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พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๓
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คํานํา
แผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ จัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักและแนวทางในการดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเปาหมาย
สูงสุดคือ ราษฎรของอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติมีความเปนอยูที่ดีขึ้นตาม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับมีความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการจัดทําแผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริฉบับนี้ ไดเนนการดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริที่ดําเนินการอยูทั้งในอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ใหเปนระบบที่ชัดเจน สามารถดําเนินการใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมี
การประสานงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
คณะผูจัดทําแผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ หวังเปนอยางยิ่งวา แผนฉบับนี้
จะเปนสื่อชวยสรางความเขาใจ และจะเปนประโยชนในการทําแผนปฏิบัติงานของหนวย
งานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนสนับสนุนการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริใน
ทั้งสองอําเภอนี้
สํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๕
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ภาคผนวก

พระราชดําริ
๑
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รูปที่ 1 แผนที่ประเทศไทยแสดงที่ตั้งอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน

รูปที่ 2 ที่ตั้งบานและหยอมบานในอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

บทที่ ๑
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงหวงใยราษฎรโดย
เฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในทองถิ่นทุรกันดารหรือที่ยังไมมีโอกาส จึงทรงเริ่มปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจในการพัฒนาชวยเหลือราษฎรใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นตั้งแตปพุทธ
ศักราช ๒๕๒๓ เปนตนมา โดยทรงเลือกเด็กเปนกลุมเปาหมายแรกของการพัฒนา
ดวยทรงเห็นวา เด็กเปนผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากปญหาความยากจน ความ
ขาดแคลนทั้งในดานอาหาร บริการสาธารณสุข การศึกษา รวมทั้งสภาพแวดลอมที่
เสื่อมโทรม และประการสําคัญคือเด็กจะเติบโตเปนผูรับผิดชอบดูแลพัฒนาทองถิ่นของ
ตนและประเทศชาติตอไปในอนาคต ดังนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีจึงมีพระราชดําริในการทําโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อชวยเหลือเด็กและเยาว
ชน โดยเนนการแกไขปญหาไปพรอมๆกับการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและการสราง
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งทางดานการเกษตร โภชนาการ สุขภาพ
การศึกษาคนควาหาความรู
การฝกทักษะพื้นฐานดานอาชีพ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมทองถิ่นดวย หลังจากนั้นจึงทรงขยายงาน
พัฒนาเขาสูชุมชน เพื่อชวยเหลือราษฎรแกไขปญหาความขาดแคลนปจจัยพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต อันเปนปจจัยที่ทําใหชุมชนสามารถสนับสนุนและดําเนินการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตอไปดวยตนเองได นอกจากนี้เมื่อทรงทราบถึงความเดือดรอน
ของราษฎรในหมูบานตางๆ ในทองถิ่นทุรกันดาร ก็ทรงมีพระราชดําริดําเนินงานโครง
การพัฒนาพื้นที่เหลานั้น โดยการบูรณาการการพัฒนาหลายๆดานตามสภาพปญหา
ของพื้นที่ ทั้งทางดานเกษตร โภชนาการ สุขภาพ การศึกษา การสงเสริมอาชีพ และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน เปนพื้นที่เปาหมาย
หนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเลือก ดวยทรงตระหนัก
ถึงสภาพปาที่เสื่อมโทรมและถูกทําลายอยางรวดเร็ว
และยังเปนพื้นที่ตนน้ํานาน
ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงสลับซับซอนทําใหราษฎรขาดโอกาสทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นภายหลังจากที่พระองคเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยม
ราษฎรและทอดพระเนตรบอเกลือสินเธาว ณ บานบอหลวง อําเภอบอเกลือ เมื่อวันที่
๑

๑๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๓๘ จึงมีพระราชดําริดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
ในทั้งสองอําเภอ และทรงขยายงานพัฒนาดานอื่นๆเพื่อชวยเหลือครอบครัวของเด็ก
ตอไปอีกดวย ดังนั้นในเวลาตอมางานโครงการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่ทั้งสองอําเภอดัง
กลาวจึงมีชื่อเรียกรวมกันวา โครงการภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งครอบคลุมงานพัฒนาดังตอไปนี้
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนยการเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา ”แมฟาหลวง” โดยมีพระราชดําริเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไวอยางตอเนื่อง คือสงเสริมใหเด็กมีการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถอานออกเขียนได
พรอมกับเด็กมีความรูพื้นฐานอยางเพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได และยังสามารถ
เรียนตอในชั้นสูงตอไปไดตามศักยภาพของแตละคนดวย การพัฒนาอาชีพเสริม มีพระ
ราชดําริสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพเสริม เปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวเพื่อนําไป
จุนเจือสมาชิกของครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โปรด
เกลาฯ ใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดลอมภูฟา” ขึ้น ที่ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยมีพระราชประสงคเพื่อใหเปน (๑) หองเรียนและพิพิธภัณฑ
สําหรับเด็ก โดยเด็กสามารถมาศึกษาคนควา ทําโครงงานตางๆ รวมทั้งเปนที่เรียน
วิทยาศาสตร และ (๒) ศูนยศึกษาการพัฒนาสําหรับประชาชน โดยศูนยดําเนินการ
ศึกษาทดลอง เมื่อไดผลสําเร็จแลวจึงถายทอดความรูใหแกประชาชน เพื่อไมใหประชา
ชนตองรับความเสี่ยงตอการลงทุนแลวไมประสบความสําเร็จ และการอนุรักษวัฒน
ธรรมทองถิ่น โดยที่ทรงเห็นวาราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่แถบนี้มีวัฒนธรรมประเพณี
ตางๆ รวมทั้งภาษาพูดที่เปนเอกลักษณเฉพาะของตน จึงมีพระราชดําริใหมีการศึกษา
คนควาและอนุรักษสิ่งที่มีคุณคาเหลานี้ใหดํารงสืบตอไป และปองกันมิใหวัฒนธรรม
ของทองถิ่นไดรับผลกระทบจากการพัฒนาดานอื่นๆ

๒

บทที่ ๒
สถานการณของอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดเปนอําเภอทุรกันดารหนึ่งของ
จังหวัดนาน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองนาน มีพรมแดนติดตอ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางทิศตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน สูงชัน และเปนพื้นที่ตนน้ํานาน ราษฎรเปนชาวไทย
เผาตางๆ เชน ลั๊วะ ขมุ ถิ่น ผูรวมพัฒนาชาติไทยและคนพื้นเมือง จํานวน ๑๗,๖๗๕
คนในอําเภอบอเกลือ และ ๘,๗๑๗ คนในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยอาศัยอยูตามหมู
บานที่ตั้งกระจัดกระจายอยูตามเขา ทําใหการคมนาคมไมสะดวก บางหมูบานตองใช
การเดินเทาเขาไป ในสวนของการบริการสาธารณูปโภคก็ยังไมทั่วถึงทุกหมูบาน ไมวา
จะเปนระบบไฟฟา การติดตอสื่อสาร และระบบน้ํากินน้ําใชที่ไมสะอาดและไมเพียงพอ
ดานเศรษฐกิจ ราษฎรสวนใหญมีฐานะยากจน รายไดเฉลี่ยโดยประมาณ
ครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาทตอป เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงอยางเดียว
ไมมีอาชีพเสริมอื่น ผลผลิตการเกษตรที่สําคัญคือขาวไร ซึ่งสวนใหญจะผลิตไดต่ํา
เพราะราษฎรขาดความรู ยังคงทําไรเลื่อนลอย และยังไมยอมรับเทคโนโลยีใหม ทําให
สภาพดินเสื่อมคุณภาพ อีกทั้งพื้นที่ในการทําการเกษตรมีจํากัดเพียงรอยละ ๗.๑ ของ
พื้นที่ทั้ง ๒ อําเภอ
ดานสาธารณสุข การใหบริการพื้นฐานยังไมทั่วถึงและครอบคลุม เพราะยัง
ขาดสถานีอนามัยและบุคลากร ปญหาทุพโภชนาการยังคงรุนแรง ดังจะเห็นไดจาก
อัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัมในอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิม
พระเกียรติเปนรอยละ ๑๒.๓๕ และ ๑๘.๗๕ ตามลําดับ เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๕ ป
เปนโรคขาดสารอาหารคิดเปนรอยละ ๓๑.๐๙ และ ๒๗.๔๗ ตามลําดับ และเด็ก
ประถมมีน้ําหนักนอยกวาเกณฑรอยละ ๑๘.๙๔ และ ๑๗.๘๓ ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่อง
จากความยากจน ครัวเรือนขาดแคลนอาหารบริโภค รวมทั้งมีพฤติกรรมการกินที่ไม
ถูกตอง นอกจากนี้ราษฎรยังปวยดวยโรคอุจจาระรวงดวย เนื่องจากมีพฤติกรรมสุข
ภาพที่ไมเหมาะสม รวมทั้งสุขลักษณะของบานเรือนและสุขาภิบาลไมดี

๓

ในดานการศึกษา แมวาจะมีสถานศึกษาของรัฐใหบริการทางการศึกษาแก
ประชาชนทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ แตยังมีประชา
ชนที่ไมรูหนังสืออานไมออกเขียนไมไดอีกมาก ดังเชนในกลุมประชากรอายุ ๑๔ ปขึ้น
ไปมีถึงรอยละ ๓๑.๖๓ นอกจากนี้นักเรียนจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาซึ่งเปน
การศึกษาภาคบังคับแลว และเรียนตอในระดับมัธยมศึกษามีเพียงรอยละ ๑๘ เทานั้น
เนื่องจากขาดสถานที่ศึกษา อีกทั้งยังประสบปญหาการขาดแคลนครูดวยเนื่องจากเปน
พื้นที่หางไกลความเจริญ การเดินทางลําบาก และไมใชเปนคนในพื้นที่ ทําใหอยูไดไม
นาน ดังนั้นปญหาเหลานี้จะสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในดานอื่นๆ ดวย ทําใหการพัฒนาขาดความตอเนื่อง ลาชา และ
ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
ในดานทรัพยากรธรรมชาติ พบวาพื้นที่ทั้ง ๒ อําเภอยังคงประสบกับปญหา
การบุกรุกพื้นที่ปาเนื่องจากเกิดความเสื่อมโทรมของที่ทํากิน และมีความตองการที่ทํา
กินเพิ่มเพราะครอบครัวขยาย มีการชะลางพังทลายของดินสูง อีกทั้งอัตราการใชไมใน
ชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาภาพรวมของพื้นที่ปาในจังหวัดนาน จะพบวา
อัตราการทําลายปาตอปสูงถึงรอยละ ๒.๒๔

๔

บทที่ ๓
วัตถุประสงคและเปาหมาย
๓.๑ วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก
และประชาชนชาวไทยบนพื้นที่สูงในอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน โดยมุงเนนการพัฒนาผานกระบวนการเรียนรู ที่กอใหเกิดสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการรักษาวัฒนธรรมของทองถิ่น
๓.๒ เปาหมายหลักของการพัฒนา
๑. ลดภาวะทุพโภชนาการของเด็กและอัตราการเจ็บปวยจากโรคติดเชื้อที่เปน
ปญหาในพื้นที่
๒. เพิ่มจํานวนผูรูหนังสือทั้งเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชน
๓. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในแกเด็กในทองถิ่น
๔. เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕. มีการจัดตั้งศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา เพื่อเปนแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร และแหลงเผย
แพรขอมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทั้ง ๒ อําเภอ
๖. ครัวเรือนมีอาหารบริโภคเพียงพอ
๗. ครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น
๘. พื้นที่ปาตนน้ํานานไดรับการจัดการและอนุรักษอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ พื้นที่เปาหมายของการพัฒนา
อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
๑. อําเภอบอเกลือ แบงออกเปน ๔ ตําบล ไดแก บอเกลือเหนือ บอเกลือใต ดง
พญา และภูฟา มีหมูบานทั้งสิ้น ๓๘ หมูบาน และมีประชากร ๑๗,๖๗๕ คน
๒. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ แบงออกเปน ๒ ตําบล ไดแก หวยโกน และขุนนาน
มีหมูบานทั้งสิ้น ๒๑ หมูบาน และมีประชากร ๘,๗๑๗ คน

๕

บทที่ ๔
แนวทางการพัฒนา
เพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักดังกลาว และ
ครอบคลุมงานโครงการตามพระราชดําริที่ดําเนินการอยูในทั้งสองอําเภอ ในระยะ ๕ ป
ของแผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาที่สําคัญดังตอ
ไปนี้
๑. การพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แมฟาหลวง”
๒. การพัฒนาศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา
๓. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคเกษตรและอาชีพนอกภาคเกษตรที่สอด
คลองกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่น
๔. การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา ๑ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและศูนยการ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ก็เชนเดียวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารอื่นๆ ที่มีเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มี
ความซื่อสัตย เสียสละ สามัคคี และเมตตาผูอื่น มีความรูและ
ทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เปนรากฐานของการพึ่งตน
เองและพัฒนาทองถิ่นได นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
โอกาสไดรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง
เปนคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

โดยใชหลักการพัฒนาผานกระบวนการเรียนรูเปนหลักสําคัญในการดําเนิน
งาน กลาวคือการดําเนินงานมีลักษณะสงเสริมใหครูไดมีการจัดการเรียนการสอน ควบ
๖

คูไปกับการใหเด็กนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งผลที่ไดนอก
จากจะใชแกปญหาไดโดยตรงแลว เด็กนักเรียนยังเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองให
มีศักยภาพพอเพียงที่จะดํารงชีวิตตอในชุมชนได พรอมทั้งมีโอกาสพัฒนาในระดับสูง
ขึ้น ภายใตการชวยเหลือสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการมี
สวนรวมของชุมชนดวย
วัตถุประสงคและกรอบการดําเนินงานในระยะ ๕ ปจะเปนไปตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙ ดังสาระสําคัญดังตอไปนี้
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปญหาการขาดสารอาหารและโรคติดตอที่สําคัญ
ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
๑.๒ เพื่อสงเสริมโภชนาการดีและสุขภาพดีของเด็กตั้งแตอยูในครรภ
๑.๓ เพื่อเสริมสรางความรู และพัฒนาทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพที่เปน
รากฐานของการพึ่งตนเองใหแกเด็ก ไดแก ภาษาไทย วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร การเกษตร การงานอาชีพอื่นๆ และสหกรณ

๑.๔ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมทองถิ่น
๑.๕ เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพ
๒. กลุมประชากรเปาหมายในการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.

คือเด็กและเยาวชน โดยแบงเปน
ทารกในครรภถึง ๓ ป
เด็กเล็ก
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

๗

๓. กรอบการดําเนินงาน
๑. การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๒. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๓. การควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง และโรคหนอนพยาธิ
๔. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการเขากับหลักสูตรใหแกเด็ก
นักเรียน เรื่องปญหาโภชนาการที่สําคัญในทองถิ่น และโรคติดตอที่สําคัญ
๕. การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
๖. การเตรียมความพรอมของเด็กกอนเขาโรงเรียน
๗. การจัดการเรียนการสอน
เรื่องการสรางเสริมสุขภาพแมและเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความตระหนักในเรื่องการมีครอบ
ครัวใหกับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕–๖
๘. การจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เปนปจจัยเอื้อตอ
การมีสุขภาพดี ในเรื่องสุขบัญญัติ โภชนบัญญัติ สุขภาวะทางจิต และปจจัย
แวดลอม
๙. การสงเสริมคุณภาพการศึกษา
มีการฝกอบรมสําหรับครูใหมีความรูและ
ทักษะทางดานกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
ทางการศึกษาใหแกครู การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดานภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรใหแกครู การ
พัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐาน การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ของเด็กนักเรียน ในดานการอาน คนควา และการดูแลรักษาหนังสือในหอง
สมุดของโรงเรียน รวมทั้งการกอสราง ปรับปรุงอาคาร
๑๑. การเสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะทางดานการเกษตรของเด็ก โดย
การจัดทําหลักสูตรและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันของสถานศึกษา
๑๒. การเสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะเบื้องตนของเด็กทางดานการงาน
อาชีพอื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรม
๑๓. การเสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะเบื้องตนของเด็กทางดาน
สหกรณ และการปลูกฝงลักษณะนิสัยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและ
กันตามอุดมการณสหกรณ
๘

๑๔. การสํารวจพื้นที่และจัดทําเขตบริการการศึกษา
และสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาส
๑๕. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา โดยเนนปญหาสิ่ง
แวดลอมที่พบในชุมชน
๑๖. การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทอง
ถิ่น โดยความรวมมือจากชุมชนและองคกรทองถิ่น
๑๗. การรณรงคใหมีการใชชีววิธีในกระบวนการผลิตทางการเกษตร เชนการใช
อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบํารุงดิน และการลดการใชสารเคมี
๑๘. การสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
๑๙. นักเรียนในพระราชานุเคราะห
๒๐. การจัดกิจกรรมแนะแนวและสงเสริมการเรียนตอ
๒๑. การเสริมศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน
๒๒.การสรางโรงเรียนเครือขายในการชวยเหลือกันและกัน ตลอดจนการสงตอนัก
เรียนเพื่อศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา ๒ การพัฒนาศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา
สภาพพื้นที่ของอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติครอบคลุมพื้นที่ที่
เปนเทือกเขาสําคัญหลายแหง พื้นที่ปาอุดมสมบูรณและเปนตนกําเนิดแมน้ํานาน ซึ่ง
เปนแมน้ําสายสําคัญของประเทศ คิดเปนพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ ๑,๗๐๐ ตาราง
กิโลเมตร แตในชวงเวลาสิบกวาปที่ผานมาไดถูกราษฎรบุกรุก โคน เผา และถางตนไม
เพื่อใชพื้นที่ในการปลูกขาวไรในรูปแบบของไรเลื่อนลอยและหมุนเวียน และมีแนวโนม
ขยายตัวอยางรวดเร็วตามการเพิ่มของประชากร ทําใหความอุดมสมบูรณของเนื้อดิน
ลดลง พื้นที่สภาพเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอสมดุลของระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ
แมวาในชวงที่ผานมา หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหความสนใจ
ศึกษา คนควา ทดลอง และฟนฟูพื้นที่ดังกลาว แตก็ยังทําไดในขอบเขตจํากัด และ
๙

กระจัดกระจายเปนลักษณะตางคนตางทํา
ไมมีศูนยกลางที่จะรวบรวมขอมูลและ
ประสบการณตางๆเหลานี้ไว เพื่อใหเด็กและเยาวชนตลอดจนราษฎรไดมาศึกษา หรือ
ดูเปนแบบอยาง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นถึงความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาของทั้งสองอําเภออยางเปนระบบ
โดยใหหนวยงานทําการศึกษาทดลองกอน และเมื่อไดผลแลวจึงถายทอดใหแกราษฎร
เพื่อนําไปใชในพื้นที่ของราษฎร เพื่อไมใหราษฎรตองเสี่ยงหากทดลองแลวไมประสบ
ความสําเร็จ และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือทรงมุงเนนใหมีแหลงเรียนรู สําหรับเด็ก
และเยาวชนที่จะมาศึกษา คนควา วิเคราะห เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมในสภาพที่เปนจริง โดยเรียนรูจากของจริง รับทราบสภาพปญหาที่ทองถิ่นของตน
ประสบอยู ดวยทรงเล็งเห็นวาเด็กและเยาวชนเหลานี้จะเปนแรงผลักดันที่สําคัญที่จะให
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการใชทรัพยากรของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และกอ
ใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศตอไป จึงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง ศูนยศึกษาและถาย
ทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา ขึ้น
ดังนั้นในระยะ ๕ ปของแผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ จึงกําหนดวัตถุ
ประสงคและกรอบการดําเนินงานไวดังตอไปนี้
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อจัดตั้งศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา
๑.๒ เพื่อพัฒนาศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา ใหเปนศูนยกลางในการเผยแพรความรู
และถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทําเปน
๑.๒.๑ หองเรียนและพิพิธภัณฑสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการ
ศึกษาและทําโครงงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม และโครงงานวิทยาศาสตร
๑.๒.๒ ศูนยศึกษาการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมสําหรับราษฎรและผูสนใจทั่วไป
๑.๓ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อหารูปแบบ
และเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่

๑๐

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ
๑.๔ เพื่อสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมของทองถิ่นใหแกเด็กและเยาวชน
๒. กรอบการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน จึงกําหนดกรอบการดําเนินงานในระยะ ๕ ป ของ
แผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริไวดังนี้

๒.๑ การจัดตั้งและพัฒนาศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา
สถานที่ตั้ง
ศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภูฟา ตั้งอยูที่บานสบมาง หมูที่ ๒ ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ
จังหวัดนาน ซึ่งเปนพื้นที่อยูในเขตรับผิดชอบของโครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นที่ลุมน้ํานานพื้นที่ที่ ๙ ในระยะแรกของโครงการมีพื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร
โดยทิศเหนือจรดแนวเขตที่ตั้งบานหางทางหลวง ทิศใตและทิศตะวันออกจรด
แมน้ํามาง ทิศตะวันตกจรดถนนกรมโยธาธิการ สายบานผักเฮือก-บานสบ
มาง บริเวณกม.ที่ ๑๕ ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขา มีความลาดชันสูง
ลักษณะดินสวนใหญมีตนกําเนิดจากหินทรายและดินดาน ชุดดินที่พบโดย
มากเปนชุดดิน “บานจอง” ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๑,๔๐๐-๒,๐๐๐ มิลลิเมตร/ป
ในชวงฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๐ องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมี
อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ ๕ องศาเซลเซียส ซึ่งคลายกับลักษณะทั่วๆไปของ
อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
๒.๑.๑ การจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน
๑) การกอสราง
− โครงการกอสรางอาคารฝกอบรมและสํานักงาน
− โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
− โครงการกอสรางอาคารฝกอาชีพ
− โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน
ไฟฟา น้ําอุปโภคบริโภค ถนน การสื่อสาร เปนตน
− โครงการจัดภูมิสถาปตยบริเวณรอบศูนยศึกษาฯ
๑๑

๒) การใหบริการสถานที่
− การบริการที่พัก อาหาร ของที่ระลึก
− การบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๓) การบํารุงดูแลรักษา
− การซอมบํารุง
− การเพาะขยายพันธุ ไมดอกไมประดับ
− การสุขาภิบาล
๒.๑.๒ การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
๑) โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
๒) โครงการจัดทําระบบขอมูล
๒.๑.๓ การเผยแพรเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี
๑) การจัดการการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
๒) การจัดทําพิพิธภัณฑธรรมชาติ
๓) การจัดทําเอกสารและผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร
เทคโนโลยี
๒.๒ การศึกษาทดลองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๒.๑ การศึกษาทดลอง และพัฒนาระบบเกษตรกรรม
๑) โครงการทดลองการปลูกขาวไร
๒) โครงการทดลองการทํานาขั้นบันได
๓) โครงการทดลองการปลูกไม ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง
๔) โครงการทดลองการปลูกไมผล
๕) โครงการทดลองการปลูกพืชไร
๖) โครงการทดลองการปลูกชา
๗) โครงการทดลองการปลูกกาแฟ
๘) โครงการทดลองการเลี้ยงสัตว
๙) โครงการทดลองการทําประมง
๒.๒.๒ การศึกษาทดลองระบบการอนุรักษดินและน้ํา
๑) โครงการทดลองการปรับพื้นที่ลาดชัน
๒) โครงการทดลองทําฝายดักตะกอน
๓) โครงการทดลองการอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีพืชและวิธี
กล
๑๒

๒.๒.๓ การศึกษาทดลองเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม
๑) โครงการทดลองการเก็บตาวแบบยั่งยืน
๒) โครงการศึกษาการใชประโยชนจากไมฟน
๓) โครงการศึกษารูปแบบการปลูกปาเสริมธรรมชาติ
๒.๓ การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมของทองถิ่นใหแกเด็กและเยาวชน
๒.๓.๑ การพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๒ การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหมีสาระเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
๒.๓.๓ การจัดทําโครงงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่นสําหรับผูเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางการพัฒนา ๓ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคเกษตรและอาชีพ
นอกภาคเกษตรที่สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น
การที่ราษฎรยังคงดํารงชีวิตอยูดวยการเกษตรแบบดั้งเดิม นอกจากจะทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลายและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็วแลวนั้น
ยังสงผลทําใหผลผลิตการเกษตรของราษฎรต่ําลงดวย ผลผลิตซึ่งสวนใหญเปนขาวไร
จึงไมเพียงพอแมแตจะบริโภคภายในครอบครัว
และยังทําใหราษฎรมีรายไดไมแน
นอน นอกจากนี้เมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยวแลว ราษฎรก็ไมไดประกอบอาชีพอื่นใดอีก
ดังนั้นเพื่อใหราษฎรทั้งในอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติมีรายไดเพิ่ม
ขึ้นโดยที่ยังคงรักษาวิถีการดํารงชีวิตตามแบบสังคมเกษตรกรรม แตเปนสังคมเกษตรกรรม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และไมใชเปลี่ยนเปนสังคมธุรกิจการเกษตร จึงจําเปนตองเรงพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร
และการใชพื้นที่การเกษตรที่มีอยาง
จํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พรอมๆกับการสงเสริมการสรางอาชีพภายหลังฤดูการเก็บ
เกี่ยวเพื่อเพิ่มรายไดเสริมใหแกครัวเรือน ในระยะ ๕ ปของแผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ
จึงกําหนดวัตถุประสงคและกรอบการดําเนินงานไวดังนี้

๑. วัตถุประสงค

๑๓

๑.๑ เพื่อสงเสริมการเกษตรเพื่อผลิตอาหารใหเพียงพอตอการบริโภคใน
ชุมชน
๑.๒ เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพเสริมที่สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น
๒. กรอบการดําเนินงาน
การดําเนินงานมุงหวังใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได โดยสามารถผลิตอาหารได
เพียงพอสําหรับการบริโภคในชุมชน และมีรายไดพอประมาณจากอาชีพเสริมตามศักยภาพ
ของแตละชุมชน และสามารถรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมตางๆได จึงกําหนดกรอบการ
ดําเนินงานไวดังนี้

๒.๑ การสงเสริมการเกษตรเพื่อผลิตอาหารใหเพียงพอสําหรับชุมชน
๒.๑.๑ การปลูกขาวไร
๒.๑.๒ การทําไรนาสวนผสม
๒.๑.๓ การเลี้ยงสัตว
๒.๒การพัฒนาและสงเสริมอาชีพเสริมที่สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒.๑ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
๒.๒.๒ เครื่องชงสมุนไพร
๒.๒.๓ การจักสาน
๒.๒.๔ การทําไมกวาด
๒.๒.๕ การทําเครื่องเงิน
๒.๒.๖ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๒.๓ การเสริมสรางความเขมแข็งและพึ่งพาตนเอง
๒.๓.๑ การเพิ่มขีดความสามารถและทักษะของราษฎรในการจัด
การโดยใชหลักการสหกรณ
๒.๓.๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑใหตรง
กับความตองการของตลาดผูบริโภค
๒.๓.๓ การพัฒนาชองทางในการจําหนายผลิตภัณฑของราษฎร

๑๔

แนวทางการพัฒนา ๔ การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
ชุมชนที่อยูในพื้นที่อําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปนชุมชนที่กอตั้ง
มาชานาน เปนถิ่นที่อยูอาศัยของชาวไทยภูเขา สวนใหญคือเผาลั๊วะ ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณของตนเอง เชนประเพณีกินดอกแดง ประเพณีสูขวัญขาว จัดหลังเสร็จจาก
การเก็บเกี่ยวขาว ประเพณีสูขวัญควาย จัดหลังเสร็จจากการทํานา ประเพณีเลี้ยงผีประจําป
ของหมูบานในเดือน ๕ ของทุกป นอกจากนี้ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่คลายกับของชาวภาค
เหนือ เชนประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ซึ่งไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลา
นาน

ดังนั้นเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมของทองถิ่น ซึ่งจะรักษาวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ
ของชุมชนไว และปองกันไมใหวัฒนธรรมถูกทําลายอันเนื่องมาจากผลของการพัฒนา
จึงกําหนดวัตถุประสงคและกรอบการดําเนินงานในระยะ ๕ ปของแผนภูฟาพัฒนา
ตามพระราชดําริ ไวดังตอไปนี้
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อสรางคานิยมใหเด็กและเยาวชน และชุมชนเกิดความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
๑.๒ เพื่อศึกษา คนควา รวบรวม และเผยแพร ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของทองถิ่น
๒. กรอบการดําเนินงาน
๒.๑ การศึกษา คนควา เกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๑.๑ การสงเสริมการศึกษา วิจัย ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๑.๒ การศึกษา ประวัติ ความเปนมาของชุมชนทองถิ่น
๒.๒ การสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๒.๑ การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนทําโครงงานดานวัฒนธรรม
ทองถิ่น
๒.๒.๒ การจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับ ภาษาทองถิ่น ประเพณี
และวัฒนธรรมทองถิ่นในสถานศึกษา
๒.๒.๓ การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

๑๕

๒.๒.๔ การสงเสริมใหมีการผลิต
และจําหนายของที่เปนศิลป
หัตถกรรมของทองถิ่น
๒.๓ การเผยเเพรประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๓.๑ การจัดทําแหลงขอมูลรวมของวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๓.๒ การผลิตสื่อในรูปแบบตางๆเพื่อสงเสริมความรูของราษฎร
ในทองถิ่นและประชาชนทั่วไป

๑๖

บทที่ ๕
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
โครงการภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ดําเนินงานโดยอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจากหลายฝาย ทั้งจากการมี
สวนรวมของราษฎร จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความชํานาญเฉพาะดาน รวม
ทั้งองคกรตางประเทศ การที่จะใหทุกๆฝายสามารถทํางานไดอยางคลองตัว รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีระบบบริหารจัดการที่ดี สรางความเขาใจและกําหนดบทบาทที่
ชัดเจนระหวางภาครัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และภาคเอกชน รวมทั้งภาค
ประชาชนในการทํางานรวมกัน โดยกําหนดใหมีองคกรซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอการดําเนิน
งานโครงการภูฟา ตามพระราชดําริ และมีคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ จังหวัดนาน ทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน และกํากับดู
แลใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนฯ

ในสวนองคกรซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอการดําเนินงานโครงการภูฟา ตามพระ
ราชดําริ นั้นประกอบดวย ๒ สวนซึ่งมีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
๑. สํานักงานประสานงานโครงการภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานประสานงานโครงการภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ เปนหนวยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นอยูที่อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน มีบทบาทหนาที่ดังนี้
๑) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริทุก
ระยะ ๕ ป
๒) ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ และองคกรตาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการภูฟาพัฒนา ตามพระราช
ดําริ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางสอดคลองกับแผนฯ และสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน
๓) สรางความเขาใจเรื่องโครงการภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริแกเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล และราษฎรในพื้นที่

๑๗

๔) พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการขอสนับสนุนงบประมาณสวนพระองค
หรือการสนับสนุนจากองคกรเอกชนอื่นๆทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อเสริมใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนฯ
๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานรวมกับคณะทํางานตางๆ
๖) จัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจบางสวนของคณะ
ทํางาน
๗) รับพระราชกระแสและนําสูการปฏิบัติ
๒. คณะทํางานแนวทางพัฒนา
คณะทํางานแนวทางพัฒนาประกอบดวยทั้งหมด ๔ ชุดตามลักษณะของแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ แตละคณะประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
และมีสํานักงานประสานงานโครงการภูฟาพัฒนา ตามพระราชดําริ ทําหนาที่เปนฝาย
เลขานุการของคณะทํางาน คณะทํางานแนวทางการพัฒนาทั้ง ๔ ดาน ไดแก
๒.๑. คณะทํางานแนวทางการพัฒนา ๑
- รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและศูนยการ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
- มีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนาน และ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนาน เปนหนวยงานหลัก
- การดําเนินงานอาศัยหลักการของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ ระยะที่ ๓ (๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปน
แนวทาง
๒.๒. คณะทํางานแนวทางการพัฒนา ๒
- รับผิดชอบการพัฒนาศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา
- มีสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี สํานักงานปาไมจังหวัดนาน และหนวยงานของกรม
วิชาการเกษตรเปนหนวยงานหลัก

๑๘

๒.๓.

คณะทํางานแนวทางการพัฒนา ๓
- รับผิดชอบการพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคเกษตรและอาชีพ
นอกภาคเกษตรที่สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
- มีสํานักงานสงเสริมเกษตรจังหวัดนาน ซึ่งรับผิดชอบสงเสริม
การผลิตอาหารกับชุมชน เปนหนวยงานหลัก สวนหนวยงานที่
รับผิดชอบอาชีพเสริมตางๆเปนสวนสนับสนุน
๒.๔. คณะทํางานแนวทางการพัฒนา ๔
- รับผิดชอบการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
- มีหนวยงานฝายปกครองและหนวยงานการศึกษาเปนหนวยงาน
หลัก
บทบาทหนาที่ของคณะทํางานแนวทางการพัฒนาทั้ง ๔ ดาน มีดังตอไปนี้
๑) จัดทําแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณคาใชจาย และ
บุคลากรในการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนภูฟาพัฒนา ตามพระราช
ดํารินี้
๒) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล สรางดัชนีชี้วัด และดําเนินการติด
ตามประเมินผลทุกระยะ ๑ ป

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

ภาคผนวก ก
แผนผังการประสานงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานประสานงานโครงการภูฟาพัฒนา
ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ จังหวัดนาน

- คณะทํางานแนวทางการพัฒนา ๑ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและ
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
- คณะทํางานแนวทางการพัฒนา ๒ การพัฒนาศูนยศึกษาและถายทอดเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูฟา
- คณะทํางานแนวทางการพัฒนา ๓ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพภาคเกษตรและ
อาชีพนอกภาคเกษตรที่สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่น
- คณะทํางานแนวทางการพัฒนา ๔ การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

๒๑

ภาคผนวก ข
รายชื่อโรงเรียนในพื้นที่เปาหมาย
๑. สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดนาน จํานวน ๑ แหง
โรงเรียน
บอเกลือ

บาน

หมูที่

ตําบล

อําเภอ

นาเปรื่อง

๗

บอเกลือใต

บอเกลือ

๒. สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบอเกลือ จํานวน ๑๕ แหง
โรงเรียน
บานสะปน
บานสวา ∗
บานนากอก
บานหางทางหลวง
บานสบมาง ∗
บานบอหลวง
บานนาขวาง
บานนาคอก
บานผักเฮือก
บานยอดดอยวัฒนา (สาขาน้ําหมาว)
บานยอดดอยวัฒนา
บานนาคอก(สาขาบานนาบง)
บานบอหลวง(สาขาหวยโปง)
บานขุนน้ํานาน
บานบอหยวก

∗

บาน

หมูที่

ตําบล

สะปน
สวา
นากอก
หางทางหลวง
สบมาง
บอหลวง
นาขวาง
นาคอก
นาเปรื่อง
น้ําหมาว
ยอดดอยวัฒนา
นาบง
หวยโปง
เวร
บอหยวก

๑
๗
๑
๒
๔
๑
๕
๖
๗
๙
๑๐
๑๔
๑๕
๑
๓

ดงพญา
ดงพญา
ภูฟา
ภูฟา
ภูฟา
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ

โรงเรียนขยายโอกาส

๒๒

๓. สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๑๒ แหง
โรงเรียน
หมอมเจาเจริญใจ จิตรพงศ∗
บานดาน∗
บานเปยงซอ
บานหวยฟอง ∗
บานกิ่วจันทร
บานน้ําชางพัฒนา
บานน้ํารีพัฒนา ∗
บานดาน(สาขาบวกหญา)
บานหวยโกน ∗
บานสบปน
บานปางหก
บานหวยทรายขาว

บาน

หมูที่

ตําบล

หวยกานต
บานดาน
เปยงซอ
หวยฟอง
กิ่วจันทร
น้ําชางพัฒนา
น้ํารีพัฒนา
บวกหญา
หวยโกน
สบปน
ปางหก
หวยทรายขาว

๑
๓
๔
๖
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๕
๗

ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
หวยโกน
หวยโกน
หวยโกน
หวยโกน

๔. สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ จํานวน ๑ แหง
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ป

∗

บาน

หมูที่

สะไล

๒

โรงเรียนขยายโอกาส

๒๓

ตําบล

อําเภอ

บอเกลือเหนือ

บอเกลือ

ภาคผนวก ค
รายชื่อศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟาหลวง" (ศศช.)
และศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ในพื้นที่เปาหมาย
๑. สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอเกลือ จํานวน ๒๓ แหง
ศศช.
ศศช.บานหวยวิน
ศศช.บานกอกวงนอก
ศศช.บานกอกวงใน
ศศช.บานหนองนาน
ศศช.บานน้ําแพะนอก
ศศช.บานน้ําแพะใน
ศศช.บานหวยขวาก
ศศช.บานเดน
ศศช.บานสะไลนอย
ศศช.บานสะไลหลวง
ศศช.บานหวยลึก
ศศช.บานน้ําจูน
ศศช.บานนากึ๋น
ศศช.บานน้ําวา
ศศช.บานหวยขาบ
ศศช.บานหวยปอ
ศศช.บานหวยโทน
ศศช.บานน้ําแคะ
ศศช.บานปาก๋ํา
ศศช.บานขุนน้ําจอน
ศศช.บานหวยลั๊วะ
ศศช.บานหวยหมี
ศศช.บานหวยลอย

บาน

หมูที่

ตําบล

หวยวิน
กอกวงนอก
กอกวงใน
หนองนาน
น้ําแพะนอก
น้ําแพะใน
หวยขวาก
เดน
สะไลนอย
สะไลหลวง
หวยลึก
น้ําจูน
นากึ๋น
น้ําวา
หวยขาบ
หวยปอ
หวยโทน
น้ําแคะ
ปาก๋ํา
ขุนน้ําจอน
หวยลั๊วะ
หวยหมี
หวยลอย

๙
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑
๑
๒
๒
๒
๔
๕
๖
๗
๘
๒
๔
๕
๕
๕
๖
๖

บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือใต
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
บอเกลือเหนือ
ดงพญา
ดงพญา
ดงพญา
ดงพญา
ดงพญา
ดงพญา
ภูฟา

๒๔

๒. สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๘ แหง
ศศช.
ศศช.บานหวยเตย
ศศช.บานสะจุก
ศศช.บานสะเกี้ยง
ศศช.บานปูดู
ศศช.บานหวยปูด
ศศช.บานกิ่วจันทร
ศศช.บานน้ํารีพัฒนา
ศศช.บานบวกอุม

บาน

หมูที่

ตําบล

๔
๗
๘
๙
๙
๑๐
๑๒
๑๔

ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน
ขุนนาน

หวยเตย
สะจุก
สะเกี้ยง
ปูดู
หวยปูด
กิ่วจันทร
น้ํารีพัฒนา
บวกอุม

๓. ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ อําเภอบอเกลือ จํานวน ๖ แหง
ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ
บานหวยโปง
บานสะไล
บานน้ําวา
บานน้ําแคะ
บานสวา
บานผาสุข

๒๕

บาน
หวยโปง
สะไล
น้ําวา
น้ําแคะ
สวา
ผาสุข

หมูที่
ตําบล
๑๐ บอเกลือใต
๒ บอเกลือเหนือ
๖ บอเกลือเหนือ
๔
ดงพญา
๗
ดงพญา
๓
ภูฟา

