กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ในการดาเนินงานรับสนองพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินทรงงานในพื้นที่โครงการสร้างปุาสร้างายได้ “ไร่ลองเลย” ตาบลแสงภา อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย มีพระราชกระแสรับสั่งกับ นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง จานวน 2 เรื่อง คือ

(1) การแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับนักเรียนที่ไม่มีสถานะบุคคล
(2) การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

๒

เมื่อ วันที่ 27 สิง หาคม 2557 ว่ าที่ร้ อยตรี กิ ต ติ ขั นธมิ ต ร กรมวั งผู้ ใ หญ่
ได้เชิญ นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง ประชุมหารือเกี่ยวกับการดาเนินงาน
โครงการตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่
ต่าง ๆ เช่น โครงการจัดการของปุา โครงการสร้างปุาสร้างรายได้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พัฒนาพื้นที่เฉพาะ และเรื่องสัญชาตินักเรียนที่อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ณ ห้องประชุม
สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ โดยกรมวังผู้ใหญ่ขอให้กรมการปกครองประสานและ
สนับสนุนโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดังกล่าว

ผลการดาเนินงาน

๑

สนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมการปกครอง เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
จัดตั้งกลุ่มงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขึ้นใหม่ เป็นหน่วยงานภายในกองวิชาการและแผนงาน เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ประสานงานและติดตามการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของกรมการปกครอง

ผลงาน

๒

โครงการกาหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ
ประจาปี 2558

จัดทาโครงการ
จั ด ท าโครงการก าหนดสถานะบุ ค คลให้ แ ก่
บุคคลไร้สัญชาติประจาปี 2558
- ระยะที่ 1 นักเรียนในพื้นที่ อ.อุ้มผาง
- ระยะที่ 2 นักเรียนทั่วประเทศ

สร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน
ประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามนโยบายการ
แก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล และอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการกาหนดสถานะและสัญชาติให้แก่
บุคคลกลุ่มเปูาหมาย ปลัดจังหวัด นายอาเภอ
จ่าจังหวัด และปลัดอาเภอ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติเพิ่มขึ้น จานวน 192 ราย

ลงมือปฏิบัติงาน
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ด้วยการ Scan เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร
ส่งชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่
ภาค จังหวัด อาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่รับคาร้องการขอสัญชาติไทยในพื้นที่อาเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก

๒

โครงการกาหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ
ประจาปี 2558

ระยะที่ 1 : ดาเนินการในพื้นที่อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

กลุ่มนักเรียน 13,575 ราย ที่ผ่านการตรวจสอบของกรมการปกครองดังนี้
นักเรียน ร.ร. ตชด. /
ร.ร.ในพระราชานุเคราะห์
ใน อ.อุ้มผาง จานวน 549 ราย
มีคุณสมบัติตามกฎหมายสัญชาติ
178 ราย อนุมัติเพิ่มชื่อและ
ลงรายการสัญชาติไทยเรียบร้อย
แล้ว 78 ราย ทาบัตรประชาชน
แล้ว 40 ราย
ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายสัญชาติ
371 ราย

นักเรียนโรงเรียนสังกัด
สพฐ./กศน. ใน อ.อุ้มผาง
จานวน 869 ราย
มีคุณสมบัติตามกฎหมายสัญชาติ
207 ราย (รับคาร้องแล้ว 193
ราย)
ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย
สัญชาติ 14 ราย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ 662 ราย

เด็กนอกระบบการศึกษาและ
กลุ่มบุคคลอื่นๆ ใน อ.อุ้มผาง
จานวน 12,157 ราย
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
สัญชาติ 769 ราย
ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย
สัญชาติ 4 ราย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ 11,384 ราย

๒

โครงการกาหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ
ประจาปี 2558

ระยะที่ 2 : ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตาก และทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายดังนี้
» กลุ่มเด็กนักเรียน ตชด. และโรงเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ทั่วประเทศ จานวน 1,614 ราย

» กลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ./กศน.
ทั่วประเทศ จานวน 77,982 ราย

เป้าหมาย
79,596 ราย

ผลการดาเนินงาน : อยู่ระหว่างการทดสอบ ประมวลผล และจัดพิมพ์รายชื่อจากการหา
ความเชื่อมโยง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการพัฒนาสถานะบุคคล เช่น ข้อมูลบิดา มารดา
เลขประจาตัวประชาชนบิดา มารดา และสถานที่เกิด จัดส่งให้สานักทะเบียนทั่วประเทศ
เพื่อดาเนินการกาหนดสถานะบุคคลตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในกฎหมายต่อไป

ผลงาน

๓

การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

กรมการปกครองได้ดาเนินการดังนี้

๒.

๑.
จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการดูแล
ผู้ปุวยในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ปุวยที่ด้อย
โอกาส ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 ครั้ง

จั ด ท าร่ า งแนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ล
ผู้ ปุ ว ยในพระราชานุ เ คราะห์ ฯ และผู้ ปุ ว ย
ด้อยโอกาสพร้อมเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ให้ จัง หวั ด /อาเภอน าไปปฏิบั ติ เช่ น
การสารวจกลุ่มผู้ปุวย รูปแบบการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ และแนวทางการขอรั บ การ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓
กลุ่มเป้าหมาย

การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

ผู้ปุวยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จานวน 802 ราย อยู่ใน
พื้นที่ 47 จังหวัด 198 อาเภอ

» ผู้ปุวยในพระราชา
นุเคราะห์พระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ผู้ปุวยที่ด้อย
โอกาสทุกจังหวัด

สรุปผลการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส 37 จังหวัด
ประกอบด้วย

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออก

เชียงใหม่ พิษณุโลก เชียงราย แพร่ ลาปาง ลาพูน แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา กาแพงเพชร น่าน
ขอนแก่น เลย มุกดาหาร สุรินทร์ สกลนคร บึงกาฬ นครพนม ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ชัยนาท สิงห์บุรี กาญจนบุรี เพชรบูรณ์

นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล ตรัง ระนอง
จันทบุรี ตราด

๓

การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

3.1 รูปแบบการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยฯ
จัดตั้งศูนย์
สงเคราะห์
ราษฎร
ช่วยเหลือโดยจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรใน 26 จังหวัด ดังนี้
- ระดับจังหวัด
8 แห่ง
- ระดับอาเภอ
118 แห่ง
- ระดับหมู่บ้าน 3,170 แห่ง
(การดาเนินงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ระดั บ หมู บ้ า น โดยมี ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
หรื อ ผู้ น าชุ ม ชน คณะกรรมการหมู่ บ้ า น
เป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน)

ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด/
อาเภอ
ช่วยเหลือโดยผ่าน
ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด/อาเภอใน
31 จังหวัด จานวน
158 เรื่อง

คณะทางาน
ช่วยเหลือผู้ป่วย
ในพระราชานุ
เคราะห์ฯ

ช่วยเหลือผ่าน
คณะทางานช่วยเหลือ
ผู้ปุวยในพระราชานุ
เคราะห์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จานวน 11 จังหวัด

ช่วยเหลือ
โดยวิธีการ
อื่น ๆ
ช่วยเหลือโดยวิธีการ
อื่น เช่น อาเภอ/
จังหวัดประสานกับ
สนง.เหล่ากาชาด
จังหวัด พมจ. สสจ.
รพ.สต. อปท. ภาค
ประชาชนและ
ภาคเอกชน (CSR) ให้
ความช่วยเหลือโดยตรง
จานวน 6 จังหวัด

๓

การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

3.2 ผลการช่วยเหลือ “ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์”
ใน 37 จังหวัด มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา จานวน 684 ราย
ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/รพ.สต./อปท./
กาชาด

เยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน 629 ราย
903 ครั้ง

ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/อปท.

สนับสนุนค่าเดินทางไปรักษา
72 ราย เป็นเงิน 130,700 บาท

ส่วนราชการจังหวัด/
.
อาเภอ/กาชาด/อปท.)

มอบเงินช่วยเหลือ 38 ราย
เป็นเงิน 97,277 บาท

.

จัดรถรับ – ส่งโรงพยาบาล
35 ราย

.

รพ.สต./อปท.)

๓

การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

3.2 ผลการช่วยเหลือ “ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์”
ใน 37 จังหวัด มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา จานวน 684 ราย
ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/อปท./กาชาด

มอบทุนการศึกษา 8 ราย
เป็น.เงิน 28,230 บาท

ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/อปท./ภาคเอกชน

ซ่อมแซมที่พัก 9 ราย
เป็นเงิน 100,600 บาท

ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ /กาชาด/อปท.)

มองถุงยังชีพ 221 ราย

ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/อปท./กาชาด
และภาคเอกชน

การช่วยเหลืออื่น ๆ
- แขนเทียม 1 ราย
- ทุนประกอบอาชีพ 10 ราย
. าห่ม 6ราย
- มอบผ้
- มอบรถเข็นวีลแชร์/ส้วม 2 ราย
-บ้านเทิดไท้ฯ 1 ราย

๓

การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

3.3 ผลการช่วยเหลือ “ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส” ใน 24 จังหวัด
ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ จานวน 1,140 ราย
ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/รพ.สต./อปท./
กาชาด

เยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน 1,140 ราย
1,248 ครั้ง

ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/อปท.

สนับสนุนค่าเดินทางไปรักษา
104 ราย เป็นเงิน 183,800 บาท

ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/กาชาด/อปท.)

มอบเงินช่วยเหลือ 103 ราย
เป็นเงิน 219,600 บาท

.

รพ.สต./อปท.)

.

จัดรถรับ – ส่งโรงพยาบาล
44 ราย

๓

การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
และผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส

3.3 ผลการช่วยเหลือ “ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส” ใน 24 จังหวัด
ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ จานวน 1,140 ราย
มอบทุนการศึกษา 20 ราย
เป็นเงิน 25,000 บาท

ส่วนราชการจังหวัด/
.
อาเภอ/อปท./กาชาด
ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/อปท./ภาคเอกชน
ส่วนราชการจังหวัด/
อาเภอ/กาชาด/อปท.)

ส่วนราชการจังหวัด/
.
อาเภอ/อปท./ภาคเอกชน

ซ่อมแซมที่พัก 27 ราย
เป็นเงิน 829,135 บาท

.

มองถุงยังชีพ 735 ราย
การช่วยเหลืออื่น ๆ
- เตียงผู้ปุวย 5 ราย
- รถเข็นคนพิการ 3 ราย
- มอบผ้าห่ม 3 ราย
- สร้างบ้านใหม่ 1 ราย
- ไม้เท้าพยุง 3 ราย
-แท็งค์น้า 1 ราย

๔

สนับสนุนโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณปี 2558 จานวน 22.834 ล้านบาท
1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ พื้นที่ทรงงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
3) โครงการพัฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
4) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
- อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
- อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
- อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
5) โครงการกาหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลไร้สัญชาติประจาปี 2558

1.260 ล้านบาท
9.390 ล้านบาท

5.000 ล้านบาท
1.200 ล้านบาท
5.984 ล้านบาท

การดาเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดาริในพื้นที่ต่าง ๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะ อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย อาเภอ
สะเมิง อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสร้างปุา สร้างรายได้
พื้นที่ทรงงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง”
ดาเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก
น่าน) จานวน 279 แห่ง
โครงการกาหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ประจาปี
2558 ดาเนินการในพื้นที่ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

โครงการพัฒนาพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ภายใต้
แผนภูฟูาพัฒนาตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
บ่อเกลือ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 20 จังหวัด

๔

สนับสนุนโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตาม
พระราชดาริให้กับนายอาเภอและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
โครงการ : โดยจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวน 116 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจดังนี้

1) นโยบาย/แนว
ทางการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนา
ตามพระราชดาริ
ของกรมการ
ปกครอง โดย
นายกฤษฎา
บุญราช อธิบดี
กรมการปกครอง

2) ความรูต้ ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ดาเนินงานของ
สนง.โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โดยว่าที่ ร.ต. กิตติ
ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่

3) กรอบแนวคิดและ
การดาเนินโครงการ
สร้างปุา สร้างรายได้
โดยนายวสันต์
กู้เกียรติกุล
ที่ปรึกษา สนง.โครงการ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ

4) การดาเนินงาน
โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
อาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยนาย
ชุติเดช มีจันทร์
นายอาเภออมก๋อย

๔.๑

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1.260 ล้านบาท
ดาเนินการใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42 หมู่บ้าน

» มุ่งส่งเสริมให้ราษฎรดารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
» รวมกลุ่มออมทรัพย์และประกอบอาชีพต่างๆ
หลักการ » จัดตั้งกองทุน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และวิธีการ จะพระราชทานทุนทรัพย์ให้กองทุนละ 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
» สนับสนุนองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
» มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับสมาชิกกลุ่ม เพื่อนาไปเพาะปลูกและ
เก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อไป

โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง

» ประสานการดาเนินงานกับสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การ
สยามบรมราชกุมารีอย่างใกล้ชิด และในระดับอาเภอได้จัดตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อน ดาเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดาริขึ้น โดยมีนายอาเภอเป็นหัวหน้า
คณะทางานฯ และมีเกษตรอาเภอ เป็นฝุายเลขานุการ

» สนับสนุนงบประมาณปี 2558 จานวน 1.260 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด 42 หมู่บ้าน ๆ
บทบาท
ละ 30,000 บาท ให้ราษฎรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงมีงบบริหาร
ของกรม
จัดการขั้นต้น ในการเรียนรู้เรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ
การปกครอง » (1) ปูายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สื่อนิทรรศการ
(2) จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ท่อซีเมนต์ พันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ เป็นต้น

๔.๑

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1.260 ล้านบาท
ดาเนินการใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42 หมู่บ้าน

1

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่ม
ออมทรัพย์ จานวน 42 แห่ง มีสมาชิกกว่า 1,570 ราย

2

สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการดารงชีวิต
ตามวีถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สื่อ มสธ. จานวน 42 แห่ง

3

กรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณให้ 42 ศูนย์ๆ ละ
30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1) จัดหาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์
2) ผลิตสื่อด้านวิชาการ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช
3) จัดนิทรรศการภายในกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ของกลุ่ม
5) ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ เป็นต้น
6) จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มผลิตปุ๋ยฯ
7) สนับสนุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันฯ /จัดทาฐาน
เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

๔.๒

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้พื้นที่ทรงงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” งบประมาณ 8.370 ล้านบาท
พื้นที่ดาเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน

» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎร
หลักการ
ที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกทาลายปุา จึงพระราชทานพระราชดาริ
โครงการ ให้ดาเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ที่เหลืออยู่ให้คงไว้และฟื้นฟูส่วน
ที่เสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ดังเดิม
โครงการ
สร้างป่า
สร้างรายได้

» ใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลไกขับเคลื่อนการทางานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง กรมปุาไม้
การ
กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร
ขับเคลื่อน
และสานักงาน กศน.
1) ส่งเสริมให้ราษฎรร่วมรักษาป่า โดยการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและ
ยอมรับในข้อตกลงของชุมชน สร้างจิตสานึกรักษาปุา และยังชีพอยู่กับปุา
วิธีการ 2) การฟื้นฟูป่าต้นน้าลาธารที่ถูกทาลาย โดยการปลูกไม้ลดหลั่นกันไปตาม
ระดับเรือนยอด เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ใช้งาน และไม้บริโภค
ดาเนินงาน
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับปุาอย่างกลมกลืน เกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน

๔.๒

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้พื้นที่ทรงงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” งบประมาณ 8.370 ล้านบาท
พื้นที่ดาเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน

» กรมการปกครอง สนับสนุนงบประมาณปี 2558 จานวน 8.370 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด 11 อาเภอ 279 แห่ง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทากิจกรรมธนาคารพันธุ์พืช
และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
» สนับสนุนให้จัดตั้งคณะทางาน มีนายอาเภอเป็นหัวหน้าคณะในการแก้ไขการบุกรุกทาลายป่า ร่วมกับส่วนราชการ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกันดาเนินงานตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัด
เชียงใหม่
(149
แห่ง)

อาเภอ
อมก๋อย
กัลยาณิวัฒนา

แม่แจ่ม
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
( 9แห่ง) สบเมย
แม่ระมาด
พบพระ
ตาก
(88 แห่ง) อุ้มผาง
ท่าสองยาง
บ่อเกลือ
น่าน
(33 แห่ง)

เฉลิมพระเกียรติ

พื้นที่ (แห่ง)

109
4
36
3
6
15
2
7
24
23
10

ผลการดาเนินงาน “โครงการสร้างป่า สร้างรายได้”

ราษฎร
เข้าร่วมโครงการ

1,304

ครัวเรือน

คืนพื้นที่ป่าได้

3,163 ไร่

๔.๓

โครงการพัฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้
แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ งบประมาณ 5.000 ล้านบาท
พื้นที่ดาเนินการ อ.เฉลิมพระเกียรติ และบ่อเกลือ จ.น่าน

โครงการพัฒนาพื้นที่ “ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ”
หลักการโครงการ
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดาริให้อาเภอบ่อเกลือและอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เปูาหมายโครงการพัฒนาตามแผนภูฟูาฯ
โดยให้ศูนย์ภูฟูาพัฒนา เป็นพื้นที่ทาแปลงทดลองการพัฒนา
เกษตรที่สูง มีแนวทางในการพัฒนา 4 แนวทาง คือ
(1) การพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๒) การพัฒนาโดยใช้ความรู้จากศูนย์ศึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ ศูนย์ภูฟูาพัฒนาฯ
(๓) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตรที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๔) การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

บทบาทกรมการปกครอง
» ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ไ ด้ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ 5.000 ล้ า นบาท
ให้ที่ทาการปกครองอาเภอบ่อเกลือ
และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
น่ า น ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการภายใต้
แผนภูฟูาฯ มีผลการดาเนินงานดังนี้

ฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๔.๓ โครงการพั
ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
อาเภอบ่อเกลือ
(1) สร้างป่าสร้างรายได้อาเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน”

(2) โครงการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพภาคเกษตรที่สอดคล้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการดาเนินงาน
ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 4 ตาบล 20 หมู่บ้าน 460 คน
จากกิจกรรมดังนี้
1) สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสานึกให้กับราษฎรในการดูแล
อนุรักษ์ปุาต้นน้าและปลูกปุา
2) สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกปุา
3) ตั้งกฎกติกาในการดูแลรักษาปุา

ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 53 ครัวเรือน พื้นที่ 305 ไร่
จากกิจกรรมดังนี้
- ปรับพื้นที่และจัดสรรที่ทากินให้แก่ราษฎรบ้านยอดวัฒนา

ฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๔.๓ โครงการพั
ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
อาเภอบ่อเกลือ
(3) โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็กอายุ 0 – 72 เดือน

(4) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดภัย

ผลการดาเนินงาน
เด็กเล็ก นักเรียน และประชาชน ได้รับประโยชน์ จานวน 646 คน
จากกิจกรรมดังนี้
(1) อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารที่ใช้เกลือ
ผสมไอโอดีน
(2) การแปรรูปวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นอาหาร
(3) การสร้างครอบครัวต้นแบบสุขภาพดี
(4) การจัดตั้งกองทุนอาหารเสริมสาหรับเด็กที่ขาดสารอาหารใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 21 แห่ง ระดับประถม 16 แห่ง และ
ระดับหมู่บ้าน 39 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 39 หมู่บ้าน 195 คน จากการ
ดาเนินกิจกรรมดังนี้
(1) การคัดเลือกพื้นที่ดาเนินงานหมู่บ้านละ 1 ไร่
(2) อบรมให้ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(3) การปูองกันและกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
(4) การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่เกษตรกร

๔.๓

โครงการพัฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ

อาเภอบ่อเกลือ
(5) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเข้า
สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Smart
Trader)

ผลการดาเนินงาน
ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 40 คน จากกิจกรรมดังนี้
(1) การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
(2) สนับสนุนวัสดุพัฒนาผลิตภัณฑ์

(๖) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น “การตีพขิ องชาวลั้วะ”

ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 60 คน จากกิจกรรมดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลและสารวจผู้รู้การตีพิของชาวลั้วะ
(2) จัดทาองค์ความรู้ประวัติความเป็นมากระบวนการและขั้นตอน
การตีพิ
(3) จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่

(๗) โครงการซ่อมแซม/จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
โรงเรียนสว้า สาขาบ้านป่าก๋า อาเภอบ่อเกลือ

นักเรียนโรงเรียนสว้า สาขาบ้านป่าก่า ได้รับประโยชน์ จานวน
60 คน จากกิจกรรมดังนี้
(1) ปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียน
(2) เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนจากสังกะสีเป็นแผ่นเมททัลชีท
(3) จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 2 ชุด โต๊ะ – เก้าอี้ 48 ชุด

โครงการพัฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๔.๓ ภายใต้
แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(1)โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และติดตามผู้ป่วยใน
พระราชานุเคราะห์ในพื้นที่ทุรกันดารใน
อ.เฉลิมพระเกียรติ

(2) โครงการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง (BBL)

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วย 20
คน ประชาชน 600 คน และกลุ่มสหวิชาการ (อสม.) 171 คน
จากกิจกรรมดังนี้
(1) การจัดทาทะเบียน การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
(2) การติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ปุวย
(3) การจัดระบบส่งต่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษา การช่วยเหลือตัวเอง
ด้วยการบาบัด
(4) การประชุม อบรม ทีมสหวิชาชีพ
(5) การฝึกอบรมให้ความรู้กับ อสม. ในการดูแลผู้ปุวยเบื้องต้น
กลุ่มนักเรียน จานวน 1,942 คน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังนี้
- การจัดทาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ

ฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๔.๓ โครงการพั
ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในถิ่นทุรกดันดาร

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มนักเรียนได้รับประโยชน์ จานวน 621 คน จากกิจกรรมดังนี้
(1) การจัดหาสื่อสาหรับเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
(2) จัดหาสื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์อาเซียน
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(5) จัดการศึกษาเพื่อฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพ

(4) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนว
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 5 หมู่บ้าน 1,227 คน จาก
กิจกรรมดังนี้
(1) สนับสนุนพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ เช่น มะนาวพันธุ์ตาฮิติ มะขามเปรี้ยว
ฝักยักษ์ เงาะ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ เป็นต้น
(2) กิจกรรมการปลูกปุาในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน

ฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๔.๓ โครงการพั
ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(5) โครงการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

(6) โครงการปรับปรุงโรงสีข้าวพระราชทาน
และธนาคารข้าว

ผลการดาเนินงาน
ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 452 คน จากกิจกรรมดังนี้
- การปรับปรุงตลาดร้านค้าชุมชน

ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 452 คน จากกิจกรรมดังนี้
(1) การซ่อมแซมโรงสีข้าว
(2) การปรับปรุงเครื่องสีข้าวพระราชทาน

ฒนาพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๔.๓ โครงการพั
ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดาริ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

(7) อบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหารดีมีประโยชน์”

(8) โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “การตีพ”ิ

(9) โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อโรงเรียน
บ้านห้วยโก๋น

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มนักเรียนได้รับประโยชน์ จานวน 110 คน จากกิจกรรม
ดังนี้
(1) การฝึกอบรมการจัดทาอาหารสาหรับเด็กนักเรียน
(2) การฝึกอบรมการจัดทาขนมไทยสาหรับเด็กนักเรียน
กลุ่มนักเรียนได้รับประโยชน์ จานวน 110 คน จากกิจกรรม
ดังนี้
(1) การฝึกอบรมการราและการตีพิของนักเรียน
(2) การจัดหาเครื่องแต่งกายการราและการตีพิ

กลุ่มนักเรียนได้รับประโยชน์ จานวน 88 คน จากกิจกรรมดังนี้
(1) การปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
(2) จัดกิจกรรมของชนเผ่าไทยลื้อ

๔.๔

1. บ้านป่าเกี๊ยะ
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
» ราษฎรขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือ เรื่องโรคที่เ กิดจาก
การปลู ก สตรอว์ เ บอรี่ ซึ่ ง มี
หลายหน่ ว ยงานเข้ า ไปดู แ ล
แต่ ปั ญ หาของสตอรว์ เ บอรี่
เมื่ อ ปลู ก 3 - 4 ปี จะสะสม
โรค จึงจาเป็ นจะต้องเปลี่ยน
พันธุ์ใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ งบประมาณ 1.200 ล้านบาท
พื้นที่ดาเนินการ อ.ฝาง และสะเมิง จ. เชียงใหม่ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

2. บ้านดอยป่าคา
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

3. บ้านห้วยป๋อ
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

» ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ที่ผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานความช่วยเหลือ
โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปส่งเสริมอาชีพทาการเกษตร
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอม
เปลี่ยนอาชีพ

» เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ค้ายาเสพติด ตัดไม้ทาลายปุา
ซึ่งการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวได้
สร้างโรงเรียนขึ้น ทางโครงการ
หลวงและปุาไม้ได้เข้าไปเจรจา
กับชาวเขาเพื่อขอพื้นที่ปุาคืน
โดยจะร่วมกันปลูกปุา รักษาปุา
และส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม
ชาวเขา

๔.๔

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ งบประมาณ 1.200 ล้านบาท
พื้นที่ดาเนินการ อ.ฝาง และ สะเมิง จ. เชียงใหม่ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

บทบาทของกรมการปกครอง : สนับสนุนงบประมาณปี 2558 ให้ที่ทาการปกครองอาเภอ จานวน
1.200 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นดังนี้
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาน้าสตรอเบอรี่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 270,000 บาท
กิจกรรม :
อบรมการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ไหลสตรอเบอรี่โดยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื้อ
การปรับปรุงพลิกดินเก่าเป็นดินใหม่
การใช้พันธุ์ปลอดโรค 16,000 ต้น
การปูองกันการกาจัดโรคและ
แมลง

ผลการดาเนินงาน :
(1) เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้พันธุ์ที่มีคุณภาพ
จานวน 419 ราย พื้นที่ปลูก 2,400 ไร่
(2) ลดรายได้ เพิ่มรายได้ จากการใช้พันธุ์สตรอเบอรี่ที่มีคุณภาพ
(3) สามารถแก้ไขปัญหาโรคที่เกิดจากสตรอเบอรี่และปัญหาดินเสื่อมได้

๔.๔

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ งบประมาณ 1.200 ล้านบาท
พื้นที่ดาเนินการ อ.ฝาง และ สะเมิง จ. เชียงใหม่ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

(2) โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมใจพัฒนาอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 300,000 บาท
กิจกรรม:
อบรมราษฎรบ้านดอยปุาคา เพื่อพัฒนา
เสริมสร้างอาชีพด้านการเกษตรและ
ปศุสัตว์ตามแนวพระราชดาริ และการใช้
ส้วมให้ถูกสุขลักษณะ
นาคณะกรรมการหมู่บ้านดอยปุาคา
จานวน 22 คน ไปศึกษาดูงานหมู่บ้าน
ชาวเขาเผ่ามูเซอร์ ที่เป็นแบบอย่าง ใน
การพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย
จัดทาคอกปศุสัตว์ 3 แห่ง และ
จัดกิจกรรมสร้างส้วมซึม

ผลการดาเนินงาน :
1. ราษฎรบ้านดอยปุาคา 106 ครัวเรือน ประชากร
875 คน มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จากการปลูกพืชผัก
สวนครัว ปลูกสตรอร์เบอรี่ และจาหน่ายมูลสัตว์

๔.๔

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ งบประมาณ 1.200 ล้านบาท
พื้นที่ดาเนินการ อ.ฝาง และ สะเมิง จ. เชียงใหม่ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

(3) โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 630,000 บาท
พื้นที่
เป้าหมาย

วิธีการ/
กิจกรรม

» บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ 20 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
» บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 17 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

» ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร คัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานฯ
» ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักในรูปแบบโรงเรือนและแปลงสาธิต
พร้อมระบบน้า จานวน 5 หลัง

ประโยชน์ » มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรง 22 คน
» ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์จากแปลงสาธิต
ที่ได้รับ
430 คน

