
1. โครงการเกษตรเพื่อ
    อาหารกลางวันฯ

๒. โครงการดูแลผูปวยใน
พระราชานุเคราะหและ
ผูปวยที่ยากไร

๓. โครงการสรางปา            
สรางรายได

๕. โครงการภายใตแผน
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตตามพระราชดําริ

๔. โครงการกําหนดสถานะ  
    ใหแกบุคคลไรสัญชาติ 

๖.  การขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
ภาคการเกษตรและชนบท 

การขับเคลื่อน
โครงการ

พระราชดําริ ของ 
มท.



3. โครงการขยายผลเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ ในพ้ืนท่ีมี 3 กลุมหลัก 

1. โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

› ดําเนินการทั่วประเทศ 841 แหง 
(ตชด. 204 แหง สพฐ. 208 แหง/กศน. 
280 แหง/สช. 15 แหง/รร.พระปริยัติ
ธรรม 69 แห ง /กทม.  25 แห ง  และ 
อปท.39 แหง)

› งบประมาณ : ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ
ตั้งงบประมาณสนับสนุนตอเนื่องทุกป

› กระทรวง/กรม นําแนวพระราชดําริ                 
ไปขยายผลทั่วประเทศ เชน ศธ. : โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 184 

แหง/โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันโดยใชงบกองทุนอาหารกลางวัน 

 สธ. : โครงการเด็กไทยแกมใส 544 แหง
 มท. โครงการขยายผลเกษตรอาหารกลางวันฯ              

โดยใชงบปวงประชาเปนสุขป 59 จํานวน 
35 จว. 59 แหง และโครงการที่ใชงบพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด

2. โครงการที่กระทรวง/กรมนอมนํา 
แนวพระราชดาํริมาดาํเนินการ

› ดําเนินการท่ัวประเทศเปนโครงการใหม               
ท่ี ไมซ้ํ าซอนกับกลุม ท่ี  1 และ 2 (ใช งบ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการศึกษาหรืองบกระทรวง กรม)

› อยู ภ าย ใต ก ารกํ ากั บ  ดู แลขอ ง  คกก . 
อํานวยการโครงการขยายผลเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โดยมี กรมวังผู ใหญ (วาที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร                 
เปนที่ปรึกษา  เลขาธิการ กปร. เปนประธาน/ปมท. 
ปกษ. ปสธ. ปศธ. เปนรองประธาน

บทบาทของ ผูวาราชการจังหวัด/นายอาํเภอ

› สนับสนุน กํ ากับ ติดตามการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม
พระราชดําริในพื้นที่/ ตองรูวาใน
พื้นที่มีกี่แหง/แตละแหงมีปญหา
อะไร/มีพระราชดําริอะไร/ใหรีบ
ดําเนินการ

›  โครงการที่ดําเนินการโดย มท. 
     ใหดําเนินการอยางจริงจัง และ

เปนไปตามกรอบแนวทาง/คูมือ
โครงการขยายผลเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

› แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น ขั บ เ ค ลื่ อ น
โครงการระดับจังหวัด/อําเภอ

› ทบทวนโครงการขยายผลฯ ใหเปนไป
ตามกรอบแนวทางและคูมือการ
ดําเนินโครงการฯ และหนังสือสั่งการ
ของ มท.



•หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
•ระเบิดจากขางใน
•ทําตามลําดับ
• เขาใจ เขาถึง พัฒนา
•รู รัก สามัคคี

2. แนวคิด
ความเปนมา :
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ดําเนินการท่ัวประเทศ  740 แหง 

หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

แนวคิด :

(1) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน                            204 แหง
(2) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  178  แหง
(3) ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง          ๒66  ศูนย
(๔) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ๑4  แหง
(๕) โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา                     53  แหง
(๖) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                             ๒5  แหง



โรงเรียนมีความพรอมในทุก ๆ ดาน เชน คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู 
ผูปกครองนักเรยีน กํานัน ผูใหญบาน / พื้นที่การเกษตร / แหลงน้ํา และ
โรงครัว



มุงเนนใหนกัเรยีน ครู ผูปกครอง ทําการเกษตรในโรงเรียน และนักเรียน                 
ไดรับประทานอาหารที่ปลอดสารพษิมีภาวะโภชนาการครบ

- พืชผัก

ตองมีการวางแผนการผลิตใหสัมพันธกับวัตถดุบิท่ีจะเขาสูโรงครัวตามตารางประกอบอาหารของ
โรงเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ 

ตองมีการวางแผนการผลิตใหสัมพันธกับวัตถดุบิท่ีจะเขาสูโรงครัวตามตารางประกอบอาหารของ
โรงเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ 

100 กรัม/คน/มื้อ

- เนื้อสัตวอาจเปน 

ทั้งนี้ เรื่องภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนใหมีการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. วัดผล และการประเมิน ตรวจสุขภาพเด็ก เชน ชางน้ําหนัก (กอน-หลัง ดําเนิน

โครงการ) ตรวจสุขภาพฟน
2. ตรวจคุณภาพน้ําดื่ม  

ทั้งนี้ เรื่องภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนใหมีการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. วัดผล และการประเมิน ตรวจสุขภาพเด็ก เชน ชางน้ําหนัก (กอน-หลัง ดําเนิน

โครงการ) ตรวจสุขภาพฟน
2. ตรวจคุณภาพน้ําดื่ม  

เนื้อสัตว  40 กรัม/ ถั่วเมล็ดแหง 25 กรัม/คน/มื้อ

- เนื้อสัตวอยางเดียว
- ขาวสุก
- ไขมัน

- ผลไม

80 กรัม/คน/มื้อ

200 กรัม/คน/มื้อ

10 กรัม/คน/มื้อ

100 กรัม/คน/มื้อ



จัดอบรมครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศกึษาใหมีความรูโดยใชศนูยศกึษาการ
พัฒนาฯ หรือศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงของจังหวัด เพื่อนําไปสอนนักเรยีนใน
ดานเศรษฐกิจพอเพยีง รวมทั้งอบรมความรูเรื่องระบบสหกรณ             การจดัทํา
บัญชี

อบรมครู/จนท.จังหวดั/อําเภอ
คร/ูผูปกครอง/นกัเรยีน 

ฝกปฏิบัติกับปราชญชาวบาน

การเพาะถั่วงอกคอนโด

นักเรียนฝกปฏบัิตจิรงิ

อบรมคร/ูนักเรยีน 
จัดทําบญัชีสหกรณ การปลูกผักในลอยาง



สนับสนนุสิ่งของ พันธุพืช พันธุสัตว วัสดุอุปกรณการเกษตร ใหแกโรงเรียน โดย
- ใชทุกอยางที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน              

นําถังเก็บน้ําฝน/โรงเก็บรถ ที่ไมใชแลวมาทําโรงเรือนเพาะเห็ด หรือทําบัวรดน้ํา ใชเอง
- นักเรียนไดเรียนรูเทคนิคตาง ๆ เชน การตัดรากมะละกอ การใชกาบกลวยปรับ   

คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงปลาซีเมนตท่ีสรางขึ้นใหมกอนปลอยปลา และการผลิต            
น้ําหมักชีวภาพ เปนตน



นําผลผลิตจากโครงการเขาระบบสหกรณ และใหโรงครัวซื้อผลผลติจากสหกรณ
โดยใชเงนิอุดหนุนคาอาหารกลางวันนกัเรียนหัวละ 20 บาท

นําผลผลิตจําหนายผานระบบสหกรณโรงเรียน
ระบบสหกรณโรงเรียน
สงเสริมใหเด็กเอาวิชาในหองเรียนมาใชจริง อาทิ
-    การคํานวณ
- การเรียนรูการทํางานเปนทีม
- ฝกการจัดทําบัญชีครัวเรือน
- ภาษาไทย 
- สังคม



ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา หมุนเวียนกันไปทํากจิกรรม/
ประกอบอาหารกลางวัน/ตักขาวใหกบันักเรียน เพื่อจะไดทราบวาโรงเรยีนดูแลบุตร
หลานอยางไร นักเรียนเรียนหนังสือเปนอยางไร ชุมชนจะเปนรั้วใหโรงเรียน



ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา นําไปขยายผลท่ีบาน /ชุมชน  เชน 
การจัดทําโครงการบานนี้มีรักปลูกผักกินเอง ซอยนี้มีรักปลูกผกัแบงปน



คกก. อํานวยการโครงการขยายผล                              
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

คณะทาํงานฯ ขับเคลื่อนโครงการจาก          
4 กระทรวงหลกั มท./กษ./ศธ./สธ.

คณะทํางาน
ระดับจังหวดั

กรมวังผูใหญ (วาท่ี ร.ต.กิตติฯ) ที่ปรึกษา  เลขา กปร. 
ประธาน ผูแทน มท. ศธ. สธ. และ กษ.  เปนกรรมการ
และเลขานุการรวม

• ผวจ. เปนประธาน/รอง ผวจ.ที่ไดรับ
มอบหมาย เปนรองประธาน

• ผูแทน สนจ./เกษตรและสหกรณ/ศึกษาธิการ
จังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด เปนเลขานุการรวม

• ผวจ. เปนประธาน/รอง ผวจ.ที่ไดรับ
มอบหมาย เปนรองประธาน

• ผูแทน สนจ./เกษตรและสหกรณ/ศึกษาธิการ
จังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด เปนเลขานุการรวม

คณะทํางาน
ระดบัจังหวัด

คณะทํางาน
ระดับอําเภอ

• นายอําเภอ เปนประธาน
• เกษตรอําเภอ/สาธารณสุขอําเภอ หรือ             

หน. สวนราชการระดับอําเภอที่ นอภ. 
เห็นสมควร เปนเลขานุการรวม

คณะทํางาน
ระดบัอําเภอ

• นายอําเภอ เปนประธาน
• เกษตรอําเภอ/สาธารณสุขอําเภอ หรือ             

หน. สวนราชการระดับอําเภอที่ นอภ. 
เห็นสมควร เปนเลขานุการรวม

โครงสรางตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการอํานวยการโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
โครงสรางการปฏิบัติงานของสวนราชการ



5

1. แตงตั้ง
คณะทํางาน
ระดับจังหวัด 
เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ

2. ประชุม
คณะทํางานฯ   
เพื่อวางแผน          
การปฏิบัติงาน
กําหนดเกณฑ
และคัดเลือก
โรงเรียน
เปาหมาย 

3. ประชุม
คณะทํางาน เพื่อ
คัดเลือกรูปแบบสื่อ
ที่ใชในการเรียนรู 
จัดทําแผนการ
เผยแพรสื่อ และ
โรงเรียนดําเนินการ
เผยแพรสื่อ

4. หนวยงานรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ และดําเนินการ
โครงการในรูปแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการและกรอบ
ระยะเวลา
      (4.1) กลุมการเรียนรูการสอนแบบบูรณาการ :  จัดการ
เรียนการสอนเรื่องการเกษตร เคหกิจการเกษตร อาหารและ
โภชนาการ สุขภาพอนามัย ความเปนผูนํา  
      (4.2) กลุมการผลิต : พัฒนาแหลงน้ํา ดิน ขยายพันธุพืช 
พันธุสัตวเพื่อการเกษตร วางแผนทําการเกษตรใหครอบคลมุ
ภาคการศกึษา และผลิตอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ทั้ง
เนื้อสัตว ปลา พืชผัก และผลไมใหมีความหลากหลายเหมาะสม
กับทองถิ่น โดยทําการเกษตรผสมผสานและชีววิถี สอดคลอง
กับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน นําระบบสหกรณมา
ใชในกระบวนการผลิต และนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาปรบัใช นําผลผลิตผานระบบสหกรณโรงเรียน
จําหนายใหโครงการฯ
     (4.3) กลุมอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัย :  สงเสริม
การถนอมอาหารที่มีเหลือจายเพื่อเก็บไวในชวงขาดแคลน 
ประกอบอาหารกลางวันและอาหารที่มีคุณคาถูกสุขลักษณะ 
เฝาระวัง ติดตามโภชนาการของนักเรยีนโดยการชัง่น้ําหนัก วัด
สวนสงู และปรับปรงุภาวะโภชนาการของนกัเรยีนและชุมชน 
ตรวจสขุภาพประจําปของนักเรยีนและชมุชน

5. สงเสริมการ
จัดตั้งกลุม           
ยุวเกษตรกร             
กลุมแมบาน
เกษตรกร กลุม
สหกรณเพื่อชวย
ในการดําเนิน
โครงการ

6. สงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน/ อปท./
หนวยงานที่
เกี่ยวของและ
ภาคเอกชน 

7. คณะทํางาน/
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
ติดตามกํากับ
โครงการอยาง
นอย 1 ครั้ง/
เดือน 
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ระบบโครงการ



1. เปนการเสริมสรางนิสัยเด็กและเยาวชนใหรูจักการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. นักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการ
ตลอดปการศึกษา

3. นักเรียนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพดาน
การเกษตร

4. นักเรียนสามารถจัดทําบัญชีอยางงายในระบบสหกรณของ
โรงเรียนได และนําไปสูการจัดทําบัญชีครัวเรือน และคิดตนทุน

5. ผูปกครองนักเรียนมีความใกลชิดกับโรงเรียนมากขึ้น
6. โรงเรียนเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  สามารถเปนเครื่องมือที่จะทําใหขาราชการไดใกลชิดกับ

ประชาชน



 ยังไมมีหนวยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจน

 อบต. ไมสามารถจัดรถ
รับ-สงหรือตั้ง
งบประมาณสนับสนุน
สงเคราะหผูปวยและ
ผูติดตามได เนื่องจากยัง
ไมมีการถายโอนภารกิจ
ให อบต.

ปญหาของหนวยงาน                     
ที่ใหความชวยเหลือ

ผูปวย
ในพระราชานุเคราะห
ไมไดเขารับการรักษา                 

อยางตอเนื่อง

ผูปวย          
ท่ียากไร          
ในสังคม

มท. ไดดําเนินการแกปญหาโดย

1.  มีหนังสือถึงคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ใหพิจารณาภารกิจของ อบต. 
     มติที่ประชุม คกก. กระจายอํานาจฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 
     ใหเปนภารกิจของ อบจ. ซ่ึงมีอํานาจครอบคลุมในเรื่องการสงัคมสงเคราะหผูปวยฯ 

2. มท. มีหนังสอืที่ มท. 0808.2/ว 4072 ลว. 15 ก.ค. 59 ให อบจ. ต้ังงบประมาณใน
การสงัคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยดอยโอกาสและครอบครวัผูมรีายนอย
และผูไรที่พึ่งแลว

3  มท. อยูระหวางยกรางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห
ผูปวยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ... 

   ซ่ึงจะสามารถประกาศใชระเบียบดังกลาวไดภายในเดือนกนัยายน 2559 

 ไมมีรถ/ไมมีญาติ
ไมมีเงนิคาเดนิทางเขารับการรักษา
ไมมีท่ีพัก
ไมมีคากินอยู

 ผูปวยติดเตียง/ผูปวยตองเขารักษาตอเนื่อง



บทบาทผูวาราชการจงัหวัด/นายอําเภอ : 

• กํากับ ติดตามใหมี
ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะทํางานระดับ
จั ง ห วั ด แ ล ะ
คณะทํางานระดับ
อํา เภอ ตาม นส. 
สั่งการของ สป.สธ.

๑ ๒
• ใหฝายเลขาฯ จัดประชุม

คณะทํางานฯ เพื่อบูรณาการ
บริหารจั ดการ ในการ
ช ว ย เ ห ลื อ ผู ป ว ย ใ น
พระราชานุเคราะหและ
ผูปวยที่ยากไรอยางท่ัวถึง
และไมซ้ําซอนกัน โดยมี
บทบาทดังนี้

สธ.

พม.

อบจ.

 จัดทําบัญชีและประวัติผูปวยฯ แยกราย
พระองค+ผูปวยที่ยากไร เพื่อใหทุกสวน
ราชการมี ฐานขอมูล เดี ยวกัน ในการ
ชวยเหลือ

 หน วยงานในสั งกั ด  พม .  สนับสนุ น
งบประมาณสงเคราะหผูป วยฯ เปน
ค า ใ ช จ า ย ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลเชน คาพาหนะ คาอาหาร 
และค า ใชจ ายอื่ น  ที่ จํ า เปนระหว า ง
รักษาพยาบาล ตามระเบียบ พม.

 จัดหารถรับ–สงผูปวย/ผูติดตาม หรือ สนับสนุนงบประมาณสงเคราะหผูปวย/
ผูติดตาม เปนคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รักษาพยาบาล เชน คาพาหนะ คาอาหาร 
และค า ใ ช จ า ยอื่ นที่ จํ า เ ป น ระหว า ง
รักษาพยาบาล 

๓
• กรณีการใหความชวยเหลือผูปวยในดานอื่นๆ 

ใหบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนใหความชวยเหลือ เชน เยี่ยม
ผูปวย มอบถุงยังชีพ (กาชาด พม. สสจ./สสอ.) 
ปรับปรุง/สรางที่อยูอาศัย (อปท./พอช.) เปนตน



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
     ทรงหวงใยปาตนน้าํลําธารที่ถูกทําลาย

พระราชทานแนวทาง “คนอยูรวมกบัปา”
ปลูกไมหลายระดับ

ลดหลั่น
ปลูกไมปารวม
กับไมเกษตร ไมปาเปนไมประธาน 



› เพื่อฟนฟูปาตนน้ําลําธาร
› เพื่อสรางจิตสํานึกในการดูแล

รักษาปา
› เพื่อสรางรายได ลดรายจาย
› เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง

โครงสรางปา “โครงการสรางปา สรางรายได” วัตถุประสงค

บทบาทของผูวาราชการจงัหวัด/นายอําเภอ ในการสนับสนุนกระบวนการทํางาน
1. การแตงต้ัง
    คณะทํางาน 
    (มี จนท.ปาไมรวมทุกระดับ)

› ระดับอําเภอ
› ระดับตําบล

๒. การคัดเลือกพื้นที/่ผูเขารวม
    โครงการ
› คัดเลือกพื้นที/่วิเคราะหพื้นที่
› ประชาสัมพันธโครงการ
› จัดทําประชาคม
› ผูเขารวมตองสมัครใจ

๓. การจัดหาพนัธุไม
› ประสานกับ
  ทสจ./หนวยอนุรักษ/
  เกษตร/อปท.
› สรางเรือนเพาะชํา/ 
   ผลิตปุยอินทรีย

๔. การสรางกระบวนการ
    กลุม
›เพิ่มรายได ลดรายจาย
›ปลูก ดูแล และรักษา
ปา
›ชุมชนเขมแข็ง
›จดทะเบียนปาชุมชน



มท. สนับสนุน “โครงการสรางปา 
สรางรายได” ภายใตโครงการ
ปวงประชาเปนสุขดวยพระบารมี 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

› ภาคใต 7 จังหวัด
ตรัง  นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส  ปตตานี  พังงา
พัทลุง  และสงขลา

› ภาคเหนือ 7 จังหวัด
   เชียงราย  ตาก  นาน พะเยา
   แมฮองสอน ลําพูน และอุดรดิตถ

› ภาคตะวันออกเหนือ 
15 จังหวัด

  กาฬสินธุ ชัยภูมิ ยโสธร
  นครราชสีมา มหาสารคาม
  มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย  
  ศรีสะเกษ สกลนคร 
  สุรินทร บุรีรัมย หนองคาย 
  อํานาจเจริญ และอุดรธานี

› ภาคกลางและภาคตะวันออก 15 จังหวัด
   กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  
   ชัยนาท นครสวรรค ปราจีนบุรี  พิจิตร 
   พิษณุโลก เพชรบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ
   สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุทัยธานี



พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔4
ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

       กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทําโครงการกําหนดสถานะใหแกบุคคลไรสัญชาติ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหไดรับการรับรองสิทธิความเปนคนสัญชาติไทย                       

ตามกฎหมายอยางถูกตอง เพื่อเขาสูสิทธิในสวัสดิการของรัฐไดอยางเสมอภาค                        
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 



มีกลุมนักเรยีน/นักศึกษาทีไ่มมสีถานะและกลุมบุคคลที่ถูกทอดทิง้ไมสามารถ                   
ติดตามบดิา/มารดาได จึงไมทราบสัญชาตขิองตนเอง จํานวน 88,815 ราย

จํานวน 79,935 ราย

กรณีเปนนักเรียน/นักศึกษาที่ไมมีสถานะ                          
ซึ่งโรงเรียน/สถาบันการศึกษาสํารวจไว                              

เมื่อป 2548 – 2554
จํานวน 8,880 ราย

 ถาพิสูจนไดวาเกิดในประเทศไทยและอาศัยอยูอยาง
ตอเนื่องไมนอยกวา 10 ป ใหสิทธิขอมีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายสัญชาติตอ รมว.มท.  ซึ่งไดมอบ
อํานาจให ผวจ. พิจารณาอนุมัติ

 ถาพิสูจนไดวาเกิดในประเทศไทยและบิดาหรือ
มารดา เปนคนต า งด าวที่ เ กิ ด ในประ เทศไทย            
ใหสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยตอนายอําเภอ         
ตามกฎหมายสัญชาติ

คณะรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหาบุคคลไรรัฐ/ไรสัญชาติ

กรณีนักเรียน/นักศึกษาที่ไมมีสถานะ ซ่ึงโรงเรียน/
สถาบันการศกึษาสํารวจไวเมื่อป 2548 – 2552

กรณีบุคคลและเด็กที่ถูกบิดา/มารดาทอดทิ้งหรือ            ไม
ปรากฏบิดา/มารดา ซ่ึง พม. สํารวจไว                     เมื่อป 

2550 – 2552

หมายเหตุ : บุคคลไรสญัชาติดังกลาวขางตน ไมรวมกลุมบุคคลดังตอไปนี้

1. ผูหนีภัยจากการสูรบในประเทศเพื่อนบานและอาศัยอยูในศูนยพักพิง 9 แหง  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานขาหลวงใหญ ผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ (UNHCR) ดูแล เพื่อรอสงกลับประเทศตนทางหรือไปประเทศทีส่าม จํานวน 101,713 ราย

2. แรงงานตางดาว 3 สัญชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันใหเขามาทํางานในประเทศไทยเปนการชั่วคราว จํานวน                    
1,586,842 ราย

กรณีบุคคลและเด็กที่ถูกบิดา/มารดา                         
ทอดทิ้งหรือไมปรากฏบิดา/มารดา                                               

ซึ่ง พม. สํารวจไวเมื่อป 2550 – 2554



นักเรียนทุนพระราชานุเคราะห นักเรียนโรงเรียนในโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียน
ในสังกัด สพฐ. ที่มีเอกสารทะเบียนราษฎรระบุไมไดสัญชาติไทย 

เปาหมาย         
กลุมแรก

เปนผูมีคุณสมบัติ                     
ที่จะไดสัญชาติไทย              
20,337 ราย

ไดรับอนุมัติสัญชาติ
ไทยแลว 

5,728 ราย 

มีผูยื่นคํารอง                   
ขอมีสัญชาตไิทย         
9,272 ราย

นายทะเบียนตรวจสอบ
คุณสมบัติแลว 

45,798 ราย 

ให ผวจ./นายอําเภอ เรงพิจารณาการไดสัญชาติไทยของเด็กนักเรียนตาม
โครงการฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เชน
• ไดสัญชาติไทยโดยบิดาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย 
• การไดสัญชาติไทยโดยการอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด 
• การไดสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาที่เปนบุคคลถูกถอนสัญชาติโดย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ 

ผวจ./
นายอําเภอ

ขอมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม 2559

จํานวน
เปาหมาย 

 69,670 
ราย 



ยึดหลักการ : องคความรูใน 6 มิติ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ องคความรู 
                 ดานน้าํ ดิน  เกษตร พลังงานทดแทน ปา และสิ่งแวดลอม 
                 เพื่อแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่

› เปนโครงการทีช่าวบาน รวมคิด รวมทํา และรวมเปน
   เจาของ 
› มีการบูรณาการ การทํางาน/งบประมาณ ของทุก
   หนวยงานในพื้นที่เดียวกัน 

›จัดทํางบประมาณตามหลักการทรงงาน ประหยัด   
เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด 

›มีตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ / แผนงาน ในระดับ
อยูรอด พอเพียง และยั่งยืน 

การดําเนนิโครงการ :



การสนับสนุนโครงการของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี

Water bank 

›สุโขทัย พะเยา รอยเอ็ด 
หนองคาย มุกดาหาร เชียงราย 
ขอนแกน แมฮองสอน นครพนม  
ยะลา ปตตานี หนองบัวลําภู   
และ อางทอง

จัดสรรงบประมาณตาม
แผนพฒันาชนบทฯ               

ใหจังหวัดแลว 13 จังหวดั  
งบประมาณ     31,986,710 

บาท 
›สนับสนุน Water bank 

ภายใตโครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ จํานวนเงิน 30 
ลานบาท (ปมท. เห็นชอบ
ปรับแผนการใชจาย
งบประมาณแลว) ขณะนี้กําลัง
ดําเนินการจัดทําราง TOR 

› ชัยนาท เชียงราย ตราด นครพนม 
นครราชสีมา ปราจีนบุรี ปตตานี 
พระนครศรีอยุธยา พังงา เพชรบุรี 
ยะลา รอยเอ็ด ระนอง ระยอง 
ลําปาง ศรีสะเกษ และอางทอง

อยูระหวางตรวจสอบ/ กลั่นกรอง
โครงการของจงัหวัดเพ่ือพิจารณา

จัดสรรเพ่ิมอีก
17 จังหวัด งบประมาณ 
469,604,681 บาท

ผวจ./
นาย 

อําเภอ

› กํากับ ติดตาม การดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
และนําไปสู ความอยูรอด พอเพียง และยั่งยืน 



ยึดหลักการพัฒนา                   
ตามแนวพระราชดําริ

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หลักการ
ทรงงาน 
23 ขอ

หลักการพัฒนา
“เขาใจ เขาถงึ

พัฒนา”

การขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง:  
ภาคการเกษตร              

และชนบท 

นํามาประยุกตใช
ตามภูมิสังคม

ในระยะแรกเนนโครงการ
พัฒนาที่เกิดจากความ

ตองการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี

โครงการการพัฒนา
 แหลงน้ํา

โครงการลดรายจาย
เพิ่มรายได



พ้ืนท่ีเปาหมายดําเนนิการทั่วประเทศ และในระยะแรกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ             
จะออกนเิทศในพื้นท่ีจงัหวัดท่ีมีองคประกอบครบดังนี้ 

กลุมที่  ๑ : พื้นท่ีหมูบานรอบศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๖ แหง และพื้นที่ศูนยสาขา ๒ แหง 

กลุมท่ี 2 : พื้นท่ีดําเนนิการของสถาบันปดทอง
             หลังพระฯ 

1. ศูนยศึกษาการพัฒนาหินซอนฯ จ. ฉะเชิงเทรา
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาคุงกระเบนฯ จ. จันทบุรี 
3. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ. นราธิวาส 
4. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ. สกลนคร
5. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จ. เชียงใหม
6. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จ. เพชรบุรี
7. ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ (ศูนยสาขา) จ.ศรีสะเกษ 
8. ศูนยอานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
    ปากพนังฯ (ศูนยสาขา) จ. นครศรีธรรมราช

จํานวน 20 จังหวัด ไดแก 
- เชียงใหม
- พะเยา
- ตาก 
- จันทบุรี   
- นครนายก  
- เพชรบุรี 
- ศรีสะเกษ 
- ขอนแกน 
- นครราชสีมา
- นราธิวาส  

- ลําปาง  
- นาน 
- อุทัยธานี 
- ฉะเชิงเทรา  
- สระแกว 
- สกลนคร 
- กาฬสินธุ 
- อุดรธานี 
- ยโสธร 
- นครศรีธรรมราช 



บทบาทของผูวาราชการจงัหวัด/นายอําเภอ

 ใหจังหวัดเสนอโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และโครงการลดรายจาย เพิ่มรายได  
สงให มท.ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อจะไดรวบรวมโครงการสงให สนง.กปร. 
ซึ่งเปนเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการฯ ภาคการเกษตรและชนบทพิจารณาตอไป

 กําหนดเปนวาระของจังหวัด และเนนย้ําใหทุกภาคสวนรวมกันดําเนินการ
ขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายตามทีก่ําหนดไว และบังเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง
ยั่งยืน 

 ตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบทระดับจงัหวัด โดยมี รอง ผวจ. เปน หน.คณะทํางาน หน.
สนจ. เปนเลขานุการ เพื่อหนาที่กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนฯ การพิจารณา
กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ การบริหารงบประมาณ การติดตาม

 กําหนดตัวบุคคลที่จะเปนผูนําการขับเคลื่อนในทุกระดับใหชัดเจน


