แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2
หมู 8 บานจอมบึง ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170
................................
1. ชื่อโครงการ
“ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2”
2. ที่ตั้งของโครงการ
หมูที่ 8 บานจอมบึง ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน พิกัด TD 920630
3. พระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4. วัตถุประสงคของโครงการ “มุงเนนดานความมั่นคงของชาติ”
1.) มุงเนนฝกอาชีพนักเรียนเกาที่ไมมีโอกาสไดเรียนตอ ขยายผลไปยังผูปกครอง ชาวบานในทองถิ่น
2.) ฝกอาชีพที่สามารถใชไดในทองถิ่น เยาวชนสามารถนําไปใชได
3.) ปรับปรุงอาชีพที่มีอยูในทองถิ่นใหดีขึ้น
4.) เมื่อผลผลิตอออกมาสามารถหาตลาดจําหนายได
5.) เนนการฝกอบรมเยาวชนผูดนโอกาสใหเปนผูนําทางการเกษตรและเปนผูนําทองถิ่น
6.) ใหเพิ่มความรู การควบคุมโรคพืชโดยธรรมชาติ
7.) ใหยกระดับวิชาการการศึกษาผูใหญ ตอยอดการศึกษานอกระบบควบคูกันไป
5. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ “กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน”
6. ประเภทของโครงการ ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ ดังนี้
1.) ฝกอาชีพเยาวชนผูดอยโอกาสศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศทั้งในเขตบริการ ร.ร.ตชด
2.) ตอยอดยกระดับการศึกษาใหกับเยาวชนผูดอยโอกาสใหเพิ่มสูงขึ้น
3.) ฝกอบรมวิชาการดานการเกษตร ปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง
4.) ฝกอบรมวิชาชีพสาขาวิชาชางตางๆ เชน ชางเชื่อมโลหะ, ชางซอมรถยนต, ชางซอมจักรยานยนต,ชางเดินสายไฟฟาอาคาร,
ขับรถยนต, คอมพิวเตอร, ตัดผม, เสริมสวย ฯลฯ
5.) ฝกอบรมระเบียบ วินัย การรักสามัคคี การรักษาประเทศชาติ
7. สรุปลักษณะของโครงการ ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ ดังนี้
1.) รับสมัครเยาวชนที่เปนศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ภาค2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่จบการศึกษา ป.6
อายุ 15-25 ป
2.) รับสมัครเยาวชนผูดอยโอกาสยากจนถิ่นธุรกันดาร ไกลคมนาคมที่เปนศิษยเกา ร.ร.ตชด หรือเยาวชนที่ไมเปนศิษยเกา ร.ร.ต
ชด นอกเขตบริการ ร.ร.ตชด อายุ 15-25 ป
3.) รับสมัครหวง ก.พ.-มี.ค. ของทุกปการศึกษา รับทั้งชาย-หญิง รุนละ 50 คน ณ ศูนยฝกอาชีพฯ
4.) ศูนยฝกอาชีพฯ จัดที่พัก อาหาร อุปกรณการเรียน เสื้อผา ใหฟรี
5.) อยูอาศัยพักนอนภายใน ศอน.ฯ ตลอดหลักสูตร 10 เดือน

6.) ศูนยฝกฯ เชื่อมโยงเครือขายตอยอดเพิ่มคุณวุฒิยกวิทยฐานะการศึกษาตอ รวมมือกับสถานศึกษา เชน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแกน , วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง , วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอกระนวน , โรงเรียนศึกษาสงเคราะหขอนแกน ระดับ ม.ตน, ม.ปลาย, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี อยางตอเนื่อง
7.) สงเสริมเยาวชนศึกษาใหไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ
8.) โครงการสงเสริมอาชีพเมื่อเยาวชนกลับภูมิลําเนา และติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
9.) การฝกอบรมการเรียน การสอนเนนภาคปฏิบัติ 70% ทฤษฎี 30%
8. ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ
1.) ประวัติความเปนมา ศอน.ฯ เริ่มป 2526 เดิมชื่อโครงการ “ศูนยฝกเกษตรกรรมแบบประณีต บานหัวนาคํา ตําบลหวยยาง
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน” ในพระอุปถัมภของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับครอบครัวยากจน ผูสนใจอบรม
วิชาชีพการเกษตร ต.หวยยางฯ จํานวน 15 ครอบครัวตอป และรับครอบครัวผูรวมพัฒนาชาติไทยเขาอบรมใหความรูดานการปลูก
พืช การเลี้ยงสัตว การประมง วิชาชีพชางสาขาตางๆ เสริม
2.) ป 2530 นําเยาวชนศิษย ร.ร.ตชด จบ ป.6 ไมไดเรียนตอ เขาเรียนฝกอาชีพรุนละ 1 ป พักอยูอาศัยกินนอนจนจบหลักสูตร
3.) เมื่อ 4 พ.ย. 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม ศูนยฝกอาชีพฯ พระราชทานทุนทรัพยสวน
พระองค 200,000 บาท เพื่อให กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 ดําเนินการใหเจริญมั่นคง ตอเนื่อง พระองคทรงมี
รับสั่งกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนใหดําเนินการตั้ง ศูนยฝกอาชีพฯ เพิ่มขึ้น ภาคละ 1 ศูนย
4.) เมื่อ 4 พ.ย. 2536 “ศูนยฝกเกษตรกรรมแบบประณีต” เปลี่ยนชื่อใหมเปน “ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน” กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค2
5.) การดําเนินการกอสราง ศูนยฝกเกษตรกรรมแบบประณีต สภาตําบลหวยยาง มีมติเปนเอกฉันท มอบที่ดินสาธารณประโยชน
ประจําหมูบานหัวนาคํา เนื้อที่ 117 ไร 1 งาน 54 ตร.เมตร ใหกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค2 ใชประโยชนเพื่อความ
มั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสงเสริมความรูการเกษตร วิชาชีพตางๆ ยกฐานะการศึกษา การดําเนินการไมไดใช
งบประมาณของทางราชการ แตเปนการรวมแรง รวมใจ สละแรงงาน สละทรัพยเงินรวมกันทั้งตําบลกอสรางศูนยฝกเกษตรกรรม
แบบประณีต กอสรางบานพัก 15 หลัง อาคารสํานักงาน บานพักเจาหนาที่ สําเร็จลุลวงเปนอยางดี
9. งบประมาณที่ ไดรับในปเริ่มตน และแหลงที่มาของงบประมาณในปที่เริ่มตน
1.) งบประมาณที่ไดรับในปเริ่มตน ประมาณ 300,000 บาท
2.) แหลงที่มาของงบประมาณในปเริ่มตน จากงบประมาณของ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10. งบประมาณที่ไดรับแตละป แยกเปนรายปตั้งแตปเริ่มตน จนถึงปจจุบันและแหลงที่มา ของงบประมาณ
งบประมาณป งบประมาณ แหลงที่มา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานพื้นที่
2 โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานพื้นที่ อาคาร
บานพัก สํานักงาน บานพักเจาหนาที่
3 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จัดหาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร การประมง การ
พรอมนําครอบครัวเกษตรเขาอบรม

2526
2527

บช.ตชด.
บช.ตชด.

2528

บช.ตชด.

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

15 ครอบครัว (นํารอง) รุนที่ 1
โครงการอบรมเกษตรกร รุนที่ 2 จํานวน 15 ครอบครัว
4 โครงการแอบรมเกษตรกร รุนที่ 3 จํานวน 15 ครอบครัว รวมผูรวมพัฒนาชาติไทย
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 1
5 โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 2
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 3
6 โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 4
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 5
7

งบประมาณป งบประมาณ แหลงที่มา

2529

บช.ตชด.

2530

บช.ตชด.

2531

บช.ตชด.

2532

บช.ตชด.

8

2533

บช.ตชด.

9

2534

บช.ตชด.

10

2535

บช.ตชด.

11 โครงการอบรมเกษตรเยาวชนศิษยฯ ร.ร.ตชด
รุนที่ 1 ที่มีการเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนยฝกเกษตรกรแบบประณีต” เปน “ศูนยฝก
อาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน”
พรอมการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 2
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 3
12 โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 4
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 5
13 โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 6
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 7
14 โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 8
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 9
15 โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 10
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 11
16 โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 12
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 13
17 โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 14

2536

บช.ตชด.

2537

บช.ตชด.

2538

บช.ตชด.

2539

บช.ตชด.

2540

บช.ตชด.

2541

บช.ตชด.

2542

บช.ตชด.

ลําดับ
18

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณป งบประมาณ แหลงที่มา
2543
บช.ตชด.

19

2544

บช.ตชด.

20

2545

บช.ตชด.

21

2546

บช.ตชด.

22

2547

บช.ตชด.

23

2548

บช.ตชด.

24

2549

บช.ตชด.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 15
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 16
โครงการฝกอบรมเกษตรเยาวชนศิษยเกา ร.ร.ตชด รุนที่ 17

งบประมาณป งบประมาณ แหลงที่มา
2550
บช.ตชด.
2551

บช.ตชด.

2552

บช.ตชด.

หมายเหตุ งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
อยางตอเนื่องตามปงบประมาณ จํานวน ปละ 1,000,000 – 1,300,000 บาท
11. ผลการดําเนินงาน ตั้งแตเริ่มตน จนถึง ปจจุบัน โดยสรุป
1.) พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
“ควรจะเปดโอกาสใหมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากจบโรงเรียนแลวก็เลยนึกถึงเรื่องการประกอบอาชีพ ที่จะใชไดในทองถิ่นนั้นๆ คือ
ทําใหเยาวชนเกิดความรัก หวงแหน ในถิ่นกําเนิดของตนเองได และก็ถือวาเปนการพัฒนาหมูบานนั้นในดานอาชีพ”
ใหไวเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2531 ณ หองประชุมอาคารทรงงานสวนจิตรลดา
.........................................
จะเห็นไดวา นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับหรือเทาที่เปดสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนแลวนักเรียนสวนมากจะไปไดเรียนตอ ก็จะมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไดศึกษาตอ ทั้งนี้ก็มีดวยกันหลายสาเหตุ สาเหตุแรก
ก็คือการขาดทุนทรัพย สาเหตุที่สองก็คือระยะทางการคมนาคมหางไกล

จึงอยากจะตั้งกองทุนสนับสนุน ใหนักเรียนเหลานี้หาโอกาสในการศึกษาตอไดยากนั้น ใหไดรับการศึกษาตอ พอไดเปนตัวอยาง
อาจมีกฎขอบังคับบางประการ ใหตองกลับมาเปนผูชวยนําความเจริญใหหมูบานสําหรับเรื่องที่สอง คือ โครงการฝกอาชีพพนัก
เรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น เนื่องจากที่ไปตรวจเยี่ยมมา มีบางโรงเรียนที่นักเรียนไมมีคุณสมบัติที่จะศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษาได ก็คงจะทราบวาเพราะสาเหตุใดบาง ซึ่งแมแตการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ก็เปนการสอน
เพื่อใหอานออกเขียนได และเพื่อใหเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพตอไป พวกนี้เรียนตอไปไมไดแน แทนที่จะปลอยไวเฉยๆ
โดยไมมีลูทางในการทํามาหากินที่ดี หรือไมมีความผูกพันกับบานเมือง ควรจะเปดโอกาสใหมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจาก จบจาก
โรงเรียนแลวก็เลยนึกถึงเรื่องการประกอบอาชีพที่จะใชไดในทองถิ่น คือ ทําใหเยาวชนเกิดความรักหวงแหน ในถิ่นกําเนิดของ
ตนเองได และก็ถือวาเปนพัฒนาหมูบานนั้นในดานอาชีพ
2.) ฝกอบบรมครอบครัวเกษตรกรและผูรวมพัฒนาชาติไทย 15 ครอบครัว ( 60 คน)
3.) ฝกอบรมเยาวชนศิษยเกาฯ ร.ร.ตชด.ภาค2 จํานวน 16 รุน
4.) ฝกอบรมกลุมอาชีพสําหรับประชาชนทั่วไป นวดแพทยแผนไทย จํานวน 2 รุน
5.) ฝกอบรมโครงการทําความดีเพื่อแผนดิน จํานวน 3 รุน รวม 247 คน
6.) ฝกอบรมอาสาพัฒนาปองกันฝายพลเรือน จํานวน 13 รุน รวม 1,040 คน
7.) ฝกอบรมกลุมอาชีพ การทําขนม, งานประดิษฐ จํานวน 2 รุน รวม 90 คน
8.) ฝกอบรมโครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดขอนแกน จํานวน 2รุน รวม 280 คน
9.) ฝกอบรมเกษตรกรชาวไรออย จํานวน 2 รุน รวม 240 คน
10.) ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน จํานวน 2 รุน รวม 240 คน
11.) การเขาคาเยาวชนลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 1 รุน รวม 414 คน
12.) ฝกอบรมโครงการชุมชนเขมแข็ง (เฝาระวังยาเสพติด) จํานวน 5 รุน รวม 620 คน
13.) โครงการสานสัมพันธศิษยเกา ร.ร.ตชด.ภาค2 สูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน
14.) โครงการสานสัมพันธศิษยเกา ร.ร.ตชด.ภาค2 สูวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง
15.) โครงการสานสัมพันธศิษยเกา ร.ร.ตชด.ภาค2 สูวิทยาลัยการอาชีพกระนวน
16.) โครงการเรียนตามอัธยาศัยศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกา ร.ร.ตชด.ภาค2 เครือขายเชื่องโยงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
และเทคโนโลยีขอนแกน ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
17.) โครงการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระนวน ระดับ ม.ตน , ม.ปลาย
18.) โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล โดยความรวมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน
19.) โครงการทวิภาคีไทย-จีน โดยความรวมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน
20.) โครงการทวิภาคีไทย-ญี่ปุน โดยความรวมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน
21.) โครงการทวิภาคีไทยกับภาคเอกชน โดยความรวมมือกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน
22.) โครงการปลูกปาไม รวมกับ อบต.หัวนาคํา
23.) โครงการปลูกสรางหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในหลวง ณ วัดิสาณบานหัวนาคํา ต.หัวนาคํา
24.) โครงการปลูกหญาแฝก ศอน.ฯ โครงการอนุรักษพืชสมุนไพร
25.) โครงการฝกอบรมเกษตรของเยาวชนภายใน ศอน.ฯ แยกหมวดงานคือ
1.) หมวดงานพืชผัก
2.) หมวดงานพืชไร
3.) หมวดงานพืชสวน

4.) หมวดงานเห็ด
5.) หมวดงานปุยอินทรีย
6.) หมวดงานไมดอก-ไมประดับ
7.) หมวดงานประมง
8.) หมวดงานปศุสัตว
9.) การเรียนชางสาขาวิชาชีพตางๆ เชน ชางเชื่อมโลหะ, ชางซอมรถยนต,
ชางซอมจักรยานยนต, ชางเดินสายไฟฟาอาคาร, ขับรถยนต, คอมพิวเตอร, ตัดผม, เสริมสวย ฯลฯ
10.) งานสหกรณ ร.ร.ตชด.
26.) โครงการทดสอบกําลังกาย และทดสอบจิตใจ กระโดดหอสูง
27.) โครงการพลังงานทดแทน การปลูกสบูดํา
28.) โครงการทัศนศึกษาเยาวชนฝกอบรม
29.) โครงการกีฬาเยาวชน ศูนยฝกอาชีพฯ
30.) โครงการสนามฝกทดสอบสมมรรถภาพดานรางกาย ดานจิตใจ
31.) โครงการพัฒนาสภาพสิ่งแวดลอมศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ
32.) โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ
33.) โครงการพัฒนาวัสดุ อุปกรณสื่อการเรียนการสอนเพื่อความทันสมัย
34.) โครงการพัฒนาที่พักสําหรับเยาวชนหรือประชาชนเขารวมฝกอบรม
35.) โครงการพัฒนาอาคารที่พักเจาหนาที่ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ
36.) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ําเพื่อการเกษตรภายในศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ
37.) โครงการพัฒนาน้ําสะอาด (ประปา) สําหรับอุปโภค-บริโภค ภายในศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ
38.) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟาภายในศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ
39.) โครงการพัฒนาวัสดุ-อุปกรณสําหรับงานเกษตรและชางเกษตร
40.) โครงการพัฒนาถนนลาดยางภายในศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ
41.) โครงการทํารั้วลอมรอบศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาฯ

แบบจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน
ลําดับที่
1 ชื่อโครงการ
2 ทีต่ ั้งโครงการ
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พระราชดําริของ
สรุปพระราชดําริ

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริฯ
1) โรงเรียนบานกุดหวา หมูที่ 9 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง
2) โรงเรียนบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง
3) โรงเรียนบานศุภชัย หมูที่ 5 ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง
4. ศูนยฝกอบชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 2 หมูที่ 8
บานจอมบึง ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดโดยเสด็จพระราชดําเนิน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไป
ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทและทองถิ่นทุรกันดารหางไกลทั่วทุกภาคของ
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ประเทศไทย ทรงพบวามีราษฎรอีกเปนจํานวนมากที่ยังอยูในภาวะยากล
วัตถุประสงคของโครงการ การดําเนินงานโครงตามพระราชดําริฯ ในระยะแรก จึงทรงเริ่มตนจากเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ทุรดันการที่มีปญหาขาดสารอาหาร ทรงมองเห็นสาเหตุสําคัญ
ของปญหา คือ การขาดแคลนอาหาร แนวทางการแกปญหา คือใหมีการผลิต

อาหารเพิ่มขึ้นในพื้นที่ โดยใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนปลูกพืชเลี
6 หนวยงานรับผิดชอบ
กรมปศุสัตว
7 ประเภทของโครงการ
การเกษตร
8 สรุปลักษณะของโครงการ 9 ปงบประมาณที่เริ่ม
2535
10 งบประมาณที่ไดรับในป กรมปศุสัตว และกองทุนพัฒนาชนบทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ (ซีพี)
เริ่มตนและแหลงที่มาของ
11 งบประมาณที่ไดรับในป ป 2535 - 2548
เริ่มตนและแหลงที่มาของ 2549 = 69,000 บาท
งบประมาณของ
2550 = 69,000 บาท
2551 = 139,000 บาท
2552 = 52,000 บาท
12 ผลการดํานเนินงานตั้งแต ใหโรงเรียนมีไขสําหรับใชประกอบอาหารกลางวันใหแกเด็ก และผูปกครอง
เริ่มตนจนถึงปจจบันโดย สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงไกไขได

