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คำนำ 

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดจัดทำ “แผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น

เปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ และจัดทำเปนแผนพัฒนาที่มีกรอบระยะเวลา ๕ ป สอดคลองกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยฉบับที่ ๑ ครอบคลุมชวงป พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ ฉบับที่ ๒ เปน

ชวง พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ และฉบบัที ่๓ เปนชวง พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ซึง่เพิง่สิน้สดุไปเมือ่ปทีผ่านมา 

ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปที่มีการใชแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนั้น ทำใหเกิดความชัดเจนใน

แนวทางการทำงาน มีการระดมทรัพยากรของทุกภาคสวนและผนึกกำลังรวมกัน สงผลทำใหเด็กและ

เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารเปนจำนวนมากมีโอกาสที่ดีขึ้น และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

หลายๆ ชุมชนมีการพัฒนา อยางไรก็ตามเมื่อไดประเมินแผนฯ ภายหลังสิ้นสุดแตละแผนฯ แลว พบวา 

ยังมีหลายอยางที่ยังไมสามารถดำเนินการไดตามแผนฯ อีกทั้งบางตัวชี้วัด เชน การเปลี่ยนแปลงใน

พฤติกรรมของเด็กก็ยังไมสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กไดชัดเจน 

ดวยขอจำกัดดังกลาว การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับที่ ๔ นี้ จึงไดจัดทำขึ้นเปนแผนระยะยาว ๑๐ ป 

(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนของสถานศึกษาและของทุกภาคสวน

ที่สนับสนุนการพัฒนา และสามารถตอบสนองตอความตองการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เปาหมาย 

ตลอดจนรวมกันผลักดันการพัฒนาไดอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม ทั้งนี้สามารถปรับใหเหมาะกับบริบทและ

สถานการณของแตละพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแตกตางกันไป 

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีหวังเปนอยางยิ่งวาแผน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-

กุมารีฉบับนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ 

รวมกันปฏิบัติงาน เพื่อใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดรับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเทาเทียม 

ผูอื่น มีความเขมแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณตางๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได อันเปนพระราชประสงคของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(๓)



สารบัญ 

บทนำ แนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ๑ 

บทที่ ๑ สถานการณปจจุบัน ๓ 

บทที่ ๒ วัตถุประสงคและแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ๑๑ 

 ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 

บทที่ ๓ การนำแผนสูการปฏิบัติ ๒๐ 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  โครงการตามพระราชดำริ ๒๔ 

 ภาคผนวก ข พื้นที่เปาหมาย ๓๑ 

 

(๔)



บทที่ ๑  
สถานการณปจจุบัน 

1

๑ รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒. 

แนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทและทองถิ่น

ทุรกันดารหางไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทรงพบวามีราษฎรอีกเปนจำนวนมากที่ยังอยูในภาวะ 

ยากลำบาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ไมไดรับโอกาสในการศึกษาพัฒนาเทาเทียมกันทุกคน ทำให 

สนพระทัยและมีพระราชหฤทัยมุงมั่นที่จะชวยเหลือราษฎรเหลานั้นใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นในป 

พ.ศ. ๒๕๒๓ พระองคจึงทรงเริ่มงานพัฒนาของพระองคเองดวยการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูใน 

ทองถิ่นทุรกันดาร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหทุกคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีโอกาสไดรับความรูและฝกฝน

ตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเขมแข็งและพึ่งตนเองได พรอมที่จะเผชิญกับสถานการณตางๆ ที่มี 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนแนวทางสูความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ตามแนว 

พระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีทรงยึดเปนแบบอยางมาโดยตลอด 

การทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในทองถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมุงเนนใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยใชการศึกษา

เปนหลักในการทำงานพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริ จึงเปนการเสริม

สรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนอยางสมดุลกันทั้งดานพุทธิศึกษา คือความรอบรูวิชาการที่จำเปน

สำหรับการดำรงชีวิตและการศึกษาเรียนรูตอไป ดานจริยศึกษา คือการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความ

ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีสำนึกที่ดีตอสวนรวม ดานหัตถศึกษา คือความ

รูและทักษะในการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีตองาน และเห็นคุณคาของการทำงาน และ

ดานพลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกตองและการออกกำลังกายใหเหมาะสม  

รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลดวย๑ 

บทนำ 
แนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

1



บทที่ ๑  
สถานการณปจจุบัน 

2

๒ พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ 

ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๖. 
๓ พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสประชุมสัมมนาครูโรงเรียน สปอ. จังหวัด

นครนายก ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๓. 

หลักการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงใชในการดำเนินงานพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สรุปไดดังนี้ 

๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนฐานของการพัฒนา ทั้งนี้เพราะสถานศึกษา (๑) เปนสถานที่ 

ที่รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน ทำใหเขาถึงเด็กไดงายและครอบคลุมไดทั้งหมด งายตอการดำเนินงาน 

(๒) เปนสถานที่ที่มีผูมีความรู คือครู ซึ่งเปนแกนสำคัญในการถายทอดใหเด็กไดพัฒนาความรู และทักษะ

ตางๆ และ (๓) เปนสถานที่ที่คนในชุมชนเขาถึงไดงาย จึงเปนแหลงเรียนรูของชุมชนได 

๒. การพึ่งตนเอง ทรงเนนใหเด็กและเยาวชนเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหไดรับความ

รูและฝกฝนทักษะทั้ง ๔ ดาน คือพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเปนความรูและ

ทักษะที่นำไปใชไดในชีวิตจริง และในที่สุดสามารถดำเนินการพัฒนาไดดวยตนเอง 

๓. การมีสวนรวมของชุมชน โดยการใหประชาชนในชุมชนเขารวมในทุกกิจกรรมของโรงเรียน 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันจากการลงมือปฏิบัติ ความรูและเทคโนโลยีตางๆ จะถูกถายทอดลงสูชุมชน 

นำไปใชพัฒนาชุมชนของตนเองได เปนการเสริมสรางพลังและความเขมแข็งของชุมชน นำไปสูการพึ่ง

ตนเอง ทำใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔. การใชทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการดำเนินการพัฒนา

ในบางครั้งจำเปนตองเสริมหรือสนับสนุนในสวนตางๆ ที่ชุมชนขาดแคลน ดังเชน เทคโนโลยี ความรู วัสดุ

อุปกรณ งบประมาณดำเนินการบางสวน ทั้งหมดนี้จำเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอก  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะตองมีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมใหเกิดความซ้ำซอนกันแต

สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได 

ในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนั้น เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีทรงขยายขอบเขตของงานเพื่อใหครอบคลุมสภาพปญหาตางๆ ของเด็กและเยาวชน

ในพื้นที่ และตามสถานการณของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งพื้นที่ในการทรงงานก็เพิ่มขึ้นเพื่อให

ครอบคลุมถึงคนที่มีความขาดแคลนหรือมีภาวะยากลำบากมากขึ้น พรอมกับผูปฏิบัติงานและผูที่ให 

การสนับสนุนงานพัฒนาของพระองคทานก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารีจึงโปรดเกลาฯ ใหสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางใหทุกภาคสวนสามารถ

ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน๒ โดยไดเริ่มจัดทำขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๕ พรอมกันนี้ 

ไดจัดทำระบบขอมูล๓ เพื่อใชในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลความสำเร็จของงานพัฒนา  

อีกทั้งยังใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการทำงานตอไปดวย เพื่อใหงานพัฒนาของพระองคบรรลุผล

สูงสุดตอเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารใหไดอยางเทาเทียมกันทุกคน 

บทนำ 
แนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
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๑. ผลการพัฒนาที่ผานมา 

ผลการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ที่ผานมา ไดสงผลตอเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่สำคัญ ดังนี้ 

๑.๑ การเขาถึงกลุมเด็กดอยโอกาสและขาดโอกาสเพิ่มขึ้น  

ในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ นี้ เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีจึงไดทรงขยายงานใหครอบคลุมเด็กที่ยังขาดโอกาสในอีกหลายๆ พื้นที่ และใน

สถานะอื่นๆ ของเด็กดวย เพื่อใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสในการพัฒนาเทาเทียมกัน โดยไมคำนึงถึงความ

แตกตางของเด็ก ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ความพิการทางรางกายหรือสมอง กำพรา หรือ

สถานะอื่นๆ ของเด็ก 

กลุมเด็กและเยาวชนที่ไดรับโอกาสในการพัฒนาเปนเด็กที่อยูในสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารทั้ง

ในระบบและนอกระบบ ไดแก เด็กเล็ก เด็กนักเรียนประถมศึกษา และเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา  

ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ร.ร. ตชด.) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร. สพฐ.) ที่อยูในพื้นที่หางไกลและขาดแคลน 

ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในพื้นที่ภาคใต และอีกกลุมหนึ่งคือเด็กที่อยูในชุมชนนอกสถานศึกษา 

ไดแกเด็กที่อยูในครรภมารดา เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ ๓ ป เด็กเหลานี้อยูในหมูบานที่อยูในเขตบริการ

การศึกษาของสถานศึกษาดังกลาว รวมทั้งเด็กที่ไดรับการดูแลในศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ

ดวย 

ในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ นั้น มีจำนวนสถานศึกษาในสังกัดดังกลาวขางตนเพิ่มขึ้นทุกป โดยเมื่อ

ตนแผนฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ มีสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริทั้งสิ้น ๕๕๙ แหง และเพิ่มขึ้นเปน 

๖๔๖ แหงเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ (ตารางที่ ๑) ซึ่งครอบคลุมหมูบานทั้งหมด ๑,๓๖๐ แหง 

โดยในแตละปมีการขยายพื้นที่ดำเนินการเขาไปในหมูบานที่ยังไมมีบริการการศึกษา และจัดตั้งสถาน

ศึกษาเพื่อใชเปนฐานของการพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป และในชวงกลางแผนฯ ระยะที่ ๓ คือในป  

บทที่  

สถานการณปจจุบัน 
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พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกลาฯ ใหดำเนินการพัฒนาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑๒ แหงในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในจังหวัดนาน ดวยทรง

เห็นวาโรงเรียนพระปริยัติธรรมนี้เปนชองทางสำคัญอีกชองทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กที่ขาดโอกาสไดรับ

โอกาสในการศึกษาและพัฒนาเพิ่มขึ้น และเชนเดียวกันตลอดชวง ๕ ปนี้จำนวนเด็กไดเพิ่มขึ้นจาก

ประมาณ ๗๐,๔๓๕ คนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปน ประมาณ ๑๐๖,๑๖๕ คน ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ (ตารางที่ ๒) 

ตารางที่ ๑ จำนวนสถานศึกษาที่เปนพื้นที่ดำเนินงานในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ 

หนวย: แหง 

 พื้นที่เปาหมาย ปการศึกษา 

 ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 

ร.ร. ตชด. ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ 

ร.ร. สพฐ. ๑๑๖ ๑๓๐ ๑๔๑ ๑๔๗ ๑๔๘ 

ศศช. ๒๓๕ ๒๓๗ ๒๔๒ ๒๔๒ ๒๕๐ 

ร.ร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ๖  ๗  ๗  ๑๔  ๑๔ 

ร.ร. พระปริยัติธรรม - -  ๑๑  ๑๑  ๑๒ 

ศูนยฯ เตาะแตะ   ๑๗ ๑๘  ๒๑  ๒๘  ๓๐ 

รวม ๕๕๙ ๕๗๘ ๖๑๒ ๖๓๓ ๖๔๖ 

ตารางที่ ๒ จำนวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับโอกาสในการพัฒนาในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ 

หนวย: คน 

 เด็กและเยาวชนเปาหมาย ปการศึกษา 

 ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 

เด็กในครรภ  ๔,๔๐๖  ๕,๓๒๘  ๕,๑๓๖  ๕,๗๕๒  ๖,๒๐๑ 

เด็กแรกเกิด - ๓ ป ๑๖,๗๒๒ ๑๙,๔๐๑ ๒๐,๗๒๑ ๒๒,๖๓๓ ๒๔,๖๓๕ 

เด็กเล็ก ๑๒,๘๓๓ ๑๖,๘๗๓ ๑๖,๔๙๙ ๑๖,๒๗๙ ๑๗,๐๓๖ 

เด็กนักเรียนประถมศึกษา ๓๓,๔๒๕ ๔๔,๖๙๑ ๔๒,๕๘๓ ๔๓,๐๔๙ ๔๔,๗๘๙ 

เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา  ๑,๘๗๕  ๓,๐๓๒  ๓,๓๒๙  ๕,๘๗๓  ๖,๖๓๐ 

สามเณรใน ร.ร. พระปริยัติธรรม - -          ยังไมไดรับขอมูล   ๑,๗๒๒ 

เด็กนักเรียนใน ร.ร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ๑,๑๗๔  ๑,๕๙๘  ๒,๕๒๗  ๔,๔๐๘  ๕,๑๕๒ 

รวม ๗๐,๔๓๕ ๙๐,๙๒๓ ๙๐,๗๙๕ ๙๗,๙๙๔ ๑๐๖,๑๖๕ 

นอกจากเด็กและเยาวชนกลุมดังกลาวขางตนแลว ยังมีนักเรียนอีกสวนหนึ่งที่ไดรับพระราชทาน

ทุนใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้นภายหลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากสถานศึกษาในชุมชนแลว  

ในชวง ๕ ปของแผนฯ ระยะที่ ๓ มีจำนวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหเพิ่มขึ้นจาก ๑,๒๘๑ คนในป 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปน ๑,๕๔๔ คนในป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยนักเรียนเหลานี้สวนใหญกำลังศึกษาอยูในสถาน

ศึกษาตางๆ ในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา (ตารางที่ ๓) 
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ตารางที่ ๓ จำนวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ 

หนวย: คน 

 ระดับการศึกษา ปการศึกษา 

 ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 

ประถมศึกษา ๖ ๗ ๖ ๔ ๔ 

มัธยมศึกษาตอนตน ๖๘๒ ๖๗๘ ๖๗๑ ๖๘๗ ๖๖๘ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๙๗ ๒๓๕ ๒๖๐ ๓๐๓ ๓๖๕ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑๘๘ ๒๒๔ ๑๘๗ ๑๖๖ ๑๒๗ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๕๗ ๖๕ ๗๘ ๗๙ ๙๐ 

อุดมศึกษา ๑๕๑ ๑๘๕ ๒๔๒ ๒๕๔ ๒๙๐ 

รวม ๑,๒๘๑ ๑,๓๙๔ ๑,๔๔๔ ๑,๔๙๓ ๑,๕๔๔ 

๑.๒ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการดีขึ้น แตยังมีปญหาในกลุมหญิง

ตั้งครรภ และการเจ็บปวยจากโรคติดเชื้อยังคงอยู 

จากความพยายามที่ผานมาในการใหครูชวยสนับสนุนงานบริการอนามัยแมและเด็กในพื้นที่ 

ที่บริการสาธารณสุขยังเขาไปไมถึง พบวาในแผนฯ ระยะที่ ๓ นั้นยังไมสามารถลดอัตราเด็กแรกเกิดที่มี 

น้ำหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัมลงได โดยเมื่อตนแผนฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตราดังกลาวคือรอยละ ๑๑.๖ 

เมื่อสิ้นสุดแผนฯ เปนรอยละ ๑๐.๘ (ตารางที่ ๔) เทียบกับเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ คือรอยละ ๑๐.๑ และ 

เปาหมายของแผนฯ ระยะที่ ๓ คือ ไมเกินรอยละ ๗ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการขาดสารอาหารของแมใน

ระหวางตั้งครรภยังคงเปนปญหาอยูในพื้นที่ทุรกันดารเหลานี้ 

สำหรับกลุมเด็กแรกเกิดถึง ๓ ป พบวามีภาวะโภชนาการดีขึ้น โดยจำนวนเด็กที่มีน้ำหนักนอย

กวาเกณฑมีเพียงรอยละ ๖.๘ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ระยะที่ ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ (ตารางที่ ๔) การพัฒนาเด็ก

ในกลุมนี้ที่ผานมาไดมีความพยายามในการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัย

เตาะแตะในพื้นที่ภาคอีสาน ที่อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ภาคเหนือ ที่อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

และภาคกลาง ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อรองรับเด็กที่มีอายุยังไมถึงเกณฑเขาเรียน ใหไดรับการ

ดูแลทั้งในดานอาหารและโภชนาการ การดูแลสุขภาพ และการกระตุนพัฒนาการ เปนการเตรียมความ

พรอมของเด็กเล็กกอนเขาสูระบบการศึกษา ผลการดำเนินงานในรูปแบบดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งที่

อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร พบวาไดกอใหเกิดความกระตือรือรน และความรวมมือกันระหวางชุมชน 

โรงเรียนที่อยูในชุมชน และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) โดยเฉพาะ อบต. ไดเขามาเปนผูรับผิดชอบ

ในการดูแลดำเนินการและบริหารจัดการศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะอยางเต็มตัวในเวลาตอมา 

ทำใหศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน สงผลใหทั้ง 

เด็กเล็กและผูดูแลเด็ก ตลอดจนผูปกครองเด็กไดรับการดูแลไปพรอมๆ กัน 

สวนกลุมเด็กในโรงเรียน พบวาเด็กเล็กมีปญหาการขาดสารอาหารรุนแรงกวากลุมอายุอื่นๆ (โดย

ดูจากอัตราการมีน้ำหนักนอยกวาเกณฑ ตารางที่ ๔) อาจเปนเพราะเปนวัยที่ถูกทิ้งใหชวยตนเองโดยที่

เด็กยังไมพรอมที่จะดูแลตนเองได อยางไรก็ตามการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สงผลให
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เด็กที่ขาดสารอาหารมีจำนวนลดนอยลง โดยเมื่อเปรียบเทียบภาวะน้ำหนักนอยกวาเกณฑระหวางตนป

และปลายป จะเห็นตัวเลขลดลงอยางชัดเจน และจะพบปรากฏการณที่เหมือนกันในทุกๆ ป นั่นคือเมื่อ

เปดภาคการศึกษาใหมจำนวนเด็กที่ขาดสารอาหารจะเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาในชวงที่ปดภาคเรียน  

เด็กไมไดรับอาหารอยางเพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่องจากครอบครัวของเด็กเหลานั้นยังขาดความมั่นคงทาง

อาหาร ดังนั้นหากไดมีการขยายผลการผลิตอาหารจากโรงเรียนสูครัวเรือนมากขึ้น ก็จะเปนทางหนึ่งที่จะ

ชวยแกไขปญหานี้ ที่ผานมาในแผนฯ ระยะที่ ๓ ไดมีการสงเสริมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนทั้ง 

พืชผัก ปศุสัตว และประมงเพิ่มขึ้น แตยังมีปญหาการดำเนินงานในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร การเกิด 

ภัยธรรมชาติ โรคไขหวัดนก และภัยแลง ประกอบกับปญหาการบันทึกขอมูลผลผลิตทางการเกษตร  

จึงพบวาศักยภาพในการผลิตของโรงเรียนลดลง โดยในปการศึกษา ๒๕๔๕ ผลผลิตทางการเกษตรแตละ

ประเภทคือ เนื้อสัตว ถั่วเมล็ดแหง ผักและผลไมที่โรงเรียนสามารถผลิตไดเปน ๓๔.๓, ๔.๖, ๕๖.๗ และ 

๔๓.๐ กรัม/คน/มื้อ ตามลำดับ และในปการศึกษา ๒๕๔๙ ผลิตลดลงเปน ๓๒.๓, ๓.๖, ๔๕.๑ และ ๓๓.๒ 

กรัม/คน/มื้อ ตามลำดับ สำหรับปญหาการขาดสารไอโอดีนที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของเด็กนั้น เมื่อใชอัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษาเปนตัวชี้วัดพบวา ในภาพรวม 

มีอัตราดังกลาวต่ำกวารอยละ ๕ ตลอดแผนฯ ระยะที่ ๓ ซึ่งถือวาไมเปนปญหาสาธารณสุข 

สำหรับภาวะปวยจากโรคติดตอที่เปนปญหาในพื้นที่ ในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ พบภาวะปวยดวย

โรคอุจจาระรวงและโรคระบบทางเดินหายใจยังคงมีอยูอยางตอเนื่องในเด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน 

การติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงลดลงเหลือรอยละ ๖.๘ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ระยะที่ ๓ สวนโรคหนอนพยาธิ

ซึ่งทำการสำรวจเปนครั้งแรกในปการศึกษา ๒๕๔๗ พบเด็กนักเรียนที่เปนโรคหนอนพยาธิจำนวนสูงถึง

รอยละ ๓๔.๓ และลดลงเหลือรอยละ ๒๒.๖ เมื่อสำรวจในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งยังถือวาสูงอยู โดยเฉพาะใน

ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขามีเด็กนักเรียนที่เปนโรคหนอนพยาธิสูงถึงรอยละ ๔๔.๙ ในปการศึกษา 

๒๕๔๙ 

ตารางที่ ๔ การขาดสารอาหารของเด็กและเยาวชนในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ จำแนกตามวัย 

หนวย: รอยละ 

 ตัวชี้วัด ปการศึกษา 

  ๒๕๔๕ ๒๕๔๙ 

เด็กแรกเกดิน้ำหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม  ๑๑.๖ ๑๐.๘ 

เด็กแรกเกิดถึง ๓ ปที่มีน้ำหนักนอยกวาเกณฑ  ๖.๓ ๖.๘ 

เด็กเล็กที่มีน้ำหนักนอยกวาเกณฑ  ๙.๙ ๙.๐ 

เด็กนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักนอยกวาเกณฑ  ๗.๓ ๕.๖ 

๑.๓ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาการและ

การอาชีพอยางตอเนื่อง แตคุณภาพของการศึกษายังคงเปนปญหา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 

(National Test หรือ NT) พบวารอยละของคะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก ๔ วิชา ไดแก ภาษาไทย 
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ต่ำกวารอยละ ๕๐ ตลอดทุกป โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

จะเห็นไดชัดวา มีคะแนนลดลงตลอดชวง ๓ ประหวางปการศึกษา ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๘ (ตารางที่ ๕)  

จึงเห็นไดวาเรื่องของคุณภาพการศึกษายังคงเปนปญหาอยูและควรไดรับการแกไขอยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อ

ใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีความรูเพียงพอที่จะนำไปใชในการดำรงชีวิต หรือสามารถแขงขันกับ

ผูอื่นเมื่อตองศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

ตารางที่ ๕ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

หนวย: รอยละ 

 วิชา ปการศึกษา 

 ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘  

ภาษาไทย ๔๓.๐๕ ๔๔.๓๕ ๔๔.๖๑ 

คณิตศาสตร ๓๙.๙๑ ๔๒.๗๐ ๔๑.๘๔ 

วิทยาศาสตร ๔๑.๑๒ ๔๑.๘๑ ๔๑.๐๕ 

ภาษาอังกฤษ ๔๒.๒๗ ๔๐.๓๒ ๓๗.๐๖ 

สำหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดแผนฯ ระยะที่ ๓ ไดสนับสนุนการเปด

สถานศึกษาใหม ทั้งในรูปของศูนยการเรียน หองเรียนสาขา รวมทั้งหมด ๕๑ แหง ทำใหเด็กและเยาวชน

จำนวน ๒,๗๔๒ คนไดเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาดานอื่นๆ ดวย และประชาชนใน

หมูบานไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนการกอสราง ปรับปรุงซอมแซม

อาคารสถานที่ ใหเพียงพอและปลอดภัยสำหรับการเรียนรูของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน  

๑๔๗ แหง 

ในสวนของการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพของเด็กและเยาวชนนั้น ในแผนฯ ระยะที่ ๓  

ไดกำหนดตัวชี้วัดไว แตก็ยังไมสามารถประเมินผลได โดยเฉพาะอาชีพทางการเกษตรที่มีการดำเนิน

กิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรมแลว แตยังไมมีการประเมินผลวาเด็กไดรับความรูและ 

มีทักษะทางการเกษตรมากนอยเพียงไร และเมื่อจบไปแลวสามารถนำความรูเหลานี้ไปใชในการดำรงชีวิต

ไดหรือไม สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากจุดมุงหมายของกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนหลายแหงมุงไปที่ 

การผลิต ยังไมไดเนนไปที่การเรียนรูของเด็ก นอกจากนี้ อาชีพอื่นๆ ทั้งอาชีพที่เปนพื้นฐานสำหรับการ

ดำรงชีวิต และอาชีพที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น สวนใหญเปนการจัดการฝกอบรมระยะสั้นใหแกเด็กและ

เยาวชน ทำใหการพฒันาขาดความตอเนือ่ง จงึควรทีจ่ะจดัในรปูแบบของกระบวนการเรยีนการสอนมากกวา 

สำหรับการปลูกฝงหลักการสหกรณและการสรางลักษณะนิสัยตามอุดมการณสหกรณนั้น มีการ

ดำเนินกิจกรรมสหกรณนักเรียนในทุกโรงเรียน โดยพยายามผลักดันใหเด็กทุกคนไดสมัครเขาเปนสมาชิก

สหกรณนักเรียน และมีโอกาสหมุนเวียนกันฝกการทำงานโดยเปนกรรมการสหกรณ อยางไรก็ตามในทาง

ปฏิบัติการฝกหัดดังกลาวยังไมกระจายตัว เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องจำนวนกรรมการสหกรณ และ 

การฝกทำบัญชีตองใชเวลาในการเรียนรูพอสมควร โรงเรียนจึงมักจะเลือกเด็กที่มีความสามารถมาฝก

ปฏิบัติเปนสวนใหญ 
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๑.๔ การดำเนนิกจิกรรมการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และวฒันธรรม 

ทองถิ่นยังตองการการพัฒนาเพื่อสรางจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ โรงเรียนหลายแหงมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมปาชุมชน กิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพื่ออนุรักษ

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช ในสวนของการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถิ่นก็เชนกัน ไดมีการ

จัดกิจกรรมเผยแพรในโอกาสตางๆ ในหลายโรงเรียน อยางไรก็ตามรูปแบบของกิจกรรมที่นำไปสูการ

ถายทอดความรู ความเขาใจ การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และการสรางความตระหนักใหเห็นคุณคา และ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนนั้นยังมีอยูนอย อีกทั้งการจดบันทึก  

การรวบรวมขอมูล และการจัดทำเปนเอกสารไวเปนหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบนั้น 

ก็ยังมีไมมากนัก จึงยังตองการการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๑.๕ เดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารสวนหนึง่ไดรบัโอกาสในการศกึษาตอในระดบัสงูขึน้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดไววาจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม

นอยกวา ๑๒ ป และการศึกษาภาคบังคับจำนวน ๙ ปใหแกเด็กอายุยางเขาปที่ ๗ ไดเขาเรียนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขา ๑๖ ป แตปรากฏวาสถานศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารสวนใหญสามารถ

จัดการศึกษาไดเพียงระดับประถมศึกษา ๖ ปเทานั้น หากเด็กจะศึกษาตอจะตองเดินทางไปเรียนในทองที่

อื่นหรือในตัวอำเภอ ซึ่งหลายแหงเด็กไมสามารถเดินทางไปกลับไดภายในวันเดียว ตองหาที่พักภายใน

สถานศึกษา หรือใกลๆ กับสถานศึกษา ทำใหครอบครัวตองมีรายจายเพิ่มขึ้น ในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓  

จึงไดมีความพยายามในการพัฒนาโรงเรียนหลายแหงที่พอจะมีศักยภาพใหเปนศูนยกลางในการรับเด็ก

จากชุมชนใกลๆ เขาศึกษาตอ โดยการสรางหอพักสำหรับเด็ก การสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม พรอมทั้ง

จัดหาวัสดุอุปกรณที่จำเปนสำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และจัดหาครูเพิ่มขึ้น เพื่อใหเด็ก

มีโอกาสไดศึกษาในระดับสูงขึ้น 

อีกทางหนึ่งที่สามารถชวยใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดศึกษาตอคือ ทุนการศึกษา

พระราชทานเพื่อศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน ในชวง ๕ ปของแผนฯ ระยะที่ ๓  

มีทุนพระราชทานจำนวน ๑,๒๘๑ ทุนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพิ่มเปน ๑,๕๔๔ ทุนในป พ.ศ. ๒๕๔๙  

โดยในจำนวนนี้เปนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ทั่วทั้ง ๔ ภาคของประเทศในทุกสังกัด ที่ไดรับการพิจารณาใหรับทุนพระราชทานเพื่อศึกษาตอในระดับ

มัธยมศึกษาจำนวนเฉลี่ย ๒๓๙ คนตอป สวนที่เหลือเปนคนที่ไดรับทุนตอเนื่อง (ตารางที่ ๖) 

ตารางที่ ๖ จำนวนทุนพระราชทานสำหรับเด็กและเยาวชนในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ 

หนวย: ทุน 

 ประเภททุน ปการศึกษา 

 ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 

ทุนใหม ๒๓๐  ๒๖๒  ๒๓๗  ๒๓๘  ๒๒๘ 

ทุนตอเนื่อง ๑,๐๕๑ ๑,๑๓๒ ๑,๒๐๗ ๑,๒๕๕ ๑,๓๑๖ 

รวม ๑,๒๘๑ ๑,๓๙๔ ๑,๔๔๔ ๑,๔๙๓ ๑,๕๔๔ 
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๑.๖ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการโครงการตองการการแกไขและพัฒนา 

(๑) การโยกยายหมุนเวียนตามวงรอบของเจาหนาที่ในทุกระดับ ทั้งในสวนของสถานศึกษาและ

หนวยงานที่ใหการสนับสนุน สงผลใหการดำเนินงานไมตอเนื่อง ผูที่มารับหนาที่ใหมยังขาดความเขาใจใน

ทิศทางการทำงาน นอกจากนี้ยังพบกับภาวะวิกฤตของการขาดแคลนบุคลากรผูปฏิบัติงาน และการขาด

ขวัญและกำลังใจ 

(๒) ตลอดชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ ไดมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนเพิ่มจำนวนขึ้น บางครั้งเกิด

ความซ้ำซอนของงาน สิ้นเปลืองงบประมาณ และในบางครั้งเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้

การสนับสนุนบางอยางอาจไมตรงกับความตองการของสถานศึกษา ไมเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

หรือในบางครั้งการสนับสนุนไมเหมาะสมกับเวลา ทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

(๓) ในชวงแผนฯ ระยะที่ ๓ ไดกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

บางตัวยังไมสามารถพัฒนาเครื่องวัดได และมีตัวชี้วัดหลายตัวที่ไมสามารถจัดเก็บขอมูลได จึงทำให 

ไมสามารถประเมินผลไดครบถวนและชัดเจน 

(๔) ระบบขอมูลโครงการไมไดรับการพัฒนาและบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง เนื่องจากทั้งผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานไมไดใหความสำคัญกับระบบดังกลาว นอกจากนี้สถานศึกษาเองก็มีภาระเพิ่มขึ้นจากงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ทำใหความสนใจในเรื่องระบบขอมูลโครงการลดลง สงผลตอการประมวลผล 

ในภาพรวมของโครงการ เพราะขอมูลขาดความถูกตอง ครบถวน และไมเปนปจจุบัน ทำใหไมทราบ

สถานการณที่ถูกตอง ขาดขอมูลที่นาเชื่อถือ หากจะใชในการบริหารโครงการ และใชขอมูลที่มีอยูเพื่อการ

ตัดสินใจในการดำเนินงานใดๆ  

(๕) การพัฒนาครูที่ผานมา ไมสามารถเติมเต็มได ในแตละปแมจะมีความพยายามในหลาย 

รูปแบบ เชน ทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อใหครูไดศึกษา

ตอในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา หรือการจัดการศึกษาดวยระบบ Teleconference 

พระราชทาน ซึ่งครูสามารถศึกษาในพื้นที่ในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติงานไปพรอมๆ กันไดโดยไมตอง 

เดินทางมาศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในเมืองใหญ แตเมื่อศึกษาจบและทำงานไปไดสักระยะหนึ่ง ครูสวน

หนึ่งไดลาออกหรือยายออกนอกสงักัด เนื่องจากขาดความกาวหนาและขาดแรงจูงใจ 

(๖) การมีสวนรวมโดยเฉพาะจากภาคชุมชนในระยะหลังๆ มีแนวโนมออกมาในรูปของ 

ผลประโยชนสวนบุคคลมากขึ้น เชน เปนคาตอบแทน เปนตน จึงทำใหชองวางระหวางสถานศึกษาและ

ชุมชนกวางขึ้น ความรับผิดชอบของชุมชนตอสถานศึกษาลดลง ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

และที่สำคัญตอตัวชุมชนเองในระยะยาว 

๒. กระแสโลกาภิวัตนและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในอนาคต 

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากขึ้น ประกอบกับการ

พัฒนาของประเทศที่ผานมาที่มุงสูสังคมอุตสาหกรรม จนเกิดเปนการพัฒนาที่ขาดความสมดุลและไม 

ยั่งยืนสงผลทำใหมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได การกระจายความเจริญ สังคมชนบทเปลี่ยน

เปนสังคมเมืองอยางรวดเร็วและอยางตอเนื่อง การพัฒนาทางวัตถุไมสมดุลกับการพัฒนาคน ปญหา
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและขาดแคลน ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม สงผลตอ

คุณภาพชีวิตและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ แมกลุมชนที่อยูในถิ่นทุรกันดารก็ยอมจะได

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ดวย ผลที่เกิดขึ้นหลายอยางไดกลายเปนประเด็นปญหาวิกฤต

ของประเทศที่ควรนำมาพิจารณาในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใน

อนาคต ดังนี้ 

๒.๑ เด็กและเยาวชนตกอยูในภาวะที่ขาดแคลน ยากลำบาก และขาดโอกาส จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้เปนผลจากการพัฒนาที่ทำใหเศรษฐกิจและรายไดของคนในเมืองและคนในชนบทหางไกลเกิด 

ชองวางหางกันมากขึ้น นอกจากนี้ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทำใหเกิดภัย

พิบัติตางๆ ที่รุนแรงมากขึ้น ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติเหลานี้ขยายวงกวางมากขึ้น 

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงของปญหาโภชนาการของประเทศอยูในระยะที่เรียกวาเปนโภชนาการใน

ชวงปรับเปลี่ยน ที่มีทั้งการขาดสารอาหารและโภชนาการเกินรวมกัน ดังเชนประเทศอื่นทั่วโลกกำลัง

ประสบอยู ภาวะการขาดสารอาหาร อันเนื่องมาจากความยากจน ความไมมั่นคงทางอาหาร และความ

ไมรู ยังมีปรากฏอยูและอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในบางพื้นที่ ในขณะที่ภาวะโภชนาการเกินและอวน

กำลังเปนปญหาที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วในสังคม ปจจัยสำคัญที่นำไปสูการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็คือ  

การพัฒนาเศรษฐกิจที่รุดหนาอยางเร็ว การขยายของตัวเมือง เทคโนโลยีตางๆ มีความกาวหนารวดเร็ว

มาก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน การบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไป 

รวมกับภาวะแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดโรคอวนที่พบไดทั่วไป 

๒.๓ โรคติดตอที่อุบัติขึ้นใหมและโรคระบาดซ้ำที่เปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน เชน  

ไขหวัดใหญ ไขหวัดนก เปนตน ซึ่งจะสงผลกระทบที่รุนแรงและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน  

หากปราศจากแนวทางปองกันและการแกไขปญหาที่ครบวงจร 

๒.๔ การกาวเขาสูยุคสังคมขาวสารขอมูล หรือที่เรียกวา “สังคมแหงการเรียนรู” ทำให

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น แมวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดรับการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหการกระจายขอมูลขาวสารความรูตางๆ และการสื่อสารเปนไปไดอยาง

กวางขวางและรวดเร็ว แตขอมูลขาวสารเหลานั้นมีทั้งที่เปนประโยชนและสิ่งที่ไมพึงประสงค ดังนั้น 

สิ่งสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการพัฒนาเทคโนโลยีคือ การพัฒนาคนใหมีภูมิคุมกัน มีศักยภาพในการเลือก

รับ วิเคราะห ตัดสินใจในขอมูลเหลานั้น 

๒.๕ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำลังเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่องและเขาสูภาวะ

ขาดแคลน ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ระบบนิเวศที่เสียสมดุล การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะเรือนกระจก เกิดภาวะโลกรอน ปญหาเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอการ

ดำรงชีวิต จำเปนตองรวมกันทุกคนในการแกไขปญหา ตลอดจนปกปองและรักษาทรัพยากรของประเทศ

ไวใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

๒.๖ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและเสื่อมถอย 

เด็กและเยาวชนรุนใหมไมเห็นคุณคา ละเลยวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย ถูกครอบงำโดยวัฒนธรรม 

ตางชาติที่มาพรอมกับโลกาภิวัตน จึงเปนเรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่ง 

✵ ✵ ✵ ✵ ✵ 
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๑. เปาหมายสูงสุด 

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดกำหนดเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาไวดังนี้ 

“เดก็และเยาวชน มโีภชนาการด ีสขุภาพแขง็แรง ใฝเรยีนรู ซือ่สตัย ประหยดั และอดทน มคีวามรู 

และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเปนพื้นฐานของการดำรงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากร 

ธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติได” 

๒. วัตถุประสงค 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดรับโอกาสในการพัฒนา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามเปาหมายสูงสุด อันจะชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงไดกำหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ไวดังนี้ 

วัตถุประสงคที่ ๑ สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแตใน

ครรภมารดา 

วัตถุประสงคที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน 

วัตถุประสงคที่ ๓ เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ 

วัตถุประสงคที่ ๔ เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 

บทที่  

วัตถุประสงคและแนวทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชดำริ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 
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วัตถุประสงคที่ ๕ ปลูกฝงจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงคที่ ๖  เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอด

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

๓. กลุมประชากรและพื้นที่เปาหมายในการพัฒนา 

๓.๑ กลุมประชากรเปาหมาย ไดแก 

(๑) เด็กตั้งแตในครรภมารดา จนถึงเยาวชนในวัยศึกษาเลาเรียน ทั้งที่อยูในถิ่นทุรกันดาร

หางไกลการคมนาคม หรืออยูในที่ที่มีสภาวะยากลำบากขาดแคลน หรือในที่ประสบ

ปญหาภัยพิบัติตางๆ หรือที่อยูในสภาวะที่ทำใหไดรับโอกาสไมเทากับเด็กปกติโดย

ทั่วไป 

(๒) เด็กและเยาวชนอื่นๆ ตามพระราชประสงค 

๓.๒ พืน้ทีเ่ปาหมาย ประกอบไปดวย 

(๑) โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

(๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๓) ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๔) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม๔ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน 

(๕) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา 

แหงชาติ 

(๖) หมูบานในเขตบริการการศึกษาของสถานศึกษาขางตน 

(๗) พื้นที่อื่นๆ ตามพระราชประสงค 

๔. เปาหมายและกรอบการดำเนินงาน 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ นี้ไดกำหนดเปาหมายและกรอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงคทั้ง ๖ ขอ

ไวดังตอไปนี้ 

๔ หมายถึง สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน และสถาบันศึกษาปอเนาะ 
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วัตถุประสงคที่ ๑ สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็ก 

  และเยาวชนเริ่มตั้งแตในครรภมารดา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแล

ภาวะโภชนาการของเด็กตั้งแตอยูในครรภและเด็กแรกเกิดซึ่งเปนชวงวิกฤตที่สุดในวงจรชีวิต การขาดสาร

อาหารของแมที่ตั้งครรภจะสงผลทำใหเด็กในครรภและเด็กแรกเกิดมีภาวะโภชนาการบกพรอง ดังจะเห็น

ไดจาก น้ำหนักแรกคลอดของเด็กจะต่ำกวา ๒,๕๐๐ กรัม เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการชะงักงัน  

รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อและเสียชีวิตสูง เปนเด็กแคระแกร็น น้ำหนัก

ตัวนอย เมื่อเติบโตเขาสูวัยเจริญพันธุ ก็จะเปนหนุมสาวที่ขาดอาหาร เปนแมตั้งครรภที่น้ำหนักตัวนอย  

สงผลใหเด็กในครรภขาดอาหารตอไป และในปจจุบันจากรายงานเชิงระบาดวิทยาพบวา การมีน้ำหนัก

แรกคลอดต่ำ (low birth weight) ยังเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญตอการเกิดโรคอวนและโรคที่ไมติดตอเรื้อรัง 

ที่กลายเปนปญหาสำคัญของประเทศที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ในการดูแลเด็กที่ขาด

สารอาหารโดยมุงเนนที่เฉพาะการเพิ่มน้ำหนักเพื่อใหไดเกณฑน้ำหนักตัว โดยไมไดใหความสำคัญกับการ

เพิ่มสวนสูง อาจทำใหพบเด็กที่มีการขาดสารอาหารอยางเรื้อรัง ที่เตี้ยแลวอาจกลายเปนโรคอวนดวย 

กรณีดังกลาวยังเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดังนั้นเพื่อไมให

เปนการแกไขปญหาดานหนึ่งแตกอใหเกิดปญหาอีกดานหนึ่ง การมองปญหาโภชนาการของเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในอนาคตจึงควรมองทั้งสองดาน คือทั้งดานขาดและเกิน อันจะทำใหสามารถ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

นอกจากปญหาโภชนาการแลว ในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เปนพื้นที่เสี่ยง เด็กและเยาวชน

รวมทั้งประชาชน ตองประสบกับการเจ็บปวยจนถึงขั้นเสียชีวิตดวยโรคติดตอที่สำคัญ เชน โรคมาลาเรีย 

เปนตน พื้นที่เหลานี้หลายแหงบริการของรัฐยังเขาไมถึง ดังนั้นแนวพระราชดำริในการแกไขปญหา  

จึงพยายามใหบุคลากรครูที่อยูประจำในพื้นที่ ทำหนาที่ใหบริการแกผูปวยเบื้องตน เปนการเสริมการ

ทำงานของเจาหนาที่สาธารณสขุ เพื่อชวยบรรเทาความรุนแรงและปองกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได 

เปาหมาย 

๑. เด็กตั้งแตในครรภมารดาทุกคนไดรับบริการเบื้องตนจนเกิดรอดปลอดภัย 

๒. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริมดานโภชนาการและมีพัฒนาการตามวัย 

๓. เด็กทุกคนไดรับอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะ และไดดื่มนม

อยางนอยวันละ ๑ แกว ทุกวันเรียน 

๔. เด็กทุกคนมีน้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ 

๕. ลดอัตราคอพอกในนักเรียนประถมศึกษาลงจนไมเปนปญหาสาธารณสุข 

๖. ลดอตัราปวยดวยโรคมาลาเรยีและโรคหนอนพยาธใินนกัเรยีนลงจนไมเปนปญหาสาธารณสขุ 

๗. เด็กและเยาวชนทุกคนมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

๘. เด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขนิสัยที่พึงประสงค 

๙. นักเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ เปนตนไปไดรับการเตรียมความพรอมในการ

เปนพอและแมที่ดี 
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กรอบการดำเนินงาน 

๑. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการเบื้องตนในการดูแลเด็กตั้งแตในครรภ

มารดา และจัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะควบคูกับการบริการการศึกษาใน

โรงเรียน เพื่อเตรียมความพรอมของเด็กกอนเขาโรงเรียน 

๒. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเองในการดูแลเด็กตั้งแตในครรภ

มารดา และการพัฒนาสภาวะแวดลอมภายในชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 

๓. พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมของศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะและชั้นอนุบาล เพื่อ

ใหเด็กปฐมวัยสามารถเจริญเติบโตและมีพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ 

๔. จัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการและสะอาดถูกสุขลักษณะ และอาหาร

เสริมนม เพื่อใหเด็กไดพัฒนาแบบแผนการบริโภคอาหารที่พึงประสงคตามหลักโภชนาการ 

และสุขนิสัยที่พึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

๕. สงเสริมการใชเกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร 

๖. พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี 

๗. สงเสริมการออกกำลังกายอยางเหมาะสมและสม่ำเสมอ 

๘. พัฒนาระบบเฝาระวังทางโภชนาการใหมีประสิทธิภาพ 

๙. จัดบริการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียและโรคหนอนพยาธิและใหการรักษาเบื้องตน และ 

จัดกระบวนการเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันตนเองจากการติดเชื้อ 

โดยการรวมมือของชุมชน 

 ๑๐. จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เปนปจจัยเอื้อตอการมีสุขภาพดี 

ในเรื่องสุขบัญญัติ โภชนบัญญัติ สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอม การออกกำลังกายและ

การกีฬาที่เหมาะสม สุขภาวะทางจิต โรคโภชนาการ เชน โรคขาดโปรตีนและพลังงาน  

โรคขาดสารไอโอดีน โรคขาดวิตามินเอ โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคอวน และ

โรคติดตอที่สำคัญในทองถิ่น เชน โรคมาลาเรีย โรคหนอนพยาธิ เปนตน 

 ๑๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่องการสรางเสริมสุขภาพแมและเด็กใหเหมาะสมกับ

บริบทของชุมชน และเหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ และนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความตระหนักในเรื่องการมี

ครอบครัวที่เปนสุขและการสรางสังคมที่ดี 

วัตถุประสงคที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

  ใหแกเด็กและเยาวชน 

นอกจากการเตรียมเด็กและเยาวชนในดานโภชนาการและสุขภาพแลว สมเด็จพระเทพรัตนราช-

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเห็นวา เด็กและเยาวชนทุกคนควรไดรับการศึกษา เพราะนอกจากจะเปน

สิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะไดรับอยางเทาเทียมกันแลว การศึกษายังเปนกระบวนการที่ทำใหเด็กและ
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เยาวชนมีความรู และสามารถดำรงชีวิตอยูไดดวยตนเอง เปนคนมีคุณภาพของครอบครัวและสังคม 

สวนรวม แมหนวยงานทางการศึกษาไดพยายามจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตก็ยังไมสามารถ

ดำเนินการไดอยางทั่วถึงและสนองตอวิถีชีวิตและความตองการของเด็กและเยาวชนดอยโอกาส  

ซึ่งครอบคลุมกลุมที่ยากจน กลุมที่อยูหางไกลไมสามารถเขาถึงบริการได กลุมที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย  

กลุมพิการหรือมีความบกพรองทางรางกาย สติปญญา อารมณ นอกจากนี้กลุมเด็กและเยาวชนที่มีความ

สามารถพิเศษ ก็ยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ทำใหเด็กและเยาวชนเหลานี้ 

ไมไดโอกาสในการพัฒนาเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารีจึงพระราชทานความชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ ให

ครอบคลุมเด็กและเยาวชนกลุมตางๆ เพื่อใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคที่จะ

พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เติบโตเปนคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติได  

สำหรับเด็กและเยาวชนสวนหนึ่งเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแตไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูง 

อาจเนื่องมาจากครอบครัวมีฐานะยากจน และในชุมชนไมมีโรงเรียนที่เปดสอนในระดับสูง ก็ยังไดรับ

โอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุน 

การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนเหลานั้น เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเหลานี้ไดมีโอกาสศึกษาตอ 

ในระดับสูงขึ้นจนสุดศักยภาพของแตละคน และสามารถพัฒนาตนเองเปนคนมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 

ของประเทศชาติตอไป 

เปาหมาย 

๑. เด็กและเยาวชนดอยโอกาสมีโอกาสเขาถึงและไดรับบริการทางการศึกษาในรูปแบบที่

เหมาะสมเพิ่มขึ้น 

๒. อัตราการเรียนตอของนักเรียนในพระราชานุเคราะหในแตละระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น 

กรอบการดำเนินงาน 

๑. สนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาหลากหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชุมชน 

พัฒนาปรับปรุงอาคารใหมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็กและมีความปลอดภัย พรอมทั้ง

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ รวมทั้งบุคลากรเพื่อใหสามารถจัดการศึกษาได 

๒. สงเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

๓. สงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวและสงเสริมการเรียนตอ 

๔. สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแกเด็กที่มีความบกพรองทางดานรางกาย 

สติปญญาและอารมณ 

๕. พัฒนางานนักเรียนในพระราชานุเคราะห 

๕.๑ พัฒนาระบบคัดเลือกใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

๕.๒ สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรางภาวะผูนำของ

นักเรียนในพระราชานุเคราะห 

๕.๓ พัฒนาศักยภาพของเครือขายในการดูแลเปนพี่เลี้ยง และใหคำปรึกษาแกนักเรียนใน

พระราชานุเคราะหในพื้นที่ตางๆ 
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วตัถปุระสงคที ่๓ เสรมิสรางศกัยภาพของเดก็และเยาวชนในการเรยีนรู 

  ทางวชิาการ 

ความรูความสามารถทางวิชาการเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน ทั้งภาษา

ไทย ซึ่งเปนภาษาประจำชาติ ตลอดจนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนพื้นฐานที่จำเปน

ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้การกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ทำใหการติดตอสื่อสาร การแสวงหาขอมูล

ขาวสาร และการเรียนรูกวางขวางยิ่งขึ้น จึงทำใหภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ เปนวิชาที่จำเปน

เพิ่มขึ้นมา ความรูในวิชาการเหลานี้เปนพื้นฐานสำคัญที่ชวยเสริมสรางสติปญญา ทำใหเด็กและเยาวชน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง ดำรงชีวิตดวยตนเอง เปนที่พึ่งของชุมชนและสังคมตอไปได 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผานมา พบวาเด็กและเยาวชนยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยหลายๆ ดาน ทั้งจำนวนครูที่ไมเพียงพอกับจำนวนนักเรียน โดยเฉพาะ

ในทองถิ่นหางไกล ขอจำกัดในเรื่องความรูความสามารถของครู วิธีการเรียนการสอน อุปกรณและสื่อ 

การเรียนการสอน ในหลายๆ พื้นที่การสนับสนุนจากพอแม ผูปกครองก็ไมสามารถทำไดเต็มที่ เนื่องจาก

พอแม ผูปกครองเองยังมีการศึกษาอยูในเกณฑที่ไมสูงมากนัก เหลานี้ลวนเปนอุปสรรคสำคัญยิ่ง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปจจัยดังกลาว และมี 

พระราชประสงคที่จะสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพเทาเทียมกัน 

และสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเรียนรูดวยการใช สุ จิ ปุ ลิ ซึ่งเปนหลักการดั้งเดิมที่สามารถปรับใชได

อยางสอดคลองกับทุกยุคสมัย 

เปาหมาย 

๑. เด็กและเยาวชนมีความรูและทักษะที่จำเปนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

กรอบการดำเนินงาน 

๑. เพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการใหแกครูผูสอน  

ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

๒. สงเสริมการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสภาพปญหา 

๓. พัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานสำหรับเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยของเด็กและชุมชน และ 

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในดานการอาน การคนควา 

๔. พัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับเนื้อหาในหลักสูตร  

เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนในกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

๕. สงเสริมการใชสารานุกรมสำหรับเยาวชนตามพระราชประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

ของเด็ก 

๖. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตามความพรอมของแตละสถานศึกษา 

๗. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียน ในการศึกษาคนควาจากแหลง

เรียนรูนอกโรงเรียน เชน วัด มัสยิด พิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
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วัตถุประสงคที่ ๔ เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 

พื้นฐานดั้งเดิมของสังคมไทยคือเกษตรกรรม และถือวาเปนอาชีพหลักของประชาชนสวนใหญที่

อาศัยอยูในพื้นที่ชนบท พื้นที่ทุรกันดารหางไกล การเกษตรจึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ดีงาม แตการ

พัฒนาที่ผานมาสงผลทำใหเด็กและเยาวชนรุนใหมมีทักษะและความชำนาญทางการเกษตรลดลง  

มีทัศนคติวาเปนงานหนักเหน็ดเหนื่อย รายไดไมคุมการลงทุน ทำใหขาดความสนใจในงานการเกษตร 

นอกจากนี้การทำเกษตรที่ผานมา ทำใหมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงจนถึงขาดแคลน ระบบนิเวศเสียสมดุล แหลงอาหารทางธรรมชาติลดลง หรือ

แมกระทั่งมีสารเคมีตกคางและปนเปอนในหวงโซอาหารจนเปนอันตรายถึงชีวิต วิถีการดำรงชวีติพรอมกบั

วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่ดีงามของทองถิ่นถูกทำลายจนเกือบหมดไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นถึงความจำเปนอยางเรงดวนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้ง

ดานความรู และทักษะทางการเกษตร ตลอดจนการปลูกฝงทัศนคติที่ดี มีความอดทน เห็นคุณคาของ 

การทำงานเกษตร ความรูที่ไดสามารถนำไปใชในการผลิตอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเปน 

การชวยลดรายจายของครัวเรือนได 

นอกเหนือจากอาชีพการเกษตรแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารียังทรง

เห็นวาการงานพื้นฐานอาชีพอื่นๆ เชน การประกอบอาหาร การแปรรูปถนอมอาหาร การเพาะขยายพันธุ

ไม พันธุสัตว ศิลปหัตถกรรม การตัดเย็บเสื้อผา งานกอสราง ชางยนต ชางไฟฟา งานซอมแซมเครื่องใช

อุปกรณตางๆ ภายในครัวเรือน ก็เปนพื้นฐานที่จะเปนประโยชนในการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กและ

เยาวชนดวย และเปนฐานสำหรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังทรงเนนถึง

การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนสามารถชวยเหลือตนเองได รวมทั้งชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรูจัก 

เสียสละเพื่อสวนรวม โดยใชหลักการสหกรณ พรอมทั้งการฝกการทำงานรวมกันอยางมีระบบและ

แบบแผน การจดบันทึก การจัดทำบัญชีเพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 

เปาหมาย 

๑. เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรูและทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหาร

เพื่อการบริโภค และทางดานอาชีพที่จำเปนในการดำรงชีวิต 

๒. เด็กและเยาวชนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักการและอุดมการณสหกรณ 

กรอบการดำเนินงาน 

๑. จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะ และเจตคติในการทำเกษตรยั่งยืนของ

เด็กและเยาวชน ผลผลิตที่ไดสามารถนำมาใชเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน

ของโรงเรียน และสงเสริมการขยายผลสูครัวเรือนในพื้นที่ที่มีความพรอม 

๒. จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการการผลิต และการจัดการผลผลิตอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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๓. จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะ และเจตคติในงานอาชีพที่จำเปน

สำหรับชีวิตประจำวัน 

๔. จัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมที่เนนการปลูกฝงลักษณะนิสัยการชวยตนเองและ 

ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณสหกรณ 

๕. จัดกิจกรรมสหกรณ ไดแก กิจกรรมรานคา กิจกรรมออมทรัพย เพื่อพัฒนาความรูและ

ทักษะเบื้องตนของเด็กทางดานสหกรณ 

วัตถุประสงคที่ ๕  ปลกูฝงจติสำนกึและพฒันาศกัยภาพของเดก็และเยาวชน 

  ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สถานการณความขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี 

แนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลตอสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน ดังจะเห็นไดจาก พื้นที่

ปาลดลง การขาดแคลนน้ำในระดับรุนแรง แตยังมีน้ำหลากทวมเปนประจำ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม  

ดินขาดความอุดมสมบูรณ ถูกชะลางพังทลาย ระบบนิเวศเสียสมดุล และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ลดลง เหลานี้ลวนเปนเรื่องที่ทุกคนตองรวมมือกันแกไข 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหวงใยและทรงเห็นถึงความจำเปน 

อยางยิ่งที่จะตองเรงฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนสูสมดุลโดยเร็วที่สุด โดย

เฉพาะพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาสวนใหญเปนพื้นที่ปา พื้นที่ตนน้ำ พื้นที่ชุมน้ำ พื้นที่เขตปาสงวน  

ดังนั้นหากเด็กและเยาวชนซึ่งเปนพลังสำคัญที่จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูการใชทรัพยากร

ของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพไดมีประสบการณตรงจากสภาพที่เปนจริงของทองถิ่น ก็จะชวยในการ

ฟนฟูและรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งถือวาเปนรากฐานของประเทศ

ใหมั่นคงและยั่งยืนตอไปได 

เปาหมาย 

๑. เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรูและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอการ

ดำรงชีวิต 

๒. เด็กและเยาวชนทุกคนมีลักษณะนิสัยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

อยูในสภาพที่ดี และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

กรอบการดำเนินงาน 

๑. จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่พบในทองถิ่น

เชน การใชพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปาถูกทำลาย ไฟปา ควันพิษ เปนตน และการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชน้ำ การใชไฟฟา เปนตน 

๒. จัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
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๓. รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสำนึก ความรู

ความเขาใจในเรือ่งการใชทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนืใหกบัคนในทองถิน่ 

๔. จัดกระบวนการเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดสำรวจ เก็บขอมูล วิเคราะหคุณคาของความ

หลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น และจัดเวทีเพื่อใหเด็กเผยแพรองคความรูและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

๕. สงเสริมการอนุรักษพื้นที่ปาบริเวณใกลโรงเรียนเพื่อการเรียนรู ตลอดจนการปลูกหญาแฝก

เพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 

วัตถุประสงคที่ ๖ เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ 

  และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นวาพื้นที่เปาหมายในการพัฒนามัก

เปนชุมชนที่กอตั้งมาชานาน มีความหลากหลายของเชื้อชาติที่มีวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภูมิปญญา

ทองถิ่นที่แตกตางกันและเปนเอกลักษณเฉพาะของตน จึงมีพระราชดำริที่จะปลูกฝงเด็กและเยาวชนให

รูจักรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นไว ปองกัน

ไมใหสิ่งที่ดีงามเหลานี้ถูกละเลยหรือถูกทำลายไปพรอมๆ กับการพัฒนา และที่สำคัญคือจะนำมาซึ่งความ

ภาคภูมิใจ และดำรงไวซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม  

เปาหมาย 

๑. เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของตน 

๒. เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ

ทองถิ่น และมีความรักทองถิ่น 

กรอบการดำเนินงาน 

๑. ทำการสำรวจ เก็บขอมูล บันทึก วิเคราะหคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

๒. จัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ ภาษาทองถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

๓. จัดเวทีใหเด็กและเยาวชนไดเผยแพร ประชาสัมพันธองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รวมกัน 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ทองถิ่น เชน วันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น การแตงกาย วัฒนธรรมทางอาหาร

โภชนาการ ดนตรี การแสดง กีฬา นิทานทองถิ่น ภาษาทองถิ่น พืชสมุนไพร พืชสียอมผา 

เปนตน 
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แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ นี้ ไดจัดทำเปนแผนระยะยาว ๑๐ ป เปนกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

และการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่มุงสูการเสริมสรางพลังและความเขมแข็ง

ใหกับเด็กและเยาวชน ใหสามารถดูแลและพัฒนาตนเองไดอยางสมดุลกันทั้งทางรางกาย จริยธรรม 

คุณธรรม และความรอบรู เพื่อนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและผลักดันใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตาม

พระราชประสงค โดยการพัฒนาแบบองครวมและใชทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดและใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและกรอบการดำเนินงานไวดังตอไปนี้ 

๑. สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดาร วัตถุประสงคของการพัฒนา ตลอดจนสาระสำคัญของแผนใหกับผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ

ในทุกภาคสวนในทุกระดับ เพื่อใหมีความเขาใจที่ชัดเจนและตรงกัน สามารถรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนา

ไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาโดยเปดโอกาสใหชุมชนเขารวมใน

การพัฒนาแผนดวย และประสานการจัดทำแผนสนับสนุนของภาคสวนตางๆ ใหสนับสนุนซึ่งกันและกัน

อยางเหมาะสม ขจัดความซ้ำซอนของแผน และตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดย

ดำเนินการเปน ๒ ชวงเวลา ไดแก ชวง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประสานงานใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันกาล 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความโปรงใส ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองมีจุดมุงหมายหลักรวมกันที่จะ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาตนเองได มีภูมิคุมกันที่ดี และมีศักยภาพในการ

เผชิญกับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ทุกภาคสวน

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได และทุกภาคสวนมีความคลองตัวในการปรับบทบาทใหเหมาะสมกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมซ้ำซอนกันแตสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได 

โครงสรางในการประสานงานประกอบดวย 

ภาครัฐ 

สวนกลาง ทำหนาที่ประสานและอำนวยความสะดวกใหหนวยงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 

ชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามแผน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ 

บทที่  

การนำแผนสูการปฏิบัติ 
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สวนพื้นที่ (ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล) ทำหนาที่ประสานแผนและงบประมาณระหวาง 

หนวยงานสวนกลางและสถานศึกษา นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษา ประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานในพื้นที่ 

ภาคเอกชน 

สนับสนุน ใหการชวยเหลือ ถายทอดประสบการณ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา 

ภาคชุมชน 

สรางความตระหนักและทัศนคติที่ดีในการมีสวนรวมในการพัฒนา ความเปนเจาของและความ 

รับผิดชอบตอสถานศึกษา รวมจัดทำแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมกิจกรรมพัฒนาของสถานศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อการพึ่งตนเองในการพัฒนาไดในอนาคต 

๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล พัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดที่

เหมาะสม พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงขอมูลขาวสารสำหรับนำ

มาใชในการปฏิบัติงาน สงเสริมและสนับสนุนใหผูเกี่ยวของในระดับพื้นที่สามารถติดตามความกาวหนา

ของการดำเนินงานอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำป จัดใหมีการสุม

สำรวจและประเมินผลการดำเนินงานตามสภาพที่เปนจริงของแตละสถานศึกษาเปนระยะ อยางนอย  

๒ ครัง้คอื ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และป พ.ศ. ๒๕๕๙ และเผยแพรผลการประเมนิใหกบัทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ 

๕. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อ

เปดโลกทัศน เพิ่มพูนความรูและประสบการณ และพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ ทั้งในรูปของการ

ศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การฝกอบรมระยะยาว การฝกอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงาน การรวมประชุมวิชา

การ และการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรใหตรง

ตามภาระหนาที่ อีกทั้งจะตองสนับสนุนการเตรียมบุคลากรใหพรอมในการถายทอดประสบการณใหกับ

พื้นที่อื่นภายในประเทศ หรือประเทศอื่นที่ขอพระราชทานความชวยเหลือ 

๖. กำหนดนโยบายและมาตรการในการธำรงรักษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกสวนในทุก

ระดับ และสามารถนำสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมไดอยางรวดเร็ว 

๗. สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูและการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไป

ใชประโยชนทั้งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกระบวนการเรียนรู เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดย

สนับสนุนใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทำงานวิจัยและพัฒนาจากงานประจำ และครูในสถานศึกษาดำเนินงาน

วิจัยในชั้นเรยีน และตองมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 

๘. กำหนดแนวทางในการถายโอนสถานศึกษาที่ชัดเจน ทั้งในกรณีของการถายโอน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใหกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการถายโอนให

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อไมใหเด็กขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเพื่อให

หนวยงานที่รับการถายโอนสามารถสานตองานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ 

ไดภายหลังจากการมอบโอนแลว 
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ 
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โครงการตามพระราชดำริ 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ความเปนมา 

เปนโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการในป พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมุงเนนใหนักเรียน ครู และผูปกครอง

รวมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แลวนำผลผลิตที่ไดมาประกอบเปนอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุพืช พันธุสัตว วัสดุอุปกรณการเกษตร 

และอุปกรณการประกอบอาหารใหแกโรงเรียนในโครงการ การดำเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะชวย

แกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแลว ยังทำใหเด็กนักเรียนไดรับความรูดานโภชนาการและดาน

การเกษตรแผนใหม ที่สามารถนำไปใชประกอบเปนอาชีพไดตอไป 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการบริโภคตลอดปการศึกษา โดยใช

ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 

กิจกรรมสำคัญ 

๑. พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร 

๒. ผลิตอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการในโรงเรียน ทั้ง เนื้อสัตว ปลา ถั่วเมล็ดแหง พืชผักและ

ผลไมที่หลากหลายเหมาะสมกับทองถิ่นโดยเฉพาะกลวยและมะละกอ โดยใชรูปแบบ

การเกษตรแบบผสมผสานและชีววิธี ใหมีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันอยางตอเนื่อง 

และสอดคลองกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน 

๓. สงเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช เพื่อเก็บไวใชในฤดูขาดแคลน 

๔. ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณคา และถูกสุขลักษณะ 

๕. เฝาระวังและติดตามทางโภชนาการ รวมทั้งการตรวจสุขภาพและปรับปรุงภาวะโภชนาการ

ของนักเรียนและของชุมชน 

๖. จัดการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนใหสอดคลองกับกิจกรรมของ

โครงการ 
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

ความเปนมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปญหาการระบาดของโรค

คอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน ทั้งจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข และจากการที่พระองค

ทรงพบเห็นในระหวางเสด็จฯ เยี่ยมเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงมีพระราชดำริที่จะ

ดำเนินการเพื่อชวยแกไขปญหาเหลานี้ โดยเสริมการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โครงการนี้ไดเริ่ม

ดำเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๓๓ โดยคาดหวังวา หากมีการดำเนินงานควบคุม 

และปองกันโรคขาดสารไอโอดีนไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องแลว ก็จะเปนการชวยแกปญหา

สาธารณสุขของประเทศโดยสวนรวมได 

วัตถุประสงค 

เพื่อควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดาร 

กิจกรรมในโรงเรียน 

๑. ดื่มน้ำเสริมไอโอดีนเปนประจำทุกวัน 

๒. สงเสริมการใชเกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันเปนประจำทุกวัน 

๓. เฝาระวังโรคขาดสารไอโอดีน โดยตรวจคอพอกในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 

๔. อบรมใหความรูแกเด็กนักเรียน เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน  

กิจกรรมในหมูบาน 

๑. อบรมใหความรูแกประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน 

๒. รณรงคการใชเกลือเสริมไอโอดีนและ/หรือน้ำหยดไอโอดีนในน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารใน

ครัวเรือนเปนประจำทุกวัน 

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย 

แมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

ความเปนมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักวาการที่คนเราจะมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพอนามัยดีนั้น จะตองเริ่มตนตั้งแตอยูในครรภมารดา นั่นคือแมจะตองมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพอนามัยดีดวย ถาแมขาดสารอาหารก็จะสงผลกระทบตอเด็กที่จะเกิดออกมา ทั้ง

ดานการเจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกายและสมอง ดังนั้นจึงมีพระราชดำริใหดำเนินโครงการนี้ขึ้น

ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปที่อยูในถิ่น

ทุรกันดาร ไดรับบริการที่เหมาะสม และไดรับความรูดานอาหารและโภชนาการ เพื่อชวยใหแมมีภาวะ

โภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิดรอด มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ 

กิจกรรมสำคัญ 

๑. การใหบริการการดูแลอนามัยแมและเด็กขั้นพื้นฐาน โดยแสวงหาคนในพื้นที่เพื่อทำหนาที่

เปนผูใหบริการ แลวอบรมผูใหบริการ ทั้งดานความรู วิธีการและเทคนิคตางๆ เกี่ยวกับการ

ใหบริการงานอนามัยแมและเด็ก และการสงเสริมโภชนาการ ใหมีการประสานงานรวมกับ

เจาหนาที่สาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จำเปนในการใหบริการ 

๒. รณรงคใหประชาชนรวมดูแลแมและเด็กทั้งในครอบครัวของตนเองและชุมชน 

๓. สนับสนุนอาหารเสริมและยาที่จำเปนแกแมและเด็ก 

๔. ศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการในการใหบริการที่เหมาะสมตอขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชน

ในบางพื้นที่ ไดแก ชาวไทยภูเขา และชาวไทยมุสลิม 

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

ความเปนมา 

เปนโครงการที่ดำเนินการขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดารซึ่ง

ประสบกับความขาดแคลนในหลายๆ ดาน ใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับอยาง

ถูกตอง ดวยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะชวยใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจในวิชาการอยางดี พรอมที่

จะไปศึกษาตอในระดับสูงตอไปไดเทาเทียมกับคนอื่นๆ และชวยใหครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครูตำรวจ

ตระเวนชายแดน ซึ่งไมไดมีอาชีพครูโดยตรงทำหนาที่ครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

กิจกรรมสำคัญ 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

๒. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม โดย 



ภาคผนวก ก  
โครงการตามพระราชดำริ 

27

๒.๑ สนับสนุนสิ่งจำเปนในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดลอมเพื่อเกื้อหนุน

ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒.๒ รณรงคการพัฒนาโรงเรียน เพื่อสรางบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียน 

๓. จัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน โดย 

๓.๑ จัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยใหแกโรงเรียนใหทันเวลา 

๓.๒ สนับสนุนการจัดทำสื่อการสอนโดยใชวัสดุในทองถิ่น 

๔. จัดกิจกรรมสัมพันธชุมชน และใหผูทรงคุณวุฒิประจำทองถิ่นไดถายทอดความรูเกี่ยวกับ

ประวัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนภูมิปญญาของทองถิ่น 

๕. จัดใหมีการเรียนการสอนในกิจกรรมรวมหลักสูตร โดยเนนไปที่กิจกรรมการเกษตร  

การอาชีพ การสหกรณ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม และอื่นๆ 

๖. จัดการเรียนการสอนทางไกล 

๗. จัดหองสมุดใหเปนที่สำหรับการศึกษาคนควาของนักเรียนและชุมชน  

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ความเปนมา  

จากการที่ทรงประจักษวา เด็กนักเรียนในโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๖ แลว สวนใหญจะไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูง เนื่องจากทางบานมีฐานะยากจน 

และตามชายแดนมักไมมีโรงเรียนที่เปดสอนในระดับสูง จึงมีพระราชประสงคจะพระราชทานพระราชา- 

นุเคราะหใหนักเรียนเหลานั้นไดมีโอกาสศึกษาตอตามระดับสติปญญาและความเหมาะสม และ 

โปรดเกลาฯ ใหดำเนินโครงการนี้ขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๑ 

วัตถุประสงค 

เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารไดรับการศึกษาตอตามความสามารถ 

และกลับไปชวยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 

กิจกรรมสำคัญ 

๑. คัดเลือกนักเรียนในทองถิ่นทุรกันดารเขาเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห 
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๒. จัดอบรมประจำปเพื่อชี้แจง แนะนำแนวทางปฏิบัติตัวของนักเรียน ปลูกฝงอุดมการณ ความ

สำนึกในความเปนไทย ใหมีความรักในถิ่นที่อยู และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดย 

๓.๑ ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียน 

๓.๒ จัดสอนเสริม หรือฝกอบรมเพิ่มเติม 

๓.๓ จัดอบรมและแนะแนวการศึกษาตอ 

๔. กำหนดแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร สำหรับเปนแนวทางในการ

ศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะหตอไป 

๕. สงเสริมใหนักเรียนมีงานทำตามคุณวุฒิของนักเรียน 

๖. ใหคำปรึกษาและชวยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห ดานการเรียน การเงิน ตลอดจน

การแกปญหา และพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

โครงการฝกอาชีพ 

ความเปนมา 

เปนโครงการที่โปรดเกลาฯ ใหดำเนินการในป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อฝกอาชีพใหกับ

ศิษยเกาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไมอาจศึกษาในระดับสูงตอไปได และเนนใหมีการฝกอาชีพ 

ที่เหมาะสมสำหรับทองถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกใหจัดทำในโรงเรียนทดลองกอนภาคละ ๑ โรง โดยมี 

กรมอาชีวศึกษารับไปสนองพระราชดำริฯ 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

๒. เพือ่ใหเยาวชนทีจ่บการศกึษาจากโรงเรยีนมวีชิาชพีตดิตวัและสามารถนำไปประกอบอาชพีได 

กิจกรรมสำคัญ 

๑. ฝกทักษะและความรูดานวิชาชีพใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

๒. สงเสริมอาชีพใหแกเยาวชนในทองถิ่น 

๓. สงเสริมความรวมมือจากภาคเอกชน 

๔. ดำเนินงานฝกอาชีพในศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
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โครงการสงเสริมสหกรณ 

ความเปนมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นวา การปลูกฝงสหกรณแกเด็ก

และเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเปนอันดับแรก จะกอใหเกิดความรวมมือรวมแรงรวมใจในกลุมของเด็ก

นักเรียน ตลอดจนครูและประชาชนในทองถิ่นอยางเปนระบบและตอเนื่อง เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

การเห็นแกประโยชนสวนรวม การรวมกลุมกันในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น  

จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมตำรวจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บานภูตาง อำเภอบานโคก  

จังหวัดอุตรดิตถ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ใหดำเนินการสหกรณในโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน และมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๗ 

มิถุนายน ๒๕๓๔ ใหสงเสริมวิธีสหกรณใหแพรหลายไปยังเด็กนักเรียน จึงไดเริ่มดำเนินโครงการสงเสริม

สหกรณตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตนมา 

วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมความรู และทักษะดานสหกรณ และสรางลักษณะนิสัยที่สอดคลองกับอุดมการณ

สหกรณใหแกเด็กนักเรียน 

กิจกรรมสำคัญ 

๑. จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ  

๒. จัดใหมีกิจกรรมสหกรณภาคปฏิบัติ เชน กิจกรรมรานคา กิจกรรมออมทรัพย และกิจกรรม

การเกษตร เพื่อเปนการฝกทักษะของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมสหกรณตามความ

พรอมของแตละโรงเรียน 

๓. จัดใหมีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณกับสหกรณตัวอยาง 

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความเปนมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบำรุงที่ ๑๐๗ บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เมื่อ ๖ กุมภาพันธ 

๒๕๓๐ มีพระราชดำริใหดำเนินการปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแกเด็กนักเรียน และให

โรงเรียนปลูกสะเดา ซึ่งนอกจากจะนำมาประกอบเปนอาหาร อาศัยเปนรมเงาแลว เมล็ดสะเดายังใชใน
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การปองกันกำจัดแมลงในฝกไดดวย ซึ่งไมมีสารพิษตกคางและทำลายสภาพแวดลอมเหมือนสารเคมีทั่วๆ

ไป จากพระราชดำริขางตน จึงไดขยายกิจกรรมออกไปยังโรงเรียนอื่นๆ ดวย 

วัตถุประสงค 

เพื่อปลูกฝงใหเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมสำคัญ 

๑. จัดการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน  

๒. ใหความรูแกประชาชนเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๓. ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  

 ตัวอยางเชน 

 ๓.๑ ใชอินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน และลดการใชสารเคมี 

 ๓.๒ ปลูกไมใชสอย 

 ๓.๓ สาธิตและสงเสริมการใชประโยชนจากหญาแฝก 

 ๓.๔ พัฒนาปาชุมชนในพื้นที่ 

 ๓.๕ บริหารจัดการน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด 

✵ ✵ ✵ ✵ ✵ 
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ภาคผนวก ข 
พื้นที่เปาหมาย 

(ขอมูลปการศึกษา ๒๕๕๑) 

๑. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

๑.๑ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จำนวน ๘ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.บานเขาฉลาด เขาฉลาด ๗ เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 

 ๒ ตชด.บานทากุม (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล ทากุม ๓ ทากุม เมือง ตราด 

  อุปถัมภ) 

 ๓ ตชด.บานหางแมว หางแมว ๔ ขุนซอง แกงหางแมว จันทบุรี 

 ๔ ตชด.บานบอชะอม บอชะอม ๑๑ พวา แกงหางแมว จันทบุรี 

 ๕ ตชด.บานคลองแดง คลองแดง ๑๒ พวา แกงหางแมว จันทบุรี 

 ๖ ตชด.บานน้ำแดง น้ำแดง ๖ บางชัน ขลุง จันทบุรี 

 ๗ ตชด.บานคลองมะลิประเวศนวิทยา คลองมะลิ ๘ อางคีรี มะขาม จันทบุรี 

 ๘ ตชด.สิงคโปรแอรไลนสเฉลิมพระเกียรติ หนองบอน ๑๖ ทุงขนาน สอยดาว จันทบุรี 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๖ รอบ  

  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

๑.๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จำนวน ๑๑ แหง 

 ๑ ตชด.บานน้ำออม น้ำออม ๑๐ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 

 ๒ ตชด.การบินไทย ใหมการบิน ๙ ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแกว 

   ไทย 

 ๓ ตชด.บานคลองตะเคียนชัย คลอง ๕ ทุงมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแกว 

   ตะเคียนชัย  

 ๔ ตชด.พีระยานุเคราะหมูลนิธิในพระอุปถัมภ คลองชล ๑๑ วงัทอง วังสมบูรณ สระแกว 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

  ในวโรกาสครองราชยปที่ ๕๐ 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๕ ตชด.วังศรีทอง โพธิ์เงิน ๑๕ วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว 

 ๖ ตชด.บานทุงกบินทร ทุงกบินทร ๕ วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 

 ๗ ตชด.บานเขาสารภี เขาสารภี ๓ ทับพริก อรัญประเทศ สระแกว 

 ๘ ตชด.ประชารัฐบำรุง ๑ หนอง ๔ ปาไร อรัญประเทศ สระแกว 

   หญาปลอง 

 ๙ ตชด.บานนาอสิาน (มลูนธิสิมุติร เลศิสมุติรกลุ  นาอิสาน ๑๖ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

  อุปถัมภ)  

 ๑๐ ตชด.บานนายาว นายาว ๑๙ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

 ๑๑ มัธยมพระราชทานนายาว* ทุงเหียง ๑๘ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

๑.๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จำนวน ๑๑ แหง (ตอ) 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.ตะโกปดทอง ตะโกบน ๘ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 

 ๒ ตชด.บานถ้ำหิน ถ้ำหิน ๕ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 

 ๓ ตชด.วิจิตรวิทยาคาร อีปู ๑ ปล็อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

 ๔ ตชด.บานแมน้ำนอย แมน้ำนอย ๕ ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 

 ๕ ตชด.เฮงเค็ลไทย มะเซอยอ ๔ บองตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 

 ๖ ตชด.ตนมะมวง พุหวา ๗ วังกระแจ ไทรโยค กาญจนบุรี 

 ๗ ตชด.มิตรมวลชน ๒ ตีนตก ๑ เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

 ๘ ตชด.บานเรดาร (มร.เจอรเกน มูลเดอร  เรดาร ๔ ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 

  อุปถัมภ)  

 ๙ ตชด.สุนทรเวช สะเนพอง ๑ ไลโว สังขละบุรี กาญจนบุรี 

 ๑๐ ตชด.บานทิไลปา ทิไลปา ๕ ไลโว สังขละบุรี กาญจนบุรี 

 ๑๑ ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ เวียคาดี้ ๕ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 

 ๑๒ ตชด.บานปล็อกคี่ ปล็อกคี่ ๕ ปล็อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

๑.๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำนวน ๑๒ แหง 

* โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.นเรศวรบานหวยโสก ปางไม ๙ ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี 

 ๒ ตชด.บานโปงลึก โปงลึก ๒ หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบุรี 

 ๓ ตชด.บานยานซื่อ ยานซื่อ ๙ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 

 ๔ ตชด.บานเขาจาว เขาจาว ๑ เขาจาว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

 ๕ ตชด.บานทาวังหิน ทาวังหิน ๔ เขาจาว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

 ๖ ตชด.บานปาหมาก ปาหมาก ๘ ศาลาลัย กิ่ง อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 

 ๗ ตชด.บานแพรกตะครอ แพรกตะครอ ๑๑ บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

 ๘ ตชด.นเรศวรปาละอู ปาละอู ๓ หวยสัตวใหญ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

 ๙ ตชด.บานคลองนอย คลองนอย ๗ หวยสัตวใหญ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

๑.๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จำนวน ๙ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.บานตาแตรว ตาแตรว ๙ เทพรักษา สังขะ สุรินทร 

 ๒ ตชด.บานตาตุม ตาตุม ๑๔ ตาตุม สังขะ สุรินทร 

 ๓ ตชด.บานโคกแสลง โคกแสลง ๗ ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร 

 ๔ ตชด.พีระยานุเคราะหมูลนิธิในพระอุปถัมภ โคกปาจิก ๑๘ ปรือ ปราสาท สุรินทร 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒  

  เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  

  ในวโรกาสครองราชยปที่ ๕๐ 

 ๕ ตชด.บานชำปะโต ชำปะโต ๓ อาโพน บัวเชด สุรินทร 

 ๖ ตชด.บานรุน รุน ๗ อาโพน บัวเชด สุรินทร 

 ๗ ตชด.ชมรม ๙ สมาคมจีนแหงประเทศไทย  โรงเลื่อย ๖ ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย 

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

  เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ  

  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

๑.๕ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จำนวน ๗ แหง 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.บานปากลา ปากลา ๕ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 

 ๒ ตชด.บานตาเอ็ม ตาเอ็ม ๒ ตาเกา น้ำขุน อุบลราชธานี 

 ๓ ตชด.บานทาแสนคูณ ทาแสนคูณ ๑๒ โคมประดิษฐ น้ำยืน อุบลราชธานี 

 ๔ ตชด.บานคำสะอาด คำสะอาด ๕ ยางใหญ น้ำยืน อุบลราชธานี 

 ๕ ตชด.บานปาไม เจริญชัย ๑๔ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 

 ๖ ตชด.บานแกงศรีโคตร แกงศรีโคตร ๓ โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี 

 ๗ ศกร.ตชด.ชุมชนปาหญาคา ชุมชน - โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี 

   ปาหญาคา  

 ๘ ตชด.บานหวยฆอง หวยฆอง ๕ ปากอ ชานุมาน อำนาจเจริญ 

 ๙ ตชด.บานหนองใหญ หนอง ๘ รุง กันทรลักษ ศรีสะเกษ 

   โปรงใหญ 

 ๑๐ ตชด.บานศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ๕ ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร 

หมายเหตุ ศกร.ตชด. หมายถึง ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

๑.๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จำนวน ๑๐ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.คอ็กนสิไทยเฉลมิฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป  พรหมศรีธาตุ ๙ แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 

  วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ 

  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ๒ ตชด.ทาอากาศยานแหงประเทศไทย  ศรีถาวรพนา ๑๒ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 

  เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป  

  วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ 

  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

 ๓ ตชด.ชูทิศวิทยา นอยลวงมอง ๘ หนองเทา ทาอุเทน นครพนม 

 ๔ ตชด.บานหาดทรายเพ หาดทรายเพ ๕ หนองเทา ทาอุเทน นครพนม 

 ๕ ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ ๘ โนนอุดมดี ๖ ดอนเตย นาทม นครพนม 

 ๖ ตชด.บานนาสามัคคี นาสามัคคี ๑๒ นาทม นาทม นครพนม 

 ๗ ตชด.บานหนองดู หนองดู ๗ นาใน โพนสวรรค นครพนม 

 ๘ ตชด.คอนราดเฮงเค็ล โนนขาม ๖ นาใน โพนสวรรค นครพนม 

๑.๗ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จำนวน ๘ แหง 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.บานหวยเวียงงาม หวยเวียงงาม ๘ นายูง นายูง อุดรธานี 

 ๒ ตชด.บานเมืองทอง เมืองทอง ๑๑ โนนทอง นายูง อุดรธานี 

 ๓ ตชด.บานนาชมภู (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล  นาชมภู ๘ บานกอง นายูง อุดรธานี 

  อุปถัมภ)  

 ๔ ตชด.บานเทพภูเงิน เทพภูเงิน ๗ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 

 ๕ ตชด.บานนาแวง นาแวง ๘ นาสวรรค บึงกาฬ หนองคาย 

 ๖ ตชด.บานหนองตะไก หนองตะไก ๗ โปงเปอย บึงกาฬ หนองคาย 

 ๗ ตชด.บานหวยดอกไม หวยดอกไม ๘ วิศิษฐ บึงกาฬ หนองคาย 

 ๘ ตชด.เฉลิมราษฎรบำรุง หวยลาด ๘ นาดี ดานซาย เลย 

 ๙ ตชด.บานหนองแคน หนองแคน ๙ นาดวง นาดวง เลย 

 ๑๐ ตชด.บานนาปอ นาปอ ๔ แสงภา นาแหว เลย 

 ๑๑ ตชด.ฮิลมารพาเบิล เหมืองทอง ๙ เชียงกลม ปากชม เลย 

 ๑๒ ตชด.บานหวยเปา หวยเปา ๕ ปากชม ปากชม เลย 

 ๑๓ ตชด.บานนานกปด นานกปด ๕ หวยบอซืน ปากชม เลย 

 ๑๔ ตชด.บานวังชมภู วังชมภู ๕ ทรัพยไพวัลย เอราวัณ เลย 

๑.๘ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ จำนวน ๑๔ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง หวยไผ ๑๑ บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ 

 ๒ ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ๑ ภูตาง ๑๐ บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ 

 ๓ ตชด.บานโปงตะแบก โปงตะแบก ๑๐ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 

 ๔ ตชด.บานลาดเรือ ลาดเรือ ๓ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 

 ๕ ตชด.บานรักไทย รักไทย ๖ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 

 ๖ ตชด.บานนุชเทียน นุชเทียน ๗ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 

 ๗ ตชด.อาทรอุทิศ โปงสอ ๖ น้ำกุม นครไทย พิษณุโลก 

๑.๙ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ จำนวน ๗ แหง 

* โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน ปางพริก ๓ ผาชางนอย ปง พะเยา 

 ๒ ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ๑๐๐ป  สะไล ๒ บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน 

  วันคลวยวันพระราชสมภพ  

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ 

 ๓ ตชด.พีระยานุเคราะหมูลนิธิในพระอุปถัมภ สวาง ๑๐ หนองแดง แมจริม นาน 

  สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ๓  

  เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  

  ในวโรกาสครองราชยปที่ ๕๐ 

 ๔ ตชด.บำรุงที่ ๙๘ น้ำป ๕ น้ำมวบ เวียงสา นาน 

 ๕ ตชด.ผูบังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน หวยเลา ๑ ชนแดน สองแคว นาน 

 ๖ ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา กิ่วกาญจน ๖ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 

 ๗ ตชด.เทคนิคดุสิต หวยสานลีซอ ๑ หวยชมภู เมือง เชียงราย 

 ๘ ตชด.บำรุงที่ ๘๗ อากู ๓ เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย 

 ๙ ตชด.ศรีสมวงศ สามัคคีเกา ๑๑ แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย 

 ๑๐ ตชด.สังวาลยวิท ๘ จะลอ ๑๐ แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย 

 ๑๑ ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ ๓ หินแตก ๑ แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 

 ๑๒ ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ ๔ หัวแมคำ ๔ แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 

 ๑๓ ตชด.บำรุงที่ ๑๑๒ โปงไฮ ๒๑ แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 

 ๑๔ ตชด.บานนาโต (วปรอ. ๓๔๔ อุปถัมภ) นาโต ๒๐ แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 

 ๑๕ ตชด.การทาอากาศยานแหงประเทศไทย นาโต ๒๐ แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 

  เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  

  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ 

  พระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖*  

 ๑๖ ตชด.บานดอยลาน ดอยลาน ๔ วาวี แมสรวย เชียงราย 

 ๑๗ ตชด.สมถวิลจินตมัย หวยแลง ๒ ทาขาม เวียงแกน เชียงราย 

 ๑๘ ตชด.ชนัตถปยะอุย เจดียทอง ๓ ปอ เวียงแกน เชียงราย 

๑.๑๐ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ จำนวน ๑๘ แหง 

* โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 



ภาคผนวก ข  
พื้นที่เปาหมาย 

37

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ศกร.ตชด.บานโตแฮ โตแฮ ๕ แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน 

 ๒ ศกร.ตชด.บานจอปราคี จอปราคี ๙ แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน 

 ๓ ศกร.ตชด.บานปอหมื้อ ปอหมื้อ ๙ แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน 

 ๔ ศกร.ตชด.บานโกแประ โกแประ ๙ แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน 

 ๕ ตชด.บานตุน (ชมรม ๙ สมาคมจีน ตุน ๔ หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน 

  แหงประเทศไทยอุปถัมภ)  

 ๖ ตชด.บานแมลางิ้ว แมลางิ้ว ๑๒ แมลางิ้ว แมลานอย แมฮองสอน 

 ๗ ตชด.ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ แสนคำลือ ๒ ถ้ำลอด ปางมะผา แมฮองสอน 

 ๘ ตชด.ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ ๒ ปุงยาม ๕ นาปูปอม ปางมะผา แมฮองสอน 

 ๙ ตชด.ทานผูหญิงประไพ ศิวะโกเศศ  ผาแดง ๑๒ สบโขง อมกอย เชียงใหม 

 ๑๐ ตชด.รางวัลอินทิรา คานที พะกะเช ๑๑ แมตื่น อมกอย เชียงใหม 

 ๑๑ ตชด.รัปปาปอรต ปาเกี๊ยะใน ๘ บอแกว สะเมิง เชียงใหม 

 ๑๒ ตชด.เบญจมะ ๑ สามหมื่น ๖ เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม 

 ๑๓ ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ จะนะ ๑๒ แมอาย แมอาย เชียงใหม 

 ๑๔ ตชด.เฮียงไทยธำรงค ปูหมื่นใน ๑๕ แมสาว แมอาย เชียงใหม 

 ๑๕ ตชด.ไลออนสมหาจักร ๙ ปาขาวหลาม ๗ กึ๊ดชาง แมแตง เชียงใหม 

 ๑๖ ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ ใหมพัฒนา ๑๔ แมนาจร แมแจม เชียงใหม 

   สันติ 

 ๑๗ ตชด.บานแมลอง แมลอง ๓ บานทับ แมแจม เชียงใหม 

 ๑๘ ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภ ๒ แมละงอง ๖ น้ำแพร พราว เชียงใหม 

 ๑๙ ตชด.อาโอยามา ปาคา ๑๑ มอนปน ฝาง เชียงใหม 

 ๒๐ ตชด.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ แกนอย ๒ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม 

  พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี 

  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  

  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  

  (นางอั้งไซอิม แซตั้ง อุปถัมภ)  

 ๒๑ ตชด.บานหนองแขม หนองแขม ๑๑ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม 

หมายเหตุ ศกร.ตชด. หมายถึง ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

๑.๑๑ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จำนวน ๒๑ แหง 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.บานแมจันทะ แมจันทะ ๘ แมจัน อุมผาง ตาก 

 ๒ ตชด.บานเลตองคุ เลตองคุ ๑๐ แมจัน อุมผาง ตาก 

 ๓ ตชด.บานหมองกั๊วะ หมองกั๊วะ ๗ แมจัน อุมผาง ตาก 

 ๔ ตชด.บานแมกลองคี แมกลองคี ๓ โมโกร อุมผาง ตาก 

 ๕ ตชด.ทานผูหญงิทวี มณีนุตร ขุนหวย ๖ พระธาตุ แมสอด ตาก 

   แมสอด  ผาแดง 

 ๖ ศกร.ตชด.ทีวะเบยทะ ทีวะเบยทะ ๑๐ แมตื่น แมระมาด ตาก 

 ๗ ตชด.บานแพะ แพะ ๑๒ แมตื่น แมระมาด ตาก 

 ๘ ศกร.ตชด.บานเลผะสุคี เลผะสุคี ๑๐ แมตื่น แมระมาด ตาก 

 ๙ ศกร.ตชด.บานเลอตอ เลอตอ ๑๓ แมตื่น แมระมาด ตาก 

 ๑๐ ศกร.ตชด.บานวะกะเลโคะ วะกะเลโคะ ๑๓ แมตื่น แมระมาด ตาก 

 ๑๑ ตชด.บานแสมใหญ  แสมใหญ ๔ สามหมื่น แมระมาด ตาก 

  (สกุลโกมารกุล-บุนนาค อุปถัมภ)  

 ๑๒ ศกร.ตชด.บานแมละนา แมละนา ๖ ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก 

 ๑๓ ศกร.ตชด.บานแมอมยะ แมอมยะ ๗ ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก 

 ๑๔ ศกร.ตชด.บานเลโพเด เลโพเด ๙ แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก 

 ๑๕ ศกร.ตชด.บานพอบือละคี พอบือละที ๔ แมสอง ทาสองยาง ตาก 

 ๑๖ ตชด.บานกามาผาโด กามาผาโด ๕ แมหละ ทาสองยาง ตาก 

 ๑๗ ศกร.ตชด.บานตีนดอย ตีนดอย ๕ แมหละ ทาสองยาง ตาก 

 ๑๘ ศกร.ตชด.บานแมหละคี แมหละคี ๑๒ แมหละ ทาสองยาง ตาก 

 ๑๙ ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร ๓ แมออกฮู ๙ แมหละ ทาสองยาง ตาก 

 ๒๐ ศกร.ตชด.บานคะเนจือทะ คะเนเจือทะ ๙ แมอุสุ ทาสองยาง ตาก 

 ๒๑ ตชด.เทคนิคอาสา ๑ ปะนอยปู ๕ แมอุสุ ทาสองยาง ตาก 

หมายเหตุ ศกร.ตชด. หมายถึง ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

 

๑.๑๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จำนวน ๒๑ แหง 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.บานยางโพรง ยางโพรง ๗ ปากหมาก ไชยา สุราษฎรธานี 

 ๒ ตชด.บานกอเตย กอเตย ๑๑ คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี 

 ๓ ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ ๑ บางเตา ๑๐ บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 

 ๔ ตชด.บานคลองวาย คลองวาย ๗ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี 

 ๕ ตชด.บานในวง ผาพิง ๑ ในวงเหนือ ละอุน ระนอง 

 ๖ ตชด.สันตินิมิตร สันตินิมิตร ๑๐ รับรอ ทาแซะ ชุมพร 

 ๗ ตชด.บานพันวาล พันวาล ๑๑ รับรอ ทาแซะ ชุมพร 

 ๘ ตชด.สิริราษฎร สระขาว ๑๖ ละแม ละแม ชุมพร 

 ๙ ตชด.บานสวนเพชร คลองกลาง ๑๕ ละแม ละแม ชุมพร 

 ๑๐ ตชด.บานควนสามัคคี ควนสามัคคี ๑๓ ครน สวี ชุมพร 

 ๑๑ ตชด.บานหวยเหมือง หวยเหมือง ๑๓ นาขา หลังสวน ชุมพร 

๑.๑๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จำนวน ๑๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

  ๑ ตชด.บานเขาวัง คีรีใหม ๑๒ หินตก รวนพิบูลย นครศรธีรรมราช 

๑.๑๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค ลำปาด ๔ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 

 ๒ ตชด.บานสานแดง ปาลมไทย ๑๑ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 

 ๓ ตชด.เชิญ พิศลยบุตร ซอนทอง ๙ ทับชาง นาทวี สงขลา 

 ๔ ตชด.บานประกอบออก ประกอบออก ๓ ประกอบ นาทวี สงขลา 

 ๕ ตชด.บานทุงสบายใจ ทุงสบายใจ ๖ ทุงหมอ สะเดา สงขลา 

 ๖ ตชด.ทุงไมดวน ๒ ชายควน ๔ ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา 

 ๗ ตชด.บานบาโรย บาโรย ๑๑ ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา 

 ๘ ตชด.สื่อมวลชนกีฬา หัวควน ๖ สำนักแตว สะเดา สงขลา 

 ๙ ตชด.มหาราช ๑ น้ำเชี่ยว ๔ เขาแดง สะบายอย สงขลา 

 ๑๐ ตชด.บานสำนักเอาะ สำนักเอาะ ๕ เขาแดง สะบายอย สงขลา 

 ๑๑ ตชด.บานหาดทราย หาดทราย ๖ ธารคีรี สะบายอย สงขลา 

 ๑๒ ตชด.บานควนตะแบก ควนตะแบก ๙ เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง 

 ๑๓ ตชด.สันติราษฎรประชาบำรุง สันติราษฎร ๑๔ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 

 ๑๔ ตชด.บานหินจอก หินจอก ๖ ลิพัง ปะเหลยีน ตรัง 

๑.๑๕ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จำนวน ๑๔ แหง 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

 ๑ ตชด.นิคมพิทักษราษฎร บาตูปูเตะ ๖ บานแหร ธารโต ยะลา 

 ๒ ตชด.สังวาลยวิท ๔ วังไทร ๒ แมหวาด ธารโต ยะลา 

 ๓ ตชด.บานปาโจแมเราะ ปาโจแมเราะ ๘ แมหวาด ธารโต ยะลา 

 ๔ ตชด.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน- ไบ ๕ บุดี เมือง ยะลา 

  ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องใน 

  โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐พรรษา  

  ๒ เมษายน ๒๕๔๘  

  (บริษัท กรุงไทยการไฟฟาจำกัด อุปถัมภ)  

 ๕ ตชด.โรงงานยาสูบ ๒ สะปอง ๓ ปะแต ยะหา ยะลา 

 ๖ ตชด.พีระยานุเคราะหมูลนิธิในพระอุปถัมภ ปาละเมาะ ๔ ปะโด มายอ ปตตานี 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๔  

  เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  

  ในวโรกาสครองราชยปที่ ๕๐ 

 ๗ ตชด.ไอรบือแต ไอรบือแต ๔ ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส 

 ๘ ตชด.การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  ไอรจาดา ๘ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 

  เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  

  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล 

  เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  

  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 ๙ ตชด.บานตืองอชางกลปทุมวันอนุสรณ ๑๓ ตืองอ ๓ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 

 ๑๐ ตชด.บานละโอ ละโอ ๒ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 

 ๑๑ ตชด.บานลีนานนท (มูลนิธิสุมิตร  ลีนานนท ๖ สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 

  เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ)  

๑.๑๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จำนวน ๑๑ แหง 
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๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จำนวน ๒๐ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ วัดเขาสองกลอง ** กะเหรี่ยง ๑๒ เขาเพิ่ม บานนา 

 ๒ บานหนองกันเกรา หนองกันเกรา ๕ ศรีกะอาง บานนา 

 ๓ วดัสมบรูณสามคัค ี(ปากชองประชานกุลู) ** ปากชอง ๑๐ เขาพระ เมือง 

 ๔ วัดเกาะกระชาย เกาะกระชาย ๓ เขาพระ เมือง 

 ๕ วัดโคกลำดวน โคกลำดวน ๙ พรหมณี เมือง 

 ๖ วัดเขานอย (ศิลาทองวิทยาคาร) เขานอย ๒ พรหมณี เมือง 

 ๗ วัดสันตยาราม ** หนองแสนตอ ๑๒ พรหมณี เมือง 

 ๘ วัดเอี่ยมประดิษฐ ปาสาน ๓ พรหมณี เมือง 

 ๙ วัดโยธีราษฎรศรัทธาราม คลองสะทอน ๔ พรหมณี เมือง 

 ๑๐ วัดสุตธรรมาราม จปร. ๑๓ พรหมณี เมือง 

 ๑๑ วัดวังปลาจีด วังปลาจีด ๑๕ พรหมณี เมือง 

 ๑๒ วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ ทายเกาะ ๖ พรหมณี เมือง 

 ๑๓ วัดธรรมปญญา ** ปากกระทุม ๗ พรหมณี เมือง 

 ๑๔ วัดพราหมณี พราหมณี ๙ สาริกา เมือง 

 ๑๕ วัดหุบเมย หุบเมย ๕ หินตั้ง เมือง 

 ๑๖ วัดทาดาน ** ทาดาน ๒ หินตั้ง เมือง 

 ๑๗ วัดวังยายฉิม วังยายฉิม ๖ หินตั้ง เมือง 

 ๑๘ วัดทาชัย ทาชัย ๔ หินตั้ง เมือง 

 ๑๙ บานคลอง ๑๔ ** คลอง ๑๔  ๘ ชุมพล องครักษ 

 ๒๐ วัดพลอยกระจางศรี  พลอยกระจางศรี ๑๑ บางสมบูรณ องครักษ 

  (บุญยังราษฎรนาวีอุปถัมภ) ** 

** โรงเรียนขยายโอกาส 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ รวมใจประสิทธิ์ คลองสิบสี่ ๑ บึงคอไห ลำลูกกา 

 ๒ รวมจิตประสาท เจริญผล ๖ บึงคอไห ลำลูกกา 

 ๓ รวมราษฎรสามัคคี สามัคคี ๔ บึงคอไห ลำลูกกา 

 ๔ เจริญดีวิทยา คลองแปด ๑๐ ลำลูกกา ลำลูกกา 

๒.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จำนวน ๔ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ นเรศวรหวยผึ้ง หวยผึ้ง ๔ หวยสัตวใหญ หัวหิน 

๒.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานทาผักชี ทาผักชี ๖ พระเพลิง เขาฉกรรจ 

 ๒ บานโคกนอย โคกนอย ๔ วังทอง วังสมบูรณ 

 ๓ บานคลองเจริญสุข คลองเจริญสุข ๒ วังทอง วังสมบูรณ 

๒.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑ จำนวน ๓ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานองหลุ บานองหลุ ๓ นาสวน ศรีสวัสดิ์ 

๒.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานอีกุด ** อีกุด ๒ กุสุมาลย กุสุมาลย 

 ๒ อนุบาลกุสุมาลย กุสุมาลย ๑ กุสุมาลย กุสุมาลย 

 ๓ นาเพียงสวางวิทยานุกูล ** นาเพียงใหม ๓ นาเพียง กุสุมาลย 

 ๔ บานกุงศรี กุงศรี ๑ นาเพียง กุสุมาลย 

 ๕ บานซงเตา ซงเตา ๖ นาเพยีง กุสุมาลย 

 ๖ บานหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) หนองปลาตอง ๗ นาเพียง กุสุมาลย 

 ๗ บานนาเพียง (สาขาศรีคงคำ) ศรีคงคำ ๕ นาเพียง กุสุมาลย 

๒.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ จำนวน ๒๙ แหง 

** โรงเรียนขยายโอกาส 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๘ บานนาเพียงเกาสนธิราษฎรสามัคคี นาเพียงเกา ๒ นาเพียง กุสุมาลย 

 ๙ บานโคกมวง โคกมวง ๒ นาโพธิ์ กุสุมาลย 

 ๑๐ บานนาโพธิ์คุรุราษฎรพัฒนา นาโพธิ์ ๑ นาโพธิ์ กุสุมาลย 

 ๑๑ บานมวงวิทยา ** มวง ๕ นาโพธิ์ กุสุมาลย 

 ๑๒ บานบอนสหราษฎรอุทิศ บอน ๓ นาโพธิ์ กุสุมาลย 

 ๑๓ ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล ๓ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๑๔ บานนาดี นาดี ๑ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๑๕ บานหวยกอกหนองเค็ม หวยกอก ๘ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๑๖ บานกุดสะกอย กุดสะกอย ๗ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๑๗ บานโพนแพง ** โพนแพง ๖ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๑๘ บานกุดฮู กดุฮู ๔ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๑๙ ชุมชนนิรมัย โนนคำ ๑๐ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๒๐ บานอุมจาน อุมจาน ๑๓ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๒๑ แกงคำประชาสามัคคี แกงทาลับ ๓ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๒๒ ชุมชนบอแสนพันมิตรภาพ ๒๑๑ แสนพัน ๑๑ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๒๓ บานหนองบัวสรางวทิยาคาร ** หนองบัวสราง ๗ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๒๔ บานสนามบิน สนามบิน ๘ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๒๕ บานโคกสะอาด โคกสะอาด ๔ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๒๖ บานงิ้วศิริราษฎรบำรุง งิ้ว ๕ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๒๗ โพธิแสนวิทยา * แสนพัน ๑๑ พันแสน กุสุมาลย 

 ๒๘ กุสุมาลยวทิยาคม * กุสุมาลย ๑ กุสุมาลย กุสุมาลย 

 ๒๙ ทานผูหญิงจันทิมา พึ่งบารมี * สรางคอ ๑๒ สรางคอ ภูพาน 

๒.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ จำนวน ๒๙ แหง (ตอ) 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานกุดหวา ** กุดหวา ๙ ดอนดู หนองสองหอง 

 ๒ บานศุภชัย ** ศุภชัย ๕ คึมชาด หนองสองหอง 

 ๓ บานโนนสะอาด ** โนนสะอาด ๖ ดอนดู หนองสองหอง 

๒.๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๓ จำนวน ๓ แหง 

* โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

** โรงเรียนขยายโอกาส 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานโคกสูง ** โคกสูง ๓ ศรีภูมิ กระสัง 

๒.๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๒ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ วัดสระทอง โนนตะครอ ๑๒ บานคู นาโพธิ์ 

 ๒ วัดฤๅษีสถิต ** นาขาม ๑๑ ดอนกอก นาโพธิ์ 

๒.๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานดอนบาก ดอนบาก ๓ บานโคก สรางคอม 

 ๒ บานนามั่ง ** นามั่ง ๓ บานยวด สรางคอม 

๒.๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ เลิงถอนโนนสมบูรณ ** เลิงถอน ๔ หนองหญาไซ วังสามหมอ 

 ๒ บานสงเปลือยดงสามสิบ ** สงเปลือย ๑ เสอเพลอ กุมภวาป 

๒.๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานดงดารา ดงดารา ๒ ออมกอ บานดุง 

๒.๑๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.บานสมประสงค สมประสงค ๘ โนนทอง นายูง 

๒.๑๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ อาโอยามา ๒ ** ดานศรีสุข ๑ ดานศรีสุข โพธิ์ตาก 

๒.๑๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ จำนวน ๑ แหง 

** โรงเรียนขยายโอกาส 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ สังวาลวิทย ๑ ** หวยสะอาด ๔ ถ้ำเจริญ โซพิสัย 

๒.๑๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานนาคำแคน นาคำแคน ๓ นาแสง ศรีวิไล 

 ๒ ชุมชนบานซาง ** ซาง ๑ ซาง เซกา 

๒.๑๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๓ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานโคกปากุง โคกปากุง ๒ หนองเรือ โนนสัง 

 ๒ กุดหานสามัคคี หนองผือ ๔ หนองแก ศรีบุญเรือง 

๒.๑๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานโหงนขาม โหงนขาม ๔ หนามแทง ศรีเมืองใหม 

 ๒ บานดงนา ดงนา ๕ หนามแทง ศรีเมืองใหม 

๒.๑๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานวังหินซา วังหินซา ๙ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา 

๒.๑๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานหนองบาง หนองบาง ๔ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 

๒.๒๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.บานปากอ ปากอ ๔ ปากอ ชานุมาน 

๒.๒๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แหง 

** โรงเรียนขยายโอกาส 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานน้ำชางพัฒนา ** น้ำชางพัฒนา ๑๑ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๒ บานกิ่วจันทร กิ่วจันทร ๑๐ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๓ บานหวยฟอง ** หวยฟอง ๖ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๔ บานดาน ** ดาน ๓ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๕ บานบวกหญา บวกหญา ๑๓ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๖ บานเปยงซอ เปยงซอ ๔ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๗ บานน้ำรีพัฒนา ** น้ำรีพัฒนา ๑๒ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๘ หมอมเจาเจริญใจ จิตรพงศ ** หวยกานต ๑ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๙ บานสบปน สบปน ๒ หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๑๐ บานหวยทรายขาว หวยทรายขาว ๗ หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๑๑ บานหวยโกน ** หวยโกน ๑ หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๑๒ บานปางหก ปางหก ๕ หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๑๓ บานสวา ** สวาใต ๗ ดงพญา บอเกลือ 

 ๑๔ บานสะปน สะปน ๑ ดงพญา บอเกลือ 

 ๑๕ บานผักเฮือก นาเปรื่อง ๗ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๑๖ บานนาขวาง นาขวาง ๕ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๑๗ บานนาคอก นาคอก ๖ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๑๘ บานนาคอก (สาขานาบง) นาบง ๑๔ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๑๙ บานบอหลวง บอหลวง ๑ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๒๐ บานบอหลวง (สาขาหวยโปง) หวยโปง ๑๕ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๒๑ บานยอดดอยวัฒนา ยอดดอยวัฒนา ๑๐ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๒๒ บานยอดดอยวัฒนา (สาขาน้ำหมาว) น้ำหมาว ๙ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๒๓ บานขุนน้ำนาน ขุนน้ำนาน ๑ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๒๔ บานบอหยวก บอหยวก ๓ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๒๕ บานหางทางหลวง หางทางหลวง ๒ ภูฟา บอเกลือ 

 ๒๖ บานสบมาง ** สบมาง ๔ ภูฟา บอเกลือ 

 ๒๗ บานนากอก นากอก ๑ ภูฟา บอเกลือ 

 ๒๘ ทานผูหญิงสงา อิงคุลานนท หวยลอย ๖ ภูฟา บอเกลือ 

 ๒๙ บอเกลือ * นาขวาง ๕ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๓๐ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ * หวยโกน ๑ หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ 

๒.๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒ จำนวน ๓๐ แหง 

* โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

** โรงเรียนขยายโอกาส 
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** โรงเรียนขยายโอกาส 

 ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ชมุชนบานทาสองยาง หองเรยีนสาขาทชีอแม ทีชอแม ๘ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๒ ชมุชนบานทาสองยาง หองเรยีนสาขาแมจวาง  แมจวาง ๘ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๓ บานแมอมกิ ** แมอมกิ ๔ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๔ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานขุนแมเหวย ขุนแมเหวย ๕ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๕ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานวะหยาโจ  วะหยาโจ ๘ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๖ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานเคาะทีโคะ  เคาะทีโคะ ๖ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๗ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานแมสะเปา แมสะเปา ๒ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๘ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานอิวิโจ  อิวิโจ ๘ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๙ บานแมอมก ิหองเรยีนสาขาบานซอแขระกลา ซอแขระกลา ๑ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๐ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาอมกอทะ  อมกอทะ ๗ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๑ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานปางทอง  ปางทอง ๒ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๒ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานแมลาคี แมลาคี ๓ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๓ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานเกระคี เกระคี ๙ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๔ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานปอเคลอะเด  ปอเคลอะเด ๕ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๕ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานแมตะปู  แมตะปู ๑ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๖ บานแมอมกิ หองเรียนสาขาบานแมเปงทะ  แมเปงทะ ๔ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๗ บานแมวะหลวง ** แมวะหลวง ๓ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๘ บานแมวะหลวง หองเรียนสาขาบานแมโปคี แมโปคี ๓ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๙ บานแมสลิดหลวงวิทยา ** แมสลิดหลวง ๒ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๐ บานแมสลิดหลวง หองเรียนสาขา แมสลิดนอย ๓ แมสอง ทาสองยาง 

  บานแมสลิดนอย 

 ๒๑ บานแมระเมิง ** แมระเมิง ๘ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๒ บานแมระเมิง หองเรียนสาขาเบาะโบะโกร เบาะโบะโกร ๑๑ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๓ บานแมระเมิง หองเรียนสาขาทีเสาะคี  ทีเสาะคี ๑๓ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๔ บานแมระเมิง หองเรียนสาขาโบะซูลู  โบะซูลู ๑๐ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๕ บานแมระเมิง หองเรียนสาขาทีโบะคี  ทีโบะคี ๑๓ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๖ บานแมระเมิง หองเรียนสาขาบอโบะคี  บอโบะคี ๙๐ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๗ บานแมระเมิง หองเรียนสาขาเคลอะเดคี  เคลอะเดคี ๑๗ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๘ บานสามหมื่น แมแฮ ๑ สามหมื่น แมระมาด 

 ๒๙ บานสามหมื่น หองเรียนสาขาบานหวยขนุน  หวยขนุน ๑ สามหมื่น แมระมาด 

๒.๒๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จำนวน ๓๗ แหง 



ภาคผนวก ข  
พื้นที่เปาหมาย 

48

 

 

 

 

** โรงเรียนขยายโอกาส 

 ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๓๐ บานสามหมื่น หองเรียนสาขาบานสี่หลัง สี่หลัง ๗ พระธาตุ แมระมาด 

 ๓๑ ทานผูหญิงพรสม กุณฑลจินดา ** หนองหลวง ๓ สามหมื่น แมระมาด 

 ๓๒ บานพะเดะ ** พะเดะ ๔ พระธาตุผาแดง แมสอด 

 ๓๓ นุเซะโปล หองเรียนสาขาทิโพจิ ทิโพจิ  ๔ แมจัน อุมผาง 

 ๓๔ นุเซะโปล หองเรียนสาขานุโพ  นุโพ - แมจัน อุมผาง 

 ๓๕ กลอทอ หองเรียนสาขาทีจอชี ทีจอชี ๑๑ แมจัน อุมผาง 

 ๓๖ ทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล (เปงเคลิ่ง) ** เปงเคลิ่ง ๙ แมจัน อุมผาง 

 ๓๗ ทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล (เปงเคลิ่ง)  กุยเลอตอ ๙ แมจัน อุมผาง  

  หองเรียนสาขากุยเลอตอ 

๒.๒๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จำนวน ๓๗ แหง (ตอ) 

 ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานแมหลุย หองเรียนสาขาบานแมหลุยนอย แมหลุยนอย ๔ แมสวด สบเมย 

 ๒ บานแมแคะ หองเรียนสาขาบานแมแคะนอย แมแคะนอย ๓ แมสามแลบ สบเมย 

 ๓ บานผาเยอ หองเรียนสาขาบานผาเยอนอย ผาเยอนอย ๓ กองกอย สบเมย 

 ๔ บานจอซิเดอเหนือ หองเรียนสาขาจอซิเดอใต จอซิเดอใต ๔ แมคง แมสะเรียง 

 ๕ บานโพซอ หองเรียนสาขาบานอูหลู อูหลู ๗ แมคง แมสะเรียง 

๒.๒๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒ จำนวน ๕ แหง 

 ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานทาวะ ทาวะ ๘ สะเอียบ สอง 

๒.๒๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑ จำนวน ๑ แหง 

 ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ สโมสรไลออนสรัตนโกสินทร หวยหอย ๑๙ แมวิน แมวาง 

๒.๒๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔ จำนวน ๑ แหง 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานหางหลวง หางหลวง ๑๒ นาเกียน อมกอย 

๒.๒๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานโคกศิลา โคกศิลา ๖ กะลุวอ เมือง 

 ๒ บานคาย คาย ๒ กะลุวอเหนือ เมือง 

 ๓ บานโคกสยา โคกสยา ๘ กะลุวอเหนือ เมือง 

 ๔ บานหัวเขา พิกุลทอง ๖ กะลุวอเหนือ เมือง 

 ๕ บานเปล เปล ๓ กะลุวอเหนือ เมือง 

 ๖ บานบางมะนาว บางมะนาว ๑ กะลุวอเหนือ เมือง 

 ๗ บานเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ เขาตันหยง ๔ กะลุวอเหนือ เมือง 

 ๘ ไทยรัฐวิทยา ๑๐ ใหม ๕ กะลุวอเหนือ เมือง 

 ๙ บานทำเนียบ ทำเนียบ ๖ ลำภู เมือง 

 ๑๐ บานปลักปลา ทุเรียนนก ๑๐ ลำภู เมือง 

 ๑๑ บานธรรมเจริญ ธรรมเจริญ ๖ โคกสะตอ รือเสาะ 

 ๑๒ บานปาไผ ปาไผ ๒ กาหลง ศรีสาคร 

 ๑๓ บานคีรีราษฎรรังสฤษดิ์ ประชานิมิตร ๔ กาหลง ศรีสาคร 

 ๑๔ บานปาหนัน ปาแน ๔ ศรีสาคร ศรีสาคร 

๒.๒๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๑ จำนวน ๑๔ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานศาลาใหม ศาลาใหม ๓ ศาลาใหม ตากใบ 

 ๒ วัดพระพุทธ ใหญ (วัดพระพุทธ) ๓ พรอน ตากใบ 

๒.๒๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานไอรโซ ไอรโซ ๕ ชางเผือก จะแนะ 

๒.๓๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๓ จำนวน ๑ แหง 
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  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานเจาะบาแน เจาะบาแน ๖ ลุโบะยิไร มายอ 

๒.๓๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต ๒ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ชุมชนบานบางเกา บางเกา ๒ บางเกา สายบุรี 

๒.๓๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต ๓ จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.บานไรยาว ไรยาว ๖ บางขัน บางขัน 

 ๒ ตชด.บานยูงงาม ยูงงาม ๕ บางขัน บางขัน 

๒.๓๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.บานควนมีชัย ควนมีชัย ๘ วังอาง ชะอวด 

๒.๓๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑ แหง 
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๓. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.)  

 สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๑ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนาน 

 ๓.๑.๑ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๐ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานกิ่วจันทร กิ่วจันทร ๑๐ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๒ บานน้ำรีพัฒนา น้ำรีพัฒนา ๑๒ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๓ บานบวกอุม บวกอุม ๑๔ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๔ บานปูดู ปูดู ๙ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๕ บานสะเกี้ยง สะเกี้ยง ๘ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๖ บานสะจุก สะจุก ๗ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๗ บานหวยปูด หวยปูด ๙ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๘ บานหวยเตย หวยเตย ๑๕ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๙ บานเปยงกอ เปยงกอ ๒ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๑๐ บานบวกหญา บวกหญา ๑๓ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ 

 ๓.๑.๒ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 

บอเกลือ จำนวน ๒๒ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานขุนน้ำจอน ขุนน้ำจอน ๕ ดงพญา บอเกลือ 

 ๒ บานน้ำแคะ น้ำแคะ ๔ ดงพญา บอเกลือ 

 ๓ บานปากำ ปากำ ๕ ดงพญา บอเกลือ 

 ๔ บานหวยโทน หวยโทน ๒ ดงพญา บอเกลือ 

 ๕ บานหวยหมี หวยหมี ๖ ดงพญา บอเกลือ 

 ๖ บานหวยลัวะ หวยลัวะ ๕ ดงพญา บอเกลือ 

 ๗ บานกอกวงนอก กอกวงนอก ๑๑ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๘ บานกอกวงใน กอกวงใน ๑๑ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๙ บานน้ำแพะนอก น้ำแพะนอก ๑๓ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๑๐ บานน้ำแพะใน น้ำแพะใน ๑๓ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๑๑ บานหนองนาน หนองนาน ๑๒ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๑๒ บานหวยวิน หวยวิน ๙ บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๑๓ บานเดน เดน ๑ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 
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 ๓.๑.๒ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบอเกลือ 

จำนวน ๒๒ แหง (ตอ) 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑๔ บานนากึ๋น นากึ๋น ๒ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๑๕ บานน้ำจูน น้ำจูน ๔ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๑๖ บานสะไลหลวง สะไลหลวง ๒ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๑๗ บานหวยขวาก หวยขวาก ๑๑ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๑๘ บานหวยขาบ หวยขาบ ๗ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๑๙ บานหวยปอ หวยปอ ๘ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๒๐ บานน้ำวา น้ำวา ๖ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๒๑ บานหวยลึก หวยลึก ๒ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๒๒ บานสะไลนอย สะไลนอย ๒ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

๓.๒ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก  

 ๓.๒.๑ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

ทาสองยาง จำนวน ๖๐ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานตะโดกุย ตะโดกุย ๒ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๒ บานวาแหมะคี วาแหมะคี ๒ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๓ บานมอกูตูนอย มอกูตูนอย ๒ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๔ บานมอกูตูหลวง มอกูตูหลวง ๓ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๕ บานแมลาบู แมลาบู ๓ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๖ บานแมลอทะ แมลอทะ ๓ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๗ บานแมปอทะ แมปอทะ ๓ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๘ บานแมเหวยทะ แมเหวยทะ ๓ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๙ บานอุระโกร อุระโกร ๔ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๑๐ บานหวยขี้หมี หวยขี้หมี ๖ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๑๑ บานแมอุคอ แมอุคอ ๖ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๑๒ บานแมหิดคี แมหิดคี ๘ ทาสองยาง ทาสองยาง 

 ๑๓ บานเลอผาโด เลอผาโด ๓ แมตาน ทาสองยาง 

 ๑๔ บานขุนแมตอคี แมตอคี ๓ แมตาน ทาสองยาง 

 ๑๕ บานมะโอโกร มะโอโกร ๓ แมตาน ทาสองยาง 

 ๑๖ บานเลอเบะปวาคี เลอเบะปวาคี ๑๐ แมตาน ทาสองยาง 
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 ๓.๒.๑ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทาสองยาง 

จำนวน ๖๐ แหง (ตอ) 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑๗ บานพะบอเรเคาะ พะบอเรเคาะ ๑๐ แมตาน ทาสองยาง 

 ๑๘ บานบอหมาก บอหมาก ๕ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๑๙ บานทีซะหนอ ทีซะหนอ ๗ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๒๐ บานตะซูเด ตะซูเด ๙ แมวะหลวง ทาสองยาง 

 ๒๑ บานกลูแจทะ กลูแจทะ ๑ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๒ บานทีมูโกะทะ ทีมูโกะทะ ๑ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๓ บานทีคุคีใต ทีคุคีใต ๔ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๔ บานสะซุยปู สะซุยปู ๔ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๕ บานหวยมะโหนกคี หวยมะโหนกคี ๗ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๖ บานกรูเปอคี กรูเปอคี ๗ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๗ บานซอแขวาคี ซอแขวาคี ๘ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๘ บานแหมะคี แหมะคี ๑๐ แมสอง ทาสองยาง 

 ๒๙ บานมอโจ มอโจ ๑๑ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๐ บานโปะพอคี โปะพอคี ๑๒ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๑ บานโจะเกะปู โจะเกะปู ๑๓ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๒ บานปอเลอ บานปอเลอ ๑๓ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๓ บานกอบอทะ กอบอทะ ๑๕ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๔ บานผาแดง ผาแดง ๑๕ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๕ บานคุทะ คุทะ ๑๕ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๖ บานบลาทะ บลาทะ ๑๕ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๗ บานสันดอยงาม สันดอยงาม ๑๖ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๘ บานวะเบลอลู วะเบลอลู ๑๖ แมสอง ทาสองยาง 

 ๓๙ บานซอแขลู ซอแขลู ๑๖ แมสอง ทาสองยาง 

 ๔๐ บานบราเด บราเด ๑๗ แมสอง ทาสองยาง 

 ๔๑ บานเซกลา เซกลา ๑๗ แมสอง ทาสองยาง 

 ๔๒ บานปาสัก ปาสัก ๕ แมหละ ทาสองยาง 

 ๔๓ บานพะตี้หมอโจ พะตี้หมอโจ ๖ แมหละ ทาสองยาง 

 ๔๔ บานขุนหวยนกกก ขุนหวยนกกก ๗ แมหละ ทาสองยาง 
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 ๓.๒.๑ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทาสองยาง 

จำนวน ๖๐ แหง (ตอ) 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๔๕ บานเลเคาะ เลเคาะ ๑๐ แมหละ ทาสองยาง 

 ๔๖ บานแมหละโพคี แมหละโพคี ๑๑ แมหละ ทาสองยาง 

 ๔๗ บานธาตุ ธาตุ ๑๒ แมหละ ทาสองยาง 

 ๔๘ บานทีหนึคี ทีหนึคี ๑๒ แมหละ ทาสองยาง 

 ๔๙ บานขะแนจื้อคี ขะแนจื้อคี ๑ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๐ บานเซหนะเดอลู เซหนะเดอลู ๑ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๑ บานมอโกโพคี มอโกโพคี ๒ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๒ บานทีกอโกล ทีกอโกล ๒ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๓ บานมอโกคี มอโกคี ๒ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๔ บานตะกุยหนู ตะกุยหนู ๗ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๕ บานเลอกอโกร เลอกอโกร ๗ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๖ บานตะโกะคี ตะโกะคี ๗ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๗ บานเลอตอโกร เลอตอโกร ๙ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๘ บานโกจีโกร โกจีโกร ๙ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๕๙ บานเปลลู เปลลู ๑๐ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๖๐ บานมึหยอโจ มึหยอโจ ๑๐ แมอุสุ ทาสองยาง 

 ๓.๒.๒ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

พบพระ จำนวน ๒ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานผากะเจอ ผากะเจอ ๙ พบพระ พบพระ 

 ๒ บานคีรีนอย คีรีนอย ๑ รวมไทยพัฒนา พบพระ 

 ๓.๒.๓ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

แมระมาด จำนวน ๑๔ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานทีมู ทีมู ๑๐ ขะเนจื้อ แมระมาด 

 ๒ บานหวยแหง หวยแหง ๙ ขะเนจื้อ แมระมาด 

 ๓ บานมอปา มอปา ๘ แมตื่น แมระมาด 

 ๔ บานหวยวัว หวยวัว ๙ แมตื่น แมระมาด 

 ๕ บานหวยผาดำ หวยผาดำ ๙ แมตื่น แมระมาด 
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 ๓.๒.๓ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแมระมาด 

จำนวน ๑๔ แหง (ตอ) 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๖ บานหวยพลู หวยพลู ๔ แมตื่น แมระมาด 

 ๗ บานหวยดินหมอ หวยดินหมอ ๑๑ แมตื่น แมระมาด 

 ๘ บานหวยสินา หวยสินา ๘ แมตื่น แมระมาด 

 ๙ บานหวยดอกเกี๋ยง หวยดอกเกี๋ยง ๘ แมตื่น แมระมาด 

 ๑๐ บานหวยหมาบา หวยหมาบา ๙ แมตื่น แมระมาด 

 ๑๑ บานพะละดอ พะละดอ ๔ แมตื่น แมระมาด 

 ๑๒ บานหวยสินาคี หวยสินาคี ๘ แมตื่น แมระมาด 

 ๑๓ บานหวยอีกาง หวยอีกาง ๔ สามหมื่น แมระมาด 

 ๑๔ บานหวยมะพราว หวยมะพราว ๔ สามหมื่น แมระมาด 

 ๓.๒.๔ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

อุมผาง จำนวน ๖ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานคอโซทะ คอโซทะ ๒ แมจัน อุมผาง 

 ๒ บานนุกะโถะวา นุกะโถะวา ๒ แมจัน อุมผาง 

 ๓ บานเกริงปะตีคลี่ เกริงปะตีคลี่ ๙ แมจัน อุมผาง 

 ๔ บานเดลอปอบอ เดลอปอบอ ๔ แมละมุง อุมผาง 

 ๕ บานแมละมุงคี แมละมุงคี ๔ แมละมุง อุมผาง 

 ๖ ปาพลู ปาพลู ๓ แมละมุง อุมผาง 
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๓.๓ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 

 ๓.๓.๑ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

แมแจม จำนวน ๔๐ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานเสาแดง เสาแดง ๗ แจมหลวง แมแจม 

 ๒ บานปากลวย ปากลวย ๑ ทาผา แมแจม 

 ๓ บานสามสบบน สามสบบน ๑ ทาผา แมแจม 

 ๔ บานโปงขาว โปงขาว ๖ บานจันทร แมแจม 

 ๕ บานกิ่วสะแวกเกา กิ่วสะแวกเกา ๙ บานทับ แมแจม 

 ๖ บานกิ่วสะแวกใต กิ่วสะแวกใต ๑๑ บานทับ แมแจม 

 ๗ บานกิ่วสะแวกใหม กิ่วสะแวกใหม ๙ บานทับ แมแจม 

 ๘ บานเคาะทา เคาะทา ๗ บานทับ แมแจม 

 ๙ บานถวน ถวน ๑๐ บานทับ แมแจม 

 ๑๐ บานแมปอก แมปอก ๔ บานทับ แมแจม 

 ๑๑ บานแมแอบ แมแอบ ๗ บานทับ แมแจม 

 ๑๒ บานแมแอบใน แมแอบใน ๗ บานทับ แมแจม 

 ๑๓ บานหวยวอก หวยวอก ๓ บานทับ แมแจม 

 ๑๔ บานหวยหวาย หวยหวาย ๔ บานทับ แมแจม 

 ๑๕ บานอมแรด อมแรด ๘ บานทับ แมแจม 

 ๑๖ บานอมสูง อมสูง ๑๑ บานทับ แมแจม 

 ๑๗ บานแมขี้มูกนอย แมขี้มูกนอย ๑ บานทับ แมแจม 

 ๑๘ บานมืดหลอง มืดหลอง ๒ บานทับ แมแจม 

 ๑๙ บานกองบอด กองบอด ๑๑ ปางหินฝน แมแจม 

 ๒๐ บานกองบอดใต กองบอดใต ๑๑ ปางหินฝน แมแจม 

 ๒๑ บานเซโดซา เซโดซา ๙ ปางหินฝน แมแจม 

 ๒๒ บานแมขอมใต แมขอมใต ๑ ปางหินฝน แมแจม 

 ๒๓ บานแมปคี แมปคี ๓ ปางหินฝน แมแจม 

 ๒๔ บานแมแฮใน แมแฮใน ๓ ปางหินฝน แมแจม 

 ๒๕ บานสันปูเลย สันปูเลย ๑๑ ปางหินฝน แมแจม 

 ๒๖ บานโปกกะโหลง โปกกะโหลง ๑ แมแดด แมแจม 

 ๒๗ บานแมผาปู แมผาปู ๑ แมแดด แมแจม 

 ๒๘ บานโปงสะแยน โปงสะแยน ๑ แมนาจร แมแจม 
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 ๓.๓.๑ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแมแจม 

จำนวน ๔๐ แหง (ตอ) 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๒๙ บานสบผาหลวง สบผาหลวง ๑๓ แมนาจร แมแจม 

 ๓๐ บานขุนแมนาย ขุนแมนาย ๑๔ แมศึก แมแจม 

 ๓๑ บานนาฮองใต นาฮองใต ๑๐ แมศึก แมแจม 

 ๓๒ บานโปงขนุน โปงขนุน ๑๕ แมศึก แมแจม 

 ๓๓ บานแมจุมสาม แมจุมสาม ๑๔ แมศึก แมแจม 

 ๓๔ บานแมนิงกลาง แมนิงกลาง ๑๕ แมศึก แมแจม 

 ๓๕ บานแมนิงใน แมนิงใน ๑๕ แมศึก แมแจม 

 ๓๖ บานสบจอก สบจอก ๑๐ แมศึก แมแจม 

 ๓๗ บานสบแมสะตอบ สบแมสะตอบ ๑๓ แมศึก แมแจม 

 ๓๘ บานสะมอจาบน สะมอจาบน ๔ แมศึก แมแจม 

 ๓๙ บานสะมอจาลาง สะมอจาลาง ๔ แมศึก แมแจม 

 ๔๐ บานหวยทรายเหลือง หวยทรายเหลือง ๓ แมศึก แมแจม 

 ๓.๓.๒ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

อมกอย จำนวน ๑๐๒ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานกองดา กองดา ๑๔ นาเกียน อมกอย 

 ๒ บานกองแนะ กองแนะ ๙ นาเกียน อมกอย 

 ๓ บานกองปอใต กองปอใต ๘ นาเกียน อมกอย 

 ๔ บานกองปอเหนือ กองปอเหนือ ๒๐ นาเกียน อมกอย 

 ๕ บานทังที ทังที ๒๐ นาเกียน อมกอย 

 ๖ บานทิกะเย ทิกะเย ๑๐ นาเกียน อมกอย 

 ๗ บานทีเนอะ ทีเนอะ ๒๑ นาเกียน อมกอย 

 ๘ บานทีลอง ทีลอง ๑๖ นาเกียน อมกอย 

 ๙ บานทูจอง ทูจอง ๘ นาเกียน อมกอย 

 ๑๐ บานผีปานใต ผีปานใต ๑๐ นาเกียน อมกอย 

 ๑๑ บานพลั่งแท พลั่งแท ๑๒ นาเกียน อมกอย 

 ๑๒ บานมะหินหลวง มะหินหลวง ๒๑ นาเกียน อมกอย 

 ๑๓ บานแมเกิบ แมเกิบ ๑๕ นาเกียน อมกอย 

 ๑๔ บานแมลง แมลง ๙ นาเกียน อมกอย 
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 ๓.๓.๒ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมกอย 

จำนวน ๑๐๒ แหง (ตอ) 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑๕ บานแมลอกเหนือ แมลอกเหนือ ๘ นาเกียน อมกอย 

 ๑๖ บานแมสอใต แมสอใต ๑๗ นาเกียน อมกอย 

 ๑๗ บานแมสอเหนือ แมสอเหนือ ๑๗ นาเกียน อมกอย 

 ๑๘ บานแมฮองกลาง แมฮองกลาง ๑ นาเกียน อมกอย 

 ๑๙ บานแมฮองใต แมฮองใต ๑ นาเกียน อมกอย 

 ๒๐ บานศาลาเท ศาลาเท ๑๕ นาเกียน อมกอย 

 ๒๑ บานสงินเหนือ สงินเหนือ ๑๓ นาเกียน อมกอย 

 ๒๒ บานสงินกลาง สงินกลาง ๑๓ นาเกียน อมกอย 

 ๒๓ บานสงินใต สงินใต ๑๓ นาเกียน อมกอย 

 ๒๔ บานสงินนุปอย สงินนุปอย ๑๓ นาเกียน อมกอย 

 ๒๕ บานหนองอึ่งใต หนองอึ่งใต ๗ นาเกียน อมกอย 

 ๒๖ บานหนองอึ่งเหนือ หนองอึ่งเหนือ ๑๙ นาเกียน อมกอย 

 ๒๗ บานหวยกวาง หวยกวาง ๗ นาเกียน อมกอย 

 ๒๘ บานหวยครั่ง หวยครั่ง ๕ นาเกียน อมกอย 

 ๒๙ บานหวยบง หวยบง ๑๙ นาเกียน อมกอย 

 ๓๐ บานหวยบง หวยบง ๑๔ นาเกียน อมกอย 

 ๓๑ บานหวยลอก หวยลอก ๑๘ นาเกียน อมกอย 

 ๓๒ บานหวยสม หวยสม ๙ นาเกียน อมกอย 

 ๓๓ บานหวยหวาย หวยหวาย ๑ นาเกียน อมกอย 

 ๓๔ บานอูตูมใต อูตูมใต ๖ นาเกียน อมกอย 

 ๓๕ บานมูเซอหลังเมือง มูเซอหลังเมือง ๕ มอนจอง อมกอย 

 ๓๖ บานขุนตื่นใหม ขุนตื่นใหม ๖ แมตื่น อมกอย 

 ๓๗ บานขุนแมตื่นนอย ขุนตื่นนอย ๖ แมตื่น อมกอย 

 ๓๘ บานเคอะกะซอเด เคอะกะซอเด ๑๑ แมตื่น อมกอย 

 ๓๙ บานจกปก จกปก ๑๐ แมตื่น อมกอย 

 ๔๐ บานฉุยมอ ฉุยมอ ๙ แมตื่น อมกอย 

 ๔๑ บานซอแอะ ซอแอะ ๑๒ แมตื่น อมกอย 

 ๔๒ บานเดะบือเซทะ เดะบือเซทะ ๑๑ แมตื่น อมกอย 
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 ๓.๓.๒ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมกอย 

จำนวน ๑๐๒ แหง (ตอ) 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๔๓ บานทะโกรเด ทะโกรเด ๑๕ แมตื่น อมกอย 

 ๔๔ บานบราโกร บราโกร ๑๕ แมตื่น อมกอย 

 ๔๕ บานปรอโกร ปรอโกร ๑๑ แมตื่น อมกอย 

 ๔๖ บานปพอ ปพอ ๖ แมตื่น อมกอย 

 ๔๗ บานแมระอานอก แมระอานอก ๑๐ แมตื่น อมกอย 

 ๔๘ บานแมระอาใน แมระอาใน ๙ แมตื่น อมกอย 

 ๔๙ บานแมะแตะแหละกุย แมะแตะแหละกุย ๖ แมตื่น อมกอย 

 ๕๐ บานลูกูดู ลูกูดู ๙ แมตื่น อมกอย 

 ๕๑ บานเลอะกรา เลอะกรา ๑๕ แมตื่น อมกอย 

 ๕๒ บานเลอะตอ เลอะตอ ๑๒ แมตื่น อมกอย 

 ๕๓ บานหมาโอโจ หมาโอโจ ๑๑ แมตื่น อมกอย 

 ๕๔ บานหวยไกปา หวยไกปา ๑๔ แมตื่น อมกอย 

 ๕๕ บานหวยขนุน หวยขนุน ๘ แมตื่น อมกอย 

 ๕๖ บานหวยโปง หวยโปง ๑๕ แมตื่น อมกอย 

 ๕๗ บานหัวโละ หัวโละ ๑๑ แมตื่น อมกอย 

 ๕๘ บานหวยยาบ หวยยาบ ๘ แมตื่น อมกอย 

 ๕๙ บานใหมทอง ใหมทอง ๑๒ แมตื่น อมกอย 

 ๖๐ บานขุนสอง ขุนสอง ๑๑ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๑ บานขุนหาด ขุนหาด ๑๕ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๒ บานปตุคี ปตุคี ๑๑ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๓ บานแมแฮนอย แมแฮนอย ๑๔ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๔ บานแมแฮหลวง แมแฮหลวง ๑๔ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๕ บานหลังปาขา หลงัปาขา ๑๗ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๖ บานหวยตองนอย หวยตองนอย ๖ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๗ บานหวยตองหลวง หวยตองหลวง ๖ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๘ บานหวยปูนอย หวยปูนอย ๔ ยางเปยง อมกอย 

 ๖๙ บานหวยปูหลวง หวยปูหลวง ๔ ยางเปยง อมกอย 

 ๗๐ บานหวยแหง หวยแหง ๑๗ ยางเปยง อมกอย 

 ๗๑ บานขุนอมแฮดนอก ขุนอมแฮดนอก ๕ สบโขง อมกอย 

 ๗๒ บานขุนอมแฮดใน ขุนอมแฮดใน ๕ สบโขง อมกอย 
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 ๓.๓.๒ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมกอย 

จำนวน ๑๐๒ แหง (ตอ) 

 ๗๓ บานคอทะ คอทะ ๑ สบโขง อมกอย 

 ๗๔ บานคะเนจือคี คะเนจือคี ๑๐ สบโขง อมกอย 

 ๗๕ บานจือทะ จือทะ ๑๐ สบโขง อมกอย 

 ๗๖ บานตะกอคะ ตะกอคะ ๘ สบโขง อมกอย 

 ๗๗ บานทีทอทะ ทีทอทะ ๑ สบโขง อมกอย 

 ๗๘ บานทีพะแหล ทีพะแหล ๙ สบโขง อมกอย 

 ๗๙ บานทีเลอเปอคี ทีเลอเปอคี ๑๐ สบโขง อมกอย 

 ๘๐ บานพะเบี้ยว พะเบี้ยว ๑๑ สบโขง อมกอย 

 ๘๑ บานพะอัน พะอัน ๕ สบโขง อมกอย 

 ๘๒ บานมอโกรทะ มอโกรทะ ๑๐ สบโขง อมกอย 

 ๘๓ บานมอคี มอคี ๑๑ สบโขง อมกอย 

 ๘๔ บานมอโพทะ มอโพทะ ๙ สบโขง อมกอย 

 ๘๕ บานเมโลเด เมโลเด ๑๐ สบโขง อมกอย 

 ๘๖ บานแมหลองใต แมหลองใต ๑ สบโขง อมกอย 

 ๘๗ บานราชา ราชา ๑๑ สบโขง อมกอย 

 ๘๘ บานวาเมทะ วาเมทะ ๙ สบโขง อมกอย 

 ๘๙ บานสะเรเดคี สะเรเดคี ๙ สบโขง อมกอย 

 ๙๐ บานหวยน้ำผึ้ง หวยน้ำผึ้ง ๑๒ สบโขง อมกอย 

 ๙๑ บานหวยยาว หวยยาว ๗ สบโขง อมกอย 

 ๙๒ บานหวยแหง หวยแหง ๖ สบโขง อมกอย 

 ๙๓ บานอูแจะ อูแจะ ๖ สบโขง อมกอย 

 ๙๔ บานโอโลคีบน โอโลคีบน ๑๐ สบโขง อมกอย 

 ๙๕ บานโอโลคีลาง โอโลคีลาง ๑๐ สบโขง อมกอย 

 ๙๖ บานผาแดง ผาแดง ๑๒ อมกอย อมกอย 

 ๙๗ บานแมระมดีนอย แมระมีดนอย ๑๗ อมกอย อมกอย 

 ๙๘ บานแมระมีดหลวง แมระมีดหลวง ๑๗ อมกอย อมกอย 

 ๙๙ บานยองแหละ ยองแหละ ๑๕ อมกอย อมกอย 

 ๑๐๐ บานรังบี้ รังบี้ ๑๕ อมกอย อมกอย 

 ๑๐๑ บานหวยจิโน หวยจิโน ๑๖ อมกอย อมกอย 

 ๑๐๒ บานหวยตองสาด หวยตองสาด ๒ อมกอย อมกอย 

 ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ  
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๓.๔ สำนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัแมฮองสอน 

 ๓.๔.๑ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบเมย 

จำนวน ๖ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานแมปะกลาง แมปะกลาง ๒ แมสวด สบเมย 

 ๒ บานจอลือใต จอลือใต ๔ แมสวด สบเมย 

 ๓ บานแมแพนอย แมแพนอย ๑๑ แมสวด สบเมย 

 ๔ บานจอลือเหนือ จอลือเหนือ ๔ แมสวด สบเมย 

 ๕ บานผาอันใต ผาอันใต ๙ กองกอย สบเมย 

 ๖ บานแมเกี๋ยงนอย แมเกี๋ยงนอย ๔ กองกอย สบเมย 

 ๓.๔.๒ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

แมสะเรียง จำนวน ๓ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานหวยเฮี้ย หวยเฮี้ย ๔ แมคง แมสะเรียง 

 ๒ บานแมดึ แมดึ ๕ แมคง แมสะเรียง 

 ๓ บานกองสุม กองสุม ๖ แมคง แมสะเรียง 

๓.๕ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา 

 ๓.๕.๑ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคุระบุรี 

จำนวน ๑ แหง 

  ที่ ศศช. บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแหงชาติ  อาวบอนใหญ ๔ เกาะพระทอง คุระบุรี 

  หมูเกาะสุรินทร 
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๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา 

 แหงชาติ 

๔.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดนาน จำนวน ๑๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน วัด ตำบล อำเภอ 

 ๑ เชียงกลางปริยัติศึกษา ศรีบุญเรือง เชียงกลาง เชียงกลาง 

 ๒ พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม นิโครธาราม ปาคา ทาวังผา 

 ๓ วัดน้ำไครนันทชัยศึกษา น้ำไคร ยม ทาวังผา 

 ๔ วัดราษฎรบำรุงวิทยา ราษฎรบำรุง ทุงชาง ทุงชาง 

 ๕ วัดนาราบวิทยา นาราบ นานอย นานอย 

 ๖ วัดบอหลวงวิทยาธรรม บอหลวง บอเกลือใต บอเกลือ 

 ๗ พระปริยัติธรรมานุสรณ วัดฟาสวรรค ฟาสวรรค บานฟา บานหลวง 

 ๘ วัดปรางค  ปรางค  ปว ปว 

 ๙ นันทบุรีวิทยา พระธาตุชางค้ำวรวิหาร ในเวียง เมือง 

 ๑๐ วัดบุญยืน บุญยืน กลางเวียง เวียงสา 

 ๑๑ พระปริยัติศาสนาภิพัฒนวัดเมืองราม เมืองราม นาเหลือง เวียงสา 

 ๑๒ วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา ดอนมงคล ดูพงษ สันติสุข 

๔.๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดแพร จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน วัด ตำบล อำเภอ 

 ๑ พุทธโกศัยวิทยา พระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมือง 

๔.๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๐ แหง 

  ที่ โรงเรียน วัด ตำบล อำเภอ 

 ๑ วัดปาตาลใต ปาตาลใต ปาตาล ขุนตาล 

 ๒ วัดครึ่งใตตรีนิคมวิทยา ครึ่งใต ครึ่ง เชียงของ 

 ๓ โสภณจริยธรรมวิทยา ศรีดอนชัย เวียง เชียงของ 

 ๔ วัดแกนเหนือวิทยา แกนเหนือ หวยซอ เชียงของ 

 ๕ วัดไชยสถานวิทยา ไชยสถาน ศรีดอนมูล เชียงแสน 

 ๖ วัดอำมาตยวิทยา อำมาตย เวยีง เทิง 

 ๗ วัดใหมใตวิทยา ศรีบุญยืน โรงชาง ปาแดด 

 ๘ วัดสันหนองบัววิทยา สันหนองบัว เม็งราย พญาเม็งราย 

 ๙ ชยาภิวัฒนวิทยา ปาซาง เมืองพาน พาน 

 ๑๐ หนองบัวพิทยา หนองบัว แมเจดีย เมืองเชียงราย  
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๔.๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๐ แหง (ตอ) 

  ที่ โรงเรียน วัด ตำบล อำเภอ 

 ๑๑ พุทธิวงศวิทยา พระแกว เวียง เมืองเชียงราย 

 ๑๒ วัดหมื่นพุทธวิทยา หมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  

   (จีนนิกาย) ทาขาวเปลือก แมจัน 

 ๑๓ วัดแมคำวิทยา แมคำ แมคำ แมจัน 

 ๑๔ บุญเรืองวิทยา บุญเรือง ปากอคำ แมลาว 

 ๑๕ วัดเจดียหลวงวิทยา เจดียหลวง เจดียหลวง แมสรวย 

 ๑๖ วัดวิเชตรมณี วิเชตรมณี เวียงพางคำ แมสาย 

 ๑๗ เวียงแกนวิทยา ทาขาม หลายงาว เวียงแกน 

 ๑๘ เวียงชัยพิทยา พนาลัยเกษม เวียงเหนือ เวียงชัย 

 ๑๙ พระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา ฮางต่ำ ปางิ้ว เวียงปาเปา 

 ๒๐ ฝงหมิ่นวิทยา ฝงหมิ่น ริมกก เวียงปาเปา 

๕. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

๕. ๑ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

 ๕.๑.๑ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๖ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ จรรยาอิสลาม ศาลาใหม ๓ ศาลาใหม ตากใบ 

 ๒ นิรันดรวิทยา ตะโละแน็งอามาน ๙ บางปอ เมือง 

 ๓ อิบตีดาวิทยา บริจะ ๗ ลาโละ รือเสาะ 

 ๔ ตนตันหยง สโลว ๗ รือเสาะ รือเสาะ 

 ๕ อัตเตาฟกียะห อิสลามียะห ซากอ ๑ ซากอ ศรีสาคร 

 ๖ ดารุลฮิกมะห ฝูโงะ ๑ กาลิซา ระแงะ 

 ๕.๑.๒ จังหวัดยะลา จำนวน ๒ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ สมบูรณศาสน ปะแต ๖ ปะแต ยะหา 

 ๒ อิสลามศาสนดารุสลาม ตาเซะ ๓ ตาเซะ เมือง 
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 ๕.๑.๔ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ สงเสริมอิสลาม ปาเร็ด ๔ ปลักหนู นาทวี 

๕.๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดตาก จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ อนุกูลวิทยา (วัดดอนแกว) สองแคว - แมสอด แมสอด 

๖. โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๖.๑ องคการบริหารสวนตำบลแมกุ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน หมูบาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.ศึกษาสงเคราะห ๒ โกชวย ๑๐ แมกุ แมสอด 

๖.๒ องคการบรหิารสวนตำบลพระธาตผุาแดง อำเภอแมสอด จงัหวดัตาก จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.บานถ้ำเสือ ถ้ำเสือ ๕ พระธาตุผาแดง แมสอด 

๖.๓ องคการบริหารสวนตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.บานหวยน้ำขุน หวยน้ำขุน ๘ มหาวัน แมสอด 

 ๕.๑.๓ จังหวัดปตตานี จำนวน ๕ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ พีระยานาวินคลองหินวิทยา คลองหิน ๒ ปากลอ โคกโพธิ์ 

 ๒ บานกูวิง สุเหรา ๒ ทาน้ำ ปะนาเระ 

 ๓ บากงพิทยา (บางเขา) บากง ๒ บางเขา หนองจิก 

 ๔ ศาสนอิสลามกะลาพอ กะลูบี ๑๑ เตราะบอน สายบุรี 

 ๕ ธรรมพิทยาคาร โคกกอ ๓ ลุโบะยิไร มายอ 
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๗. ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๗.๑ องคการบรหิารสวนตำบลกสุมุาลย อำเภอกสุมุาลย จงัหวดัสกลนคร จำนวน ๖ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานหนองหอย หนองหอย ๔ กุสุมาลย กุสุมาลย 

 ๒ บานนิรมัย นิรมัย ๕ กุสุมาลย กุสุมาลย 

 ๓ บานโนนสะอาด โนนสะอาด ๗ กุสุมาลย กุสุมาลย 

 ๔ ประชาสุขสันต นิรมัย ๑๒ กุสุมาลย กุสุมาลย 

 ๕ เทศบาลตำบลกุสุมาลย กุสุมาลย ๘ กุสุมาลย กุสุมาลย 

 ๖ บานอีกุด อีกุด ๒ กุสุมาลย กุสุมาลย 

๖.๔ องคการบริหารสวนตำบลพระธาตุ อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.จาตุรจินดา ตีนธาตุ ๒ พระธาตุ แมระมาด 

๖.๕ องคการบริหารสวนตำบลโมโกร อำเภออุมผาง จังหวัดตาก จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน หมูบาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.แมกลองใหญ แมกลองใหญ ๔ โมโกร อุมผาง 

๖.๖ องคการบริหารสวนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน ๑ แหง 

  ที่ โรงเรียน หมูบาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ ตชด.บานมอเกอร มอเกอรยาง ๖ พบพระ พบพระ 
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๗.๕ องคการบริหารสวนตำบลอุมจาน อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ แกงคำประชาสามัคคี แกงทาลับ ๓,๙ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๒ บานงิ้ว งิ้ว ๕ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๓ บานสนามบิน สนามบิน ๘ อุมจาน กุสุมาลย 

 ๔ ชุมชนบอแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ แสนพัน ๑๔ อุมจาน กุสุมาลย 

๗.๒ องคการบรหิารสวนตำบลโพธไิพศาล อำเภอกสุมุาลย จงัหวดัสกลนคร จำนวน ๔ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานนาดี นาดี ๑ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๒ บานโพนทอง โพนทอง ๒ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๓ บานกุดสะกอย กุดสะกอย ๗ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

 ๔ บานกุดฮู กุดฮู ๔ โพธิไพศาล กุสุมาลย 

๗.๓ องคการบริหารสวนตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานซงเตา ซงเตา ๖ นาเพียง กุสุมาลย 

 ๒ บานนาเพียงเกา นาเพียงเกา ๒ นาเพียง กุสุมาลย 

 ๓ บานหนองปลาตอง หนองปลาตอง ๗,๘ นาเพียง กุสุมาลย 

 ๔ บานกุงศรี กุงศรี ๑ นาเพียง กุสุมาลย 

๗.๔ องคการบริหารสวนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร จำนวน ๓ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานโคกมวง นาโพธิ์ ๒ นาโพธิ์ กุสุมาลย 

 ๒ บานนาโพธิ์ นาโพธิ์ ๑๑ นาโพธิ์ กุสุมาลย 

 ๓ บานมวง มวง ๕,๑๐ นาโพธิ์ กุสุมาลย 
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๗.๖ องคการบรหิารสวนตำบลบอเกลอืเหนอื อำเภอบอเกลอื จงัหวดันาน จำนวน ๒ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานน้ำวา น้ำวา ๖ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

 ๒ บานไสล ไสล ๒ บอเกลือเหนือ บอเกลือ 

๗.๗ องคการบริหารสวนตำบลบอเกลือใต อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จำนวน ๑ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานหวยโปง หวยโปง ๑๕ บอเกลือใต บอเกลือ 

๗.๘ องคการบริหารสวนตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จำนวน ๑ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานผาสุก ผาสุก ๓ ภูฟา บอเกลือ 

๗.๙ องคการบริหารสวนตำบลดงพญา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จำนวน ๒ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานน้ำแคะ น้ำแคะ ๔ ดงพญา บอเกลือ 

 ๒ บานสวา สวา ๗ ดงพญา บอเกลือ 

๗.๑๐ องคการบรหิารสวนตำบลพระธาตผุาแดง อำเภอแมสอด จงัหวดัตาก จำนวน ๓ แหง 

  ที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บาน หมูที่ ตำบล อำเภอ 

 ๑ บานพะเดะ พะเดะ ๔ พระธาตุผาแดง แมสอด 

 ๒ บานถ้ำเสือ ถ้ำเสือ ๕ พระธาตุผาแดง แมสอด 

 ๓ บานขุนหวยแมสอด ขุนหวยแมสอด ๖ พระธาตุผาแดง แมสอด 
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