ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๕ บ้านห้วยหมี ห้วยหมี ๖ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๖ บ้านเด่น เด่น ๑ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๗ บ้านห้วยลั้วะ ห้วยลั้วะ ๕ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๘ บ้านก่อก๋วงนอก ก่อก๋วงนอก ๑๑ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
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ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๙ บ้านก่อก๋วงใน ก่อก๋วงใน ๑๑ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๐ บ้านน�้าแพะนอก น�้าแพะนอก ๑๓ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๑ บ้านน�้าแพะใน น�้าแพะใน ๑๓ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๒ บ้านหนองน่าน หนองน่าน ๑๒ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๓ บ้านห้วยวิน ห้วยวิน ๙ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๔ บ้านนากึ๋น นากึ๋น ๒ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๑๕ บ้านน�้าจูน น�้าจูน ๔ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๑๖ บ้านสะไลหลวง สะไลหลวง ๒ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๑๗ บ้านห้วยขวาก ห้วยขวาก ๑๑ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๑๘ บ้านห้วยขาบ ห้วยขาบ ๗ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๑๙ บ้านห้วยป๋อ ห้วยป๋อ ๘ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๒๐ บ้านน�้าว้า น�้าว้า ๖ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๒๑ บ้านห้วยลึก ห้วยลึก ๒ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๒๒ บ้านสะไลน้อย สะไลน้อย ๒ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๒๓ มละบริ มละบริ ๓ ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

๔.	ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวัดแม่ฮ่องสอน

	 ๔.๑	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอแม่สะเรียง	

จ�านวน	๓	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านห้วยเฮียะ ห้วยเฮียะ ๔ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๒ บ้านแม่ดึ๊ แม่ดึ๊ ๕ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

๓ บ้านกองสุม กองสุม ๖ แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

	 ๔.๒	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอสบเมย	

จ�านวน	๖	แห่ง

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านผาอันใต้ ผาอันใต้ ๙ กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน

๒ บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย ห้วยเกี๋ยงน้อย ๔ กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
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ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๓ บ้านแม่แพน้อย แม่แพน้อย ๑๑ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

๔ บ้านจอลือใต้ จอลือใต้ ๔ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

๕ บ้านจอลือเหนือ จอลือเหนือ ๔ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

๖ บ้านแม่ปะกลาง แม่ปะกลาง ๒ แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน

๕.	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา

ที่ ศศช. บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ชุมชนชาวไทยมอแกน

อุทยานแห่งชาติ

อ่าวบอนใหญ่ ๔ เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

๑.	โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

	 ๑.๑	 ส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	จ�านวน	๗	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ จรรยาอิสลาม ศาลาใหม่ ๓ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส

๒ นิรันดรวิทยา ตะโล๊ะแน็งอามาน ๙ บางปอ เมือง นราธิวาส

๓ ดารุลฮิกมะห์ ฝูโง๊ะ ๑ กาลิซา ระแงะ นราธิวาส

๔ ต้นตันหยง สโลว์ ๗ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

๕ อิบตีดาวิทยา บริจ๊ะ ๗ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

๖ อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ ซากอ ๑ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส

๗ อิสลามบูรพาวิทยา สะปอม ๕ กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส

	 ๑.๒	 ส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี	จ�านวน	๕	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ พีระยานาวินคลองหินวิทยา คลองหิน ๒ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี

๒ บ้านกูวิง สุเหร่า ๒ ท่าน�้า ปะนาเระ ปัตตานี

๓ ธรรมพิทยาคาร โคกกอ ๓ ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
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ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๔ ศาสน์อิสลามกะลาพอ กะลูบี ๑๑ เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี

๕ บากงพิทยา	(บางเขา) บากง ๒ บางเขา หนองจิก ปัตตานี

	 ๑.๓	 ส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ อิสลามศาสน์ดารุสสาลาม ปะแต ๓ ตาเซะ เมือง ยะลา

๒ สมบูรณ์ศาสน์ ตาเซะ ๖ ปะแต ยะหา ยะลา

 ๑.๔	 ส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ส่งเสริมอิสลาม ป่าเร็ด ๔ ปลักหนู นาทวี สงขลา

๒ ธรรมคีรีวิทยา หาดทราย - ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา

๒.	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดตาก	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ อนุกูลวิทยา	(วัดดอนแก้ว) สองแคว - แม่สอด แม่สอด ตาก
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในสังกัดส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑.	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย	จ�านวน	๒๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน วัด หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ วัดป่าตาลใต้ ป่าตาลใต้ ๔ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย

๒ วัดครึ่งใต้วิทยา ครึ่งใต้ ๓ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย

๓ วัดแก่นเหนือวิทยา แก่นเหนือ ๓ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย

๔ โสภณจริยธรรมวิทยา ศรีดอนชัย ๑๒ เวียง เชียงของ เชียงราย

๕ วัดไชยสถานวิทยา ไชยสถาน ๑๑ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย

๖ วัดอ�ามาตย์วิทยา อ�ามาตย์ ๑ เวียง เทิง เชียงราย

๗ พุทธศาสตร์ศึกษา ศรีบุญยืน ๓ ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย

๘ วัดสันหนองบัววิทยา สันหนองบัว ๒ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

๙ วัดหนองบัวพิทยา หนองบัว ๒ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย

๑๐ ชยาภิวัฒน์วิทยา ป่าซาง ๑ เมืองพาน พาน เชียงราย

๑๑ ฝั่งหมิ่นวิทยา ฝั่งหมิ่น ๖ ริมกก เมือง เชียงราย

๑๒ พุทธิวงศ์วิทยา พระแก้ว ๑ เวียง เมือง เชียงราย

๑๓ วัดหมื่นพุทธวิทยา หมื่นพุทธเมตตา

คุณาราม	(จีนนิกาย)

๙ ท่าข้าว

เปลือก

แม่จัน เชียงราย

๑๔ วัดแม่ค�าวิทยา	

(สังฆประชาอุปถัมภ์)

แม่ค�า ๒ แม่ค�า แม่จัน เชียงราย

๑๕ บุญเรืองวิทยา บุญเรือง ๑๐ ป่าก่อค�า แม่ลาว เชียงราย

๑๖ วัดเจดีย์หลวงวิทยา เจดีย์หลวง ๕ เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย

๑๗ วัดวิเชตร์มณี วิเชตร์มณี ๔ เวียงพางค�า แม่สาย เชียงราย

๑๘ เวียงแก่นวิทยา ท่าข้าม ๔ หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย

๑๙ เวียงชัยพิทยา พนาลัยเกษม ๑๑ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย

๒๐ วัดดงชัยพิทยา ดงชัย ๒ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

๒๑ พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติ

ศึกษา

ฮ่างต�่า ๓ ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
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๒.	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน	จ�านวน	๑๕	แห่ง

ที่ โรงเรียน วัด หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ นันทจริมเขตศึกษา ห้วยซ้อ - หมอเมือง แม่จริม น่าน

๒ เชียงกลางปริยัติศึกษา ศรีบุญเรือง ๑๓ เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน

๓ พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม นิโครธาราม ๒ ป่าคา ท่าวังผา น่าน

๔ วัดน�้าไคร้นันทชัยศึกษา น�้าไคร้ ๙ ยม ท่าวังผา น่าน

๕ วัดราษฎร์บ�ารุงวิทยา ราษฎร์บ�ารุง ๒ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน

๖ วัดนาราบวิทยา นาราบ ๑ นาน้อย นาน้อย

๗ วัดบ่อหลวงวิทยาธรรม บ่อหลวง ๔ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๘ วัดปรางค์ ปรางค์ ๓ ปัว ปัว น่าน

๙ วัดบุญยืน บุญยืน ๔ กลางเวียง เวียงสา น่าน

๑๐ พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์

วัดเมืองราม

เมืองราม ๔ นาเหลือง เวียงสา น่าน

๑๑ นันทบุรีวิทยา พระธาตุช้าง

ค�้าวรวิหาร

๑๓ ในเวียง เมือง น่าน

๑๒ วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา ดอนมงคล ๔ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน

๑๓ พระปริยัติธรรมานุสรณ์

วัดฟ้าสวรรค์

ฟ้าสวรรค์ ๓ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน

๑๔ พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่

แห้ง

พระธาตุ

แช่แห้ง

๓ ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน

๑๕ พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ภูเก็ต ๒ วรนคร ปัว น่าน

๓.	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่	จ�านวน	๗	แห่ง

ที่ โรงเรียน วัด หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศรีคิรินทร์วิทยา ศรีคิรินทร์ ๑๑ เด่นชัย เด่นชัย แพร่

๒ พุทธโกศัยวิทยา พระบาทมิ่งเมือง ๑๖ ในเวียง เมือง แพร่

๓ ร้องเข็มวิทยา ร้องเข็ม ๑ ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่

๔ เชตวันวิทยา เชตวัน ๓ หัวทุ่ง ลอง แพร่

๕ สัมฤทธิบุญวิทยา สัมฤทธิบุญ ๕ แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่

๖ วังฟ่อนวิทยา วังฟ่อน ๗ หัวเมือง สอง แพร่

๗ ร้องแหย่งวิทยาคม วุฒิมงคล ๖ ดอนมูล สูงเม่น แพร่
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๔.	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา	จ�านวน	๙	แห่ง

ที่ โรงเรียน วัด หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ห้วยข้าวก�่าวิทยา ห้วยข้าวก�่า ๑ ห้วยข้าวก�่า จุน พะเยา

๒ วัดหย่วนวิทยา หย่วน ๓ หย่วน เชียงค�า พะเยา

๓ ป่าแขมวิทยา ป่าแขม ๔ มาง เชียงม่วน พะเยา

๔ สุวรรณคณานุสรณ์ บุญเกิด ๔ บุญเกิด ดอกค�าใต้ พะเยา

๕ วัดปัวดอยวิทยา ปัวดอย ๑๘ งิม ปง พะเยา

๖ วัดนาปรังวิทยา นาปรัง ๑ นาปรัง ปง พะเยา

๗ วัดม่วงชุมวิทยา ม่วงชุม  - ป่าสัก ภูซาง พะเยา

๘ ราชคฤห์วิทยา ราชคฤห์  - เวียง เมือง พะเยา

๙ โพธารามวิทยา โพธาราม ๒ ศรีก้อย แม่ใจ พะเยา

๕.	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล�าปาง	จ�านวน	๘	แห่ง

ที่ โรงเรียน วัด หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ วิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ หลวง ๓ หลวงเหนือ งาว ล�าปาง

๒ วัดบ้านหม้อศึกษา บ้านหม้อ ๑๒ ปงยางคก ห้างฉัตร ล�าปาง

๓ ปริยัติวัดม่อนจ�าศีล ม่อนจ�าศีล ๑ พระบาท เมืองล�าปาง ล�าปาง

๔ บ้านใหม่วิทยา บ้านใหม่ ๖ วังเหนือ วังเหนือ ล�าปาง

๕ แม่สุกศึกษา แม่สุก ๑ แม่สุก แจ้ห่ม ล�าปาง

๖ แม่ทะปริยัติศึกษา สัณฐาน ๘ ป่าตัน แม่ทะ ล�าปาง

๗ ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ สามขา ๖ หัวเสือ แม่ทะ ล�าปาง

๘ วัดพระแก้วดอนเต้า

สุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้า

สุชาดาราม

๑๐๖ เวียงเหนือ เมืองล�าปาง ล�าปาง

๖.	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	๙	แห่ง

ที่ โรงเรียน วัด หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรี

มงคลวราราม

 - เมืองใต้ เมือง

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

๒ วดับ้านโนนคณูวทิยา โนนคูณ ๒ โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ

๓ กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ กระบี่ ๘ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

๔ วัดสระก�าแพงใหญ่ สระก�าแพงใหญ่ ๑ สระก�าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
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ที่ โรงเรียน วัด หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๕ ประชานิมิตโสภิต

ธรรมภาณ

ประชานิมิต ๗ ก�าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

๖ พระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา

เกียรติแก้ว

สามัคคี

๑๒ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

๗ ดวนใหญ่วิทยา ดวนใหญ่ ๒ ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ

๘ โพธิ์ศรีวิทยา บ้านโดด ๒ โดด โพธิ์ศรี

สุวรรณ

ศรีสะเกษ

๙ ปรางค์กู่วิทยา ปรางค์กู่ ๑๔ กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
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สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ บ้านในวง ในวง ๑ ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง

๒.	องค์การบริหารส่วนต�าบลพบพระ	อ�าเภอพบพระ	จังหวัดตาก	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ้านมอเกอร์ มอเกอร์ยาง ๖ พบพระ พบพระ ตาก

๓.	องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ	อ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.จาตุรจินดา ตีนธาตุ ๒ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก

๒ บ้านสี่หลัง สี่หลัง ๗ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก

๔.	องค์การบริหารส่วนต�าบลสามหมื่น	อ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ้านแสมใหญ่	

(สกุล	โกมารกุลบุนนาค	

อุปถัมภ์)

แสมใหญ่ ๔ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก

๕.	องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตผุาแดง	อ�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	จ�านวน	๔	แห่ง

ที่
โรงเรียน/ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ้านถ�้าเสือ ถ�้าเสือ ๕ พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

๒ ศพต.บ้านขุนห้วยแม่สอด ขุนห้วยแม่สอด ๖ พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

๓ ศพต.บ้านพะเด๊ะ พะเด๊ะ ๔ พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

๔ ศพต.บ้านถ�้าเสือ ถ�้าเสือ ๕ พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
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๖.	องค์การบริหารส่วนต�าบลมหาวัน	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ้านห้วยน�้าขุ่น ห้วยน�้าขุ่น ๘ มหาวัน แม่สอด ตาก

๗.	องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่กุ	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.ศึกษาสงเคราะห์	๒ โกช่วย ๑๐ แม่กุ แม่สอด ตาก

๘.	องค์การบริหารส่วนต�าบลโมโกร	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่ โรงเรียน บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ แม่กลองใหญ่ ๔ โมโกร อุ้มผาง ตาก

๙.	องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อเกลือเหนือ	อ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.บ้านน�้าว้า น�้าว้า ๖ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๒ ศพต.บ้านสะไล สะไล ๒ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

๑๐.	องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อเกลือใต้	อ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง ๑๕ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

๑๑.	องค์การบริหารส่วนต�าบลดงพญา	อ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	จ�านวน	๒	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.บ้านน�้าแคะ น�้าแคะ ๔ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน

๒ ศพต.บ้านสว้า สว้า ๗ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
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๑๒.	องค์การบริหารส่วนต�าบลภูฟ้า	อ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	จ�านวน	๑	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.บ้านผาสุก ผาสุก ๓ ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน

๑๓.	องค์การบรหิารส่วนต�าบลกสุมุาลย์	อ�าเภอกสุมุาลย์	จงัหวัดสกลนคร	จ�านวน	๕	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.บ้านหนองหอย หนองหอย ๔ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๒ ศพต.บ้านนิรมัย นิรมัย ๕ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๓ ศพต.บ้านโนนสะอาด โนนสะอาด ๗ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๔ ศพต.ประชาสุขสันต์ นิรมัย ๑๒ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๕ ศพต.บ้านอีกุด อีกุด ๒ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๔.	เทศบาลต�าบลกุสุมาลย์	อ�าเภอกุสุมาลย์	จังหวัดสกลนคร	จ�านวน	๕	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.เทศบาลต�าบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ ๘ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๕.	องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเพยีง	อ�าเภอกสุมุาลย์	จงัหวดัสกลนคร	จ�านวน	๔	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.บ้านหนองปลาตอง หนองปลาตอง ๗,	๘ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๒ ศพต.บ้านนาเพียงเก่า นาเพียงเก่า ๒ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๓ ศพต.บ้านซ่งเต่า ซ่งเต่า ๖ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๔ ศพต.บ้านกุงศรี กุงศรี ๑ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๖.	องค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์	อ�าเภอกุสุมาลย์	จังหวัดสกลนคร	จ�านวน	๓	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.บ้านโคกม่วง โคกม่วง ๒ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร
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ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๒ ศพต.บ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ ๑๑ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๓ ศพต.บ้านม่วง บ้านม่วง ๕,	๑๐ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๗.	องค์การบริหารส่วนต�าบลโพธิไพศาล	อ�าเภอกุสุมาลย์	สกลนคร	จ�านวน	๔	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.บ้านนาดี นาดี ๑ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๒ ศพต.บ้านโพนทอง โพนทอง ๒ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๓ ศพต.บ้านกุดสะกอย กุดสะกอย ๗ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๔ ศพต.บ้านกุดฮู กุดฮู ๔ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร

๑๘.	องค์การบริหารส่วนต�าบลอุ่มจาน	อ�าเภอกุสุมาลย์	จังหวัดสกลนคร	จ�านวน	๔	แห่ง

ที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เด็กวัยเตาะแตะ
บ้าน หมู่ที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด

๑ ศพต.แก้งค�าประชาสามัคคี แก้งท่าลับ ๓,	๙ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๒ ศพต.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บ�ารุง งิ้ว ๕ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๓ ศพต.บ้านสนามบิน สนามบิน ๘ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

๔ ศพต.ชุมชนบ่อแสนพัน

มิตรภาพที่	๒๑๑

แสนพัน ๑๔ อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
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