
“...การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบการ
หลายอย่าง. อย่างแรก ต้องมีคนดี คือมีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะอุตสาหะ เป็น 
ผู้ปฏิบัติ. อย่างที่สอง ต้องมีวิทยากรที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ. อย่างที่สาม ต้องมีการวางแผนที่ดี 
ให้พอเหมาะพอควรกับฐานะ เศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคำานึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค์ 
ของประเทศและประชาชนเป็นหลักปฏิบัติ...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๓๙ 
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สารบัญ

สรุปผู้บริหาร ๓

ความเป็นมา มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ๑๔

และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

คณะกรรมการ ๑๗

หลักการดำาเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน ๑๙

กรอบการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ ๒๑

สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ ๒๔

งบการเงิน ปี ๒๕๕๕ ๗๘ 

แผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๙๖

ภาคผนวก ๑๐๗



สรุปผู้บริหาร

๒๕๕๕ มุ่งสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ในปี ๒๕๕๕  

อันเป็นปีที่ ๓ ของการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำาริ กล่าวได้ว่า เป็นปีท่ีมี 

ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

 จากต้นแบบการพัฒนาใน ๔ พื้นที่ ๒ จังหวัด คือ น่าน และอุดรธานี ที่ยึดองค์ความรู้

ตามพระราชดำาริใน ๖ มิติ (น้ำา ดิน เกษตร ป่า พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม) ซึ่งสอดคล้อง 

กับภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วสร้างระบบพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area based  

Development Approach) มุง่เนน้ทีช่มุชน โดยยดึถอืความคดิเหน็ ความตอ้งการ และศกัยภาพ

ของชาวบ้านเป็นตัวตั้ง ตามแนวพระราชดำาริ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ให้ชาวบ้านร่วมคิด 

ร่วมทำาและเป็นเจ้าของ 

 ๓ ปีเต็ม ในการน้อมนำาแนวพระราชดำาริหรือศาสตร์พระราชาแปรสู่การปฏิบัติ สามารถ

สร้างการพัฒนาท่ีมั่นคงและย่ังยืนให้แก่ชุมชน โดยมีตัวชี้วัดความสำาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ชาวบ้านในพ้ืนท่ีต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ในจังหวัดน่าน 

และอุดรธานี มีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สามารถเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ชำาระหน้ีสินได้ 

๑
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มีเงินออมเพิ่มขึ้น ที่สำาคัญท่ีสุด คือ เกิดการรวมตัวของชุมชน จัดตั้งกองทุนท่ีชุมชนบริหารจัดการ

กันเองได้อย่างเข้มแข็ง อันเป็นทิศทางการพัฒนาที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

 ท่ีจังหวัดน่าน ผลจากการส่งเสริมให้ชุมชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการขุดนาขั้นบันได 

ปรับปรุงสภาพดิน สร้างฝายเพื่อการเกษตร ฝายเพื่อการอนุรักษ์ บ่อพวงสันเขา ระบบคลอง 

และท่อส่งน้ำา ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว พืชหลังนา และเลี้ยงสัตว์ พัฒนาศักยภาพคน  

ด้วยการศึกษาดูงานและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทำาให้ฐานะทางเศรษฐกิจของ

คนใน ๓ พื้นที่ต้นแบบเปลี่ยนแปลงไปดังตาราง 

ปี พ.ศ. รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน เงินออม

ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน
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หมายเหตุ ๑ ร้อยละของค่าเฉลี่ยต่อปี คำานวณจาก (ค่าเฉลี่ยของผลต่างต่อปี x ๑๐๐) ÷ ตัวเลขเศรษฐกิจของปี ๒๕๕๒

๒๕๕๒ ๑๒,๔๐๙,๕๖๘ ๑๖,๔๕๓,๙๒๕ ๓๑,๓๐๕,๔๖๖ ๔๘,๙๕๕,๑๐๖ ๑,๓๙๖,๘๙๓
๒๕๕๓ ๑๙,๘๗๕,๑๖๑ ๑๘,๔๕๑,๘๒๙ ๒๗,๑๒๖,๗๒๕ ๕๔,๑๕๘,๙๗๒ ๑๘,๑๓๓,๗๖๕
๒๕๕๔ ๔๑,๙๐๕,๘๖๔ ๒๙,๑๘๓,๐๐๗ ๒๘,๐๕๔,๗๑๕ ๑๔๓,๗๘๓,๙๘๙ ๑๔,๕๓๔,๑๔๐

ร้อยละของค่าเฉลี่ยต่อปี ๑๑๘.๘๔ ๓๘.๖๘ -๕.๑๙ ๙๖.๘๕ ๔๗๐.๒๓ 

๒๕๕๒ ๑๘,๐๗๗,๖๘๗ ๑๕,๘๔๔,๘๖๐ ๑๓,๘๑๗,๔๑๖ ๓๘,๕๖๖,๓๒๕ ๑,๙๐๑,๔๗๐
๒๕๕๓ ๒๘,๗๗๔,๕๓๘ ๑๑,๗๖๓,๒๖๔ ๑๑,๗๖๐,๕๘๒ ๓๙,๑๔๖,๓๒๕ ๑,๖๖๗,๖๐๐
๒๕๕๔ ๒๔,๖๖๙,๘๓๖ ๘,๒๐๘,๙๘๑ ๔,๖๔๕,๔๐๐ ๓๔,๘๒๗,๘๑๕ ๓,๙๒๗,๓๙๐

ร้อยละของค่าเฉลี่ยต่อปี ๑๘.๒ -๒๔.๑ -๓๓.๒ -๔.๘ ๕๓.๓ 

๒๕๕๒ ๔๗,๔๘๙,๔๐๖ ๓๐,๖๐๙,๑๐๓ ๑๓,๘๔๙,๗๘๔ ๑๕๔,๘๗๐,๙๘๑ ๒๒,๒๕๓,๔๐๕
๒๕๕๓ ๘๒,๖๐๕,๒๔๕ ๕๒,๗๒๙,๙๑๕ ๑๒,๗๗๐,๙๒๐ ๑๘๖,๙๕๐,๐๑๑ ๒๗,๒๖๓,๙๑๒
๒๕๕๔ ๙๕,๔๔๒,๖๙๓ ๔๘,๕๑๐,๒๔๑ ๑๓,๗๓๕,๑๘๐ ๒๑๑,๐๗๕,๙๓๔ ๒๖,๘๘๔,๙๕๑

ร้อยละของค่าเฉลี่ยต่อปี ๑ ๕๐.๔๙ ๒๙.๒๔ -๐.๔๑ ๑๘.๖๒ ๑๐.๔๑ 
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 นอกจากน้ี ยังมีการรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนสุกร กองทุนเครื่อง 

บดข้าวโพด กองทุนเมล็ดข้าวโพด กองทุนพืชหลังนา กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุน 

ไตรโคเดอร์ม่าและเช้ือบีที กองทุนโรงสีข้าว กองทุนถั่วเหลือง กองทุนปุ๋ย กองทุนยาและ 

สุขภาพสัตว์ กองทุนกระเทียม กองทุนอาหารสัตว์ กองทุนน้ำาพริกลาบ

 ในเวลาเพียงสองปีมีกองทุนที่เกิดจากความคิดและการร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านถึง 

๙ กองทุน ที่สามารถเชื่อมโยง เอื้อประโยชน์แก่กันและกันอย่างครบวงจร คือ กองทุนผู้ใช้น้ำา 

กองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุนสุกร กองทุนเป็ด กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 

กองทุนปุ๋ย กองทุนแม่บ้านศึกษาดูงาน และกองทุนการตลาด

 ที่บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

การปรับปรุงระบบส่งน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และทำาแปลงเกษตร

สาธิต ปลูกพืช ๓ ระดับ โดยองค์ความรู้จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมการเลี้ยงหมู เป็ด และปลา 

เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ผลผลิต ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕

ข้าว ๓๕ ถังต่อไร่ ๖๐ ถังต่อไร่

 ๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท ๑๓,๑๗๔,๐๓๕ บาท

สุกร -  ๑,๐๑๐,๐๑๕ บาท

แปลงเกษตรตามแนวฟาร์มตัวอย่าง -  ๑๕๓ แปลง

กองทุน -  ๙  กองทุน
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 ขณะเดียวกัน การดำาเนินการตามแนวทางปิดทองฯ ของทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด 

และระดับอำาเภอในพื้นที่ขยายผลตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 

๑๗ พ้ืนท่ี ๑๐ จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก สิงห์บุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

เลย ตราด ยะลา และน่าน) ในปี ๒๕๕๕ ก็มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ที่ตำาบลห้วยสัก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย 

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาที่

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเข้ากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนวกการพัฒนาตามแบบ 

ปิดทองหลังพระฯ ด้วยกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจ ด้วยการ

อบรมหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

 

 ในปี ๒๕๕๕ ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ พื้นที่บ้าน 

โป่งลึก-บางกลอย สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คนกับป่า และคนกับสัตว์ป่า ใน

พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เป็นมาตลอดหลายปี ได้รับการแก้ไขให้คลี่คลายลงได้ ด้วย 

การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชนกลุ่มน้อยให้พึ่งพาตนเองได้ในระดับที่อยู่รอด โดยไม่ขัด 

กับกฎระเบียบของอุทยานฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพ ด้วยการทำาแปลงสาธิต ชาวบ้านปลูก

ผักกินเอง ให้ชาวบ้านมีอาหารรับประทานเพียงพอ พัฒนาระบบน้ำาสำาหรับทำาการเกษตรและ 
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เลี้ยงสัตว์ ด้วยการสร้างฝายพร้อมระบบท่อส่งน้ำา ขุดสระเก็บน้ำา จัดการที่ดินและที่ทำากินให้ 

ชาวบ้านบางส่วนท่ียังไม่มีท่ีดินทำากิน ขุดนาขั้นบันได ปรับปรุงดิน สนับสนุนพันธุ์เมล็ดข้าว 

ออกแบบแผนการเพาะปลูกที่จะให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ให้ชาวบ้านเลือกตามความต้องการ 

และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 

 พ้ืนท่ีขยายผลอื่นๆ ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ ก็มี 

ความคืบหน้าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านอมแรด อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านร่วมกัน

ดูแลแหล่งน้ำา โดยการทำาฝายอนุรักษ์ เข้าใจการใช้ประโยชน์จากป่าและอยู่กับป่าอย่างเก้ือกูล 

มีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วใช้การปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติแทน ลดการเผาพื้นที่ลง และ 

เริ่มต้นเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซาน มีการนำาครูภูมิปัญญาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 

บา้นทา่ลอบ อำาเภอคา่ยบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุ ีในการปอ้งกันและกำาจดัเพลีย้กระโดดสนี้ำาตาล 

และการเพิม่ผลผลติขา้วโดยใชน้้ำาหมกัจลุนิทรยีป์รบัปรงุดนิ ทำาใหไ้ดผ้ลผลติขา้วเพิม่ขึน้จากเดมิ 

๘๐ ถังต่อไร่ เป็นอย่างน้อย ๑๐๐ ถังต่อไร่ ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการทำาสบู่ แชมพู 

น้ำายาล้างจาน น้ำายาซักผ้าใช้เอง มีรายได้เสริมจากการขายพืชผักเพิ่มขึ้น และมีการรวมตัวตั้ง

เป็นกลุ่มกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนหมู กองทุนข้าว กองทุนผัก และมีแผนที่จะตั้งร้านค้าชุมชน 

เป็นศูนย์จำาหน่ายสินค้าที่ชาวบ้านผลิตได้  

 จังหวดัพษิณโุลก มกีารกอ่ตัง้โรงเรยีนชาวนาขึน้ทีโ่รงเรยีนบา้นเจรญิผล และมกีารถา่ยทอด

ความรู้ให้ชาวบ้านในเรื่องการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงบำารุงดิน การปลูกพืชไร่ การปลูกพืชสวน 

การทำานา ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการทำาผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนเอง ลดต้นทุน 

ในการซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง จากการทำาจุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่สำาหรับพืชและสัตว์ 

และน้ำาหมักชีวภาพใช้เอง ทำาให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ เพิ่มจาก ๔๕ ถังต่อไร่ เป็น ๖๐ ถังต่อไร่  

และข้าวพิษณุโลกจาก ๕๐ ถังต่อไร่ เป็น ๗๐ ถังต่อไร่  
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 จังหวัดตราด มีการดำาเนินงานโครงการโดยชาวบ้านมีส่วนร่วม เช่น ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

ที่ให้สมาชิกมานำาปุ๋ยจากธนาคารไปใช้ โดยนำาเศษวัสดุจากธรรมชาติสำาหรับทำาปุ๋ยมาแลกใน

อัตราส่วน วัสดุ ๒ กิโลกรัม จะได้ปุ๋ย ๑ กิโลกรัม เป็นต้น

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านนำาองค์ความรู้จากพื้นท่ีต้นแบบกลับมาประยุกต์ใช้ใน 

พื้นที่ของตนเอง เช่น ทำาเกษตรผสมผสาน และรู้ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินและแหล่งน้ำาในหมู่บ้าน 

จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านสนใจเรียนรู้การทำาเกษตรแบบปลอดสารพิษ ผลิตแบบพึ่งพาตนเอง  

นำาความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอดกิจกรรมเดิม และบูรณาการงบประมาณในหมู่บ้านมาสนับสนุน 

กิจกรรมของชุมชน

 แผนงานต่อไป คือ การผลักดันให้มีการเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์

ตามพระราชดำาริให้เป็นระบบปกติของราชการ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว และ 

มอบหมายใหส้ำานกันายกรฐัมนตร ีรว่มกบัสำานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ยกร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ พ.ศ......ขึ้น โดยมูลนิธิ 

ปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนบุคลากรด้านองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ และให้คำาปรึกษา 

การปฏิบัติงาน

 การก้าวสู่ปีที่ ๔ ของปิดทองหลังพระฯ จึงเป็นก้าวสำาคัญยิ่งยวด ที่จะพลิกอนาคตของ

ประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยพลังชุมชนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง 

พื้นที่ต้นแบบ
( ๒ จังหวัด)

พื้นที่ขยายผล
( ๑๐ จังหวัด)

พื้นที่แหล่งน้ำาขนาดเล็ก
( ๑๔๒ แห่ง ๔๖ จังหวัด)

พื้นที่ความร่วมมือ
กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ความร่วมมือ
กับกองทัพบก
( ๒๕ แห่ง
๙ จังหวัด)

น่าน

อุดรธานี

เชียงราย เชียงใหม่ 

ตราด น่าน

ประจวบคีรีขันธ์ 

พิษณุโลก 

เพชรบุรี ยะลา 

เลย สิงห์บุรี

อุทัยธานี กาฬสินธุ์ 

นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ 

มหาสารคาม 

ศรีสะเกษ 

สกลนคร

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

สุรินทร์

หนองคาย 

กาญจนบุรี  กาฬสินธุ์ กำ าแพงเพชร 

ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ 

ตรัง ตาก นครพนม นครราชสีมา 

นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ 

ประจวบครีขีนัธ ์ปตัตาน ีพะเยา พทัลงุ 

พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ 

มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน 

ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ราชบุรี  ลพบุรี 

ลำาปาง ลำาพูน เลย สกลนคร สงขลา 

สตลู สระบรุ ีสโุขทยั สรุนิทร ์หนองคาย 

หนองบัวลำาภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ 

อุทัยธานี อุบลราชธานี

การขยายผลการดำาเนินการตามแนวทางปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

รวมทั้งหมด ๑๘๙ พื้นที่ ๔๙ จังหวัด
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 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้ดำาเนินงานมาก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

มลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ ยดึมัน่ในวตัถปุระสงคท์ีจ่ะมุง่การจดัการความรูแ้ละสง่เสรมิการพฒันาตามแนวพระราชดำาร ิ

ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้และบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อที่จะทำาให้แนวพระราชดำาริ 

เป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 ในช่วงการดำาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังคงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดน่านและอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังขยายงานไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางให้ 

หน่วยงาน ชุมชนมีความพร้อมได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำางานแบบปิดทองหลังพระฯ ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ปัจจัยพื้นฐานของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงหลักที่รับผิดชอบเห็นความสำาคัญจึงได้บรรจุปรัชญาและวีธีการ

ทำางานแบบปิดทองหลังพระฯ ไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน

 นอกจากนี้ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังเป็นทีมพี่เล้ียงแก่หน่วยงานต่างๆ ชุมชน ชาวบ้านท่ีนำาแนวทาง 

ของปิดทองหลังพระฯ ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็น

เจ้าของมากที่สุด ดังนั้นงานสำาคัญของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในขั้นต่อไป คือการเพิ่มความสำาคัญในการส่งเสริม

ให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความพร้อมใน 

การนำาแนวพระราชดำาริไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

 ผมขอยกตัวอย่างผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ดำาเนินงานปิดทอง 

หลังพระฯ ในพื้นที่ ๓ อำาเภอต้นแบบ เห็นผลความสำาเร็จที่เกิดขึ้นของชาวบ้านที่ได้นำาแนวพระราชดำาริไปใช้แก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชน จึงได้เข้าไปเรียนรู้และศึกษาแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และนำาไป 

ขยายผลต่อ ซึ่งพื้นที่ ๓ อำาเภอต้นแบบเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่อยากให้ทุกท่านเห็นว่าแนวทางการพัฒนาของปิดทอง

หลังพระฯ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้จริง โดยเริ่มที่จุดเล็กๆ แล้วจึงค่อยๆ ขยายให้กว้างขึ้น 

ตามลำาดับขั้นตอน นี่คือผลสำาเร็จจากการสร้างต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริได้ประจักษ์ เห็นผลแล้วนั้น

สารจากประธานกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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 ในนามมลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ ผมจงึขอเปน็กำาลงัใจใหท้กุทา่น ทกุหนว่ยงาน ทีร่ว่มกนัสนบัสนนุการทำางาน

ของปดิทองหลงัพระฯ มกีำาลงัใจในการทำางาน ก้าวผ่านปญัหาตา่งๆ ไปไดด้ว้ยด ีเพือ่นำาความอยูด่มีีสขุมาสูป่ระชาชน 

และเป็นการสืบสานแนวพระราชดำาริตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงอุตสาหะ ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยมา 

เป็นเวลานาน   

                               

          

         (ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย )             

                     ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริ 

หรือศาสตร์พระราชา แปรสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 

๓ ปเีตม็ และมกีารขยายพืน้ทีด่ำาเนนิการจากพืน้ทีต่น้แบบ ๒ จงัหวดั สูพ่ืน้ทีข่ยายผลตามแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ที่

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ ๑๐ จังหวัด  

 จากการประเมินโดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชาวบ้านในพื้นที่ 

ปิดทองหลังพระฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย ชำาระหนี้สิน มีเงินออมเพิ่มขึ้น และ

พัฒนาไปสู่การรวมตัวจัดตั้งกองทุนต่างๆ ที่บริหารจัดการกันเองได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง 

 ปี ๒๕๕๕ ผลของการดำาเนินงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่านและจังหวัดอุดรธานี เป็นที่น่าพอใจ ทำาให้เกิด

การขยายงานสูร่ะบบราชการ กลา่วคอื ๔ หนว่ยงานหลกั ไดแ้ก ่สำานกัปลดัสำานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำาปรัชญาและวิธีการ 

ของปิดทองหลังพระฯ บรรจุเป็นแผนบริหารราชการแผ่นดินปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๕๔ ภายใต้ชื่อ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ” จึงนับเป็นปีเริ่มต้นของ 

การขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชดำารโิดยภาคราชการ ทีม่แีผนบรหิารราชการแผน่ดนิรองรบั หนว่ยราชการ

เริ่มจัดทำาแผนงานและแผนงบประมาณภายใต้แผนดังกล่าว ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกที่มีความสำาคัญในเชิงระบบ 

และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในอันที่จะส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

อย่างกว้างขวางจนเป็นแนวทางหลักของประเทศในอนาคต

 วาระสำาคัญในปี ๒๕๕๕ ได้แก่ งานพัฒนาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดังเป็นที่ 

ทราบกันดีว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ในวังวนของความขัดแย้งระหว่าง คนกับคน คนกับป่า และคน

กบัสตัว ์ทีไ่มอ่าจตดัสนิความถกูหรอืความผิดได ้ระหวา่งความชอบธรรมดว้ยตวับทกฎหมายกับสทิธคิวามเปน็มนษุย์

ของชาวไทยเชื้อสาย “กะหร่าง” 

สารจากประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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 ปิดทองหลังพระฯ เป็นคนกลางประสานงานให้เกิดการทำางานร่วมกันทุกหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี 

ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ พื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย เมื่อปี ๒๕๕๕ สถานการณ์

ทุกด้านก็คลี่คลายได้ในที่สุด 

 การพัฒนาบ้านโป่งลึกและบางกลอย เริ่มด้วยการทำาแปลงสาธิต ชาวบ้านปลูกผักกินเอง เพื่อให้ชาวบ้าน 

มีอาหารรับประทานเพียงพอ จากนั้นเป็นการพัฒนาระบบน้ำา ขุดนาขั้นบันได ๓๖๕ ไร่ ปรับปรุงดิน ออกแบบแผน 

การเพาะปลูก ให้ชาวบ้านเลือกไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพพื้นที่ ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 

เลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่อุทยาน และใช้วัตถุดิบในหมู่บ้านเป็นอาหาร เพื่อลดรายจ่ายและเป็นแหล่งอาหาร

ของชมุชน ปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ โดยไม่ขดักับกฎระเบยีบของอทุยานฯ ควบคู่ไปกับการพฒันา

อาชีพ ตามแนวพระราชดำาริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 

เพื่อสืบสานแนวพระราชดำาริ โดยการร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม 

ตลอดจนองคก์รไมแ่สวงหากำาไร เชน่ โครงการรากแกว้ รวมถงึนกัเรยีนทนุเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่สง่เสรมิใหน้กัศกึษา

มีประสบการณ์ทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำาริ  

 การทำางานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากภาครัฐ 

เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ สื่อมวลชน และชุมชน ซึ่งมีแนวทางร่วมกันในการนำา

แนวพระราชดำาริไปแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน และประชาชนยอมรับว่าแนวทางพระราชดำาริ

สามารถช่วยแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้จริง ผมจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ และหวังว่าจะสร้าง 

ความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติต่อไป    

  

       

         

         

       (หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล)

       ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

       สืบสานแนวพระราชดำาริ 
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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เพื่อให้รับผิดชอบภารกิจด้านการจัดการความรู้ และการส่งเสริม

การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำาริออกไปสู่ชุมชนอย่างเป็นระบบกว้างขวาง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ

ประชาชนเป็นหลัก

 โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ จังหวัดน่าน โครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดอุดรธานี 

และโครงการปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่ขยายผลทั่วประเทศ เป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน 

โดยการเชื่อมโยงการใช้ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ และบูรณาการการทำางานกับหน่วยงานของรัฐในทุกระดับที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นมิติของการบริหารจัดการท่ีจะช่วยในเกิดการย่ังยืนในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของภาคราชการไปพร้อมๆ กัน

 ในปี ๒๕๕๕ เป็นช่วงเวลาที่สำาคัญ โดยสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับ ๓ กระทรวงหลัก 

ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เห็นชอบนำาปรัชญาและวิธีการของปิดทองหลังพระบรรจุในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ในชื่อ 

“แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ”

 การดำาเนนิงานของปดิทองหลงัพระฯ ทีผ่่านมา เกิดการรบัรูแ้ละขยายผล ตอ่ยอด สอดคลอ้งกับวตัถปุระสงค์

สำาคัญของการจัดต้ังมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงเป็นเครื่องสะท้อนความตั้งใจของทุกฝ่ายที่จะร่วมกันสืบสานแนว 

พระราชดำาริ

 ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

ผมจึงขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงาน ที่นำาแนวทางของปิดทองหลังพระฯ ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เพื่อความ

อยู่ดีมีสุขของประชาชน พร้อมกันนี้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีมีความยินดีท่ีจะสนับสนุนงานสืบสาน 

แนวพระราชดำาริอย่างเต็มกำาลังความสามารถต่อไป

            

            (ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศ)ุ

            ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

สารจากปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
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      มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้สำานักงาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ดำาเนินการจัดตั้ง  “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” 

และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” มีการ 

จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

พันธกิจ
 จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเชื่อมโยง 

องค์ความรู้และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริต่างๆ ภาครัฐ 

เอกชน วิชาการ ท้องถ่ิน ชุมชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  

จนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
 ๑. จัดต้ังและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิซึง่เปน็หนว่ยปฏบิตัขิองมลูนธิ ิใหด้ำาเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง

 ๒. ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๒.๑) สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 

    แก่องค์กร ชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ  

    องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจในการดำาเนินงานท่ีสอดคล้อง 

    กับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ 

    ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒.๒) สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริ โดยประสานความร่วมมือ 

    กบัศนูยศ์กึษาการพฒันาโครงการสว่นพระองค ์โครงการตามพระราชประสงค ์ 

    โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ องค์กรชุมชน 

    ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กร 

    ทางสังคม  สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับ 

    ความรู้ การต่อยอดชุดความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและ 

    นอกระบบ ตลอดจนการขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 

ความเป็นมา
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ

๒
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   ๒.๓) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบันกับแผนชุมชน  

    แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐ 

    ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล

  ๒.๔)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ 

    ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และ 

    เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ

  ๒.๕) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริ 

    อย่างต่อเนื่อง

 ๓. เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิการศกึษา และทศันศกึษาทีเ่กีย่วกบัการนำาแนวพระราชดำาริ

ไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔. เพ่ือส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อกิจกรรม

พัฒนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 ๕. ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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ผลผลิตจากการดำาเนินงาน
 ๑. เกิดแนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอย่าง

ยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ 

 ๒. เกดิการมสีว่นรว่มจากภาคทีกุภาคสว่นในการพฒันายทุธศาสตรช์าต ิและยทุธศาสตร์

สาขาตามแนวพระราชดำาริ

 ๓. เกิดการรับรู้ เข้าใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชน ท้องถิ่น 

ชุมชน   ประชาสังคม และนานาชาติ ในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่

สำาคัญของประเทศตามแนวพระราชดำาริ

16
รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



 ในการประชุมคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที่ 

๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำาริ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดังมีรายนาม

ของกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

นายเกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
กรรมการ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
กรรมการ

นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
กรรมการ

นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการและเหรัญญิก

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการและเลขาธิการ

๓
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 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

และครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสถาบันส่งเสริมและ 

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จำานวน ๑๖ คน และคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสถาบันฯ เพิ่มอีกจำานวน ๒ คน ดังมีรายนามคณะกรรมการฯ ดังนี้

 ๑. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ

 ๒. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการ

 ๓. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ

 ๔. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

 ๕. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ

 ๖. นายวิรไท สันติประภพ กรรมการ

 ๗. ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

 ๘. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

 ๙. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

 ๑๐. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

 ๑๑. ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรรมการ

 ๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

  อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.) กรรมการ

 ๑๓. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

 ๑๔. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรรมการ

 ๑๕. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ

 ๑๖. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย กรรมการ

 ๑๗. นายกสมาคมกำานัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กรรมการ

 ๑๘. ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ กรรมการ

  สืบสานแนวพระราชดำาริ 

คณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ
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 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มีหลักในการดำาเนินงานและแนวทาง

การปฏิบัติงาน โดยการน้อมนำาเอาองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ 

ยึดหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ดังนี้

๑. หลักการองค์ความรู้ ๖ มิต ิ
 คอื มติด้ิานน้ำา ดา้นดนิ ดา้นเกษตร ดา้นพลงังานทดแทน ดา้นปา่ และดา้นสิง่แวดลอ้ม 

โดยปรับให้สอดรับเป็นไปตามสภาพของภูมิสังคมและพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความยากจน เชื่อมโยง 

ความรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน

๒. หลักการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
 ต้องมีการทำาความเข้าใจในชุมชน เข้าใจในสภาพพื้นที่และภูมิสังคม การเข้าถึงข้อมูล 

การเกบ็ขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิและนำาขอ้มลูมาวเิคราะห ์แลว้จงึเริม่การพฒันาโดยการนำาองคค์วามรู้ให้

ชาวบ้านลงมือทำาด้วยตนเอง ปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้เชื่อมความรู้จากหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ 

จากครูภูมิปัญญา ไปให้กับชาวบ้าน

หลักการดำาเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน๔
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๓. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ ๒๓ ข้อ 

 ๑. ระเบิดจากภายใน

 ๒. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก               

 ๓. ทำาตามลำาดับขั้น     

 ๔. ภูมิสังคม 

 ๕. บริการที่จุดเดียว 

 ๖. ใช้อธรรมปราบอธรรม                    

 ๗. การพึ่งตนเอง 

 ๘. พออยู่พอกิน 

 ๙. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

๑๐. ขาดทุนคือกำาไร

 ๑๑. เศรษฐกิจพอเพียง

 ๑๒. ทำางานอย่างมีความสุข

 ๑๓. ความเพียร

 ๑๔. รู้ รัก สามัคคี

 ๑. จะทำาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ

 ๒. ทำางานแบบองค์รวม

 ๓. ไม่ติดตำารา

 ๔. ประหยัด

 ๕. ทำาให้ง่าย

 ๖. การมีส่วนร่วม

 ๗. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม

 ๘. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

 ๙. ปลูกป่าในใจคน

หลักการโครงการ หลักการทรงงาน
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 คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้วางกรอบการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ไว้ดังนี้

 ๑. นำาเสนอแผนดำาเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน การส่งผลผลิตจำาแนกกลุ่มเป้าหมายเปน็ ๒ ระดับ ระดับศูนยศ์ึกษาการพัฒนา โครงการ 

สว่นพระองค ์โครงการตามพระราชประสงค ์โครงการหลวง โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ 

และระดับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทาง

สังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ   

 ๒. แผนงบประมาณจะจำาแนกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับแผนงาน ระดับโครงการ และ

ระดับกิจกรรม โดยระดับแผนงานจะสอดคล้องกับผลผลิตที่กำาหนดไว้

 ๓. จำาแนกแผนงานออกเป็น ๔ แผนงาน  คือ

 ๓.๑ งานจัดการความรู้ ประกอบด้วย การรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ 

เป็นคลังความรู้ การนำาองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำาริ ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน  

การจัดทำาคู่มือ ข้ันตอนการพัฒนาและการบริหารโครงการ การติดตามประเมินผล เพื่อเป็น

ตัวอย่างสำาหรับโครงการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ การจัดทำาความรู้พร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถ 

นำาไปปรับใช้กับภูมิสังคมได้ การเชื่อมโยงองค์ความรู้โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมความรู้จากสถาบันการศึกษา 

สู่ชุมชน โดยมีความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษา

กรอบการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ๕
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  ๓.๒ งานส่งเสริมการพัฒนา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการบูรณาการระดับพื้นที่ 

และโครงการพัฒนาระบบความร่วมมือภาคีเครือข่ายสืบสานแนวพระราชดำาริ มุ่งส่งเสริม 

ความรว่มมอืกบัภาคพีฒันาทกุภาคสว่น ในการแกไ้ขปญัหาความยากจน ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม โดยต้องนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ สนับสนุนให้ชุมชน  

ท้องถิ่นร่วมเป็นกลไกขับเคล่ือนหลัก และเป็นเจ้าของการพัฒนา ทั้งนี้การพัฒนานั้น 

ต้องสอดคล้องกับภูมิสังคมและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับ 

ภาคีพัฒนา ทั้งหน่วยงานพื้นที่ หน่วยงานภารกิจ หน่วยงานนโยบาย และท้องถิ่น ชุมชน องค์กร

ทางสงัคม เพือ่ใหม้โีครงการตน้แบบการพฒันาอยา่งเหมาะสม และสนบัสนนุใหม้โีครงการขยาย

ผลในระดับจังหวัด โดยมีแนวทางหลักคือ ควรเป็นพื้นที่ที่มีการต่อยอดโครงการที่ชุมชน 

ได้ดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอยู่แล้ว หรือชุมชนมีความเข้มแข็งและต้องการดำาเนินการ 

ตามแนวพระราชดำาริ และควรกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ไม่ซ้ำาพื้นที่เดิม 

 ๓.๓ งานสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจ 

แนวพระราชดำารขิองประชาชน สือ่มวลชน สง่เสรมิการสือ่สารเพือ่การรบัรูเ้ขา้ใจ การปรบัทศันคต ิ

ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และชุมชน ตลอดจนบทบาทในการเชื่อมโยงสื่อมวลชน 

เรียนรู้ชนบท นำาสื่อมวลชนลงพื้นที่ต้นแบบและพื้นท่ีขยายผลปิดทองหลังพระฯ การเผยแพร่

กิจกรรมของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน  

 ๓.๔ งานบริหารจัดการสำานักงาน ประกอบด้วย การติดตามสนับสนุนงานฝ่ายต่างๆ 

และงานโครงการอย่างต่อเนื่อง การบริหารการเงิน ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย จัดทำางบการเงิน 

ประจำาปี การบริหารสำานักงาน อำานวยความสะดวกต่อการทำางาน การติดตามประเมินผล 

โดยการพฒันาระบบสารสนเทศ การจดัประชมุคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการ งานธรุการ

ต่างๆ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชดำาริ เห็นชอบกับการทำายุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ดังนี้
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ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ค่านิยมร่วม (shared value)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาเชิงพื้นที่

แบบบูรณาการ
(Area based 

project)

๑
พัฒนาโครงการ

ขยายผล

(Extension

project)

๒
สร้างภาคี

แนวร่วม

๓
สื่อสารกับภาคี

พัฒนาและ

สาธารณชน

๔
พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

องค์กร

๕

๑. สร้างพื้นท่ีต้นแบบ 

การบูรณาการเช่ือมโยง 

ความรู้มาใช้แก้ปัญหา

ได้จริง 

๒. มีระบบการบริหาร

การพัฒนาโดยความ

ร่วมมือหลายฝ่าย

๑. ชุมชนได้ความรู้ที่

สามารถนำาไปประยกุต์

ใช้ได้เร็ว 

๒. ชุมชนสามารถ

แบ่งปัน แลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้การแกไ้ขปญัหา 

และพัฒนาร่วมกับ

ชุมชนอื่น

๓. เกิด อปท.นำาร่อง

ที่มีความพร้อมในการ

ขยายผลความสำาเร็จ

๑ .  เพิ่ มหน่ วยงาน

องค์กรที่จะเป็นแนว

ร่วมเชิงยุทธศาสตร์กับ

สถาบันฯ

๒. มีโครงการความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาคี 

๑. ให้สาธารณชน รับ

รู้ว่าแนวพระราชดำาริ

สามารถแก้ปัญหาและ

พัฒนาชีวิตความเป็น

อยู่ได้จริง  

๒. ให้ภาคีรับรู้ เข้าใจ 

และขยายผล สู่การ

ปฏิบัติจริง

๑. พฒันากระบวนการ

หลักเพื่อรองรับการ

ทำางานทั้ง 4 ด้านให้

รวดเร็ว ถูกต้อง

๒. พัฒนาระบบสาร 

สนเทศและฐานข้อมูล 

พัฒนาทักษะบุคลากร

ในการทำางาน

เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยขยายผลแนวพระราชดำาริให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างกว้างขวาง

กลยุทธ์หลัก

๑) ศรัทธาในแนวพระราชดำาริ
๒) เชื่อในพลังของการเรียนรู้

๓) ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือของท้องถิ่น/ชุมชน
๔) ประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากการดำาเนินงานขององค์กร

“เชื่อมโยง และ ร่วมเรียนรู้” (Link & Learn)
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สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

 การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นับว่า 

เป็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำาคัญในภารกิจทุกด้าน เป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง 

 ความสำาเรจ็ของมลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ ในการฟืน้ฟแูละอนรุกัษป์า่ตน้น้ำาในระดับลุม่น้ำา 

โดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำาตามแนวพระราชดำาริ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยมีตัวอย่างความสำาเร็จ คือ โครงการบริหารจัดการน้ำา

อยา่งยัง่ยนือา่งเกบ็น้ำาหว้ยคลา้ยอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิจังหวดัอดุรธาน ีและโครงการพฒันา

พื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำาริ ทำาให้ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา (กยน.) พร้อมด้วย 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประกอบด้วย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ดร.วิษณุ เครืองาม ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดร.สุวิทย์  

เมษิณทรีย์ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์

พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปศึกษา

ดูงานที่จังหวัดอุดรธานี น่าน และเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาจัดทำาแผนงานโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาระดับประเทศและระดับ

ลุ่มน้ำา โดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำาตามแนวพระราชดำาริ

๖
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 การดำาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๕ 

 

 ภารกิจของงานจัดการความรู้ คือ จัดหาองค์ความรู้ที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถแก้ปัญหา

ความยากจนของชาวบ้านให้พ้นจากภาวะกู้กินกู้ใช้ สู่การมีชีวิตอยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งพา 

ตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ ๓ ประเภท คือ องค์ความรู้จากแนวพระราชดำาริทั้ง ๖ มิติ 

(น้ำา ดิน ป่า เกษตร พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม) องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไข

ปัญหาของตนเอง และสร้างเป็นความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของตน   

 องค์ความรู้ดังกล่าว มีการนำาไปใช้ใน ๓ รูปแบบ คือ  

 ๑. นำาไปใชป้ฏบิตัใินพืน้ทีต่น้แบบ จงัหวดันา่นและจงัหวดัอดุรธาน ีและในพืน้ทีข่ยายผล  

๑๗ พื้นที่ ๑๐ จังหวัด   

 ๒. นำาไปสื่อสาร สร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ 

หน่วยงานต่างๆ 

 ๓. นำาไปสอนในสถาบันการศึกษา โดยปรับให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสถาบันการศึกษา

ในระดับต่างๆ  

 การดำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีกิจกรรมและผลการดำาเนินงาน ดังนี้

๑. การใช้องค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
 ๑.๑ พื้นที่ต้นแบบ

 • พัฒนาศักยภาพ อสพ. และชาวบ้านในพื้นที่โครงการต้นแบบ จังหวัดน่าน 

 - นำาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ต้นแบบ ๓ อำาเภอและชาวบ้าน ๓๐ คน มาฝึกอบรม 

  การผสมเทียมและการสุขาภิบาลสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  

 - อบรมการสร้างตลาดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสุกรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ 

  และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) 

 - นำาชาวบ้านตำาบลขุนน่านศึกษาดูงานพืชหลังนา ณ บ้านดอนมูลและศูนย์ส่งเสริม 

  พัฒนาอาชีพจังหวัดน่าน เพื่อดูเกษตรกรตัวอย่างปลูกบร็อกโคลี่ 

 - นำาชาวบา้นและเจา้หนา้ทีเ่ขา้รบัการอบรมการแปรรปูตา๋ว ทีศ่นูยก์ารเรยีนรูแ้ละบรกิาร 

  วิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) เพื่อรอแปรรูปในช่วง 

  ฤดูการเก็บเกี่ยวต๋าว

 - นำา อสพ.และเกษตรกร ศึกษาดูงานการรวมกลุ่มเกษตรกรที่บ้านดอนมูล  

  อำาเภอเมือง และบ้านวังผา อำาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซ่ึงประสบความสำาเร็จ 

  ในการปลูกพืชหลังนาระยะสั้น เช่น บร็อกโคลี่ กะหล่ำาปลี กะหล่ำาดอก พริก  

  มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง และศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ประโยชน์ของ 

  การตั้งกลุ่มการผลิต และระบบตลาดเกษตรปลอดภัย
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 - นำา อสพ.และชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบ ๓ อำาเภอ ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติที่ 

  ศูนย์เรียนรู้การทำาเกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เครือข่าย 

  เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ (นายพงษ์พันธุ์ นันทขว้าง) จังหวัดลำาพูน รวมทั้งการทำาน้ำาหมัก 

  จุลินทรีย์ ๗ ชนิด ยากำาจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร การผลิตเชื้อราขาว การผลิต 

  อาหารสัตว์จากธรรมชาติ เพ่ือลดต้นทุนในการทำาเกษตร โดยวิทยากรจากจังหวัดลำาพูน  

  เดินทางมาติดตามผลการเรียนรู้ในพื้นที่จำานวน ๙ ครั้ง และศึกษาการทำาปุ๋ยหมัก 

  แบบไม่กลับกองจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 - นำากลุ่มเกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในพื้นท่ีต้นแบบ ๓ อำาเภอ ศึกษาดูงานที่ 

  ประสบผลสำาเร็จในพื้นที่ต่างๆ คือ ดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร 

  ในจังหวัดราชบุรี การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมจนแข็งเป็นดานให้ทำาการเกษตร 

  ได้ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ การปลูกหน่อไม้ฝรั่ งและเกษตรผสม 

  ผสานในโครงการช่ังหัวมัน การบริหารจัดการกองทุนโรงสีข้าว สุกร เป็ด ไก่  

  การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  

  และการบำาบัดน้ำาเสียจากฟาร์มสุกร ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

  กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 - อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๕ 

  รุ่นท่ี ๑๒ หลักสูตร “ขบวนการจัดการผลิตหน่อไม้ฝรั่งและพริก” แบบครบวงจร 

  ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน (พืชสวน) 

  โดยมี รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

  กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอาจารย์วีระ ภาคอุทัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

  การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
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 - อบรมการปลูกมะนาวนอกฤดู โดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านทฤษฎี 

  และปฏิบัติ และทดลองทำาที่อำาเภอสองแคว ที่บ้านยอด ๙๙ ต้น เกษตรกรเข้าร่วม  

  ๑ ราย บ้านผาหลัก ๑,๒๐๕ ต้น เกษตรกร ๕๓ ราย

 - อบรมการปลูกพริกให้แก่เกษตรกรบ้านน้ำาป้าก โดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ชาวบ้านผู้ปลูกพริกมีความรู้ด้านการเพาะการปลูก 

  การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการเลือกช่วงเวลาปลูกพริกให้ได้ราคาดี

 - ศึกษาดูงานเรื่องพริก ที่อำาเภอเวียงสาและอำาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เพื่อดู 

  ตัวอย่างการเตรียมแปลงปลูก การคลุมพลาสติก การเจาะรูพลาสติก วิธีการปลูก  

  การให้น้ำาหลังจากที่ปลูกเสร็จ และการดูแลพริก

 - ดูงานการผลิตเชื้อแบคทีเรียกำาจัดแมลง (BT) เพื่อป้องกันและกำาจัดโรคพืชและแมลง  

  ควบคุมตัวอ่อนของหนอนเจาะ โดยไม่มีสารพิษท่ีเป็นอันตรายของกลุ่มเกษตรกร 

  ผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่ง อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 - อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพส้มเขียวหวาน กลุ่มเกษตรกร 

  บ้านน้ำาป้าก 

 - อบรมถา่ยทอดความรูก้ารจดัทำาบญัชคีรวัเรอืนและบญัชสีขุภาพ  โดยปราชญช์าวบา้น 

  จังหวัดชุมพร ท่ีประสบความสำาเร็จในการทำาบัญชีครัวเรือน และนำาข้อมูลมาใช้ใน 

  การพัฒนาชุมชน ขณะนี้มีชาวบ้าน ๒๖ ราย ทำาเป็นตัวอย่าง คือ บ้านน้ำาป้าก 

  ๑๐ ราย บ้านยอด ๑๐ ราย บ้านน้ำารี ๒ ครัวเรือน บ้านเปียงซ้อ ๒ ครัวเรือน  

  บ้านด่าน ๑ ครัวเรือน และบ้านน้ำาช้าง ๑ ครัวเรือน
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 - อบรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรในองค์กร ได้แก่  

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้แก่ อสพ. ๔๐ คน

 - ศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบข้อมูล Scorecard Cockpit ณ พระตำาหนัก 

  ภูพิงคราชนิเวศน์ มี อสพ.เข้าร่วม ๑๒ คน

 ผลทีเ่กดิขึน้ จากการฝกึปฏบิตัทิำาเกษตรธรรมชาตติามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตร

อินทรีย์ ทำาให้ อสพ.นำาความรู้กลับมาทำาที่บ้านของตนเอง ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดรายจ่าย 

ของครัวเรือนได้ ความรู้จากการศึกษาดูงาน มีการนำามาปรับใช้ที่บ้านของตนเอง ๔๐ ราย ที่ 

อำาเภอท่าวังผา ๑๐ ราย อำาเภอสองแคว ๖ ราย และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ๒๔ ราย โดยทำา

เกษตรผสมผสาน ทำาปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ทำาน้ำาหมักจุลินทรีย์ ๗ ชนิด ยากำาจัดศัตรูพืช 

โดยใช้สมุนไพรผลิตเชื้อราขาว ผลิตอาหารสัตว์จากธรรมชาติ ช่วยลดต้นทุนในการทำาเกษตร     

 • ถอดความรู้พร้อมใช้จากครูภูมิปัญญาและ อสพ. ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี  
 สถาบันฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 

ถอดความรูแ้ละประสบการณจ์ากการปฏบิตัทิีป่ระสบความสำาเรจ็จากเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการ 

๒๐ ราย รวมทั้งองค์ความรู้ในมิติน้ำา ดิน และเกษตร จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “ที่นี่บ้านโคกล่าม 

-แสงอร่าม” เป็นการเผยแพร่ความรู้พร้อมใช้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อื่น นำาไปปรับใช้ให้ 

เหมาะสมกับภูมิสังคมของตนเอง และเกิดเป็นความรู้ใหม่   

 ๑.๒ พื้นที่ขยายผล 

 • การถ่ายทอดความรู้ ในปี ๒๕๕๕ มีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พื้นที่ขยายผลใน 

๙ อำาเภอ จำานวน ๓๐ ครั้ง เช่น 

 -  ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบน้ำา ปรับปรุงฝายเดิม ให้บ้านน้ำาแขว่ง อำาเภอ 

  นาหมื่น ผลที่เกิดขึ้น ทำาให้ชาวบ้าน ๘๔ ครัวเรือน ๓๓๖ ราย มีน้ำาทำาการเกษตร 

  และอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ บ้านท่าควาย ซ่ึงเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงได้ 

  รับประโยชน์จากฝายนี้อีก ๑๖ ครัวเรือน รวมทั้งโครงการหลวงได้ใช้น้ำาจากฝาย 

  เพาะพันธุ์กล้าทำาแปลงสาธิต เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้ชาวบ้านในพื้นที่นี้ 

 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เครื่อง GPS สำารวจสภาพกายภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ 

  ของมูลนิธิเมืองน่าน และชาวบ้านหาดเค็ด ตำาบลเมืองจัง อำาเภอภูเพียง 

 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างฝายอนุรักษ์ ให้แก่นักเรียนและอาจารย์โรงเรียน 

  มัธยมแม่จริม อำาเภอแม่จริม ๗๕ คน  โดยร่วมกันสร้างฝาย ๓ ตัว

 • การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ระหว่างครูภูมิปัญญา ท่ีนำาแนวพระราชดำาริ 

ไปประยุกต์ใช้และประสบความสำาเร็จ เพื่อนำาประสบการณ์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไปใช้ 

ในการแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ขยายผล ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สิงห์บุรี และพิษณุโลก
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 - จังหวัดเชียงใหม่ นำาครูภูมิปัญญาในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๘ คน มาแลกเปล่ียน 

  ประสบการณ์กับชาวบ้านในพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ๒ พื้นที่ คือ  

  บ้านอมแรด อำาเภอแม่แจ่ม และบ้านปาง อำาเภอไชยปราการ   

 - จังหวัดสิงห์บุรี เชิญครูภูมิปัญญาในจังหวัดสิงห์บุรี ๒๒ คน มาแลกเปลี่ยน 

  ประสบการณ์กับชาวบ้านในพื้นที่ขยายผลบ้านท่าลอบ อำาเภอค่ายบางระจัน และ 

  ลงไปให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่เกษตรกรบ้านท่าลอบ ในเรื่องการป้องกันและกำาจัด 

  เพล้ียกระโดดสีน้ำาตาล และการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยใช้น้ำาหมักจุลินทรีย์ปรับปรุง 

  ดิน ชาวบ้านที่นำาองค์ความรู้ไปปฏิบัติ ๒๐ ราย ทุกคนมีรายได้จากการปลูกผัก 

  ปลอดสารพิษขายวันละ ๒๐๐ บาท โดยมีแม่ค้าจากตลาดบางระจันมารับซ้ือผัก 

  ถึงหมู่บ้านทุกวัน และชาวบ้านได้รวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนสุกร กองทุนข้าวและ 

  กองทุนผัก มีกฎกติกาที่ชาวบ้านร่วมกันคิดและมีส่วนร่วม ทำาให้กองทุนมีเงิน 

  หมุนเวียนใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น กองทุนข้าวและกองทุนผัก มีกติกาให้สมาชิก 

  นำาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกและส่งคืนร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่นำาไปจากกองทุน 

  เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลติแลว้ ปจัจบุนักองทนุสกุร มเีงนิในกองทนุประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท  

  กองทุนข้าว มีเงินในกองทุน ๗๐,๐๐๐ บาท และกองทุนผัก มีเงินในกองทุนประมาณ  

  ๑๐,๐๐๐ บาท

 - จังหวัดพิษณุโลก เชิญครูภูมิปัญญาในจังหวัดพิษณุโลก ๒๒ คน มาแลกเปลี่ยน 

  ประสบการณ์กับชาวบ้านในพื้นที่ขยายผลบ้านหนองพระและเจริญผล ตำาบล 

  หนองพระ ทำาให้มีการตั้งโรงเรียนชาวนาข้ึนท่ีโรงเรียนบ้านเจริญผล โดยอาจารย์ 
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  พัฒน์ สันทัด ครูภูมิปัญญาผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนา มาอบรมให้ความรู้เร่ือง 

  การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงบำารุงดิน การปลูกพืชไร่ การปลูกพืชสวน การทำานา  

  การปศุสัตว์ การทำาจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่พืชและสัตว์ การดูแลสุขภาพ 

  ด้วยไข่ดองฮ่องเต้และฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีการทำาของใช้ในครัวเรือน 

  ใชก้นัเองและจำาหนา่ยในงาน OTOP ตา่งๆ เชน่ น้ำายาลา้งจาน น้ำายาถพูืน้ สบูท่องคำา  

  ข้าวกล้องหอมมะลิปลอดสาร ข้าวกล้องหอมนิลปลอดสาร เป็นต้น และยังขยาย 

  ความรู้ไปสู่หมู่บ้านหนองปรือ ตำาบลบ้านกลาง  อำาเภอวังกระทุ่ม

๒.   บริการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒.๑  เปิด “คลินิกเกษตร” ร่วมกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการพระดาบสสัญจร เพื่อ 

เชื่อมโยงองค์ความรู้แนวพระราชดำาริใน ๖ มิติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓ แห่ง  

(อบต. ๗ แห่ง และเทศบาลตำาบล ๖ แห่ง) ใน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ลำาพูน เชียงใหม่ 

นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยนาท สระบุรี อุดรธานี และลพบุรี โดยสำานัก

วิชาการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ ลงไปให้คำาแนะนำาการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

เชน่ การปอ้งกนัโรคพชืและแมลงศตัรพูชื การเพิม่ผลผลติขา้ว การควบคมุเพลีย้กระโดดสนี้ำาตาล  

การปรับปรุงบำารุงดิน การผลิตข้าวอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต การจัดการข้าววัชพืชแบบ 

ผสมผสาน การจัดการแปลงเกษตรอย่างเหมาะสม การตรวจดิน เป็นต้น ทำาให้เกิดช่องทาง 

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ ให้ไปสู่การรับรู้ของ 

ชาวบ้านโดยตรง ลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน

 ๒.๒ สถาบันฯ ร่วมกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อติดตามผลการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของเทศบาล และ อบต. 

ที่ดำาเนินการในปี ๒๕๕๔ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เทศบาล และ อบต.ที่ 

เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๕๕ ในการนำาหลักองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริทั้ง ๖ มิติ ไปประยุกต์

ใช้ในพื้นที่ชุมชนท้องถ่ิน เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่พื้นท่ีอื่นๆ ได้ เพื่อให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ๖๐ แห่ง ๓๙ จังหวัด เรียนรู้การทำางานตามแนวพระราชดำาริทั้ง ๖ มิติ (น้ำา ดิน ป่า 

เกษตร พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม) และปรับแนวทางเสนอโครงการแก้ไขปัญหาให้ตรง

กับความต้องการของชุมชน โดยมีตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ชัดเจน

๓.   สนับสนุนการนำาองค์ความรู้เข้าไปใช้ในสถาบันการศึกษา 
 ๓.๑ พื้นที่เรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social lab)

 • สนับสนุนการประกวดผลงานของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ SIFE 

Thailand (Student in Free Enterprise) โดยนำาแนวทางของปิดทองหลังพระฯ ไปใช้ในการจัด

ทำาโครงการของนักศึกษาผู้มีจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม เปิดโอกาสให้นักศึกษาลงพื้นที่จริง 
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เก็บข้อมูล รู้ปัญหาชาวบ้านอย่างถ่องแท้ และร่วมกับชาวบ้านนำาเสนอโครงการพัฒนาชนบท 

อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาอย่างตรงจุด มีประสิทธิผล สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี

กิจกรรมร่วมกับสถาบันฯ ดังนี้

 - จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการ SIFE ประจำาป ี๒๕๕๕ ระหวา่งวนัที ่๒๐-๒๔ มกราคม  

  ๒๕๕๕ ณ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติปางมะหัน และโครงการพัฒนา 

  ดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 

  และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ SIFE ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาโดย 

  มีคนเป็นศูนย์กลาง และความสำาคัญของการสำารวจปัญหาและความต้องการ 

  ของชมุชน โดยศกึษาเรยีนรูจ้ากความสำาเรจ็จากโครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกียรติ 

  ปางมะหนั และโครงการพฒันาดอยตงุฯ เพือ่นำาไปเปน็แนวทางในการพฒันาโครงการ  

  SIFE ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๑๖ คน จาก ๔๐ มหาวิทยาลัย 

  ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ 

 - จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อแนะนำาการวางแผนและพัฒนาโครงการ หรือ SIFE Clinic 

  ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ SIFE ปี ๒๕๕๕ รวม ๕ ครั้ง ระหว่าง 

  วันท่ี ๘ มีนาคม–๒ เมษายน ๒๕๕๕ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิปิดทอง 

  หลังพระฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิรากแก้ว SIFE ประเทศไทย และปราชญ์ชุมชน 

  ให้คำาแนะนำาแก่นิสิต นักศึกษาและอาจารย์รวม ๒๘๐ คน จากสถาบันอุดมศึกษา  

  ๓๒ แห่งทั่วประเทศ

 - จัดการประกวดระดับประเทศ “2012 SIFE Thailand National Exposition” ระหว่าง 

  วันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

  เพือ่คดัเลอืกผลงานจากสถาบนัอดุมศึกษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ ๒๘ แหง่ สง่เขา้ประกวด 

  ระดับโลกต่อไป

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำานักศึกษาโพธิวิชชาลัย ๔ คน ฝึกงานเรียนรู้

กระบวนการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน–๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ในพื้นที่

โครงการปิดทองหลังพระฯ ท้ัง ๓ จังหวัด คือ ตำาบลห้วยสัก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

บ้านเปียงซ้อ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านยอด อำาเภอสองแคว และบ้านน้ำาป้าก อำาเภอท่าวังผา 

จงัหวดันา่น  และบา้นโคกลา่ม–แสงอรา่ม ตำาบลกดุหมากไฟ อำาเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี

 • นักเรียนทุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ เข้าค่าย เพื่อศึกษาแนวทาง 

การดำาเนินงานของสถาบันฯ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ บ้านร่องเบ้อ ตำาบลห้วยสัก 

อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๑๘ วัน ระหว่างวันที่ ๘-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 ๓.๒ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางปิดทอง 

หลังพระฯ เช่น สำานักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดวิชา “การพัฒนา

ชุมชนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำาหรับปริญญาตรี 

๓ หน่วยกิต โดยสถาบันฯ จัดหาสถานที่ให้นิสิตได้ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้ที่น้อมนำา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั ไดป้ระสบความสำาเรจ็ เชน่ เกษตรกรรอบศนูย์
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ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี และเกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ๓.๓  ถอดความรู้เกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาและพื้นที่ขยายผล

 สถาบันการศึกษา ๘ แห่ง ร่วมถอดความรู้จากครูภูมิปัญญาที่นำาแนวพระราชดำาริไปปรับ

ใช้และประสบความสำาเร็จ ในปี ๒๕๕๕  รวบรวมได้ทั้งสิ้น ๑๐๐ ราย ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำารวจข้อมูลเกษตรในหมู่บ้านขยายผลและหมู่บ้าน 

รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส ๓๐ ราย  

 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ถอดความรู้ครูภูมิปัญญาบ้านท่าร้องขี้ควาย (หมู่บ้าน

เฉลิมพระเกียรติ) หมู่ ๓ ตำาบลสันผีเสื้อ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ราย

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ถอดบทเรียนองค์ 

ความรู้การนำาแนวพระราชดำาริมาประยุกต์ใช้ เพื่อขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๔ ราย  

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนักวิจัยอิสระ เก็บข้อมูลเกษตรกรหมู่บ้านขยายผล

และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร  

พร้อมทั้งถอดบทเรียนและจัดทำาชุดความรู้เกษตรกรต้นแบบฯ ๑๐ ราย  

 • มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์ถอดความรูค้รภูมูปิญัญารอบศนูยศ์กึษาการพฒันา

เขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕ ราย  

 • มหาวทิยาลยันอรท์ เชยีงใหม ่ถอดบทเรยีนและรวบรวมองคค์วามรูเ้กษตรกรตน้แบบ

ตามแนวพระราชดำาริ ในพื้นที่จังหวัดลำาพูนและเชียงใหม่ ๔ ราย  

 • มหาวทิยาลยัศลิปากร ถอดความรูค้รภูมูปิญัญารอบศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายฯ 

จังหวัดเพชรบุรี ๑๙ ราย  

 • สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ถอดความรูค้รภูมูปิญัญารอบศนูยศ์กึษาการพฒันา

อ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ๗ ราย  

 ทั้งนี้ ข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีรวบรวมมา ได้จัดส่งให้ กปร.และศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง ๖ แห่ง เป็นข้อมูลประกอบการทำางาน และส่งให้ครูภูมิปัญญา

เจา้ขององคค์วามรู ้เปน็เอกสารบอกเลา่เรือ่งราวประวตัคิวามเปน็มาของครภูมูปิญัญาแตล่ะทา่น   

ผลทีเ่กดิขึน้จากการเช่ือมโยงความรว่มมือสถาบนัการศึกษาลงไปถอดความรูเ้กษตรกร และพฒันา

หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังให้นักศึกษาลงไปฝึกงาน หรือพัฒนา

โครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสภาพปัญหาของชาวบ้าน 

นำาไปสู่การค้นหาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย ท่ีสามารถนำามาแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้อย่าง

เหมาะสม
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๔.   การปรบัเปลีย่นวธีิคดิและมมุมองของขา้ราชการในการทำางานรว่มกบัชมุชน
 สถาบันฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำารงราชานุภาพ และมูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงฯ จัดทำา “หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ” (พชร.) 

เพือ่สรา้งทมีปฏบิตังิานระดบัอำาเภอ ทีม่คีวามเขา้ใจการพฒันาตามแนวพระราชดำาร ิปรบัเปลีย่น

วิธีคิดและมุมมองในการทำางานของข้าราชการ  ให้ลงไปทำางานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยยึด

ผลลัพธ์สุดท้ายที่ประโยชน์ของประชาชน และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของราชการ โดยมี

ประชาชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำา เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำาระหว่างประชาชน 

กบัราชการ ใหส้ามารถแกป้ญัหาและตอบโจทยค์วามตอ้งการของประชาชนในพืน้ที ่โดยยดึหลกั

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 

 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการระดับจังหวัด เช่น สำานักงาน

จังหวัด ชลประทานจังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระดับอำาเภอ 

เช่น นายอำาเภอ เกษตรอำาเภอ พัฒนาการอำาเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล เทศบาล 

ผู้อำานวยการโรงเรียน และผู้นำาชาวบ้าน ในพื้นที่ที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำาตามแนว 

พระราชดำาริ ในปี ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกบุคลากรจากพื้นที่แหล่งน้ำาขนาดเล็กอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ ๓๕ แห่ง จาก ๓๑ อำาเภอ ๒๔ จังหวัด 

จัดแบ่งการอบรมเป็น ๖ รุ่น รุ่นละ ๕ วัน ดำาเนินการระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน-๗ กันยายน 

๒๕๕๕ ที่ศูนย์ฝึกอบรม อำาเภอเมืองน่าน และอำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รวมผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งหมด ๖๙๓ คน      

 เมื่อจบหลักสูตรอบรม ๕ วัน ผู้เข้ารับการอบรมในฐานะทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอ จะ

กลับไปทำางานจริงในพื้นที่แหล่งน้ำาขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และเกิดผลผลิตคือ 

“แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตามพระราชดำาริ” ที่มาจากความต้องการของชาวบ้าน 

ในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่แก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้จริง  
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 การดำาเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนา ปี ๒๕๕๕
 

รูปธรรมการดำาเนินงานในโครงการสำาคัญ 

ผลการดำาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
พืน้ทีต่น้แบบบรูณาการแกไ้ขปญัหาและพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันา่น 
ปี ๒๕๕๕
 

 โครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดน่าน ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ ให้ดำาเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ ในปี 

๒๕๕๕ รวม ๗ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐,๗๐๙,๕๗๐ บาท ดังนี้

 ๑. โครงการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำาอย่างยั่งยืน      

 ๒. โครงการปรับปรุงบำารุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยส่งเสริมให้ปลูกพืช 

  ตระกูลถ่ัว เพื่อลดการใช้สารเคมี การปรับปรุงพื้นที่บริเวณคันนาของนาขั้นบันได 

  ขุดใหม่ ด้วยการปลูกตะไคร้ และดอกไม้จีน

 ๓. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชหลังนา 

 ๔. โครงการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  

 ๕. โครงการการจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทุน  

 ๖. โครงการพัฒนาบุคลากร  

 ๗. โครงการพัฒนาเพื่อความพอเพียง  

 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 

๓,๗๒๒,๙๙๐ บาท จำาแนกเป็น มิติน้ำา ๒,๐๑๕,๙๓๐ บาท มิติดิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท มิติเกษตร 

๘๗๗,๐๖๐ บาท และการพัฒนาบุคลากร ๔๗๐,๐๐๐ บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. มิติน้ำา
 การพัฒนาระบบน้ำาปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย การส่งน้ำาและกระจายน้ำาด้วยระบบท่อ 

รวมระยะทาง ๑๕,๒๐๐ เมตร สร้างฝายเกษตร ๖ ตัว ขุดบ่อพวง ๔ บ่อ รวมมีพื้นที่รับน้ำา 

เพิ่มขึ้น ๖๗๐ ไร่ ผู้รับประโยชน์ ๑๖๓ ราย งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบน้ำาในปี ๒๕๕๕ 

จำานวน ๒,๐๑๕,๙๓๐ บาท ดังนี้  

พื้นที่
ฝาย

เกษตร
บ่อพวง
สันเขา

ระบบท่อ
(เมตร)

พื้นที่รับน้ำา
(ไร่)

ผู้รับประโยชน์ 
(ราย)

อำาเภอสองแคว (๓ หมู่บ้าน) ๑ ๔ ๒,๕๐๐ ๔๓๗ ๑๑๘

อำาเภอท่าวังผา (๓ หมู่บ้าน) - - ๑,๒๐๐ ๑๓๗ ๙
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(๑๔ หมู่บ้าน)

๕ - ๑๑,๕๐๐ ๙๖ ๓๖

รวม ๖ ๔ ๑๕,๒๐๐ ๖๗๐ ๑๖๓
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 รวมทั้งมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำารวม ๒๕ กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีคณะกรรมการเหมืองฝาย  

มีกฎระเบียบการใช้น้ำา และการเก็บเงินเข้ากองทุนสำาหรับซ่อมแซมระบบน้ำา ในอำาเภอท่าวังผา 

๖ กลุ่ม ท่ีบ้านห้วยธนู ๓ กลุ่ม (ฝายหลังโรงเรียน ฝายผาบ่อง และฝายน็อกดาวน์) บ้าน 

น้ำาป้าก ๒ กลุ่ม (ฝายลุงก่ำา  และฝายวังถ้ำา) และบ้านห้วยม่วง ๑ กลุ่ม (ฝายช้างคับ) มีการเก็บ

เงินจากผู้ใช้น้ำาไร่ละ ๕๐ บาท อำาเภอสองแคว ๑๔ กลุ่ม ตามจำานวนฝายเกษตร และอำาเภอ

เฉลิมพระเกียรติ  ๕ กลุ่ม (บ้านด่าน นาคุ น้ำารี  บวกอุ้ม และเปียงซ้อ) ยังไม่มีเก็บเงินเข้ากลุ่ม 

เนื่องจากเพิ่งเริ่ม แต่มีเงินทุนเริ่มต้นที่เตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๒,๐๐๐ บาท

 

 ๒.  มิติดิน 
 ๒.๑ ขดุนาขัน้บนัได เพิม่ ๑๐๖ ไร ่ที ่ตำาบลขนุนา่น  อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิโดยสำานกังาน

พัฒนาที่ดินจังหวัด และสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริภูพยัคฆ์ สนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์และรถขุดชาวบ้านออกค่าน้ำามันรถขุดเอง

 ๒.๒ ปรับปรุงดิน โดยหว่านเมล็ดปอเทืองและโดโลไมท์ โดยการสนับสนุนจากสำานักงาน

พัฒนาที่ดินจังหวัด ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม จัดสรรให้พื้นท่ีในอำาเภอท่าวังผา ๓,๗๕๐ กิโลกรัม 

อำาเภอสองแคว ๗,๕๐๐ กิโลกรัม และ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๓,๗๕๐ กิโลกรัม   

 ๒.๓ ปรับปรุงคันนาด้วยตะไคร้และดอกไม้จีน ในพ้ืนท่ีตำาบลขุนน่าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ตอ่ยอดจากป ี๒๕๕๔  โดยซือ้ตน้พนัธุจ์ากชาวบา้นทีป่ลกูไปกอ่นแลว้ในราคากโิลกรมัละ ๓ บาท

 ๒.๔ กองทุนผลิตปุ๋ย มีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยน้ำาพีอาร์ในพื้นที่ทั้ง ๓ อำาเภอ คือ 

 • อำาเภอท่าวังผา ต่อยอดจากกองทุนปุ๋ยเคมีบ้านน้ำาป้าก บริหารจัดการโดย อสพ. 

และชาวบ้านร่วมกัน มีชาวบ้านซื้อปุ๋ยจากกองทุน ๒๐๘ ราย ในปี ๒๕๕๕ เปลี่ยนเป็นกองทุน

ผลิตปุ๋ย PR โดยใช้มูลวัวเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีเงินในกองทุน ณ เดือน

กันยายน ๒๕๕๕ รวม ๒๙,๖๙๐ บาท มอบให้ชาวบ้านบริหารจัดการเองทั้งหมด 

 • อำาเภอสองแคว จัดตั้งกลุ่มบ้านยอดและมอบให้กลุ่มผลิตปุ๋ยดำาเนินการเอง  

มีคณะกรรมการกลุ่ม และทีมงานให้คำาแนะนำา ผลิตปุ๋ยได้ทั้งหมด ๕,๐๒๐ กิโลกรัม ขาย 

ให้เกษตรกร กิโลกรัมละ ๙ บาท ปุ๋ย PR คุณภาพสูง กิโลกรัมละ ๑๒ บาท นอกจากขายให้

เกษตรกรแล้ว ยังขายให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำาไปใช้ในแปลงเพาะกล้า มีเงินกองทุน ณ เดือน

กันยายน ๒๕๕๕ จำานวน ๑๘,๐๔๕  บาท และมีเงินสดหมุนเวียนในกองทุน ๑,๐๐๐ บาท 

 • อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำาบลขุนน่าน ดำาเนินการโดยทีมงาน สนับสนุนปุ๋ย PR  

(แบบผสม) ปุ๋ย PR อินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ย PR สูตรข้ีค้างคาวให้แก่ชาวบ้าน ๑๑ หมู่บ้าน 

และมลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ รวม ๘,๖๐๑ กโิลกรมั ราคากโิลกรมัละ ๑๐ บาท นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุ

ปุ๋ย ๘๐๐ กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรตัวอย่างที่ปลูกข้าวนาขั้นบันไดที่บ้านบวกอุ้ม บ้านเปียงซ้อ 

บ้านห้วยฟอง บ้านสะจุก และบ้านสะเกี้ยง มีเงินสดในกองทุน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕  

จำานวน ๒๙,๔๗๖ บาท   

 ๒.๕ กองทุนสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย) สำาหรับป้องกันโรคพืช 

และแมลง จัดต้ังกองทุนท่ีบ้านน้ำาป้ากเมื่อปี ๒๕๕๔ โดยโครงการฯ มอบเครื่องเขี่ยหัวเชื้อ 
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และจัดหาผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ให้ อสพ. มีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ 

การเลี้ยงสัตว์จังหวัดลำาพูน ต่อยอดความรู้การทำาราขาวจากเชื้อราในท้องถิ่น เช่น ต้นไผ่ ทำาให้

ผลิตหัวเชื้อได้เอง และเรียนรู้เชื้อราเขียวจาก อ.วีระ ภาคอุทัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๒.๖ การผลิตเชื้อแบคทีเรียกำาจัดแมลง (BT) สำาหรับป้องกันและกำาจัดโรคพืชและแมลง 

ควบคุมตัวอ่อนของหนอนเจาะ โดยไม่มีสารพิษอันตราย โดยชาวบ้านเรียนรู้การผลิตเชื้อ BT  

จากการศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม รายได้ 

จากการขายนำามาเป็นเงินหมุนเวียนสำาหรับซื้อหัวเชื้อและวัสดุอุปกรณ์ขยายหัวเชื้อ 

๓. มิติเกษตร 
 ๓.๑ การสง่เสริมปลูกพชืเศรษฐกจิและพชืหลังนา โครงการฯ สง่เสรมิใหช้าวบา้นปลกูพชื

หลังนาในรูปแบบการยืมปัจจัยการผลิต โดยตั้งเป็นกองทุนพืชหลังนา และคืนเงินค่าปัจจัย 

การผลิตเมื่อจำาหน่ายผลผลิตได้ พืชหลังนาที่ส่งเสริมให้ปลูก ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง บร็อกโคลี่  

พริกซุปเปอร์ฮอท ฟักเขียว/แฟง ถั่วลันเตา ถั่วหวาน เผือก และว่านหางจระเข้ ปลูกโดยไม่ใช้

สารเคมี และจำากัดครัวเรือนละไม่เกิน ๑ ไร่ ให้เหมาะสมกับกำาลังแรงงานของครัวเรือน รวมทั้ง

สนับสนุนตลาดรับซื้อ ด้วยการชักชวนบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของตลาด 

ส่งออกมาร่วมสนับสนุน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยบริษัทเป็นผู้ให้ความรู้และควบคุมคุณภาพ 

การผลิต ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ เทคนิควิธีการปลูก การดูแล และเก็บเกี่ยวให้ได้มาตรฐาน 
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 ในปี ๒๕๕๕ มีการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาและพืชข้างนา ๕ ชนิด ในพื้นที่รวม 

๑๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๙ ตารางวา ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ๕๗ ไร่ ๕๕ ตารางวา บร็อกโคลี่ ๗ ไร่ 

๓ งาน พริกซุปเปอร์ฮอท ๒๙ ไร่ ถั่วลันเตาและถั่วลันเตาหวาน ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา 

มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๔๑ ราย รายได้จากการขายผลผลิต รวม ๕๙๔,๙๓๙ บาท จำาแนก 

ตามพื้นที่ ดังนี้   

 • อำาเภอสองแคว ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ตำาบลยอด ๓๙ ไร่ ๒ งาน 

๒๗ ตารางวา เกษตรกรเข้าร่วม ๒๗ ราย รวมรายได้ ๔,๔๙๓ บาท หน่อไม้ฝรั่ง ยังขยายผล 

ไปท่ีบ้านสะเกินอีก ๑๖ ไร่ ผล ผลิตท่ีเก็บขายแล้ว ได้แก่ บร็อกโคล่ี ๘๓๓ บาท พริกซุปเปอร์ฮอท 

ชาวบ้านเก็บผลผลิตตากแห้งไว้ รับประทานในครัวเรือน และขายให้กลุ่มทำาน้ำาพริกลาบ  

 • อำาเภอท่าวังผา ส่งเสริมการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท มีเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกรับ 

เมล็ดพันธุ์ไปปลูก ๒๕ ราย พื้นที่รวม ๒๘ ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในปี ๒๕๕๕ รวม ๑๐,๓๕๐ 

กิโลกรัม เฉลี่ยไร่ละ ๔๕๐ กิโลกรัม ขายเป็นพริกสด ราคากิโลกรัมละ ๑๘ บาท สร้างรายได้ 

๑๘๖,๓๐๐ บาท แตส่ว่นใหญเ่กษตรกรจะนยิมขายเปน็พรกิแหง้ เพราะมลูคา่สงูกวา่ โดยพรกิแหง้ 

๔,๔๒๗.๕ กิโลกรัม จำาหน่ายได้กิโลกรัมละ ๘๐ บาท รายได้จากการจำาหน่ายทั้งพริกสดและพริก

แห้ง ในปี ๒๕๕๕ รวม ๕๔๐,๕๐๐ บาท   

 • อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บร็อกโคลี่ ถั่วลันเตาและ 

ถั่วหวาน ในตำาบลขุนน่าน รวมพื้นที่ ๕๓ ไร่ ๑ งาน ๔๙ ตารางวา เกษตรกรเข้าร่วม ๘๙ ราย 

มีรายได้รวม ๔๙,๙๔๖ บาท 

ชนิดพืช

ตำาบลยอด อำาเภอสองแคว อำาเภอท่าวังผา
ตำาบลขุนน่าน อำาเภอ

เฉลิมพระเกียรติ

เนื้อที่ 
(ไร่)

ผู้
ปลูก

รายได้
(บาท)

เนื้อที่
(ไร่)

ผู้
ปลูก

รายได้
(บาท)

เนื้อที่
(ไร่)

ผู้
ปลูก

รายได้ 
(บาท)

หน่อไม้ฝรั่ง ๓๒-๐-๐ ๑๖
ยังไม่ให้
ผลผลิต

ไม่ปลูก ๒๕-๐-๕๕ ๓๒
ยังไม่ให้
ผลผลิต

บร็อกโคลี่ ๑-๐-๐  ๒ ๘๓๓ บาท ไม่ปลูก ๖-๓-๐ ๑๔ ๒๔,๓๘๓

พริก ๑-๐-๐ ๑
บริโภค /
ทำาพริกแห้ง
ขายกองทุน

๒๘-๐-๐ ๒๕ ๕๔๐,๕๐๐ ไม่ได้ปลูก

ถั่วลันเตา/
ถั่วหวาน

๕-๒-๐ ๘ ๓,๖๖๐ ไม่ได้ปลูก ๒๑-๑-๙๔ ๔๓ ๒๖,๓๘๖

รวม ๓๒-๒-๐ ๑๖ ๔๔๙๓ ๒๘-๐-๐ ๒๕ ๕๔๐,๕๐๐ ๕๓-๑-๕๙ ๘๙ ๔๙,๙๔๖
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 นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสนับสนุนต้นหน่อไม้ฝรั่งให้พื้นที่ขยายผล ๔ อำาเภอ รวม 

๙๘,๓๒๕ ต้น คิดเป็นมูลค่า ๒๙๔,๙๗๕ บาท ไปปลูกในเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๒ ตารางวา ผู้ปลูก 

๕๑ ราย ดังนี้

 • อำาเภอทุ่งช้าง ๗ หมู่บ้าน ๔๗,๖๗๕ ต้น คิดเป็นมูลค่า ๑๔๓,๐๒๕  บาท ผู้ปลูก ๓๐ 

ราย เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา

 • อำาเภอสันติสุข ๒ หมู่บ้าน ๙,๒๐๐ ต้น คิดเป็นมูลค่า ๒๗,๖๐๐ บาท ผู้ปลูก ๔ ราย 

เนื้อที่ ๓ ไร่

 • อำาเภอสองแคว บ้านสะเกิน ๔๑,๑๐๐ ต้น คิดเป็นมูลค่า ๑๒๓,๓๐๐ บาท ผู้ปลูก ๑๖ ราย 

เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา

 • อำาเภอบ่อเกลือ ศูนย์ภูฟ้าฯ ๓๕๐ ต้น คิดเป็นมูลค่า ๑,๐๕๐ บาท เน้ือท่ี ๕๖ ตารางวา

 ๓.๒ ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว  โดยทำาแปลงเพาะปลูกในศูนย์การเรียนรู้ปิดทอง

หลังพระฯ ปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง มะเขือ พืชผักตามฤดูกาล และเลี้ยงสัตว์ ดำาเนินการในพื้นที่

ต้นแบบ ๓ อำาเภอ สำาหรับเป็นอาหารของเจ้าหน้าท่ีและเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้าน รวมทั้ง

สนับสนุนในรูปแบบกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านนำาไปปลูกในพื้นที่ว่างของครัวเรือน ๑,๕๔๓ 

ครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายเดือนละ ๓๐๐ บาท สร้างรายได้ให้ครอบครัว วันละ ๑๐ บาท  

 ๓.๓  การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร  

 • อำาเภอสองแคว ที่บ้านยอด กลุ่มแปรรูปน้ำาพริกลาบมะแขว่น มีเงินในบัญชีธนาคาร 

ณ เดือนกันยายน ๘๑,๖๑๗ บาท เงินหมุนเวียน ๕,๑๖๐ บาท บ้านผาหลักมีเงินในธนาคาร 

๘๘,๙๔๙ บาท เงนิหมนุเวยีน ๕๔,๐๙๙ บาท ปจัจบุนักำาลงัเสนอยกระดบัผลติภณัฑใ์หเ้ปน็สนิคา้ 

OTOP โดยโครงการฯ สนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมอาคารโรงเรือนเดิมให้ได้มาตรฐาน

 • อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิมกีารแปรรปูกลว้ยเหลอืงนวล มาทำากลว้ยฉาบ โดยโครงการฯ 

ประสานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

 ๓.๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุน โครงการฯ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน 

ต่างๆ เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน ๑๑ กองทุน ซึ่งแต่ละพื้นที่ 

มคีวามกา้วหนา้ในการดำาเนนิงานแตกตา่งกัน ดงันี ้(ผลการดำาเนนิงานกองทนุ ณ เดอืนกนัยายน 

๒๕๕๕)

 •  กองทุนสุกร  

  - อำาเภอท่าวังผา มีกองทุนสุกรทั้ง ๓ หมู่บ้าน สมาชิก ๑๐๘ ราย บ้านน้ำาป้าก 

   ๕๖ ราย บ้านห้วยธนู ๔๕ ราย และบ้านห้วยม่วง ๗ ราย มีลูกสุกรคืนให้กองทุน  

   ๑๑๙ ตัว ขยายให้ชาวบ้านน้ำาป้าก บ้านห้วยธนู และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ และ 

   จำาหน่าย รวมรายได้จากการจำาหน่ายลูกสุกร ๗๘๗ ตัว ๘๒๐,๔๗๗ บาท นำาไป 

   ซ้ือพ่อพันธุ์มาเพิ่มเพื่อลดปัญหาเลือดชิด ซ้ืออาหารและรำาละเอียด มีเงินเหลือ 

   ในกองทุน ๖,๗๓๕ บาท   
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  - อำาเภอสองแคว มีการดำาเนินงาน ๕ หมู่บ้าน (รวมบ้านขยายผล) มีสมาชิก ๑๕๕  

   ราย คือ บ้านยอด ๕๔ ราย บ้านน้ำาเกาะ ๙ ราย บ้านผาหลัก ๕๒ ราย  

   บ้านสะเกิน ๒๑ ราย และบ้านผาสิงห์ ๑๙ ราย รวมสุกรที่ส่งมอบตั้งแต่ปี  

   ๒๕๕๒-๒๕๕๕ จำานวน ๑๓๙ ตัว เกิดลูกสุกร ๘๙๙ ตัว ส่งคืนให้กองทุนแล้ว  

   ๑๘๓ ตัว นำาไปขยายและจำาหน่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ อำาเภอสองแคว ห้วยคำา  

   น้ำาป้าก และปัว และนำาเงินไปซ้ืออาหารสุกร และพ่อแม่พันธุ์เพื่อลดปัญหา 

   เลือดชิด มีเงินเหลือในกองทุน ๓,๗๓๒ บาท สมาชิก ๓ หมู่บ้าน ยกเว้นบ้าน 

   น้ำาเกาะและบ้านผาสิงห์ (ที่ยังไม่มีรายได้ในรอบการสำารวจ) มีรายได้จากการ 

   จำาหน่ายลูกสุกร ๔๑๐,๙๕๐ บาท 

  - ตำาบลขุนน่าน มีกองทุนสุกร ๑๔ หมู่บ้าน สมาชิกรวม ๔๖๐ ราย มากที่สุด คือ  

   บ้านน้ำาช้าง ๖๕ ราย รองลงมา คือ บ้านห้วยกานต์และบ้านสะเกี้ยง ๔๕ ราย  

   น้อยที่สุดคือ บ้านห้วยฟอง ๑๒ ราย นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้าน ข้าราชการ และ 

   โรงเรียนนำาสุกรเหมยซานไปขยายผลอีก ๑๕ ราย เกษตรกรส่งมอบลูกสุกร 

   เข้ากองทุน ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๕ รวม ๗๐ ตัว และขยายผลให้เกษตรกร 

   รายอื่นๆ เลี้ยงต่อ ๔๘ ตัว จำาหน่ายเพื่อนำาเงินเข้ากองทุน ๑๓ ตัว ในราคา 

   ตัวละ ๕๗๓ บาท เป็นเงิน ๗,๔๔๙ บาท ที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้จาก 

   การจำาหน่ายสุกรไปแล้ว ๑๒๒,๖๓๕ บาท (ราคาจำาหน่ายตัวละ ๗๒๖ บาท)
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 • กองทุนอาหารสัตว์  

  - อำาเภอสองแคว ที่บ้านยอด มีทุนสนับสนุนก่อตั้ง ๔,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมี 

   เงินหมุนเวียนในกองทุน ๙,๓๕๔ บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์  

   อาทิ รำาข้าว หัวอาหาร ให้กับสมาชิกกองทุนซึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงหมูของบ้านยอด

  - อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ตำาบลขุนน่าน มีเงินกองทุนรวม ๖๗,๖๐๐ บาท ได้รับ 

   การสนับสนุนจากกองทุนเครื่องบดข้าวโพด ๑๐,๖๘๐ บาท และโครงการฯ  

   มอบอาหารสัตว์เป็นกองทุนประจำาหมู่บ้าน ๕,๒๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๖๗,๖๐๐ บาท  

   จำาหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในราคา ๑๓ บาทต่อกิโลกรัม สำาหรับผสมเอง 

   เมื่ออาหารสัตว์หมด โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น  

 

 • กองทุนเครื่องบดข้าวโพด

  - อำาเภอท่าวังผา โครงการฯ มอบเครื่องบดข้าวโพดมูลค่า ๒๑,๐๐๐ บาท ให้ทั้ง 

   ๓ หมู่บ้าน โดยบ้านน้ำาป้ากติดตั้งและดำาเนินการรับบดข้าวโพด มีรายได้ 

   ในปี ๒๕๕๕ รวม ๑,๓๐๐ บาท ส่วนบ้านห้วยธนูและห้วยม่วงยังไม่มีความ 

   เคลื่อนไหวของกองทุน 

  - อำาเภอสองแคว โครงการฯ สนับสนุนเครื่องบดข้าวโพดมูลค่า ๒๑,๐๐๐ บาท ให้ 

   ทัง้ ๓ หมูบ่า้น (บา้นยอด บา้นผาหลกั และบา้นน้ำาเกาะ) ตัง้แตป่ ี๒๕๕๔ ปจัจบุนั 

   มีบ้านผาหลักดำาเนินการอยู่ และมีเงินคงค้างในกองทุนบ้านยอด ๓๕๖ บาท 

   และกองทุนบ้านผาหลัก ๑๐๕ บาท 

  - อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการฯ สนับสนุนเครื่องบดข้าวโพดในกองทุนอาหาร 

   สัตว์ ให้ ๑๓ หมู่บ้าน ในตำาบลขุนน่าน โดยมีเกษตรกรใช้บริการรวม ๗๒ คน   
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   ปริมาณการบดข้าวโพด ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ รวม ๕,๔๒๐ กิโลกรัม คิด 

   ค่าบริการกิโลกรัมละ ๒ บาท รวมรายได้เข้ากองทุน ๑๐,๘๔๐ บาท (ยังไม่หัก 

   ค่าใช้จ่าย)

 

 • กองทุนยาและสุขภาพสัตว์

  - อำาเภอท่าวังผา มีกองทุนท่ีบ้านน้ำาป้าก ให้บริการสมาชิกกองทุนผู้เล้ียงหมูท้ัง 

   ๓ หมู่บ้าน ยอดการให้บริการรักษาสัตว์ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ รวม  

   ๗๕๗ ตัว มีรายได้จากการเก็บค่าบริการเข้ากองทุน ๖,๙๘๒ บาท นำาไปซื้อยา 

   และอุปกรณ์ 

  - อำาเภอสองแคว กองทนุเฉพาะหมูบ่า้นยอดใหบ้รกิารทัง้ ๕ หมูบ่า้น มกีารใหบ้รกิาร 

   ยาและเวชภัณฑ์ รวม ๑๒๖ ครั้ง ประเภทสัตว์ที่รับบริการ ได้แก่ สุกร โค สุนัข  

   มีรายได้เข้ากองทุน ๒,๔๓๕ บาท 

  - อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิทีต่ำาบลขนุนา่น ตอ่ยอดจากกองทนุเดมิ มกีารออกหนว่ย 

   บริการรักษาสุขภาพสัตว์ ๓๒,๑๙๓ ตัว โดยเก็บค่าบริการจากชาวบ้านในราคา 

   ต้นทุน มีเงินในกองทุน ๘๖๐ บาท    

 • กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

  - อำาเภอท่าวังผา มีกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทั้ง ๓ หมู่บ้าน มีทุนสนับสนุนเริ่มต้น  

   ๖๘๑,๖๖๐ บาท เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ มีสมาชิก ๑๓๓ ราย อยู่ในบ้านน้ำาป้าก 

   ๓๐ ราย บ้านห้วยธนู ๗๕ ราย และบ้านห้วยม่วง ๒๘ ราย สามารถเก็บเงินคืน 

   ได้ครบถ้วนในปี ๒๕๕๔ ส่วนปี ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างการรอเก็บผลผลิต ปัจจุบัน 

   ทัง้ ๓ หมูบ่า้นไดร้วมกองทนุเมลด็พนัธุข์า้ว และเมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืง เขา้กบักองทนุ 

   เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ทำาให้มีเงินกองทุนเมล็ดพันธุ์ทั้ง ๓ หมู่บ้านรวม ๗๙๖,๑๗๒  

   บาท จำาแนกเป็นบ้านน้ำาป้าก ๑๙๓,๒๒๒ บาท ห้วยธนู ๕๐๗,๙๓๐ บาท 

   และบ้านห้วยม่วง ๙๕,๐๒๐ บาท 

  - อำาเภอสองแคว มีกองทุนทั้ง ๓ หมู่บ้าน ทุนสนับสนุน ๓๔๐,๗๖๐ บาท สมาชิก 

   รวม ๑๐๒ ราย กองทุนจะจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแก่สมาชิก โดยเก็บค่าบริหาร 

   จัดการกระสอบละ ๓๐ บาท ผลการดำาเนินงานปี ๒๕๕๕ จำาแนกได้ดังนี้ 

   บ้านยอด มีสมาชิกกองทุน ๗๑ ราย ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเป็นเงิน ๖๕,๒๖๐ บาท  

   บ้านน้ำาเกาะ สมาชิกกองทุน ๑๑ ราย ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเป็นเงิน ๗๒,๒๐๐  

   บาท คงเหลือเงินในบัญชี ๑,๗๒๕ บาท บ้านผาหลัก มีสมาชิก ๒๐ ราย ซื้อเมล็ด 

   พันธุ์ข้าวโพดเป็นเงิน ๖๙,๗๕๐ บาท  

 • กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว

  - อำาเภอท่าวังผา มีกองทุนทั้ง ๓ หมู่บ้าน สมาชิกรวม ๘๐ ราย อยู่ที่บ้านน้ำาป้าก  
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   ๓๙ ราย บ้านห้วยธนู ๒๖ ราย บ้านห้วยม่วง ๑๕ ราย เงินกองทุนในปี ๒๕๕๔  

   รวม ๑๐๐,๖๔๐ บาท จำาแนกเป็น บ้านน้ำาป้าก ๓๙,๐๐๐ บาท ห้วยธนู ๔๖,๐๐๐  

   บาทและห้วยม่วง ๑๕,๖๔๐ บาท ปัจจุบันทั้งสามหมู่บ้าน รวมบัญชีกองทุนเมล็ด 

   พันธุ์ข้าวกับกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเข้าด้วยกันแล้ว

  - อำาเภอสองแคว มีกองทุนข้าวที่บ้านผาหลักแห่งเดียว โดยมีเงินทุนสนับสนุน  

   ๑๕,๐๐๐ บาท สำาหรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก ๑๗ ราย มียอดค้างจ่าย 

   กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ๗,๑๒๐ บาท  

 • กองทุนโรงสีข้าว

  - อำาเภอท่าวังผา โครงการฯ สนับสนุนโรงสีข้าวให้ทั้ง ๓ หมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง 

   มีการดำาเนินงานต่อเนื่อง มีเงินในกองทุน ๑๐,๘๘๙ บาท  ส่วนโรงสีข้าวบ้าน 

   หว้ยธนแูละบา้นน้ำาปา้กมปีญัหาขาดทนุ เนือ่งจากเครือ่งสกีนิน้ำามนัมาก โรงสขีา้ว 

   บา้นหว้ยธนจูงึไมเ่คลือ่นไหวมาตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมเีงนิในกองทนุ  

   ๗,๐๖๐ บาท โรงสขีา้วบา้นน้ำาปา้ก มเีงนิคงทีใ่นกองทนุตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม ๒๕๕๔  

   จำานวน ๕,๘๙๐ บาท ผู้นำาชุมชนและกลุ่มบริหารจัดการโรงสีข้าว แก้ไขปัญหา 
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   โดยปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการในรปูแบบการเปดิประมลู โดยมคีณะกรรมการ 

   กองทุนกำากับดูแล เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕  

  - อำาเภอสองแคว โครงการฯ สนับสนุนการก่อตั้งโรงสี ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านยอด 

   และบ้านน้ำาเกาะ โรงสีข้าวบ้านยอด มีเงินในการดำาเนินงาน ๒,๑๓๔ บาท และ 

   มีการปรับเปล่ียนผู้ดำาเนินการสีข้าว โดยมีข้อตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนปีละ  

   ๓,๐๐๐ บาท บ้านน้ำาเกาะ ก็มีการปรับเปลี่ยนผู้ดำาเนินการ โดยจ่ายเงินสมทบ 

   เข้ากองทุนปีละ ๓,๐๐๐ บาท 

  - อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิโครงการฯ สนบัสนนุโรงสขีา้วใน ๓ หมูบ่า้น คอื บา้นดา่น  

   เปียงซ้อ และน้ำารี ตำาบลขุนน่าน โรงสีทั้ง ๓ แห่ง สีข้าวรวม ๔๓๕ กระสอบ 

   คิดค่าสีข้าว ๒๕ บาท/กระสอบ โดยโรงสีข้าวบ้านเปียงซ้อ มีผู้มาสีข้าว ๑๓ ราย  

   ๖๙ กระสอบ มีรายได้ ๑,๓๐๕ บาท โรงสีข้าวบ้านด่าน เป็นโรงสีที่มีสมาชิก 

   มาใช้บริการมากที่สุด ๑๓๕ ราย มียอดการสีข้าว ๓๑๒ กระสอบ มีเงินในกองทุน  

   ๕,๒๒๐ บาท และโรงสีข้าวน้ำารี เหลือเงินในกองทุน ๗,๖๕๐ บาท มีผู้มาสีข้าว  

   ๑๙ ราย ๕๔ กระสอบ

 • กองทุนกระเทียม 

  กองทุนกระเทียมบ้านยอด อำาเภอสองแคว เริ่มดำาเนินการเม่ือปี ๒๕๕๓ ด้วย 

เงินทุนสนับสนุนจากโครงการฯ ๓๑,๗๐๐ บาท ในปีแรกมีสมาชิก ๑๗ ราย ปัจจุบันสมาชิกเพิ่ม

เป็น ๓๙ ราย ปี ๒๕๕๕ มียอดค้างชำาระสะสมจากสมาชิกรวม ๑๓,๔๐๐ บาท และยังไม่มี 

การดำาเนินการใดๆ ของกองทุน 

 • กองทุนถั่วเหลือง 

  เริ่มก่อต้ังกองทุนถั่วเหลืองที่บ้านยอดในปี ๒๕๕๒ มีเงินสนับสนุน ๓๔,๐๐๐ บาท  

มีสมาชิกรวม ๖๒ ราย มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคาร ๒๗,๖๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และมีสมาชิก

ค้างจ่ายปี ๒๕๕๔ จำานวน ๖,๓๒๐ บาท  

 

 • กองทุนน้ำาพริกลาบ 

  มีการดำาเนินงานเฉพาะที่บ้านยอดและบ้านผาหลัก อำาเภอสองแคว ทุนสนับสนุน 

การก่อตั้งทั้ง ๒ หมู่บ้าน รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท (หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าวัตถุดิบ 

มะแขว่นที่สนับสนุนครั้งแรก ๖๐๐ กิโลกรัม) ปัจจุบันทั้งสองหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์น้ำาพริก ๒ ชนิด 

ได้แก่ น้ำาพริกข่า และน้ำาพริกลาบมะแขว่น มาฝากขายที่สำานักงานโครงการปิดทองหลังพระฯ 

นอกจากการขายน้ำาพริกแล้ว ยังมีรายได้อีกส่วนหนึ่งจากการขายมะแขว่นแห้งด้วย เม่ือรวม 

รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว กลุ่มบ้านยอดมีเงินหมุนเวียน ๘๑,๖๑๗ บาท บ้านผาหลัก ๑๓๙,๔๔๘ 

บาท ซึ่งมีการแบ่งเงินปันผลให้สมาชิกแล้ว ๓๐,๑๐๐ บาท  
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 • กองทุนพืชหลังนา  

  โครงการฯ ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชหลังนาในรูปแบบของการยืมปัจจัยการผลิต 

โดยตั้งเป็นกองทุนพืชหลังนา ท่ีคืนเม่ือจำาหน่ายผลผลิตได้ พืชหลังนาท่ีส่งเสริมให้ปลูก ได้แก่  

หน่อไม้ฝรั่ง บร็อกโคลี่ พริกซุปเปอร์ฮอท ฟักเขียว/แฟง ถ่ัวลันเตา ถ่ัวหวาน เผือก และ 

ว่านหางจระเข้  

๔.  การพัฒนาศักยภาพคน  

 การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การศึกษาดูงานและฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 

อสพ. และเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการฯ ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการผลติ รวมถงึการจดัทำาขอ้มลู 

ในปี ๒๕๕๕ มีการอบรมถ่ายทอดความรู้และการศึกษาดูงาน รวม ๒๑ ครั้ง ทั้งด้านปศุสัตว์ 

เกษตรพืช การทำาบัญชีครัวเรือน และเพิ่มศักยภาพด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีเกษตรกร 

และ อสพ.เข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน ๑๐๐ คน ใช้งบประมาณทั้งหมด ๔๗๐,๐๐๐ บาท 

ความร่วมมือจากหน่วยราชการต่างๆ 
 ในการดำาเนินงาน โครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ คือ  

 • สำานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริภูพยัคฆ์  

  สนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปอเทือง โดโลไมท์ การทำาแนวคอนทัวร์ขุดนา 

  ขั้นบันได และขุดนา ๑๐๖ ไร่ ที่บ้านน้ำารี น้ำาช้าง ห้วยกานต์ ตำาบลขุนน่าน อำาเภอ 
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  เฉลมิพระเกยีรต ิโดยชาวบา้นออกคา่น้ำามนัรถขดุเอง และโครงการฯ สนบัสนนุระบบ 

  ท่อส่งน้ำาจากบ่อพวงในพื้นที่โครงการฯ เข้าสู่พื้นที่เกษตร 

 • สำานักงานโครงการชลประทานน่าน ให้คำาแนะนำาการปรับระบบน้ำาท่ีต่อจากน้ำาว้า 

  มาเข้าบ่อที่บ้านเปียงซ้อทุกบ่อ  

 • สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างฝายอนุรักษ์ในพื้นที่อำาเภอท่าวังผา  

  ๑,๘๘๔ ตัว 

 • เทศบาลตำาบลยอด อำาเภอสองแคว สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมฝายเกษตร ๒ ตัว

 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดน่าน ให้ใช้สถานที่เพาะกล้าไม้   

  และห้องเย็นเก็บรักษาผลผลิต สนับสนุนต้นกล้าไผ่ มะนาว มะม่วง มะละกอ ชะอม  

  ๒๒,๐๐๐ กล้า และอบรมให้เกษตรกร/อสพ.มีความรู้เร่ืองการปลูกพริก และหน่อไม้ฝร่ัง

 

 นอกจากนี ้ในการประชมุคณะทำางานระดบัจงัหวดั การประชมุหวัหนา้สว่นราชการระดบั

อำาเภอทัง้สามอำาเภอตน้แบบ และการประชมุกำานนั ผู้ใหญบ่า้นในสามอำาเภอตน้แบบ มีการบรรจุ

วาระโครงการปิดทองหลังพระฯ ในการประชุมทุกเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ รายงาน

ความคืบหน้า และปรึกษาหารือความร่วมมืองานในพื้นที่   

 การเชื่อมโยงความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ทำาให้เกิดอำาเภอขยายผลอีก ๑๒ อำาเภอ 

ดำาเนินการตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระฯ และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานใน

พื้นที่ เนื่องจากส่วนราชการที่มาร่วมประชุมด้วยทุกเดือน เริ่มมีความเข้าใจกระบวนการทำางาน

ของโครงการ  หากมีข้อติดขัดในการดำาเนินงานจะทำาหนังสือขอความร่วมมือมาที่สำานักงาน

โครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำาแนะนำา เช่น 

 • อำาเภอเมือง บ้านห้วยปุกร่วมกระบวนการขยายผลที่บ้านใหม่สาระสุขสันต์ 

  ชาวบ้านสร้างฝายอนุรักษ์ แล้ว โดย อบต.สนับสนุนงบประมาณ       

 • อำาเภอนาหมื่น ขยายผลจากบ้านน้ำาอูนที่อำาเภอดำาเนินการ ไปสู่บ้านน้ำาแขว่ง 

  ซึ่งชาวบ้านเห็นตัวอย่างจากบ้านน้ำาอูน และเริ่มกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดย 

  โครงการหลวง เช่น เลี้ยงหมู ปลา  

 • อำาเภอบ้านหลวง เห็นตัวอย่างของพื้นที่ในอำาเภออื่นที่รายงานความคืบหน้าโครงการ 

  ปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่ จึงเริ่มดำาเนินงานโครงการ โดยขอความร่วมมือมาที่ 

  สำานักงานโครงการปิดทองหลังพระฯ ไปให้องค์ความรู้เร่ืองการทำาฝาย และขุดบ่อพวง

 • บ้านนาอุดม ตำาบลศรีภูมิ อำาเภอท่าวังผา ซึ่งเข้าร่วมอบรม พชร. เริ่มทำากระบวน 

  การเข้าใจ เข้าถึง และกิจกรรมแก้ปัญหาเร่งด่วน คือ พัฒนาระบบน้ำา ต่อท่อจากฝายเดิม  

  ขุดลอกหน้าฝาย โดยใช้แรงงานชาวบ้านและงบประมาณจากจังหวัดสำาหรับซื้อท่อ 

  ต่อน้ำาประปาเข้าพื้นที่เกษตร

 • อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิขยายผลไปทีบ่า้นปางหก ตำาบลหว้ยโกน๋  ชาวบา้นขบัเคลือ่น 

  งานเองโดยใช้งบจังหวัดสร้างฝาย ทำาระบบน้ำา (งบจังหวัด ๑๒ ล้าน หมู่บ้านละ  

  ๖๒๐,๐๐๐ บาท) ขอความร่วมมือให้ทีมปิดทองฯ เป็นพี่เลี้ยง   
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 • นายอำาเภอสองแคว สนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือนขยายผลให้เต็มพื้นที่ 

  ตำาบลยอด ซ่ึงเป็นผลจากการดำาเนินงานที่บ้านสะเกิน โดยนำาผู้ใหญ่บ้านผาสิงห์ 

  บ้านปางส้าน ตำาบลยอด และบ้านห้วยเลา ตำาบลชนแดน ไปศึกษาเรียนรู้การปรับ 

  แต่งอ่างพวง ปูผ้าพลาสติกท่ีบ้านสะเกิน และจัดงบประมาณส่วนอื่นของอำาเภอ 

  มาใช้ในการขุดบ่อบ้านผาสิงห์ ส่วนระบบท่ออาจจะใช้งบภัยแล้ง และ SML

 • บ้านกอก ตำาบลเชียงกลาง อำาเภอเชียงกลาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเร่ืองของ 

  การปูพลาสติกบ่อพวงสันเขา ๒ บ่อ และการต่อระบบน้ำาเข้าบ่อพวงสันเขา

การบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พืน้ทีต่น้แบบอำาเภอสองแคว ทัง้ ๓ หมู่บา้น มีการประสานความรว่มมือกับเทศบาลตำาบล

ยอดในทุกกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มดำาเนินงานโครงการในปี ๒๕๕๒ ส่งผลให้เทศบาลตำาบลยอด 

นำาปัญหาและความต้องการของชาวบ้านยอด บ้านผาหลัก และบ้านน้ำาเกาะ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

เทศบาลตำาบลยอด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ โดยกิจกรรมที่ดำาเนินการ

แล้วในปี ๒๕๕๕ จำานวน ๖ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๑๑๔,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๕ 

ของประมาณการงบประมาณเทศบาล ในปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน   
 ๑) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานจำานวน 

  ๕๐,๐๐๐ บาท เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โครงการฯ นำาไปสร้างฝายบ้านยอด  

  ๒๐,๐๐๐ บาท สมบทกองทุนปุ๋ย PR บ้านน้ำาป้าก ๒๐,๐๐๐ บาท  และที่ส่วนที่เหลือ 

  สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษามอบให้โรงเรียนบ้านผาหลัก

ที่ โครงการ หมู่ที่ งบประมาณ บาท)

๑ โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำาเข้านารูปตัวยู ๒ ๔๓,๘๐๐

๒ โครงการขุดลอกห้วยน้ำายอด ๒ ๒๖๐,๐๐๐

๓ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำาเข้านาห้วยผีป่า ๓ ๕,๗๐๐

๔ โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำายอด, ห้วยน้ำาเกาะ ๓ ๙๙,๐๐๐

๕ โครงการขุดลอกห้วยจอก ๓ ๖๒๕,๐๐๐

๖
โครงการหมู่บ้านขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน
(ขยายครัวเรือนต้นแบบ)

๓ ๓๐,๐๐๐

รวม ๑,๑๑๔,๘๐๐
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 ๒) โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สร้างฝายอนุรักษ์บ้านน้ำาเกาะ ๘๔ ตัว ระบบท่อส่งน้ำา 

  เข้าพื้นที่การเกษตรอีก ๗๐๐ เมตร และสร้างบ่อพวงที่บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา อำาเภอ 

  สันติสุข ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของโครงการ จำานวน ๓ บ่อ ทำาให้ชาวบ้านไม่ต้องขึ้น 

  ไปรุกที่ทำากินบนเขา และคืนเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒,๐๐๐ ไร่

 ๓) สโมสรโรตารี่น่าน และสโมสรโรตารีเวียงสา สนับสนุนงบประมาณสร้างฝายอนุรักษ์  

  อำาเภอสองแคว ๔๐ ตัว

 ๔) บริษัทโตชิบา สนับสนุนงบประมาณกองทุนสุกร ๕๐,๐๐๐ บาท

 ๕) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำากัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์   

  ทำาโครงการธรรมชาติปลอดภัยจังหวัดน่าน ณ หมู่บ้านราษฎร์-รัฐพัฒนา ตำาบลพงษ์  

  อำาเภอสนัตสิขุ ซึง่เปน็พืน้ทีข่ยายผลโครงการปดิทองหลงัพระฯ จงัหวดันา่น โดยมอบ 

  กล้าและกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายอนุรักษ์ ปลูกต้นไม้ตามร่องห้วย ปลูกหญ้าแฝก

 ๖) มูลนิธิ SCG สนับสนุนขุดบ่อพวงสันเขาบ้านผาหลัก อำาเภอสองแคว ๑ บ่อ พร้อม 

  ระบบท่อ งบประมาณสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ชาวบ้านผู้รับประโยชน์ ๒๐ ราย  

  พื้นที่รับน้ำาทั้งหมด ๙๑ ไร่ 

 ๗) นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๗๐ คน ลงพื้นที่บ้านยอด อำาเภอสองแคว และ 

  บ้านน้ำาป้าก อำาเภอท่าวังผา เพื่อศึกษาข้อมูลสำาหรับทำาแผนธุรกิจ

 ๘) นกัศกึษาฝกึงาน  เชน่ นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปตัตาน ี  

  ๑๓ คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  จังหวัดสระแก้ว  ๔ คน เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบท 

  ตามแนวพระราชดำาริ (พชร.) รุ่นท่ี ๓ และเรียนรู้งานในพื้นท่ีโครงการปิดทอง 

  หลังพระฯ จังหวัดน่าน   

แผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖ 
 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ 

กำาหนดแผนงานที่จะดำาเนินการในปี  ๒๕๕๖ ไว้ ดังนี้  

 ๑. การส่งเสริมการพัฒนา

  ๑.๑ การพัฒนาระบบน้ำา    

  • สร้างฝายเกษตร เพ่ือให้มีน้ำาเพียงพอสำาหรับการเกษตรในฤดูทำานาและพืช 

   หลังนาครอบคลุมทั้งพื้นที่  มีเป้าหมายสร้างเพิ่ม ๖ ตัว พื้นที่รับน้ำา ๑๘๐ ไร่ 

   ๑ งาน ๓๕ ตารางวา ผู้รับประโยชน์ ๒๘ ราย

  • ซ่อมแซมฝาย ๑๗ ตัว โดยใช้แรงงานชาวบ้านทั้งหมด

  • ขดุลอกตะกอนหนา้ฝาย เพือ่เปดิทางใหน้้ำาไหลลงบอ่พวง ๑๕๓ ตวั โดยใชแ้รงงาน 

   ชาวบ้าน

  • ซอ่มแซมระบบทอ่ และตอ่ทอ่สง่น้ำาเขา้พืน้ทีก่ารเกษตรทีย่งัไมไ่ดร้บัน้ำา โดยเจา้ของ 

   แปลงนาลงทุนซื้อท่อต่อเข้าแปลงนาของตัวเอง มีเป้าหมายต่อระบบท่อเพิ่มเติม  

   ๙,๗๙๘ เมตร
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  • ซ่อมแซมผ้าพลาสติกคลุมบ่อพวง ซ่ึงชำารุดฉีกขาด ๑๕ บ่อ ในพื้นที่อำาเภอ 

   เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เก็บกักน้ำาไว้ใช้ในการทำาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

  • ติดตามกลุ่มผู้ใช้น้ำา ๒๕ กลุ่ม ให้ดำาเนินงานตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง  

   เพื่อให้ชาวบ้านสามารถดูแลบริหารจัดการน้ำา และซ่อมแซมระบบส่งน้ำาได้เอง  

  • การปรบัภมูทิศันบ์อ่พวง เชน่ ปลกูพชืรอบบอ่และลอ้มรัว้ เพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ว 

   เชิงอนุรักษ์ สืบสานแนวพระราชดำาริ ให้ชาวบ้านมีรายได้ 

  ๑.๒  ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชท่ีเพาะปลูก พื้นท่ี ๒,๕๓๔ ไร่ ประกอบด้วย 

หวา่นเมลด็ปอเทอืง ๘๗๙ ไร ่และโดโลไมท ์๘๕๕ ไร ่โดยสำานกังานพฒันาทีด่นิจงัหวดัสนับสนุน

การปรับปรุงดินนาขั้นบันได โดยปลูกพืชตระกูลถั่ว ๕๐๐ ไร่ ปรับปรุงคันนาโดยปลูกตะไคร้ 

และดอกไม้จีน ๑๐๐ ไร่ ส่งเสริมการใช้ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันโรคพืช 

และแมลง และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำา ๒๐๐ ไร่   

  ๑.๓ ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อเสริมรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และสร้าง

อาชีพให้แก่ชาวบ้าน

  • ส่งเสริมพืชหลังนา ๑๗ ชนิด ในพ้ืนท่ี ๕๔๔ ไร่ ได้แก่ หน่อไม้ฝร่ัง พริกซุปเปอร์ฮอท  

   พริกขี้หนู พริกหัวเรือ บีทรูท บร็อกโคลี่ ถั่วลันเตา ถั่วลันเตาหวาน ถ่ัวลิสง  

   กระเจี๊ยบแดง ข่าขาว ฟักทอง ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ มันฝรั่ง และงา ซึ่งเพาะ 

   กล้าที่ศูนย์เพาะเมล็ดบ้านตีนตก อำาเภอปัว มีเกษตรกรที่สนใจเตรียมแปลงแล้ว  

   ๓๖๗ ราย สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี ๑๑,๑๙๘,๖๐๐ บาท เฉลี่ยไร่ละ 

   ๒๐,๕๘๖ บาท  
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  • ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ดหอม ๔,๐๐๐ ก้อน และการเขี่ยเชื้อ 

   เห็ดหอม โดยใช้วัสดุในพื้นที่ เริ่มทำาที่ศูนย์เรียนรู้ปิดทองหลังพระฯ เพื่อให้ 

   ชาวบ้านเห็นตัวอย่างรูปธรรมความสำาเร็จ และนำาไปปฏิบัติตาม 

  • ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะการรวมกลุ่มและกองทุน 

   เช่น กลุ่มแปรรูปกล้วยเหลืองนวล กลุ่มแปรรูปต๋าว และกลุ่มแปรรูปหมู     

  • การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่แปรรูปแล้วในปี ๒๕๕๕ เช่น น้ำาพริก 

   ลาบมะแขว่น โดยปรับปรุงโรงเรือนที่ผลิตเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน 

  • ติดตามผลการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่ปลูกอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น มะนาว ส้มโอ  

   มะแขว่น ส้มเขียวหวาน ให้ผลผลิตดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด  

  • ติดตามผลการดำาเนินงานกองทุนต่างๆ เพื่อให้มีการดำาเนินงานต่อเนื่อง และ 

   จะส่งมอบกองทุนทั้งหมดให้ชาวบ้านบริหารจัดการเอง ในปี ๒๕๕๖

  • สร้างตลาดชุมชน ๓ แห่ง (ห้วยธนู ผาหลัก เปียงก่อ) เป็นจุดรวมผลผลิตทาง 

   การเกษตรและการแปรรูปของชุมชน และเป็นจุดแวะพักบริการนักท่องเที่ยว 

   เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลผลิต และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ใน 

   การคั่วกาแฟจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
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 ๒. การแก้ไขปัญหา 

  ๒.๑ ปรับปรุงระบบเครื่องสีข้าวของโรงสี ๕ แห่ง (ห้วยธนู น้ำาป้าก บ้านยอด น้ำาเกาะ 

เปยีงซอ้) เนือ่งจากกนิน้ำามนัมาก รวมทัง้สนบัสนนุใหม้รีะบบบรหิารจดัการโรงส ีทีเ่นน้บริการคน 

ในชุมชนมากขึ้น  

  ๒.๒ ปรับปรุงพันธุ์สุกร โดยการผสมเทียมและเปลี่ยนพ่อพันธุ์ใหม่ โดยใช้พ่อพันธุ์ใน

พื้นที่อื่นของโครงการฯ 

 

 ๓. การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

  ๓.๑ อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่ประสบความสำาเร็จด้าน

การเกษตรปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำาบัญชีครัวเรือน เพื่อนำาไปปรับใช้และต่อยอดใน

พื้นที่ตนเอง ให้ชาวบ้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้น ๑๘ ครั้ง   

  ๓.๒  สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่พื้นที่ขยายผลและสถานศึกษา ๑๖ ครั้ง

  ๓.๓ พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะความสามารถในการทำางานสนับสนุน 

ชาวบ้าน โดยอบรมทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ การอ่านแผนที่ และการตรวจวิเคราะห์ดิน

 ๔. งานริเริ่มใหม่ 

  ๔.๑ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดการพัฒนาร่วมกับศูนย์ประสานงาน

ประชาคมน่าน (๗ พื้นที่) มูลนิธิฮักเมืองน่าน และกลุ่มฮักเมืองน่าน (พระครูพิทักษ์นันทคุณ) 

เพ่ือต่อยอดการพัฒนาในหมู่บ้านที่มีความเข้าใจและมีความพร้อมด้านการพัฒนาในมิติต่างๆ 

แล้ว เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบน้ำา การสร้างฝาย ระบบส่งน้ำา ระบบ 

เก็บกักน้ำา เป็นต้น 

  ๔.๒ พฒันาระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานและจดัทำาฐานขอ้มลูดว้ยระบบ Scorecard 

Cockpit เพ่ือให้ผู้บริหารมีระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการพัฒนา และควบคุม

การดำาเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยได้รับความร่วมมือจากพระตำาหนัก 

ภูพิงคราชนิเวศน์

 ๕. ขยายความร่วมมือกับภาคี ทั้งหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ เอกชน ประชาสังคม 

และสถาบันการศึกษา
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ผลการดำาเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน
อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๕   

 การน้อมนำาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางแก้ไข

ปัญหาการบริหารจัดการน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายฯ อย่างครบวงจร โดยชาวบ้านในพื้นท่ีลุกข้ึน 

มาทำางานด้วยตนเอง และเริ่ม “แก้ไขปัญหาที่จุดเล็ก” จากแปลงเกษตรนำาร่อง ๒ แปลง ขนาด 

๖ ไร่ และ ๒๐ ไร่ ด้วยการประยุกต์ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำาริสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ มาเป็นต้นแบบ และบริหารจัดการโครงการฯ โดยเน้น “การมีส่วนร่วม” 

ของชาวบ้านในรูปแบบกลุ่ม/กองทุน รวมทั้งบูรณาการทำางานร่วมกันทุกภาคส่วน ทำาให้ปัจจุบัน

โครงการอา่งเกบ็น้ำาหว้ยคลา้ยฯ เปน็หอ้งปฏบิตักิารทางสงัคม (Social Lab) ในการปรบักระบวน

ทัศน์ทุกภาคส่วน 

 การพัฒนา ที่เริ่มด้วยการปรับปรุงระบบส่งน้ำา โดยเสริมตอม่อบริเวณ Spillway เพื่อเพิ่ม

ความจเุกบ็กกัน้ำาอา่งเกบ็น้ำาหว้ยคลา้ยฯ ปรบัปรงุและซอ่มแซมฝายเดมิ ขดุและวางแนวทอ่สง่น้ำา

ความยาว รวม ๒,๔๘๓ เมตร เข้าสู่แปลงนา และจัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำา ๗ กลุ่ม ทำาให้ 

มีพื้นท่ีรับประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๘๐๐ ไร่ เป็น ๑,๗๕๒ ไร่ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 

มีแปลงเกษตรขยายเพิ่มขึ้นจาก ๒ แปลง เป็น ๑๑๖ แปลง มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ๑๕๖  

ครัวเรือน จาก ๒๔๕ ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของครัวเรือนทั้งหมด 
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 กจิกรรมสง่เสรมิการพฒันา ทีช่าวบา้นทกุคนสามารถแสดงความคดิเหน็ ระดมสตปิญัญา

และประสบการณ์มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านในลักษณะกองทุน ทำาให้ชุมชนมีความสามัคคี  

เข้มแข็ง และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เกิดเป็นกองทุนจากความคิดและการร่วมมือ

ร่วมใจกันของชาวบ้านถึง ๙ กองทุน ที่สามารถเชื่อมโยง เอื้อประโยชน์แก่กันและกันอย่าง 

ครบวงจร คือ กองทุนผู้ใช้น้ำา กองทุนหมู กองทุนเป็ด กองทุนยาและเวชภัณฑ์ กองทุนเมล็ด 

พนัธุผ์กั กองทนุเมลด็พนัธุข์า้ว กองทนุปุย๋ กองทนุการตลาด และกลุม่แมบ่า้นตอ้นรบัคณะศกึษา

ดูงาน ซึ่งมีผลการดำาเนินงานในปี ๒๕๕๕ ดังนี้

 • กองทุนผู้ใช้น้ำา  

  มีคณะกรรมการ ๒๓ คน ดูแลระบบน้ำาให้สอดคล้องกับแนวท่อส่งน้ำา มีเงินทุน 

หมุนเวียน ๑,๐๒๐ บาท ที่เก็บจากชาวบ้านหลังขายผลผลิตพืชหลังนา ๒๘ ราย โดยเงินที่เก็บได้ 

จะใช้สำาหรับซ่อมแซมท่อหรือฝายที่ชำารุด

  ในปี ๒๕๕๕ ปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายฯ ลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี ๒๕๕๔ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง จนถึงไม่มีฝนตกในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เกิดภัยแล้งในพื้นที่

ภาคอีสาน ซึ่งส่งผลกระทบถึงพื้นที่โครงการฯ ด้วย ชาวบ้านจึงปล่อยน้ำาตามท่อส่งน้ำา เริ่มจาก

ปลายท่อถึงต้นทางแนวท่อ โดยคำานวณปริมาณน้ำาที่ปล่อยจากแนวท่อ จากวิธีโค้งความจุ  

(Capacity Curve) ตามที่สำานักงานชลประทานอุดรธานีสอน

 สภาวะความแห้งแล้ง ทำาให้เกษตรกรจำานวนหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบผู้ใช้น้ำา เช่น 
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เปิดน้ำาไม่ตรงตามตารางจ่ายน้ำา แอบเปิดน้ำาเอง ปลดวาล์วล็อก เป็นต้น ชาวบ้านได้ร่วมกัน

คลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

   - คณะกรรมการผู้ใช้น้ำา เข้าไปให้ความรู้รายบุคคลหรือรายกลุ่ม สร้างความ 

    เขา้ใจใหช้าวบา้นเหน็แก ่“ประโยชนส์ว่นรวม” และความสำาคญัของการปฏบิตั ิ

    ตามกฎท่ีตนเองและส่วนรวมสมารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เม่ือพบ 

    การละเมิด ก็ใช้มาตรการทางสังคม เช่น ส่งผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปพูดคุย 

    ถึงผลท่ีตามมา  

   - สำารวจความต้องการปลูกพืชหลังนา เพื่อคำานวณความต้องการเกษตรกรกับ 

    ปรมิาณน้ำาตน้ทนุ ใหส้ามารถจดัสรรไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัพชืทีป่ลกูลดปญัหา 

    การแย่งน้ำาในอนาคต

   - แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ด้วยการปล่อยน้ำาจากท่อไปจุดที่ไม่มีแหล่ง 

    น้ำาธรรมชาติก่อน เช่น บริเวณห้วยขี้เกีย ห้วยอ่าง สำาหรับพื้นที่บริเวณที่มี 

    แหลง่น้ำาธรรมชาตแิละพืน้ทีด่อน อบต.กุดหมากไฟ สถาบนัปดิทองหลงัพระฯ  

    และชาวบ้านร่วมกันสมทบค่าน้ำามันเชื้อเพลิงสูบน้ำาเข้าแปลงนาก่อน ป้องกัน 

    ไม่ให้ข้าวแห้งตาย

 

 • กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว  

  มสีมาชกิ ๗๘ ราย กตกิาของกองทนุ คอื หากนำาเมลด็พนัธุข์า้วเปลอืกไป ๑ กระสอบ 

(๒๕ กิโลกรัม) ต้องคืนกองทุน ๓๕ กิโลกรัม ในปี ๒๕๕๕ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 

(กข ๖ และขา้วหอมมะล ิ๑๐๕) จากศนูยว์จิยัเมลด็พนัธุข์า้วจงัหวดัอดุรธาน ี๔ ตนั และสนบัสนนุ 

ต่ออีก ๒ ปี ๒ ตัน และ ๑ ตัน ตามลำาดับ เพื่อให้กองทุนบริหารจัดการและคัดพันธุ์ข้าวให้มีใช้ 

ในปีต่อไป ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ๒๑,๖๔๐ บาท 

  กองทุนยังร่วมกับสำานักงานเกษตรอำาเภอหนองวัวซอ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี หาแนวทางเพิ่มผลผลิตข้าว และสนับสนุน

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยผีลติขา้วคณุภาพด ีและผลติขา้วอนิทรยีค์รบวงจร ตัง้แตก่ารเตรยีมดนิ 

การคัดเลือกพันธุ์ การป้องกันกำาจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ผ่านกิจกรรม ๓ โครงการ คือ 

   -  โครงการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน (ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี) เร่ิมต้นด้วย 

    การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กองทุน ๔ ตัน มูลค่า ๙๐,๐๐๐ บาท มีชาว 

    บ้านนำาร่อง ๒๐ ราย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีที่ดิน ๕ ไร่ เป็นของตนเอง มีน้ำา  

    ทำานาแบบปกัดำา และถา่ยทอดความรู ้ตัง้แตก่ารเตรยีมดนิ การปกัดำา วธิกีาร 

    ดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะมีการตรวจคุณภาพ 

    ข้าว ถ้าผ่านมาตรฐานก็จัดบรรจุภัณฑ์ เป็นข้าวคุณภาพดีจำาหน่ายให้กองทุน 

    เมล็ดพันธุ์ และกองทุนฯ นำาไปขายต่อให้ชาวบ้านทั้งในและนอกหมู่บ้าน

   -  โครงการสาธติการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว เปน็แหลง่เรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 

    พื้นที่ชาวบ้าน ด้วยการเลือกแปลงของสมาชิกกองทุน ๓ ราย ที่รับเมล็ดพันธุ์ 

    ไป ทำาเป็นแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีทางเดินสำาหรับตรวจแปลง 

53
รายงานประจำาปี ๒๕๕๕

ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



    กว้าง ๔๐ เซนติเมตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนค่าไถ ปุ๋ยอินทรีย์ และ 

    ตั้งป้ายแปลงสาธิต

   -  การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ตั้งเป้าผลผลิต ๖๐๐ กิโลกรัม.ต่อไร่ ระยะเวลา  

    ๓ ปี ลดการใช้สารเคมี ใช้เมล็ดพันธุ์จากไหนก็ได้ แต่ต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้แต่ 

    ปุ๋ยชีวภาพ และถ่ายทอดความรู้ให้ ตั้งแต่การเตรียมดิน การดูแลรักษา 

    การให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว

 • กองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก  

  มีเมล็ดพันธุ์จำาหน่ายในพื้นที่ ๑๕ ชนิด ได้แก่ ฟักทอง ข้าวโพด มะเขือเปราะ 

ฟักเขียว ฟักแฟง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว โหระพา คะน้า แมงลัก ผักชีลาว กวางตุ้ง ผักชีฝรั่ง ผักกาด 

หอมแดง ท่ีผ่านมาไม่สามารถขายได้หมด เนื่องจากมีเกษตรกรลงชื่อสนใจปลูกพืชหลายชนิด 

ในปริมาณมาก จึงมีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ตามความต้องการ แต่ขาดการตรวจสอบความต้องการ

ซ้ำาก่อนการปลูกจริง รวมทั้งเม่ือนำามาแบ่งขายเป็นซองขนาดเล็ก จึงมีราคาสูงกว่าท้องตลาด

ประมาณ ๒-๕ บาท เกษตรกรจึงไม่นิยมซื้อเมล็ดพันธุ์จากกองทุนฯ  

  คณะกรรมการกองทุนคล่ีคลายปัญหา ด้วยการทดลองอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ 

เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านที่นำาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเกิดความเสียหาย ปรับราคาเมล็ดพันธุ์ที่คงค้างและมี

อัตราการงอกดี ให้มีราคาถูกกว่าหรือเท่ากับราคาตลาด พร้อมท้ังปิดป้ายประชาสัมพันธ์ราคา

ขายให้ชาวบ้านได้รับรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ และร่วมกับ อสพ.สำารวจความต้องการปลูก 

พืชหลังนา เพื่อคำานวณปริมาณเมล็ดพันธุ์ผัก พบว่ามีชาวบ้านต้องการปลูกพืชหลังนา ๕๐ ราย 

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ จำานวน ๕ ราย ชนิดพืช ๑๙ ชนิด พื้นที่รวม ๑๐๗ ไร่ ๓ งาน โดยพืชที่

ต้องการปลูกมากที่สุด คือ ข้าวโพด 

 

 • กองทุนปุ๋ย  

  ปี ๒๕๕๕ มีสมาชิก ๘๗ ราย เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๔ จำานวน ๔๕ ราย การดำาเนินงาน 

เริ่มแรก มีปุ๋ยรองพื้นสูตร ๐-๓-๐ จำานวน ๗๐ กระสอบ จำาหน่ายให้สมาชิกกระสอบละ ๑๗๐ 

บาท ซึ่งเป็นราคาท้องตลาด ตามช่วงฤดูการผลิตของชาวบ้าน และมีการพัฒนาสูตรปุ๋ย 

โดยทำาปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ชีวภาพ ด้วยความรู้จากการไปศึกษาดูงาน ท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

ณ เดอืนตลุาคม ๒๕๕๕ มีเงนิทนุคงเหลอื ๔๐ บาท มีปุย๋ในกองทนุ คือ  โดโลไมท ์ ๕๑  กระสอบ  

ปุ๋ยสูตร ๑๖-๑๖-๘ จำานวน ๔๔ กระสอบ ปุ๋ยสูตร ๑๖-๒๐-๐ จำานวน ๕ กระสอบ ปุ๋ยสูตร ๑๕-

๑๕-๑๕ จำานวน  ๓๘ กระสอบ ปุ๋ยสูตร  ๙-๒๔-๒๔ จำานวน ๑๘ กระสอบ ปุ๋ยคอก ๙ ตัน และ

ปุ๋ยชีวภาพ ๒๐๑ กระสอบ   

  ที่ผ่านมาพบว่า กองทุนมีปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากจำาหน่ายเป็นระบบ

การยมื เมือ่เกบ็เก่ียวผลผลติจงึจะนำาเงนิมาคืนใหกั้บกองทนุตามราคาทีน่ำาปุย๋ไปใช ้โดยจำาหนา่ย

ปุ๋ยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ จะเก็บเงินในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ทำาให้กลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวียน

จัดซื้อปุ๋ยชนิดอื่นๆ มาจำาหน่าย  
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  อย่างไรก็ตาม มีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆ จัดให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ย เช่น  

ร่วมกบัอบจ.อดุรธาน ีนำากรรมการกองทนุปุย๋ไปเรยีนรูก้ารทำาปุย๋หมักอนิทรยีช์วีภาพ (ปุย๋อดัเม็ด) 

ณ บา้นกลาง ตำาบลกระเบือ้ง อำาเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา บรษิทัน้ำาตาลเอราวณั สนบัสนนุ

กากน้ำาตาล ๓,๐๐๐ ลิตร โดย อบจ.สนับสนุนรถบรรทุกขนส่ง กองทุนปุ๋ยออกค่าน้ำามันเชื้อเพลิง

และภาชนะใส่กากน้ำาตาล สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี นำาถั่วพล้าโสน ให้ชาวบ้านปลูก

เพื่อบำารุงดิน  คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อบรม

ให้ความรู้การปรับปรุงบำารุงดินให้มีธาตุอาหารสมบูรณ์ โดยให้หมอดินประจำาหมู่บ้าน คัดเลือก

เกษตรกร ๙ คน มาร่วมอบรมและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ดำาเนินการได้ด้วยตนเอง และฝึกให้

ชาวบ้านวิเคราะห์ดินอย่างง่ายด้วยชุดตรวจดิน (Test Kit) และแก้ไขได้เอง 

 • กองทุนสุกร 

  กติกากองทุน คือ ผู้ที่รับหมูแม่พันธุ์ ๑ ตัว ต้องคืนลูกหมูตัวเมียที่หย่านมแล้วอายุ 

๔๕-๖๐ วัน ๓ ตัว ภายใน ๒ ปี เพราะเมื่อครบ ๓ ปี จะได้ลูกหมูครบ ๑๐๐ ตัวต่อครัวเรือน และ

แม่พันธุ์หมูจะปลดระวางพอดี จะได้เปลี่ยนแม่พันธุ์ชุดใหม่ สำาหรับผู้ที่ได้พ่อพันธุ์ไปเลี้ยง จะได้

ค่าผสมพันธุ์คอกละ ๕๐๐ บาท หักเข้ากองทุน ๓๕๐ บาท 

  ยอดเงินในกองทุน ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน มีรายได้จากการผสมพันธุ์ ๑,๓๐๐ บาท  

และรายได้จากการจำาหน่ายลูกหมู ๑๓,๗๐๐ บาท เมื่อหักรายจ่ายค่าก่อสร้างคอก ๔,๘๐๐ บาท 
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จะเหลือเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท  ปัจจุบันมีแม่พันธุ์ ๗๖ ตัว และพ่อพันธุ์ ๔ ตัว มีลูกหมูอายุต่างกัน 

เป็นตัวผู้ ๑๗๕ ตัว ตัวเมีย ๒๑๒ ตัว รวม ๓๘๗ ตัว

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้สนับสนุนกล้วยเหลืองนวลสำาหรับเลี้ยงสุกร ๘,๓๗๒ ต้น 

มีชาวบ้านรับไป ๑๒๗ ราย ปัจจุบันสามารถนำามาเป็นวัตถุดิบอาหารหมูได้แล้ว และมีบอน  

ผกับุง้ จอก แหน กระถนิ ผกัตบชวา ทีม่อียูใ่นพืน้ที ่แตย่งัมปีญัหาขาดรำาละเอยีดผสมเปน็อาหาร

หมู ต้องซื้อในราคากิโลกรัมละ ๗-๘ บาท

 • กองทุนเป็ด 

  คณะกรรมการกองทุนทำาหน้าที่จัดสรรเป็ด ๒,๐๐๐ ตัว และให้ความรู้การเลี้ยงเป็ด 

จากที่เคยไปเรียนรู้วิธีการเล้ียงเป็ดท่ีฟาร์มตัวอย่างฯและปนัดดาฟาร์ม (ฟาร์มเอกชน) ปัจจุบัน 

มีสมาชิก ๔๙ ราย รับเป็ดไปแล้ว ๗๑๐ ตัว

  ในปีที่ผ่านมา มีการสนับสนุนเป็ดแก่ชาวบ้านที่สนใจ ๑๐-๕๐ ตัว โดยมีเงื่อนไข 

คือ รับ ๑ ตัว คืน ๒ ตัว หรือ ๗๐ บาท ในระยะเวลา ๑ ปี โดยยังไม่มีการเตรียมความพร้อม 

ต่างๆ เช่น แหล่งอาหาร เล้าเป็ด และสถานที่ให้เป็ดว่ายน้ำา จึงชะลอการรับเป็ดให้ชาวบ้าน 

ไปเตรยีมความพรอ้มกอ่นรบัการสนบัสนนุ สง่ผลใหม้เีปด็คงเหลอื ๑,๔๐๐ ตวั ดงันัน้ ในป ี๒๕๕๖ 

คณะกรรมการจะตรวจความพร้อมของชาวบ้านก่อนสนับสนุนเป็ด 

 • กองทุนการตลาด 

  ทำาหน้าที่วางแผน และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกนำาไปขายส่งที่ตลาด ตามความ
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ต้องการของลูกค้า การดำาเนินงานที่ผ่านมา มีปัญหา คือ รับซื้อผักจากสมาชิกในราคาสูง เมื่อ

นำาไปปลีกที่ตลาด ราคาจึงแพงกว่าเจ้าอื่น ขายยากกว่าร้านในตลาด ซึ่งมีลูกค้าประจำาอยู่แล้ว   

และสมาชิกป้อนผลผลิตไม่ทันกับความต้องการผักอินทรีย์ โดยเฉพาะผักชีหอม กะเพรา ผักบุ้ง 

ผักกาด โหระพา ตะไคร้ กล้วย เป็นต้น 

  คณะกรรมการกองทุน จึงปรับบทบาทการรับซ้ืออย่างเดียวมาทำางานมากขึ้น 

โดยออกสำารวจตลาดภายในและนอกหมูบ่า้น เชน่ ตลาดโพศร ีตลาดเมอืงทอง ตลาดหนองววัซอ 

เพื่อวางแผนการผลิตและรองรับผลผลิตที่จะเกิด และปรับมาเป็นการขายส่ง เช่น ฟักทอง  

ตะไคร้ ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเมืองทอง ที่มารับซื้อในหมู่บ้าน และติดต่อตลาดที่ไม่ไกลจาก

หมู่บ้านมาก เพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง ปรับกำาหนดการซ้ือผลผลิตให้ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่ 

กำาหนดวันและประเภทสินค้า ข้ึนอยู่กับความพร้อมของผลผลิตและความต้องการของตลาด  

ถา้ผลผลติมปีรมิาณนอ้ย กองทนุจะนำาสนิค้าออกไปจำาหนา่ยดว้ยตวัเอง แตห่ากมีมากจะประสาน

ให้พ่อค้ามารับซื้อในพื้นที่ 

 • กลุ่มแม่บ้านศึกษาดูงาน 

  ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มีคณะศึกษาดูงานรวม ๖๕ คณะ รวมทั้งสิ้น  ๗,๕๑๓ คน  

มีรายได้เข้ากองทุน ๑,๒๓๘,๘๐๐ บาท ซึ่งจัดสรรเพื่อกิจกรรมในหมู่บ้าน ดังนี้ 

  

  ซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว   ๔๘,๐๐๐  บาท

  ซื้อที่ดิน สำาหรับโรงสีและโรงปุ๋ย  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

  ค่าปรับดิน (ถมที่)  ๓๕,๐๐๐  บาท

  ค่าใช้จ่ายในการทำาอาหาร  ๓๒๙,๓๓๗  บาท

  ค่าใช้จ่ายแรงงาน สำาหรับแม่ครัวและคนจัดสถานที่  ๑๙๕,๙๓๐ บาท

  สนับสนุนกองทุนการตลาด  ๕,๐๐๐  บาท

  สนับสนุนกองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก  ๕,๐๐๐  บาท

  สนับสนุนกองทุนเป็ด ๒๐,๐๐๐  บาท

  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  ๒๘๐,๕๓๓  บาท

      รวม      ๑,๑๑๘,๘๐๐  บาท

  ปัจจุบันกองทุนมีเงินเหลือ  ๑๒๐,๐๐๐  บาท

  ปัญหาในการดำาเนินงานที่ผ่านมา คือ มีการศึกษาดูงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่

สอดคล้องกับปฏิทินเพาะปลูกของชาวบ้าน คณะศึกษาดูงานจากต่างอำาเภอ กว่าจะชำาระ 

ค่าบริการ ใช้เวลาถึง ๓ สัปดาห์ ทำาให้กลุ่มแม่บ้านขาดเงินหมุนเวียน บางคณะศึกษาดูงาน 

มีงบประมาณน้อย แต่มีจำานวนผู้ศึกษาดูงานมาก บางครั้งจึงขาดทุน เนื่องจากไม่มีการกำาหนด

เมนูอาหารให้สอดคล้องกับงบประมาณ คณะกรรมการกลุ่ม จึงคล่ีคลายปัญหาด้วยการปรับ 

ชว่งเวลาการศกึษาดงูาน ใหส้อดคลอ้งกบัวถิกีารผลติของชาวบา้น คอื ชว่งเดอืน มกราคม-มนีาคม 

และสิงหาคม-กันยายน ปรับราคาค่าอาหารให้สอดคล้องกับงบประมาณของผู้มาศึกษาดูงาน  
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โดยกำาหนดเป็นเมนูให้เลือกตามระดับราคา ๓ ระดับ คือ ๑๗๕ บาท ๒๐๐ บาทและ ๒๕๐ บาท 

และปรับกำาหนดการศึกษาดูงานให้ผู้มาศึกษาดูงานเลือก เป็นกำาหนดการครึ่งวัน และเต็มวัน 

ความคืบหน้าการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน
 สถาบันปิดทองหลังพระฯ นำาชาวบ้าน ๓๘ คน ไปเรียนรู้รูปแบบการดำาเนินงานโรงสีข้าว

ชุมชนทั้งที่ประสบความสำาเร็จ คือ บ้านหนองหว้า จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ระหว่างการจัด

ตั้งโรงสีชุมชน คือ บ้านหนองหญ้ารังกา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ

ของชาวบ้าน ทั้งในเรื่องรูปแบบโรงสี วิธีการดำาเนินงาน วิธีการบริหารจัดการ โครงสร้างคณะ

กรรมการ และระเบียบการดำาเนินงาน

 หลังกลับจากศึกษาดูงานโรงสี ชาวบ้านได้วิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน เพื่อประกอบ 

การตัดสินใจการดำาเนินงานโรงสีข้าวชุมชน ได้ข้อสรุป ดังนี้

 • ให้คณะกรรมการโรงสีข้าวชุมชน มีจำานวน ๑๒ คน

 • เปิดรับสมาชิกและระดมหุ้น เพื่อตั้งโรงสีตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ หุ้นละ ๑๐๐  

  บาท ไม่เกินคนละ ๕๐ หุ้น (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) 

 • กำาหนดการสร้างโรงเรือนโดยลงเสาเอก วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นวัน 

  ฤกษ์ดีของหมู่บ้านตามความเชื่อของชาวบ้าน ซื้อที่ดิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงิน 

  รายได้การศึกษาดูงานจากกลุ่มแม่บ้านศึกษาดูงาน และอำาเภอสนับสนุนอุปกรณ์ 

  ในการก่อสร้างโรงเรือน มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท 

 • แบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตามความถนัด เป็นฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขายและ 

  การตลาด ฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ทำาการสีข้าวและดูแลเรื่องเครื่องสีข้าว โดยเน้น 

  คนท่ีมีความซ่ือสัตย์ มีน้ำาใจบริการ รู้จักผู้คนในหมู่บ้าน สามารถทำางานได้อย่างต่อเน่ือง

 • จากการประเมินลักษณะพื้นที่และการใช้ประโยชน์ เห็นควรว่าใช้เครื่องสีข้าวขนาด  

  ๓ ลูกหิน สีได้ ๑.๕-๒ ตันต่อวัน 

การพัฒนาบุคลากร 
 สถาบันฯ มีการพัฒนา อสพ.อย่างต่อเนื่อง เช่น ให้เจ้าหน้าที่ IT ส่วนกลาง สอนการใช้ 

computer โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel และ Power Point เพื่อพัฒนาระบบการจัด

เก็บข้อมูล และรายงานผลการทำางาน เติมเต็มความรู้เฉพาะด้าน โดยนำา อสพ.ไปเรียนเพิ่มเติม

ในเรื่องการดูแลแปลงเกษตรอย่างถูกวิธี การเพาะกล้าไม้ การปศุสัตว์ อำาเภอปัว อำาเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยทีมภาคสนามของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๖   
 ชาวบา้นโคกลา่ม-แสงอรา่ม มกีารประชมุหมูบ่า้นสรปุผลการทำางานทีผ่า่นมา และวางแผน

การทำางานปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า 

58
รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



 ในปี ๒๕๕๖ จะทำาการปรับปรุงและสร้างแหล่งเก็บน้ำาเพิ่มเติม โดยเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำา

อา่งเกบ็น้ำาหว้ยคลา้ยฯ ดว้ยการเพิม่สนัอา่งเกบ็น้ำาใหส้งูขึน้ และขยายอา่งฯ ไปดา้นขา้ง ปรบัปรงุ

ฝายเดิม บริเวณต้นน้ำาลำาห้วยอ่าง เพื่อยกระดับน้ำาเข้าสู่แปลงนาบริเวณที่ดอน ซึ่งปัจจุบัน 

ยังไม่ได้รับประโยชน์จากแนวท่อ ปรับปรุงฝายที่มีอยู่เดิม ๓ ตัวบริเวณลำาห้วยขี้เกีย พร้อมทั้ง

กอ่สรา้งฝายใหมเ่พิม่เตมิดา้นทา้ยลำาหว้ย เพือ่ยกระดบัน้ำาเขา้แปลงนา ตอ่แนวทอ่เพิม่เตมิบรเิวณ 

ห้วยคำาเข ประมาณ ๙๕๗.๖ เมตร และสร้างฝายอนุรักษ์

 เตรียมทำานาปีต่อไป ด้วยการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวประจำาปี โดยเทียบเคียงกับปี ๒๕๕๔ 

คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ใช้วิธีการตัดพันธุ์ปนในนาข้าว โดยเริ่มจากการเก็บเกี่ยวด้วยการ

ใช้รถนวดสีข้าวเฉพาะกลุ่มเพื่อป้องกันพันธุ์ข้าวปน  บรรจุและรับซื้อข้าวจากเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ และติดตามการคืนเมล็ดพันธุ์เข้ากองทุน

 สำาหรับแผนการปลูกพืชหลังนา จะสำารวจความต้องการปลูกพืชหลังนา ทั้งรายชื่อ 

ชาวบ้าน ชนิดพืชที่จะปลูก เพื่อให้การปลูกพืชหลังนามีประสิทธิภาพ รวมทั้งคำานวณปริมาณน้ำา

ต้นทุนที่มีอยู่ในช่วงฤดูแล้ง ตรวจคุณภาพดินและปรับปรุงบำารุงดิน เพื่อกำาหนดพืชท่ีเหมาะสม 

ปรบัสตูรปุย๋อนิทรยีใ์หเ้หมาะสมกบัพชืแตล่ะชนดิทีจ่ะปลกู  สำารวจความตอ้งการของตลาด และ

แหล่งตลาดที่ต้องการพืชในแต่ละชนิด ทดลองอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ยังคงค้างอยู่ใน 

กองทุนฯ เพื่อขายเมล็ดพันธุ์ออกจากกองทุนโดยการประชาสัมพันธ์ และกำาหนดราคาขายท่ี 

ถูกกว่าหรือเท่ากับราคาท้องตลาด ระดมทุนสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนปุ๋ย โดยจำาหน่าย

ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกในท้องถิ่น ได้แก่ ปุ๋ยสำาหรับปลูกพืชไร่ เช่น มันสำาปะหลัง ปุ๋ย 

รองพื้นและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำาหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชหลังนา และเติมองค์ความรู้ใน 

การปลูกพืชหลังนาที่ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพสูง การกำาจัดศัตรูพืช

 กำาหนดแผนการดูแลและเพิ่มมูลค่าผลผลิตในท้องถ่ิน เพื่อแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ 

ในหมูบ่า้นอยา่งครบวงจร เชน่ ปรบัเปลีย่น/เพิม่พอ่พนัธุส์กุร ปรบัแผนการผสมพนัธุไ์มใ่หพ้อ่พนัธุ์

ต้องใช้งานมากเกินไป รวมทั้งกระจายลูกเป็ดที่ค้างอยู่ที่ฟาร์ม ๑,๔๐๐ ตัว ให้แก่เกษตรกรที่มี

ความพร้อม รวมทั้งสุขาภิบาลสัตว์ใหม่ทั้งระบบเพื่อฆ่าเชื้อ บริหารจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์และ

พาหนะในการเกิดโรคสัตว์ ส่งเสริมความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่า 

โดยการนำาผู้รู้ที่อยู่ในหมู่บ้านมาสอน หรือนำาผู้รู้จากภายนอกมาสอนในหมู่บ้าน สำารวจตลาดที่

ขายผลิตภัณฑ์แปรรูปในปัจจุบัน ว่าต้องการประเภทผลิตภัณฑ์ชนิดไหน โดยนำาร่องกับตลาด 

ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือตลาดใกล้เคียงก่อน

 นอกจากน้ี ยังจะมีการปรับปรุงสำานักงานโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้บริเวณใกล้อ่าง 

เก็บน้ำาห้วยคล้ายฯ ให้เป็นจุดสาธิตจากการปฏิบัติงานจริง เป็นศูนย์ประสานงานชาวบ้าน  

หน่วยงานราชการ และสถานที่ในการหารือวาระต่างๆ 
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ผลการดำาเนินงานโครงการต้นแบบปิดทองหลังพระฯ
อ่างเก็บน้ำาห้วยสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๕
 

 “โครงการต้นแบบปิดทองหลังพระฯ อ่างเก็บน้ำาห้วยสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันฯ เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาโดยประยุกต์พุทธศาสนา

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๓๐ หมู่บ้านของตำาบลห้วยสัก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

สรุปความก้าวหน้าได้ ดังนี้

 ๑. การดำาเนินงานขั้นตอน เข้าใจ เข้าถึง และจัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์

ตามพระราชดำาริ แบ่งได้เป็น ๓ พื้นที่ คือ พื้นที่ที่จัดทำาแผนพัฒนาชนบทฯ แล้ว และอยู่ระหว่าง

ดำาเนนิกจิกรรมการพฒันาพืน้ทีท่ีอ่ยูร่ะหวา่งการจดัทำารา่งแผนการพฒันาฯ และพืน้ทีท่ีอ่ยูร่ะหวา่ง

การสร้างความเข้าใจ  
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  ๑.๑  พืน้ทีท่ีจ่ดัทำาแผนพฒันาชนบทฯ แลว้ และอยูร่ะหวา่งดำาเนนิกจิกรรมการพฒันา 

มี ๔ หมู่บ้าน (บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ ๙, ๑๒, ๑๙ และ ๒๙) ในลุ่มน้ำาห้วยตาด ซึ่งมีการแก้ไขปัญหา

ระยะเร่งด่วนของหมู่บ้าน ดังนี้ 

  • พัฒนาระบบน้ำาเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำาห้วยตาดและระบบคลองส่งน้ำา 

   - ขุดลอกตะกอนหน้าฝายห้วยตาด ๑ และสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

    ยกระดับน้ำา ๔ แห่ง โดยแรงงานชาวบ้านหมู่ที่ ๑๒ และ ๒๙ ทำาให้สามารถ 

    เก็บกักน้ำาได้สูงขึ้นอีก ๒ เมตร ส่งน้ำาให้พื้นที่รอบอ่างได้ ๑,๓๔๓ ไร่

   - ขุดลอกตะกอนหน้าฝายห้วยตาด ๒ และสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กยก 

    ระดับน้ำา ๒ แห่ง เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำาได้สูงขึ้นอีก ๑ เมตร อยู่ระหว่าง 

    ออกแบบโดยช่างเทคนิคและรอความพร้อมของชาวบ้าน

   - ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาบริเวณลำาเหมืองส่งน้ำา ๑๒ แห่ง แล้วเสร็จ ๙ จุด  

    สามารถเก็บกักน้ำาตามลำาเหมืองและผันน้ำาเข้าสู่แปลงเกษตรชาวบ้านบริเวณ 

    ใกล้เคียงได้ 

   - เปล่ียนท่อคอนกรีตเสริมเหล็กในคลองส่งน้ำาหมู่บ้าน ๑๘ จุด ปัจจุบันดำาเนินการ  

    แล้วเสร็จ ๑๓ จุด เพื่อให้น้ำาไหลได้สะดวก แก้ปัญหาที่เคยเอ่อล้นและท่วม 

    ภายในหมู่บ้านได้สำาเร็จ

   - สร้างฝายอนุรักษ์ ๓๑ ตัว และจัดทำาทะเบียนฝายอนุรักษ์ทั้งหมด

  • ลดอัตราการตายของสัตว์ปีก 

   จากเดิมท่ีพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาห้วยตาด มีอัตราการตายของสัตว์ปีกสูงถึงร้อยละ ๕๐ 

เพราะขาดความรูก้ารเลีย้งสตัวป์กีอยา่งถกูวธิ ีกจิกรรมลดอตัราการตายของสตัวป์กีไดส้นบัสนนุ 

ไก่กระดูกดำาให้กับเกษตรกร ๒ ราย เป็นต้นแบบ ปัจจุบันทั้งสองรายสามารถเลี้ยงและเพาะพันธุ์

ลูกไก่กระดูกดำา ฉีดวัคซีนและเลี้ยงสัตว์ในระบบปิด ป้องกันโรคระบาด และสอนชาวบ้านต่อได้ 

  • เชื่อมโยงหน่วยงานภาคีเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตลำาไยปี ๒๕๕๕  

   มีการเชิญหน่วยงาน เช่น สำานักงานเกษตรจังหวัดและอำาเภอเมืองเชียงราย 

สำานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำาเภอ

เมืองเชียงราย และทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอ มาร่วมหารือกับตัวแทนทุกหมู่บ้านในตำาบล 

ห้วยสัก ๑๐๐ คน  ข้อมูลที่ได้จากการหารือทั้งเรื่องกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

ทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอ จะนำามาใช้วางแผนเตรียมการในปี ๒๕๕๖ ต่อไป

  

  ๑.๒  พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำาร่างแผนการพัฒนาชนบทฯ ๙ หมู่บ้าน (๕ ลุ่มน้ำา) 

ในจำานวนนี้ ๘ หมู่บ้านใน ๔ ลุ่มน้ำา คือ ลุ่มน้ำาโป่งค่าง บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ ๑๐ ลุ่มน้ำา 

หนองแสล็ป บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ ๑๐ ลุ่มน้ำาร่องเผียว บ้านร่องเผียว หมู่ที่ ๘, ๑๘ และ ๒๔ 

ลุ่มน้ำาแม่ต๊าก ๓ หมู่บ้าน บ้านโป่งขามหมู่ ๑๖ บ้านร่องปลาขาว หมู่ ๗ และ ๒๓  มีการประชุม
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ยกร่างแผนพัฒนาฯแล้ว โดยชาวบ้านให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหามิติน้ำาและการเกษตร  

ส่วนลุ่มน้ำาห้วยอ้อ บ้านสันสลี หมู่ที่ ๑๕ ยังไม่มีการประชุมยกร่างแผนพัฒนาฯ เนื่องจากรอ 

ความพร้อมชาวบ้านในการเดินกายภาพ แต่มีเป้าหมายจะประชุมยกร่างแผนพัฒนาฯ ภายใน

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

  ๑.๓ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจ ๑๗ หมู่บ้าน ๓ ลุ่มน้ำา (ลุ่มน้ำาห้วยสัก  

ลุ่มน้ำาพญาเก๊า ลุ่มน้ำาห้วยบ้าน) มีแผนสร้างความเข้าใจและเริ่มสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านใน

ลุ่มน้ำาพญาเก๊าและลุ่มน้ำาห้วยบ้าน ๗ หมู่บ้าน คือ บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๒๖ 

บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่นาวา  

หมู่ที่ ๒๐  หลังจากทำาความเข้าใจกับชุมชน และมีมติยอมรับหลักการทำางานของโครงการฯ  

จะทำาการช้ีแจงแบบสำารวจรายข้ออย่างละเอียดกับ อสม.หมู่บ้าน และเก็บข้อมูลชุมชน โดยมี 

ทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอเป็นพี่เลี้ยง ในการทำาแบบสำารวจแต่ละหมู่บ้าน

 ๒. การจัดทำาแผนแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ระยะที่ ๒ 

  ๒.๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำา

  นำาตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำา ในเขตลุ่มน้ำาห้วยสัก ห้วยบ้าน ห้วยพญาเก๊า ไปศึกษารูปแบบ

การบรหิารจดัการน้ำาอยา่งมีประสทิธภิาพ ทีอ่า่งเก็บน้ำาหว้ยไฟอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิตำาบล

ภูซาง อำาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซ่ึงได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ด้านบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

  ๒.๒ กิจกรรมการสร้างกลุ่มและหาแนวทางร่วมกันเพื่อจัดการผลผลิตลำาไย

  นำาเกษตรกรผู้ปลูกลำาไย ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์

การเกษตรประตูป่า จำากัด และศึกษาดูแปลงเกษตรกรลำาไยตัวอย่าง การจัดตั้งกลุ่ม สถานที่ 

การคัดบรรจุ ขั้นตอน วิธีการ และช่องทางการจัดจำาหน่ายในรูปแบบต่างๆ การตัดแต่งกิ่งลำาไย

รูปแบบต่างๆ และการจัดการระบบน้ำาในสวนลำาไย ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  ๒.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวส่งเสริมการทำาการเกษตรในฤดูแล้ง (ข้าว 

และพืชหลังนา) 

  นำาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ตัวอย่างการปลูกข้าวในระบบ

อินทรีย์ส่งออก และแนวทางการดำาเนินงานกลุ่ม ที่ตำาบลแม่ลอย อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

และเข้าร่วมกิจกรรมตามกระบวนการโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ณ ไร่เชิญตะวัน 

เพื่อศึกษาหลักสูตรการทำานาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการดิน การปลูก  

การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการตลาด

 ๓. กิจกรรมการเชื่อมโยงพุทธศาสนากับการพัฒนา

 เนื่องจากตำาบลห้วยสัก เป็นพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ที่ประยุกต์พระพุทธศาสนา

เข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 

ควบคู่กับการพัฒนาด้านจิตใจ ช่วงเข้าพรรษาจะมีการอบรมหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดย 
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พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ให้กับอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านและชาวบ้าน เรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน

ทุกวันพระ เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินวิถีชีวิตเชิงพุทธ ผ่านรูปแบบกิจกรรมพิธี 

ทางสงฆ์ ทำาบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา หมุนเวียนไปทุกวัดในตำาบลห้วยสัก เริ่มไปแล้ว ๓ วัด 

คือ วัดร่องเบ้อใน วัดร่องเบ้อนอก และวัดร่องเผียว

ผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชดำาริ
บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๕
 

 ในปี ๒๕๕๕ สถาบันปิดทองหลังพระฯ เป็นคนกลางประสานงานให้เกิดการทำางานร่วม

กันของทุกหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม 

สำานักราชเลขาธิการ สำานักพระราชวัง กองทัพบก และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตามพระราชดำาริพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ทำาให้
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สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คนกับป่า และคนกับสัตว์ป่า ที่เป็นมากว่า ๓ ปี ใน

พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคลี่คลายลง 

 การดำาเนินการในพื้นที่ โดยทีมปฏิบัติการพื้นที่ระดับจังหวัดเพชรบุรี ทีมปฏิบัติการพื้นที่

ระดับอำาเภอแก่งกระจาน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและ

พฒันากจิกรรมปดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิเริม่ตน้ขึน้ในวนัที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

โดยชาวบ้านในพื้นที่ลุกขึ้นมาร่วมด้วยอย่างแข็งขัน  

 การดำาเนินงานในพื้นที่ เริ่มด้วยการสำารวจจำานวนประชากร ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในพื้นที่ 

การแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรีย การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบน้ำาเพื่อการอุปโภค

บริโภค และการเกษตร การจัดการที่ดินที่ทำากิน การพัฒนาอาชีพ การแก้ไขปัญหาสุขอนามัย

และที่อยู่อาศัย โดยทั้งหมดนี้ ต้องไม่มีผลกระทบต่ออุทยาน 

 วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 

บ้านโป่งลึก-บางกลอยก็จัดทำาขึ้นสำาเร็จ และนำาเสนอในที่ประชุมร่วมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งชาวบ้านจากบ้านโป่งลึกและบางกลอย เพื่อขอฉันทามติในการดำาเนินงาน     

 แนวทางการพัฒนาบ้านโป่งลึกและบางกลอย เริ่มต้นด้วยการทำาแปลงสาธิต ชาวบ้าน

ปลูกผักกินเอง เพ่ือให้ชาวบ้านมีอาหารรับประทานเพียงพอ และพัฒนาระบบน้ำา ให้มีน้ำาเพียงพอ 

ที่จะทำานาได้มากกว่าปีละครั้ง รวมทั้งสามารถปลูกพืชหลังนา พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ได้ 

ด้วยการสร้างฝายห้วยยายปง ตามหลักการทรงงาน “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” ให้ฝายคร่อมหิน

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ฝาย พร้อมระบบส่งน้ำาด้วยท่อขนาด ๘ นิ้ว ระยะทาง ๑๔.๐๘ กิโลเมตร 

ส่งน้ำาด้วยระบบแรงโน้มถ่วงเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ขุดสระเก็บน้ำาขนาดความจุ 

๑,๐๐๐ ลบ.ม. สร้างถังคอนกรีตเก็บน้ำา พร้อมกับมีข้อเสนอทางเลือกจากชลประทานและโยธาธิการ 

จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มอีก ๒ รูปแบบ คือ การสูบน้ำาจากแม่น้ำาเพชรบุรีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

การสูบน้ำาด้วยระบบพลังงานน้ำา 

 การจัดการที่ดินและที่ทำากิน เพื่อให้ชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่มีที่ดินทำากิน สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ในระดับอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน จำานวน ๒ ไร่ต่อครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ว่าง 

บางส่วนของโรงเรียน ตชด. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และพื้นที่บริเวณรอบ ๒ หมู่บ้าน  

ตามข้อมูลแผนที่จัดสรรพื้นที่ทำากินของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี และป่าไม้เพชรบุรี

 ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาอาชีพ ด้วยการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ การขุดนาขั้นบันได ๓๖๕ ไร่ ปรับปรุงดินให้เหมาะสม

กับการเพาะปลูก สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว การดูแลรักษาข้าว การเก็บเกี่ยว ออกแบบแผน 

การเพาะปลูกในพื้นที่ ๒ งาน ๗ รูปแบบ ให้ชาวบ้านเลือกไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 

ความต้องการและสภาพพื้นที่ ทั้งพืชระยะสั้น พืชระยะยาวที่จะให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และ 

พันธุ์พืชไม้ผล ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพิ่มชนิดพืชที่เหมาะสมต่อการปลูกกิน ปลูกขายและ 

ปลกูเสรมิ เลีย้งสตัวท์ีไ่มม่ผีลกระทบตอ่พืน้ทีอ่ทุยานและใชว้ตัถดุบิในหมูบ่า้นเปน็อาหารสตัว ์เชน่  

หมูเหมยซาน ไก่ เป็ด เพื่อให้มีอาหารบริโภคและลดรายจ่าย รวมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อนำา

ไปปลอ่ยในแหลง่น้ำาทีเ่หมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตและขยายพนัธุใ์นแมน่้ำาเพชรบรุ ีเพือ่เปน็แหลง่

อาหารในชุมชน
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 ระยะเริ่มต้น มีการต้ังกองทุนข้าวสาร จำานวน ๗๒๐ กระสอบ เพื่อให้ชาวบ้านมีข้าว 

พอกินไป ๔ เดือน และมีแรงทำางาน โดยแจกข้าวสารให้ตามจำานวนคนในครัวเรือน และ 

ชาวบ้านต้องคืนเป็นเงินหรือข้าวสาร ภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวหรือจำาหน่ายผลผลิตในพื้นที่ได้   

รวมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวบริเวณบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเก็บกินได้ตลอดปี ไม่ต้อง

ไปซื้อจากภายนอก เช่น ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง และพืชผัก 

ในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สร้างรายได้ 

 รวมทั้งจะมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและป้องกันโรค โดยไม่ขัด

กับกฎระเบียบของอุทยานฯ ท่ีไม่สามารถปลูกสร้างถาวรได้ ด้วยการส่งเสริมพลาสติกที่มี 

ความหนา คงทน ใช้มุงหลังคา ฝาบ้าน เพื่อกันแดด กันฝน กันยุง ซึ่งเป็นพาหะนำาโรค ใน 

รูปของกองทุน หรือก่อสร้างบ้านดินเพื่อช่วยลดปริมาณการตัดไม้ โดยเชิญครูภูมิปัญญาท่ีมี 

ความรู้มาถ่ายทอดความรู้ให้

 นอกจากการพัฒนาใน ๖ มิติ (น้ำา ดิน ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน) 

แลว้ การพฒันาพืน้ทีบ่า้นโปง่ลกึ-บางกลอย ยงัมกีารพฒันามติคิณุภาพชวีติ และแผนงานพฒันา

สุขภาพ ด้วยการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน รับฝากครรภ์ เฝ้าระวังและตรวจรักษาโรคมาลาเรีย  

แผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกใน 

การสญัจรไปมา และมติคิวามมัน่คง คอื หลงัการพฒันาใหม้นี้ำากนิน้ำาใช ้เพือ่การเกษตร สามารถ

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีอาหารรับประทานในหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้

ไม่ให้ถูกทำาลายลงด้วย

ผลการดำาเนินงานในพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ 
๑๐ จังหวัด ปี ๒๕๕๕ 

 ๑. จังหวัดเชียงใหม่

 พื้นที่ดำาเนินการ ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านปาง หมู่ที่ ๘ ตำาบลหนองบัว อำาเภอไชยปราการ 

และบ้านอมแรด หมู่ที่ ๘ ตำาบลบ้านทับ อำาเภอแม่แจ่ม  

 ทั้ง ๒ หมู่บ้าน อยู่ในขั้นตอนการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ และการดำาเนินงาน

ตามโครงการระยะเร่งด่วน (Quick Win) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันฯ และ 

ดำาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการระยะเร่งด่วน ด้วยงบประมาณประจำาปี 

๒๕๕๕ จากกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง งบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้บ้านปาง ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท 

และบ้านอมแรด ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  

 ๒. จังหวัดพิษณุโลก

 พื้นที่ดำาเนินการ ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองพระ หมู่ที่ ๓ และบ้านเจริญผล หมู่ที่ ๔ 

ตำาบลหนองพระ อำาเภอวังทอง 
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 ทั้ง ๒ หมู่บ้าน อยู่ในขั้นตอนการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ รวม ๒๒ โครงการ 

สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนในมิติน้ำา เกษตร ดิน พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม 

และภูมิสังคม โดยหน่วยงานในพื้นที่ที่เก่ียวข้องได้บูรณาการงบประมาณในการดำาเนินการ 

ภายใต้แผนฯ เป็นงบประมาณจากกระทรวงเกษตรฯ ๗๐,๐๐๐ บาท (โครงการส่งเสริมอาชีพด้วย

สหกรณ์) และงบอำานวยการ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(โครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพระ และ 

งบประมาณจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ ๗๕,๐๐๐ บาท (โครงการปลกูปา่ ๓ อยา่งประโยชน ์

๔ อย่าง และโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องจัดการสิ่งแวดล้อม/การปลูกป่าและการจัดการ

ขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน) 

 ๓. จังหวัดสิงห์บุรี

 พื้นที่ดำาเนินการ คือ บ้านท่าลอบ หมู่ที่ ๘ ตำาบลโพทะเล อำาเภอค่ายบางระจัน 

 ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการดำาเนนิงานตามแผนพฒันาชนบทฯ รวม ๕ โครงการ งบประมาณ 

๘๑,๙๐๐ บาท สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนในมิติน้ำา ดิน และเกษตร 

 ๔. จังหวัดเพชรบุรี

 พื้นที่ดำาเนินการ ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโป่งลึก หมู่ที่ ๒ ตำาบลห้วยแม่เพรียง อำาเภอแก่ง

กระจาน และบ้านบางกลอย หมู่ที่ ๑ ตำาบลห้วยแม่เพรียง อำาเภอแก่งกระจาน 

 ขณะนี้ทั้ง ๒ หมู่บ้าน อยู่ในขั้นตอนการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ ๑๒ โครงการ 

โดยสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนในมิติน้ำา เกษตร ดิน พลังงานทดแทน  

ส่ิงแวดล้อม และภูมิสังคม โดยหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการงบประมาณในการ 

ดำาเนินการภายใต้แผนฯ เป็นงบประมาณจากกระทรวงเกษตรฯ ๑๕,๗๙๐,๐๐๐ บาท ประกอบ

ด้วย มิติน้ำา ได้แก่ โครงการแก้ขาดแคลนแหล่งน้ำา จำานวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท มิติดิน ได้แก่ 

โครงการอนรุกัษด์นิและน้ำา จำานวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการปรบัปรงุบำารงุดนิดว้ยอนิทรยี

วตัถ ุจำานวน ๔๐,๐๐๐ บาท และเปน็งบประมาณจากกระทรวงทรพัยากรฯ ๕๔,๘๐๐ บาท โครงการ

ส่งเสริมวนเกษตรในพื้นที่บ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึก 

 

 ๕. จังหวัดเลย

 พื้นที่ดำาเนินการ คือ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำาบลปลาบ่า อำาเภอภูเรือ 

 การดำาเนินการของจังหวัดเลย ได้บูรณาการแผนงานงบประมาณของส่วนราชการ 

ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำาเนินงานในแผนงานหลักทั้ง ๖ มิติ  

รวมท้ังส้ิน ๑๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๓๙,๔๐๐ บาท โดย อบต.ปลาบ่า 

ไดส้นบัสนนุงบประมาณในการดำาเนนิการรว่มทกุกจิกรรม/โครงการ คอื มติดินิ (โครงการปอ้งกนั

ฟื้นฟูการชะล้างพังทลายของดิน โดยการจัดหากล้าหญ้าแฝก จำานวน ๒๕,๐๐๐ กล้า) มิติน้ำา 

(จัดสร้างฝาย แบบ ฉ ตามแบบของชลประทาน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) มิติป่า (จัดหา
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กล้าไม้ และปรับปรุงระบบนิเวศในผืนป่า) มิติสิ่งแวดล้อม (ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 

เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม) มิติพลังงานทดแทน (ส่งเสริมการใช้เตาชีวมวล เพื่อลดการใช้แก๊ส 

แอลพีจีในครัวเรือน) มิติเกษตร (ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ ส่งเสริมการจัดตั้งเกษตรกรชาว 

สวนยาง รวบรวมผลผลิตชาวสวนยาง) และมิติอื่นๆ ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ซึ่งสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ด้านสุขภาพ สำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านกลาง ดำาเนินการโครงการหมู่บ้าน

เกลือไอโอดีน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในครัวเรือน ด้านการอ่านและการเรียนรู้หนังสือ โครงการฝึก

ระยะสั้น กศน. ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 ๖. จังหวัดน่าน

 พื้นที่ดำาเนินการ ๔ หมู่บ้าน มีความก้าวหน้า ดังนี้ 

  - บ้านห้วยปุก หมู่ที่ ๙ ตำาบลสะเนียน อำาเภอเมืองน่าน 

   อยู่ระหว่างการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนฯ มีการทำานาขั้นบันได ๖๘ ไร่  

๒๘ ครัวเรือน ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำาอ่างพวง ด้วย 

งบบูรณาการของจังหวัด และจัดสร้างฝายแล้ว ๒๑๔ ตัว เหลือที่ต้องดำาเนินการอีก ๓๖ ตัว

   นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทย ยังสนับสนุนงบประมาณ ๗๐๓,๗๙๕ บาท 

เพื่อโครงการพัฒนาฝายต้นแบบ (ฝายอนุรักษ์) ๒๕๐ แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ บาท โครงการพัฒนา 

ระบบน้ำาเพื่อการเกษตร ๓๙๐,๒๙๒ บาท และโครงการพัฒนาระบบน้ำาอุปโภคบริโภค 

๒๖๓,๕๐๓ บาท กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนงบประมาณ ๑๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างฝาย

ต้นน้ำาถาวร ๒ ตัว

  

  - บ้านสะเกิน หมู่ที่ ๑ ตำาบลบ้านยอด อำาเภอสองแคว   

   อยูร่ะหวา่งการดำาเนนิงานตามแผนพฒันาชนบทฯ โดยกระทรวงมหาดไทยจดัสรร

งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบส่งน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค ๙๒,๕๘๕ บาท 

กระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนงบประมาณ ๑๕๐,๘๐๐ บาท สำาหรับโครงการสร้างฝายชะลอน้ำา 

๑๐๕,๐๐๐ บาท และโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อการหุงต้มของ

ครัวเรือนในชุมชน ๔๕,๘๐๐ บาท

  

  - บ้านห้วยคำา หมู่ที่ ๑๑ ตำาบลฝายแก้ว อำาเภอภูเพียง   

   อยู่ระหว่างการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ โดยโครงการวางระบบท่อน้ำา

เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำาเนินการเสร็จแล้ว 

ส่วนมิติอื่นๆ ดำาเนินการโดยบูรณาการงบประมาณร่วมกัน โดยทีมกรมการปกครอง อำาเภอ 

เกษตร ปศุสัตว์ จัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์ยา และกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมท้ังการก่อสร้าง 

ถังพักน้ำา และแนวกันไฟ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรฯ ๑๖๓,๐๐๐ 

บาท สำาหรับก่อสร้างฝายต้นน้ำาถาวร ๒ ตัว
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 -  บ้านโป่งคำา หมู่ที่ ๕ ตำาบลดู่พงษ์ อำาเภอสันติสุข    

   เสนอแผนพัฒนาชนบทฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน ๓ มิติ คือ 

มิติน้ำา โครงการพัฒนาระบบน้ำา มิติดิน แผนงานปรับปรุงบำารุงดิน และมิติพลังงาน รวม ๖ 

โครงการ วงเงินงบประมาณเสนอขอ ๑,๘๐๒,๐๑๔ บาท ขณะนี้คณะทำางานพิจารณาจัดสรรงบ

ประมาณฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนและจัดสรรงบประมาณต่อไป และกระทรวงทรัพยากรฯ 

สนับสนุนงบประมาณ ๑๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างฝายต้นน้ำาถาวร ๒ ตัว

 ๗. จังหวัดเชียงราย

 พื้นที่ดำาเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน ในตำาบลห้วยสัก อำาเภอเมืองเชียงราย 

 แบ่งเป็น ๙ ลุ่มน้ำา คือ ลุ่มน้ำาห้วยตาด ลุ่มน้ำาโป่งค่าง ลุ่มน้ำาหนองแสล็ป ลุ่มน้ำาร่องเผียว 

ลุ่มน้ำาแม่ต๊าก  ลุ่มน้ำาห้วยอ้อ ลุ่มน้ำาห้วยสัก ลุ่มน้ำาพญาเก๊า และลุ่มน้ำาห้วยบ้าน           

 ขณะนี้ในพื้นที่ลุ่มน้ำาห้วยตาด ๔ หมู่บ้าน ดำาเนินงานตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

(Quick Win) ในมิติน้ำา มิติเกษตร โดยงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ๙๔๑,๑๐๐ บาท  

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้เสนอแผนพัฒนาชนบทฯ ของลุ่มน้ำาห้วยตาด ใน ๖ มิติ ๒๒ 

โครงการ วงเงินงบประมาณเสนอขอ ๗,๒๘๓,๒๖๐ บาท สำาหรับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำา 

ร่างแผนพัฒนาชนบทฯ ๙ หมู่บ้าน (๕ ลุ่มน้ำา: ลุ่มน้ำาโป่งค่าง ลุ่มน้ำาหนองแสล็ป ลุ่มน้ำาร่องเผียว 

ลุ่มน้ำาแม่ต๊าก และลุ่มน้ำาห้วยอ้อ) พื้นที่อยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจ ทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน 

ใน ๓ ลุ่มน้ำา (ลุ่มน้ำาห้วยสัก ลุ่มน้ำาพญาเก๊า และลุ่มน้ำาห้วยบ้าน)

 กระทรวงเกษตรฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหพ้ืน้ทีลุ่ม่น้ำาหว้ยตาด ๑,๖๖๓,๘๔๐ บาท สำาหรับ

โครงการก่อสร้างฝายดาบสัก (หมู่ ๙) ๑๗๖,๘๐๐ บาท โครงการปรับปรุงฝายหินก่อบ้านร่องเบ้อ 

(หมู่ ๑๙) ๑๐๒,๑๐๐ บาทโครงการปรับปรุงฝาย คสล. บ้านร่องเบ้อ (หมู่ ๑๒) ๑๒๙,๕๐๐ บาท 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ๑ ชุด ๒ ช่องทาง (หมู่ ๑๒) ๗๒๙,๗๐๐ บาท โครงการ

ก่อสร้าง Box Culvert (หมู่ ๑๙, ๒๙) ๔๐๓,๒๐๐ บาท และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 

ลูกผสมเหมยซาน ๑๒๒,๕๔๐ บาท

 ๘. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 พื้นที่ดำาเนินการ ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโป่งโก หมู่ที่ ๒ และบ้านห้วยเกรียบ หมู่ที่ ๔ ตำาบล

ทองมงคล อำาเภอบางสะพาน

 เสนอแผนพัฒนาชนบทฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในมิติน้ำา ๑ โครงการ 

วงเงินงบประมาณ ๒,๑๔๓,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำางานพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ 

 ๙. จังหวัดตราด

 พื้นที่ดำาเนินการ คือ บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ ๔ ตำาบลหนองเสม็ด อำาเภอเมือง 

 เสนอแผนพัฒนาชนบทฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ใน ๔ มิติ คือ มิติน้ำา 
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มิติป่า มิติเกษตร และมิติสิ่งแวดล้อม ๒๖ โครงการ วงเงินงบประมาณเสนอขอ ๗,๑๗๑,๓๖๑ 

บาท ท้ังน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะทำางานพิจารณาจัดสรรงบฯ จะนำาเสนอที่ประชุมคณะทำางาน

พิจารณาจัดสรรงบฯ ต่อไป สำาหรับโครงการท่อส่งน้ำาเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เกษตรกรรม ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนแล้วจากกระทรวงทรัพยากรฯ ๕๙๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๐. จังหวัดยะลา

 พื้นที่ดำาเนินการ คือ บ้านดอน หมู่ที่ ๗ ตำาบลอัยเยอร์เวง อำาเภอเบตง 

 เสนอแผนพัฒนาชนบทฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ใน ๗ มิติ ได้แก่ มิติน้ำา 

๕ โครงการ มิติป่า ๕ โครงการ มิติเกษตร ๘ โครงการ มิติดิน ๑ โครงการ มิติสิ่งแวดล้อม 

๕ โครงการ มิติพลังงาน ๒ โครงการ มิติอ่ืน ๆ  ๑ โครงการ รวม ๒๗ โครงการ วงเงินงบประมาณ 

เสนอขอ ๓๑,๒๙๒,๒๐๐ บาท ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการคณะทำางานพิจารณาจัดสรรงบฯ จะนำาเสนอ

ที่ประชุมคณะทำางานพิจารณาจัดสรรงบฯ ต่อไป

 อยา่งไรกต็าม กระทรวงมหาดไทยไดใ้หง้บประมาณสนบัสนนุแลว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท สำาหรบั

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างเตาเผาถ่านอิวาเต๊ะ ๒ ตัว 

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท และกระทรวงทรัพยากรฯ สนับสนุนงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

สำาหรบัโครงการจดัเวทปีระชาคม ๑๐,๐๐๐ บาท โครงการปลกูตน้ไมฟ้ืน้ฟพูืน้ทีป่า่ทีถ่กูบกุรกุแบบ

ประชาอาสา ๕๐,๐๐๐ บาท โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการโครงการพระราชดำาริด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ๗๐,๐๐๐ บาท โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ บาท และโครงการประชุมร่วมกับชาวบ้าน

สรุปผลสัมฤทธิ์จากการดำาเนินงานโครงการฯ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 การดำาเนินงานด้านสื่อสารธารณะและภาคีสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๕
 

 แผนกสือ่สารสาธารณะและภาคสีมัพนัธ ์สถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมทองหลงัพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้เข้าถึงแนว 

พระราชดำาริ และเสริมความพร้อมในการนำาแนวพระราชดำาริไปพัฒนาชีวิตและชุมชนต่อไป

 การดำาเนินงานจึงวางแนวทางเป็น ๒ มิติหลัก คือ

 ๑. มิติด้านการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ

  ๑.๑  กลุ่มคนท่ัวไป จะมุ่งเน้นส่งเสริมการรับรู้ผ่านการเรียนรู้แนวพระราชดำาริ 

ในกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการแนวพระราชดำาริ การจัดสื่อมวลชนและผู้นำาชุมชนเยี่ยมชม

งานตามแนวพระราชดำาริ เป็นต้น

  ๑.๒ กลุ่มผู้ประสงค์จะพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เช่น กลุ่มผู้นำาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กลุ่มนักพัฒนาชนบท จัดกิจกรรมร่วมกับฝ่ายจัดการความรู้ในรูปแบบการประชุม

เชิงปฏิบัติการ การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนา เป็นต้น
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 ๒. มิติด้านการทำางานเป็นเครือข่าย ปิดทองหลังพระฯ 

  ยึดถือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเน้นให้ “การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริเป็นแนวทางหลัก

ของชาติ และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง” ดังนั้น จึงมุ่งในการทำางานร่วมกับองค์กรภาคี  

เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยและชมรม

สื่อมวลชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในสืบสานแนวพระราชดำาริไปสู่ประชาชน และเพื่อให้ 

แนวพระราชดำาริเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ

 การดำาเนินงานภายใต้แนวทางท้ังสอง ในปีท่ีมีความสำาคัญเป็นพิเศษ คือ พระราช 

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อให้เกิด

โครงการต่างๆ ได้แก่

 ๑. การเผยแพร่กิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ แก่สาธารณชนในรูปแบบการจัด

นิทรรศการ

  • จัดแสดงนิทรรศการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในงาน “โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว  

   ชาวอุดรร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน” ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้าย 

   อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

  • ร่วมกับสำานักงาน กปร. จัดนิทรรศการ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” 

   เม่ือวันท่ี  ๘-๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการ 

   นำาเสนอผลการดำาเนินงานในโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและ 

   พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันา่น ตามแนวพระราชดำาร ิพรอ้มนำาชาวบา้นทีไ่ดร้บัประโยชน ์

   จากโครงการมานำาเสนอผลงาน

  • จดัแสดงนทิรรศการปดิทองหลงัพระฯ ในกิจกรรมเทดิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ 

   พระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ 

   ธันวาคม ๒๕๕๔

  • ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการในงานประชุมใหญ่  

   สามัญประจำาปี  ๒๕๕๕  วันที่  ๓๐-๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์การประชุม 

   อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยจัดแสดงความสำาเร็จของเทศบาลที่น้อมนำา 

   องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ในการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่  

   การจัดการขยะ การบำาบัดน้ำาเสีย การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   การปลูกป่าชายเลนและการปลูกป่าสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัย เป็นต้น

  • ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำาปี  

   ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   โดยนำาเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำาตามแนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จ 

   พระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ต้นน้ำา คือ การทำาฝนหลวง ฝายอนุรักษ์ ฝายเกษตร 
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   การปลูกป่ากลางน้ำา คือการเก็บกักน้ำาไว้ใช้ในฤดูแล้ง การป้องกันน้ำาท่วม 

   ปลายน้ำา คือ การบำาบัดน้ำาเสีย กังหันน้ำาชัยพัฒนา การปลูกป่าชายเลน ด้วย 

   เทคนิคการเล่นเงาและการ์ตูนแอนิเมชั่น

 ๒. กิจกรรมพิเศษ

  • โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาส 

   พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

  • มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับสื่อมวลชน และร้านอาหารชั้นนำาในกรุงเทพฯ  

   รวม ๑๒๐ สาขา จัดทำาเมนูพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

   พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา ในชื่อโครงการ  “๑ จานจากใจ” ตั้งแต่ 

   วันท่ี  ๑-๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการฟาร์มตัวอย่างใน 

   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น เป็ดอี้เหลียง หมูจินหัว ปลาเทราต์  

   ผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ ผลไม้ ข้าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนรับรู้ 

   ผลงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 

   ส่งเสริมให้เกษตรกรรอบโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น

   ในการนี้ ได้มีการนำาผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “๑ จานจากใจ”  

   และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และศูนย์ศิลปาชีพฯ 

   บ้านยางกลาง อำาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม  

   ๒๕๕๕ เพื่อให้ทราบถึงที่มาของวัตถุดิบที่นำามาประกอบอาหารในโครงการ 

   “๑ จานจากใจ” และทีม่าของงานหตัถกรรมและงานฝมีอื อนัเกดิจากพระราชดำาร ิ

   ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงคำานึงถึงความสำาคัญของความ 

   มั่นคงทางอาหารและด้านอาชีพ จนก่อเกิดเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่าง และ 

   ศูนย์ศิลปาชีพฯ ซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนของประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้  

   ยังนำาสื่อมวลชนไปดูโครงการพัฒนาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

   ในจงัหวดัสกลนคร โดยเฉพาะโครงการปา่รกัน้ำา ซ่ึงเปน็โครงการปลกูปา่โครงการ 

   แรกของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะครบ ๓๐ ปีในวันที่ ๒๐  

   ธันวาคมนี้ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการปลูกป่าที่เกิดขึ้นกับทั้งด้านเศรษฐกิจ 

   และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ๓. การนำาสื่อมวลชน ศึกษาดูงาน

  • นำาคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน “โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ชาวอุดรร่วมใจเทิดไท้ 

   องค์ราชัน” ณ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

   จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

  • นำาคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

   บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำาริ ระหว่าง 

   วันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

  • นำาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน “ถนนห้วยมงคล” โครงการพัฒนาชนบทแห่งแรก 
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   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำาริ ศูนย์ 

   ศึกษาการพัฒนาฯ ห้วยทราย โครงการอ่างเก็บน้ำาเขาเต่าอันเนื่องมาจาก 

   พระราชดำาร ิโครงการสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีจงัหวดัเพชรบรีุ  

   เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการทรงงานพัฒนาชนบทของพระบาทสมเด็จ 

   พระเจ้าอยู่หัวที่ยาวนานต่อเนื่องถึง ๖๐ ปี  ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

  • ผู้บริหารไทยรัฐและสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมการดำาเนินงานโครงการพัฒนา 

   พื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนว 

   พระราชดำาริ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

 ๔. การนำาหน่วยงานภาคีและภาคเอกชนศึกษาดูงาน

  • นำาคณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ ๙  

   เดินทางศึกษาดงูานโครงการพฒันาพืน้ทีต่น้แบบบรูณาการแก้ไขปญัหาและพฒันา 

   พื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำาริ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

  • คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำา 

   ห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙  

   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

  • คณะนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำาเนินโครงการโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำา 

   ห้วยคล้ายอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

  • นำาคณะ  CRS Club  ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และผู้บริหารของ 

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

   บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำาริ ใน 

   พื้นที่อำาเภอสองแคว อำาเภอท่าวังผา ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 

   เพือ่นำามาใชป้ระโยชนใ์นการดำาเนนิธรุกจิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

   ซึ่งเป็นทางออกสำาคัญที่จะพาคนไทยและสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน หากภาค 

   เอกชนสามารถประยุกต์ปรัชญาดังกล่าว สู่งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

   และองค์กร

 ๕. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

  • จัดทำาวีดิทัศน์ นำาเสนอปรัชญาและหลักการทำางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  

   ตัวอย่างงานพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดำาริและความสำาเร็จที่เป็นรูปธรรม  

   ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่านและจังหวัดอุดรธานี  เช่น ประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับ 

   จากระบบน้ำา การร่วมทำาฝายเกษตร ฝายอนุรักษ์ และการส่งน้ำาด้วยระบบท่อ 

   เข้าแปลงเกษตรมีน้ำาใช้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำา  

   ทำาให้ลดรายจ่าย หนี้สินลดลง ไม่ต้องไปทำางานที่กรุงเทพฯ

  • ผลิตจดหมายข่าวปิดทองหลังพระฯ ๘ ครั้ง ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ 

   กิจกรรมการดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานสืบสาน 

   แนวพระราชดำาริ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยเป็นสื่อในการรายงาน 
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   ความกา้วหนา้ของโครงการ ความเคลือ่นไหวของชมุชนและหนว่ยงานทีส่นบัสนนุ 

   โครงการ รวมท้ังเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชีพ (ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ 

   ด้านประมง) ด้านสิ่งแวดล้อม (ป่าชายเลน การบำาบัดน้ำาเสีย การลดละเลิก 

   สารเคมี) ของครูภูมิปัญญา กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสตรี ท่ีนำาแนวพระราชดำาริไป 

   ประยุกต์ใช้สำาเร็จ 

 ๖. การจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมสื่อบ้านนอก

  • มลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ รว่มกบัสือ่มวลชนอาวโุส จากหนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน ์และ 

   วิทยุ ที่สนใจปัญหาของชนบทท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ได้รวมตัวกันจัดตั้ง 

   “ชมรมส่ือบ้านนอก” ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม  

   ตามบทบาทท่ีเหมาะสม โดยนำาเสนอกิจกรรมนำาสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ลงพื้น 

   ที่ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และโครงการพระราชดำาริ เพื่อเรียนรู้และสะท้อน 

   ปัญหาชนบทและแนวทางแก้ไขให้สังคมรับทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ  

   โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น คือ  

   - เสวนาพัฒนา “ชนบท” ปลดล็อกประเทศ ณ สยามสมาคมในพระบรม 

    ราชูปถัมภ์ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

   - ปาฐกถาและเสวนา “ประชานยิม...ชนบทไดห้รอืเสยี” และประชมุสามัญชมรม 

    สื่อบ้านนอก วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

 ๗. อื่นๆ 

  • ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีฝ่า่ยสือ่สารสาธารณะ เขา้รว่มการนำาเสนอแผนการประชา  

   สัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ 

   ข้อเสนอแนะการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา ณ  

   คณะนเิทศศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรุ ีในวนัที ่๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

 

 การดำาเนินงานในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา พบว่า สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่

ประชาชน หน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ผ่านกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สื่อมวลชนได้เข้าไปสัมผัสและรับรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำาริ การดำาเนินงานของมูลนิธิ 

ปิดทองหลังพระฯ รวมทั้งผลสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริในพื้นที่ 

ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ ทั้งที่ จังหวัดน่าน อุดรธานี เชียงราย เพชรบุรี ที่ส่งผลให้เกิดความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 ทำาให้ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้รับการเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ 

อย่างกว้างขวาง ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ช้ันนำาต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์  บ้านเมือง  

แนวหน้า มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ คม ชัด ลึก Bangkok Post ไทยโพสต์ สยามรัฐ  

หุ้นไทย บางกอกทูเดย์ สยามธุรกิจ พิมพ์ไทย ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการรายวัน ประชาชาติธุรกิจ 

โพสต์ทูเดย์ เนชั่นสุดสัปดาห์ รวม ๘,๙๐๒ คอลัมน์นิ้ว คิดเป็นมูลค่าข่าว ๓๙,๕๒๔,๗๒๗.๘๐ 

บาท อีกทั้งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ คิดเป็นมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์

รวม ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
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 โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
 

 คณะอนกุรรมการธรุกจิเพือ่สงัคม (CSR) มลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ ดำารทิีจ่ะสง่เสรมิใหท้นุ

การศึกษากับนักเรียนที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำา มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถให้ศึกษา 

ตอ่ในระดบัปรญิญาตรใีนสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั เพือ่เปน็การสรา้งกลุม่คนรุน่ใหมท่ีเ่หน็คณุคา่

ของการอยู่ร่วมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มี 

จิตอาสาพร้อมทำาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป จึงได้จัดตั้งโครงการทุน 

ขึ้นในปี ๒๕๕๓ และกำาหนดเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียน

ศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษา และเปน็แกนนำาในกจิกรรม

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นผู้นำาและจิตอาสาใน 

การช่วยเหลือกิจกรรม เพื่อส่วนรวมของโรงเรียนและของชุมชน 

 โครงการทนุฯ ไดเ้ริม่ดำาเนนิการเปน็ปแีรก ในป ี๒๕๕๔ โดยการนำารอ่งของมลูนธิสิำานกังาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีการมอบทุนการศึกษาครั้งแรกจำานวน ๑๒ ทุน แก่โรงเรียน

มัธยมศึกษาที่ได้รับการประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปีแรกจำานวน ๑๒ โรง 

 ในปี ๒๕๕๕ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้รับโอนโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง จาก 

มูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาดำาเนินการต่อ ภายใต้การกำากับดูแลด้าน

นโยบายโดยคณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ของสถาบันฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารทุนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้อำานวยการสถาบันฯ เป็นประธาน มีอำานาจหน้าที่ กำากับดูแล

การบริหารงานและการดำาเนินงานโครงการทุนฯ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน (ชมรม 

CSR Club) มีส่วนร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา และจัดตั้งเป็นรูปแบบกองทุน ช่ือ “กองทุน

เศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” 

 ในปีนี้มีการให้ทุนการศึกษาอีก ๑๖ ทุน แก่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ๑๖ โรง นับเป็น

นักเรียนทุนรุ่นที่ ๒ เมื่อรวมกับนักเรียนทุนรุ่นที่ ๑ จำานวน ๑๒ คน ขณะนี้มีจำานวนนักเรียนทุน

ทั้งหมด ๒๘ คน ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ๒๑ แห่ง ในทุกภาค

 นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว ยังมีการพัฒนาและฝึกอบรมนักเรียนทุน ในช่วง 

ปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๔ มีการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๘-๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๕ เพ่ือพัฒนาปลูกฝังทัศนคติ การเรียนรู้และทักษะพื้นฐานการทำางานจริงในชนบท 

ณ โครงการต้นแบบปิดทองหลังพระฯ อ่างเก็บน้ำาห้วยสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบล 

ห้วยสัก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นแนวทางการฝึกอบรมที่เน้นการเรียนรู้แนวคิดและ 

หลักการพัฒนาตามตำารามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ในกระบวนการ  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการศึกษาดูงานการพัฒนาต้นน้ำา กลางน้ำาและปลายน้ำา

 ช่วงปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ 

74
รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือให้นักเรียนทุนเรียนรู้และฝึกการใช้ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ 

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การเพิ่มผลิตภาพของตน และเทคนิคการส่ือสาร เสริมด้วย 

การฟังบรรยายพิเศษในช่วงเย็นจากวิทยากรรับเชิญเกี่ยวกับการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไปเปน็แนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ตบิโตอยา่งย่ังยืน และเปน็แนวทาง

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

 กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้รับ 

การบริจาคสมทุบจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  

 - มูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำานวน ๒๑ ล้านบาท

 - มูลนิธิเอสซีจี จำานวน ๕ ล้านบาท 

 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) จำานวน ๕ ล้านบาท 

 - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) จำานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)  จำานวน ๑ ล้านบาท 

 - บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) จะบริจาค จำานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 รวมเงินบริจาค ๓๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕  

 การดำาเนินงานในระยะต่อไป

การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘   

 

 คณะทำางานคัดเลือกพื้นที่การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ 

ตามพระราชดำาริ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเป้าหมาย 

ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพมาดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน  

ร่วมด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวงฯ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย

 พจิารณาคดัเลอืกโครงการพฒันาแหลง่น้ำาขนาดเลก็ฯ ในการดำาเนนิงานตามแผนพฒันา

ชนบทเชงิพืน้ทีฯ่ ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ตามลำาดบัความสำาคัญของโครงการ ดงันี ้

๑) โครงการที่เป็นอ่างเก็บน้ำา ๒) โครงการที่เป็นฝาย ๓) โครงการที่เป็นท่อส่งน้ำา ระบบส่งน้ำา 

และ ๔) โครงการท่ีเป็นสถานีส่งน้ำา พิจารณาความพร้อมเบื้องต้นในพื้นที่ของประชาชนและ 

สว่นราชการ ระดบัความเปน็อยูข่องหมูบ่า้น ปรมิาณความจขุองแหลง่น้ำา ปญัหาทีค่วรไดร้บัแกไ้ข 

พิจารณาคัดเลือกเป้าหมายในปีแรก และปีถัดไปตามลำาดับความสำาคัญ
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 ที่ประชุมมีมติคัดเลือกโครงการฯ ตามเกณฑ์ ดังนี้        

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำานวน ๓๕ โครงการ ๓๑ อำาเภอ  ๒๔ จังหวัด  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำานวน ๓๕ โครงการ ๓๔ อำาเภอ ๒๖ จังหวัด 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำานวน ๓๕ โครงการ ๓๑ อำาเภอ ๒๕ จังหวัด  

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวน ๓๗ โครงการ ๓๑ อำาเภอ ๒๔ จังหวัด 

 ความร่วมมือในพื้นที่โครงการพระราชดำาริของกองทัพบก
 กับสถาบันปิดทองหลังพระฯ 
 

 จากการที่กองทัพบกให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันฯ อย่างเต็มที่ ทั้งด้าน

กำาลังพล เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ ทำาให้กองทัพเกิดแนว 

ความคิดท่ีจะปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานโครงการพระราชดำาริ ๑๒๖ โครงการ ทั่วประเทศ 

จากการดำาเนินงานแบบโครงการ (Project Based) เป็นการดำาเนินงานในลักษณะการพัฒนา 

เชิงพื้นท่ี (Area Based) และปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้ากับแนวทาง 

การดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในข้ันตอน เข้าใจ  

เข้าถึง พัฒนา และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ๖ มิติ 

 เปน็ทีม่าของความรว่มมอืในพืน้ทีโ่ครงการพระราชดำาร ิของกองทพับกกบัสถาบนัสง่เสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ดังนี้

 ๑. ดำาเนินงานภายใต้แผนงานของกองทัพบกในปี ๒๕๕๖ จำานวน ๒๕ แห่ง จัดหาแหล่ง

น้ำาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวของการป้องกันน้ำาท่วม

และเก็บกักน้ำาไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ๒. การพฒันาแหลง่น้ำาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารเิดมิ ในพืน้ทีก่องทพัภาคที ่๒ ทีป่จัจบุนั

ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีระบบส่งน้ำาและการบริหารจัดการ

น้ำาโดยใช้รูปแบบอุดรโมเดล

 ๓. การศกึษาขอ้มลูและการทำางานของสมาชกิโครงการศลิปาชพี ในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งดังนั้นจะสามารถต่อยอดการพัฒนาตามองค์ความรู้ 

๖ มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๔. ฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพบกในพื้นที่ต้นแบบของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จังหวัด

เชยีงราย และมลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ จงัหวดันา่น และจงัหวดัอดุรธาน ีโดยจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

แก่กำาลังพลในหลายระดับ ทั้งฝ่ายเสนาธิการ ให้เข้าใจรูปแบบและวิธีการในการดำาเนินงาน 

ของมลูนธิฯิ อยา่งแทจ้รงิ สามารถนำามาใชใ้นการวางแผน อำานวยการและกำากับดแูลงานโครงการ

พระราชดำาริ ในความรับผิดชอบของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับเจ้าหน้าที่ประจำา

โครงการฯ จะไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถึงหลกัการและวธิกีารดำาเนนิงาน เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะ

ในการชี้นำาชาวบ้านให้เห็นถึงประโยชน์และความสำาเร็จที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ  

และสร้างการยอมรับจากชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น
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 การเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ 
 ให้เป็นระบบปกติของราชการ 

 จากปัญหาโครงสร้างการทำางาน การกำาหนดพื้นที่ Area Based ที่เป็น Top down 

และการติดตามงานตามข้ันตอนของแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 

ในจังหวัดขยายผล ๑๐ จังหวัด สถาบันฯ จึงจัดทำาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายต่อ

นายกรัฐมนตรี ในการเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ให้เป็นระบบปกติของราชการ  

 นายกรัฐมนตรีเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวและมอบหมายให้สำานักนายกรัฐมนตรี 

รว่มกบัสำานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ยกรา่งระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรี

วา่ดว้ยการพฒันาพืน้ทีเ่ชงิประยกุต ์พ.ศ...... โดยมสีาระสำาคญั คอื ใหม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ

กำากบัการดำาเนนิงาน และมสีำานกังานบรหิารโครงการ เปน็คณะทำางานขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน 

ภายใต้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายพันธุ์ชัย วัฒนชัย (อดีตรองปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี) เป็นหัวหน้าคณะทำางาน รับผิดชอบบริหารจัดการในภาพรวม และมีคณะทำางาน

ประกอบด้วยอดีตผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ

 ระดับภูมิภาคมีทีมปฏิบัติงานพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าสำานักงานจังหวัดเป็นเลขานุการ มีหน้าที่สนับสนุนแก้ไขปัญหาข้อติดขัด 

สนับสนุนนโยบาย หน่วยงานต้นสังกัด เทคนิค และวิธีการต่างๆ บูรณาการงบประมาณ 

ของจังหวัดและท้องถิ่น ติดตามการดำาเนินงานของทีมปฏิบัติการอำาเภอ และมีทีมปฏิบัติงาน 

พ้ืนท่ีระดับอำาเภอ ซึ่งมีนายอำาเภอเป็นประธาน และปลัดอำาเภอหรือหน่วยงานในอำาเภอเป็น

เลขานุการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้าน ในขั้นตอนเข้าใจ เข้าถึง จัดทำาแผนพัฒนาชนบท

เชิงพื้นที่ฯ และพัฒนาตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนฯ

 กำาหนดคณุลกัษณะของขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานตามแผนพฒันาชนบทฯ ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย

ว่า ต้องสมัครใจ อยากเห็นความสำาเร็จเพื่อบ้านเมือง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ภาคภูมิใจที่ทำาให้

ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ดี  พร้อมกับสร้าง

ระบบสิ่งตอบแทนและความภูมิใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

 ให้พัฒนาให้เกิดการทำางานอย่างเป็นระบบ และมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ที่เป็นแนวทาง

ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำาแทนได้ กรณีสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ และมีการพัฒนา 

ระบบติดตาม ประเมินผล โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ระหว่าง

นายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำาทุกเดือน และพัฒนาระบบการตรวจสอบจาก 

ภาคประชาชน (People’s Audit)

 ทัง้นี ้มลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ จะสนบัสนนุบคุลากรดา้นองคค์วามรูต้ามแนวพระราชดำาร ิ

ให้คำาปรึกษาการปฏิบัติงานในพ้ืนที่แหล่งน้ำาขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในระยะ 

เริ่มต้น ๔๖ จังหวัด
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบการเงิน

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบแสดงรายได้

และค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิปิดทอง 

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ซ่ึงผู้บริหารของมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 

ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ

ปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่มูลนิธิใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่

เป็นสาระสำาคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอ

ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และรายได้และค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๔๘๔๓

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร

๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๗ งบการเงินปี ๒๕๕๕
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔

  พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 หมายเหตุ บาท บาท 
  

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๑๖,๗๗๖,๑๘๕ ๙๒,๕๓๔,๑๓๔ 

เงินลงทุนชั่วคราว ๔ ๘๒๐,๒๙๘,๖๘๐ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ลูกหนี้อื่น ๕ ๕,๑๒๖,๑๓๗ ๑,๕๘๔,๖๔๕ 

เงินสำารองจ่าย ๖ ๗๑๗,๗๒๘ ๑๕,๙๐๒,๓๑๕ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๕๐,๕๔๑ ๑๘,๖๔๔ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๘๔๒,๙๖๙,๒๗๑ ๖๑๐,๐๓๙,๗๓๘ 
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

อุปกรณ์ - สุทธิ ๗ ๑๓,๖๘๑,๒๘๔ ๑๑,๐๕๒,๘๑๔ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๘ ๑๐๔,๘๖๙ ๑๓๙,๗๕๓ 

เงินมัดจำาระยะยาว  ๑,๐๗๙,๙๕๔ ๑๓๓,๖๐๐ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๑๔,๘๖๖,๑๐๗ ๑๑,๓๒๖,๑๖๗ 

รวมสินทรัพย์  ๘๕๗,๘๓๕,๓๗๘ ๖๒๑,๓๖๕,๙๐๕ 

  

   

 

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ  

   

 

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔

  พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  บาท บาท 

  

หนี้สินและส่วนของทุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้  ๒,๐๔๐,๒๕๕ ๖๔๑,๗๓๑ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑,๙๕๖,๖๕๑ ๒,๖๑๖,๘๙๖ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๒๔๑,๙๕๘ ๒๕๐,๒๒๓ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๔,๒๓๘,๘๖๔ ๓,๕๐๘,๘๕๐ 

รวมหนี้สิน  ๔,๒๓๘,๘๖๔ ๓,๕๐๘,๘๕๐ 

  

ส่วนของทุน    

ทุนจดทะเบียน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๘๕๓,๐๙๗,๘๓๔ ๖๑๗,๖๕๗,๐๕๕ 

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง    

  จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  ๒๙๘,๖๘๐ -

รวมส่วนของทุน  ๘๕๓,๕๙๖,๕๑๔ ๖๑๗,๘๕๗,๐๕๕ 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๘๕๗,๘๓๕,๓๗๘ ๖๒๑,๓๖๕,๙๐๕

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔

  พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 หมายเหตุ บาท บาท 
    

รายได้    

เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รายรับจากเงินบริจาค ๙ ๓๓,๔๕๐,๕๙๐ ๑๑๒,๕๐๐ 

ดอกเบี้ยรับ  ๑๓,๖๕๒,๑๔๖ ๙,๒๕๔,๒๑๒ 

รายได้อื่น  - ๗,๕๗๐ 
    

รวมรายได้  ๓๔๗,๑๐๒,๗๓๖ ๓๐๙,๓๗๔,๒๘๒ 
   

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๒๔,๕๕๒,๐๙๒ ๑๗,๑๗๐,๙๘๑ 

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  ๑๐,๒๕๒,๙๐๐ ๑๕,๑๔๙,๒๗๘ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  ๑๒๔,๐๗๕ ๑๒๓,๔๕๐ 

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง  ๙,๔๔๒,๖๕๗ ๘,๕๗๕,๓๙๔ 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ๔,๘๑๓,๐๓๘ ๑๑,๑๙๘,๕๘๒ 

ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์  ๓,๔๗๕,๙๕๖ ๒,๗๕๔,๗๕๑ 

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ์/ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ๘๓๑,๗๙๐ ๕๗๗,๘๖๗ 

ค่าเสื่อมราคา  ๓,๖๙๔,๗๐๖ ๑,๘๔๕,๓๖๖ 

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ๓๔,๘๘๔ ๓๐,๘๙๐ 

ค่าสาธารณูปโภค  ๑,๑๕๗,๐๔๓ ๖๙๖,๘๔๖ 

ค่ารับรอง  ๕,๐๓๐,๘๗๓ ๓,๙๕๒,๗๙๐ 

ค่าประกันภัย  ๑๑๖,๗๑๔ ๔๗,๘๙๐ 

ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๘,๗๑๐,๐๑๑ ๑๑,๐๐๘,๘๗๐ 

เงินอุดหนุน  ๓๘,๓๗๒,๒๐๕ ๘,๔๒๒,๑๙๓ 

ค่าขนส่ง  ๙๗,๓๘๕ ๑,๗๗๐,๒๗๑ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ๙๕๕,๖๒๘ ๗๓๑,๖๔๔ 
   

รวมค่าใช้จ่าย  ๑๑๑,๖๖๑,๙๕๗ ๘๔,๐๕๗,๐๖๓ 
   

รายได้สูงกว่า(ต่ำากว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  ๒๓๕,๔๔๐,๗๗๙ ๒๒๕,๓๑๗,๒๑๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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    ผลกำาไร(ขาดทุน)  

    ท่ียังไม่เกิดข้ึน

   รายได้สูงกว่า (ต่ำากว่า)  จากการวัดมูลค่า 

        ทุนจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย   รวม 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒๐๐,๐๐๐ ๖๑๗,๖๕๗,๐๕๕ -       ๖๑๗,๘๕๗,๐๕๕ 

ผลกำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง      

  จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย ๔ - - ๒๙๘,๖๘๐           ๒๙๘,๖๘๐ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - ๒๓๕,๔๔๐,๗๗๙ -      ๒๓๕,๔๔๐,๗๗๙ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๐๐,๐๐๐    ๘๕๓,๐๙๗,๘๓๔ ๒๙๘,๖๘๐      ๘๕๓,๕๙๖,๕๑๔ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ๒๐๐,๐๐๐    ๓๙๒,๓๓๙,๘๓๖ -       ๓๙๒,๕๓๙,๘๓๖ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - ๒๒๕,๓๑๗,๒๑๙ -     ๒๒๕,๓๑๗,๒๑๙ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒๐๐,๐๐๐    ๖๑๗,๖๕๗,๐๕๕ -      ๖๑๗,๘๕๗,๐๕๕ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑ ข้อมูลทั่วไป

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (“มูลนิธิ”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตามประมวลกฎหมาย 

 แพ่งและพาณิชย์ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนลำาดับที่ กท ๑๙๑๙ เมื่อวันที่ ๒๐  

 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนดังนี้

 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต 

 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังนี้

 ๑)  ใหจ้ดัตัง้และสนบัสนนุการดำาเนนิงานของสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากิจกรรมปดิทองหลงัพระ สบืสาน 

   แนวพระราชดำาริ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

   สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง

 ๒)  ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิ สนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   ก) สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กรชุมชน 

    ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ 

    ภาคธรุกจิ ในการดำาเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัมติกิารพฒันาตามแนวพระราชดำาร ิเพือ่ใหป้ระชาชน 

    มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ข) สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษา 

    การพัฒนา โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการ 

    อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร 

    ภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับ 

    ความรู้ การต่อยอดชุมความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจน 

    การขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังนี้ (ต่อ)

 ๒)  ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิ สนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ต่อ)

 

   ค) สง่เสรมิใหเ้กดิการบรูณาการ ภารกจิและกจิกรรมของสถาบนั กบัแผนชมุชน แผนองคก์รปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล

   ง) สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำาแนว 

    พระราชดำาริไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ

 

   จ) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง

 ๓)  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาท่ีเก่ียวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

   และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔)  เพื่อส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน 

   ทอ้งถิน่ องคก์รภาครฐั องคก์รทางสงัคม สถาบนัวชิาการ ภาคธรุกจิ เพือ่กจิกรรมพฒันาและกจิกรรม 

   สาธารณประโยชน์

 ๕)  ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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๒ นโยบายการบัญชี

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ ซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปนี้

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

   สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ  

   เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม 

   ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

   งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้เป็นงบการเงินแรกที่จัดทำาขึ้นภายใต้ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบักิจการทีไ่ม่มีสว่นไดเ้สยีสาธารณะทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชี

 

   งบการเงินได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

   ยกเว้นเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม

   ในการจัดทำางบการเงินนี้ นโยบายการบัญชีที่ใช้เป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ 

   ในการจัดทำางบการเงินสำาหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเว้นนโยบาย 

   การบัญชี สำาหรับเรื่องต่อไปนี้

   • ต้นทุนในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์

   • การคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วนประกอบที่มีนัยสำาคัญ

   มูลนิธิได้ประเมินและเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน 

   ที่นำาเสนอ

   

   นอกจากนี้ ชื่อของงบดุลได้ถูกเปลี่ยนเป็นงบแสดงฐานะการเงิน

   ตัวเลขเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการนำาเสนอรายการในงบการเงินปีปัจจุบัน  

   มูลนิธิได้มีการจัดประเภทรายการในงบการเงินปีก่อนจากเคยแสดงไว้ดังนี้

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน (ต่อ)

   มูลนิธิได้พิจารณาจัดประเภทลูกหนี้อื่น ซ่ึงเดิมได้แสดงรายการรวมไว้กับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

   โดยให้ไปแสดงไว้ภายใต้ลูกหนี้อื่น

      ๓๐ กันยายน

      พ.ศ. ๒๕๕๔

      บาท

   งบแสดงฐานะการเงิน

   ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น ๑,๕๘๔,๖๔๕

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (๑,๕๘๔,๖๔๕)

   งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี 

   เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมาย 

   ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 ๒.๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงนิสด หมายรวมถงึเงนิสดในมอื และเงนิฝากธนาคารทกุประเภท แตไ่มร่วมเงนิฝากธนาคารประเภท 

   ทีต่อ้งจา่ยคนืเมือ่สิน้ระยะเวลาทีก่ำาหนด (เงนิฝากประจำา) และบตัรเงนิฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณชิย ์

   และสถาบนัการเงนิอืน่ และไมร่วมเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จำากดัในการเบกิถอน และรายการเทยีบเทา่ 

   เงินสด รวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา 
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราวหมายรวมถึง

   เงินฝากประจำา

   เงินฝากประจำาที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวคือ เงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนด 

   อยู่ระหว่าง ๓ ถึง ๑๒ เดือน และเงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนดมากกว่า  

   ๑๒ เดือน แต่จะครบกำาหนดในอีก ๑๒ เดือนข้างหน้า โดยวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

   เงินลงทุนเผื่อขาย

   เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

   หรือเมื่ออัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง โดยได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนเผื่อขาย 

   แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของ 

   เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของทุนจนกระทั่งมูลนิธิจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จึงบันทึกการ 

   เปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

   เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด

   เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกำาหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมี 

   ความสามารถถือไว้จนครบกำาหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำาหนด 

   ภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุน 

   ท่ีถือไว้จนครบกำาหนดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการลดลง 

   ของมูลค่า (ถ้ามี)

   มูลนิธิจะทดสอบค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่า 

   เผื่อ การลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  

   มลูนธิจิะบนัทกึรายการขาดทนุจากคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่รวมไวใ้นงบแสดงรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

   ในการจำาหนา่ยเงนิลงทนุ ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมของผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจำาหนา่ย 

   เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย 

   กรณีที่จำาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคา 

   ตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำาหน่ายจะกำาหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักด้วยราคาตามบัญชี 

   จากจำานวนทั้งหมดที่ถือไว้

 ๒.๔ เงินสำารองจ่าย

   เงินสำารองจ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่พนักงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้สำาหรับการดำาเนินงาน 

   ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ซึ่งรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามจำานวนเงินทดรองที่จ่ายจริง และจะวัด 

   มูลค่าต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด 

 ๒.๕ อุปกรณ์

   อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

   ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า 

   และจำานวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ 

   เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

   รวมท้ังต้นทุนท่ีประมาณที่ดีที่สุดสำาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ 

   ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการท่ีเกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์ 

   นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

   มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี 

   ของสินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

   แก่มูลนิธิ และจะตัดมูลค่าตาม บัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากรายการสินทรัพย์ สำาหรับ 

   ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่นๆ มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และ 

   ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๕ อุปกรณ์ (ต่อ)

   ค่าเส่ือมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุ 

   การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ :

   เครื่องตกแต่งและติดตั้ง ๕ ปี

   ยานพาหนะ                                              ๕ ปี

   เครื่องจักร ๑๐ ปี

   อุปกรณ์สำานักงาน ๓-๕ ปี

   มูลนิธิมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

   อย่างสม่ำาเสมอ

  

   รายการกำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่าย คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคา 

   ตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

   ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่า อุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุน 

   ในการขาย ราคาตามบญัชจีะถกูปรบัลดใหเ้ทา่กบัราคาขายหกัตน้ทนุในการขายทนัท ีและจะรับรู้ผล 

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔

89
รายงานประจำาปี ๒๕๕๕

ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 ๒.๖  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณจาก 

   ตน้ทนุในการไดม้าและการดำาเนนิการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สามารถนำามาใชง้านไดต้ามประสงค ์

   โดยจะตัดจำาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓-๕ ปี

   ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น 

   ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

   ซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ 

   ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 

   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำานวนเงินที่เหมาะสม

 ๒.๗ ประมาณการหนี้สิน

   มูลนิธิจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสำาหรับผลตอบแทนพนักงาน 

   อันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำาไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมา 

   จากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ 

   มูลนิธิต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำานวนที่ต้องจ่าย ในกรณี 

   ที่มูลนิธิคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน เช่น ภายใต้สัญญาประกันภัย มูลนิธิ 

   จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

 ๒.๘ การรับรู้รายได้

   เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน รายรับจากเงินบริจาค และรายได้ดอกเบ้ียรับรู้เป็นรายได้ 

   ตามเกณฑ์คงค้าง
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๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

      พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

      บาท บาท

 เงินสดในมือ  ๑๒๕,๙๗๕ ๗๓,๕๘๐

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ๑๖,๖๕๐,๒๑๐ ๙๒,๔๖๐,๕๕๔

      ๑๖,๗๗๖,๑๘๕ ๙๒,๕๓๔,๑๓๔

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๗๕ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ :  

 ร้อยละ ๐.๘๗ ต่อปี)

๔ เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

        

      พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

      บาท บาท

 

 เงินฝากประจำา  ๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐

 เงินลงทุนเผื่อขาย ๑๐๐,๒๙๘,๖๘๐ -

 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ -

 รวม    ๘๒๐,๒๙๘,๖๘๐ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากประจำาประเภท ๙ เดือน ๑๑ เดือน 

 และ ๑๓ เดือนกับธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ ๓.๒๐-๓.๙๐ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ : ร้อยละ  

 ๓.๒๐-๔.๓๐ ต่อปี)

 เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงินแสดงค่า ณ วันสิ้นปี 

 ด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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๔ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนดเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ ๑Y๒๔ 

 มีอายุโครงการ ๑ ปี แสดงค่า ณ วันสิ้นปี ด้วยวิธีราคาทุน เงินลงทุนดังกล่าวจะครบกำาหนดเม่ือวันที่ 

 ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

       เงินลงทุนที่ถือไว้

      เงินลงทุนเผื่อขาย จนครบกำาหนด

      บาท บาท

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ - -

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ๒๙๘,๖๘๐ -

 ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ ๑๐๐,๒๙๘,๖๘๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๕ ลูกหนี้อื่น

      พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

      บาท บาท

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๒,๐๓๗,๕๗๗ ๘๑๗,๕๒๒

 ดอกเบี้ยค้างรับ  ๓,๐๘๘,๕๖๐ ๗๖๗,๑๒๓

      ๕,๑๒๖,๑๓๗ ๑,๕๘๔,๖๔๕

๖ เงินสำารองจ่าย

      พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

      บาท บาท

 เงินสำารองจ่ายแก่พนักงาน ๖๕๓,๘๐๙ ๔๘๖,๖๐๕

 เงินสำารองจ่ายแก่สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม

    และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ๖๓,๙๑๙ ๑,๓๓๑,๒๖๘

 เงินสำารองจ่ายแก่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง - ๑๔,๐๘๔,๔๔๒

      ๗๑๗,๗๒๘ ๑๕,๙๐๒,๓๑๕

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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๗ อุปกรณ์ - สุทธิ

      เครื่องตกแต่ง   อุปกรณ์

      และติดตั้ง ยานพาหนะ เครื่องจักร สำานักงาน รวม

      บาท บาท บาท บาท บาท

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 ราคาทุน   ๗,๔๒๓,๔๑๘ ๒,๒๕๒,๑๕๐ ๑,๘๕๓,๑๕๐ ๔,๓๐๔,๒๐๒ ๑๕,๘๓๒,๙๒๐

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (๒,๖๒๗,๕๑๒) (๔๓๐,๐๙๑) (๖๖,๑๔๐) (๑,๖๕๖,๓๖๓) (๔,๗๘๐,๑๐๖)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๔,๗๙๕,๙๐๖ ๑,๘๒๒,๐๕๙ ๑,๗๘๗,๐๑๐ ๒,๖๔๗,๘๓๙ ๑๑,๐๕๒,๘๑๔

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน

   พ.ศ. ๒๕๕๕

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ๔,๗๙๕,๙๐๖ ๑,๘๒๒,๐๕๙ ๑,๗๘๗,๐๑๐ ๒,๖๔๗,๘๓๙ ๑๑,๐๕๒,๘๑๔

 ซื้อสินทรัพย์   - ๔,๗๓๓,๕๓๗ ๔๕,๒๒๐ ๑,๗๘๖,๔๘๙ ๖,๕๖๕,๒๔๖

 จำาหน่ายสินทรัพย์ - - - (๒๔๒,๐๗๐)  (๒๔๒,๐๗๐)

 ค่าเสื่อมราคา  (๑,๔๕๐,๒๙๕) (๙๖๔,๗๔๕) (๑๘๘,๕๔๐) (๑,๐๙๑,๑๒๖) (๓,๖๙๔,๗๐๖)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ ๓,๓๔๕,๖๑๑ ๕,๕๙๐,๘๕๑ ๑,๖๔๓,๖๙๐ ๓,๑๐๑,๑๓๒ ๑๓,๖๘๑,๒๘๔

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ราคาทุน   ๗,๔๒๓,๔๑๘ ๖,๙๘๕,๖๘๗ ๑,๘๙๘,๓๗๐ ๕,๖๓๓,๑๕๖ ๒๑,๙๔๐,๖๓๑

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (๔,๐๗๗,๘๐๗) (๑,๓๙๔,๘๓๖) (๒๕๔,๖๘๐) (๒,๕๓๒,๐๒๔) (๘,๒๕๙,๓๔๗)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๓,๓๔๕,๖๑๑ ๕,๕๙๐,๘๕๑ ๑,๖๔๓,๖๙๐ ๓,๑๐๑,๑๓๒ ๑๓,๖๘๑,๒๘๔

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

       บาท

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 ราคาทุน    ๑๗๔,๙๐๐

 หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๓๕,๑๔๗)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๑๓๙,๗๕๓

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  ๑๓๙,๗๕๓

 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด  -

 ค่าตัดจำาหน่าย   (๓๔,๘๘๔)

 ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  ๑๐๔,๘๖๙

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ราคาทุน    ๑๗๔,๙๐๐

 หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๗๐,๐๓๑)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๑๐๔,๘๖๙

๙ รายได้จากเงินบริจาค

      พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

      บาท บาท

 สมทบทุนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ๗๓๕,๕๙๐ ๑๑๒,๕๐๐

 สมทบทุนโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๓๒,๗๑๕,๐๐๐ -

      ๓๓,๔๕๐,๕๙๐ ๑๑๒,๕๐๐ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔

94
รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



๑๐ ภาระผูกพัน

 มูลนิธิได้ทำาสัญญาเช่าอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา ๑-๕ ปี สัญญานี้ถือเป็นสัญญาเช่า 

 ดำาเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ไม่ 

 สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

      บาท บาท

 ภายใน ๑ ปี  ๓,๕๕๗,๓๕๙ ๒,๙๐๔,๑๙๐

 เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๑,๔๔๑,๘๑๑ ๒,๑๐๘,๒๔๐

      ๔,๙๙๙,๑๗๐ ๕,๐๑๒,๔๓๐
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๑. ด้านการจัดการความรู้

๑.๑ งานสนับสนุนแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม

พระราชดำาริ 

 ๑.๑.๑ การอบรมหลักสูตร 

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงระดับ

อำาเภอ ประยุกต์ตาม

พระราชดำาริ 

 

 ๑.๑.๒ สัมมนาสรุป “เข้าใจ

เข้าถึง” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พื้นที่ขยายผล 

 ๑.๑.๓ เชื่อมโยงและถ่ายทอด

ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ

และพื้นที่ขยายผล  

๑๖ รุ่น

รุ่นละ 

๔๐ คน 

รวม 

๖๔๐ คน 

๓ ครั้ง

๓๕ พื้นที่

๒๘,๐๐๐,๐๐๐

ผู้รับการอบรม 

รุ่นละ ๔๐ คน 

จาก ๒ อ่างเก็บน้ำา  

ประกอบด้วย 

๑.) ข้าราชการระดับ

อำาเภอในพื้นที่

เป้าหมาย

๓๕ อ่างเก็บน้ำา

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ 

๒.) กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้นำาชาวบ้าน 

จาก ๓๕ อ่างเก็บน้ำา

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ 

คณะทำางานระดับ

อำาเภอ ในพื้นที่ขยาย

ผล ๓๕ อ่างเก็บน้ำา

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ

๑.) เพื่อให้ผู้รับการ

อบรมมีความเข้าใจที่

ถูกต้องในการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริ 

๒.) เพื่อพัฒนา

ความรู้ ทักษะ 

ทางการบริหารที่

จำาเป็นต่อการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่

๓.) เพื่อให้ผู้รับการ

อบรม สรรหาทีมงาน

ที่สามารถทำางานร่วม

กันและสร้างเครือ

ข่ายพัฒนาที่สร้าง

การเปลี่ยนแปลงใน

พื้นที่ระดับอำาเภอได้

๑.) เพื่อสรุปผลการ

สร้างความเข้าใจ

เข้าถึง 

และแผนงานที่เกิดขึ้น 

๒.) เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อมูลสถานการณ์

ของพื้นที่ขยายผล

๓.) เชื่อมโยงกับ

สถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้

ความเข้าใจ

องค์ความรู้ตามแนว

พระราชดำาริ 

และเกิดความ

เชื่อมั่นว่า 

แนวพระราชดำาริ

๑.) ได้ทีมปฏิบัติ

การระดับอำาเภอ

ภายใต้การนำาของ

นายอำาเภอที่มีวิธี

คิดและทักษะการ

ทำางานพัฒนาที่

ยึดถือผลลัพธ์ที่

ประชาชนจะได้รับ 

๒.) มีทีมปฏิบัติงาน

ระดับตำาบล หมู่บ้าน

ที่มีความเชื่อมั่นและ

ทักษะในการจัดการ

พัฒนา

๓.) มีโครงการ

กิจกรรมการพัฒนา

ในหมู่บ้านเป้าหมาย 

ที่แก้ปัญหาพื้นฐาน

การดำารงชีวิต

๑.) เกิดเครือข่าย

คณะทำางานปิดทอง

หลังพระฯในพื้นที่

ขยายผล

๒.) เกิด Node 

สถาบันการศึกษา

ในพื้นที่ที่จะเป็นแกน

ในการทำางานจัดการ

ความรู้กับพื้นที่ขยาย

ผล  

ชุมชนในพื้นที่ขยาย

ผลและคณะทำางาน 

เกิดความรู้ความ

เข้าใจ และมีข้อมูล

เพียงพอต่อการทำา

แผนพัฒนาพัฒนา

ชนบทฯ

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 
 

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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 ๑.๒ งานบริการเชื่อมโยง

องค์ความรู้ 

 ๑.๒.๑ เชื่อมโยงความรู้ให้แก่ 

อบต. เทศบาล และชุมชนอื่น ๆ 

ที่เสนอขอองค์ความรู้  

      

 ๑.๒.๒ ติดตามผลการเชื่อมโยง 

ความรู้ให้แก่ อบต. เทศบาล  

และชุมชนอื่น 

 

    

 ๑.๒.๓ การบริการความรู้พร้อม

ใช้ให้แก่มูลนิธิสำานึกรักบ้านเกิด

เพื่อเสนอบนหน้าเว็บไซต์ 

๑.๓ สนับสนุนการนำาองค์ความรู้

เข้าไปใช้ในในสถาบันการศึกษา

๕๐ แห่ง

๕๐ แห่ง

๕๐ เรื่อง

๕,๐๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

๑.) อบต.ในโครงการ

พระดาบสสัญจร

ปี ๒๕๕๖ จำานวน 

๑๐ แห่ง 

๒.) อบต.ที่เสนอ

เพิ่ม ๑๐ แห่ง

๓.) เทศบาล 

เสนอเพิ่ม ๓๐ แห่ง

๔.) ชุมชนอื่นๆ ที่

เสนอขอองค์ความรู้

๑.) อบต.ในโครงการ

พระดาบสสัญจร 

ปี ๒๕๕๖ จำานวน 

๑๐ แห่ง 

๒.) อบต.ที่เสนอเพิ่ม 

๑๐ แห่ง

๓.) เทศบาล เสนอ

เพิ่ม ๓๐ แห่ง

๔.) ชุมชนอื่นๆ ที่

เสนอขอองค์ความรู้ 

เกษตรกรที่เป็น

สมาชิก ๒๗๐,๐๐๐ 

ราย 

๑.) สถาบัน

อุดมศึกษาในจังหวัด

พื้นที่ขยายผล

๑.) เพื่อเผยแพร่

แนวพระราชดำาริสู่

การปรับใช้ของชุมชน

ท้องถิ่น 

๒.) สร้างความรู้จาก

การประยุกต์ใช้

๑.) เพื่อติดตาม

ผลลัพธ์ที่ชาวบ้านใน

พื้นที่ได้รับจากการนำา

องค์ความรู้

ไปใช้แก้ปัญหาได้

อย่างยั่งยืน 

๒.) เพื่อสร้างความรู้

จากการประยุกต์ใช้

ในพื้นที่

๑.) เพื่อขยายผล

แนวพระราชดำาริให้

ประชาชนได้รับความ

รู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การประกอบอาชีพ

และดำาเนินชีวิต 

๒.) เพื่อขยายเครือ

ข่ายสร้างความเข้าใจ

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๑.) เพื่อขยายเครือ

ข่ายความเข้าใจ

แนวพระราชดำาริ

สู่การปรับใช้ของ

นักเรียน นักศึกษา

๑.) เครือข่ายท้องถิ่น

ปิดทองหลังพระ 

๒.) เกิดเครือข่าย

ผู้เชี่ยวชาญ

๓.) เกิดความรู้ใหม่

จากการประยุกต์ใช้

ของชุมชน

๑.) สรุปความรู้ใหม่

ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติจริงของชุมชน 

๒.) เกิด อปท.

ต้นแบบที่นำาแนว

พระราชดำาริไป

ประยุกต์ใช้สำาเร็จ

๓.) เกิดชุดความรู้

พร้อมใช้ของ อปท.

๑.)ได้ชุดความรู้

พร้อมใช้ สำาหรับ

ส่งให้มูลนิธิสำานึก

รักบ้านเกิด 

๒.) ได้เครือข่าย

เพิ่มขึ้น

เกิดความร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษา

ในพื้นที่ ที่ทำาหน้าที่

เป็น Node ในการ

บริการเชื่อมโยง 

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
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 ๑.๓.๑ ทำาความร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษา  

  

 

๒.) โครงการ SIFE

๓.) วิทยาลัยชุมชน 

รวมนักศึกษาที่ได้

รับความรู้ไม่ต่ำากว่า 

๑๐๐,๐๐๐ คน 

สารนิพนธ์ และ

วิทยานิพนธ์ ๑๐๐ 

จำานวน ๑๐๐ เรื่อง

๒.) เพื่อให้อาจารย์ 

และนักศึกษา ได้มี

โอกาสเรียนรู้ชุมชนที่

นำาแนวพระราชดำาริ

ไปปฏิบัติ

ความรู้และถอด

บทเรียนการนำา

แนวพระราชดำาริ

ไปปฏิบัติ

 ๑.๓.๒ สนับสนุนทุนการทำา

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ

ภาคนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ที่มีหัวข้อเรื่อง

การพัฒนาตามแนวพระราชดำาร

๑๐๐ ทุน ๑.) เพื่อเผยแพร่แนว

พระราชดำาริสู่การ

ปรับใช้ของนักศึกษา

๒.) เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้แนว

พระราชดำาริจาก

ประสบการณ์จริงใน

ภูมิสังคมต่างๆ

ได้วิทยานิพนธ์ 

สารนิพนธ์ และ

ภาคนิพนธ์ ที่มี

เนื้อหาสาระเกี่ยว

กับการนำาแนวพระ

ราชดำาริไปปฏิบัติ

๑.๔ การสร้างฐานข้อมูล

และคลังความรู้                                       

 ๑.๔.๑ รวบรวมความรู้จาก

พื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล   

 ๑.๔.๒  ถอดความรู้จากครู

ภูมิปัญญาและศูนย์การเรียนรู้

ต่างๆ 

๓๕  เรื่อง

๒๐  เรื่อง

๑,๐๐๐,๐๐๐

ครูภูมิปัญญา ๒๐ ราย 

ครูภูมิปัญญาที่อยู่

นอกพื้นที่ของโครง 

การศูนย์กสิกรรม 

ธรรมชาติ ศูนย์การ 

เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ 

๑.) เพื่อสืบค้นองค์

ความรู้จากการ

ปฏิบัติในพื้นที่ 

ด้านกระบวนการ

เข้าใจ เข้าถึง 

และพัฒนา 

๒.) เพื่อสกัดความ

รู้ใหม่จากการนำา

แนวพระราชดำาริไป

ประยุกต์ใช้

๑.) รวบรวมข้อมูล

สำาหรับใส่ในระบบ

คลังความรู้ และ

บริการความรู้ 

๒.) จัดทำาฐานข้อมูล

ครูภูมิปัญญาและผู้

เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 

๓.) จัดทำาชุดความรู้

พร้อมใช้

๑.) ได้ชุดความรู้

จากการปฏิบัติจริง

ในด้านกระบวนการ  

๒.) ชุดความรู้พร้อม

ใช้ สำาหรับเผยแพร่

ให้พื้นที่อื่น 

ได้ความรู้พร้อมใช้

สำาหรับนำาขึ้นระบบ

จัดการความรู้ และ

เว็บไซต์ของสถาบันฯ  

รวมทั้งเป็นฐาน

ข้อมูลสำาหรับให้

บริการความรู้ได้

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
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จำานวน รวมเป็นเงิน 
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๑.๕ งานจัดการความรู้เพื่อ

สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ

๙,๐๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

ด้านการจัดการความรู้

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒. ด้านส่งเสริมการพัฒนา

๒.๑ แผนงานการส่งเสริมการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาระดับพื้นที่ 

 ๒.๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่

ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

ตามแนวพระราชดำาริ

  ๑) การเสริมสร้างความ

 พอเพียงและเพียงพอ 

  - การแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต

  ทางการเกษตร 

  - การใช้ประโยชน์จาก

  ทรัพยากรน้ำาอย่างยั่งยืน 

  - การปรับปรุงดินให้เหมาะสม

  กับการเพาะปลูก 

  - การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

  และพืชหลังนาแบบ 

    พอเพียง 

  - การบริหารจัดการกองทุน

๑๙

หมู่บ้าน

๑,๖๗๒

ครัวเรือน

๔๐,๕๐๐,๐๐๐

ชาวบ้านในพื้นที่

ต้นแบบท้องถิ่น / 

ท้องที่จังหวัด 

ภาคีในพื้นที่

๑.) พัฒนาให้

ชาวบ้านมีรายได้

สม่ำาเสมอ ชีวิตพอ

สบายขึ้น และใช้หนี้

หมด

๒.) เป็นต้นแบบ

สำาหรับการเรียนรู้

ในการพัฒนาตาม

แนวพระราชดำาริ

ที่ครบวงจร

๑.) ผลผลิตของ

พื้นที่มีมาตรฐาน

ตรงตามความ

ต้องการของตลาด 

๒.) เกิดกองทุน

การพัฒนาที่บริหาร

จัดการเองโดย

ชาวบ้าน

 ๒) การเตรียมการเพื่อสู่ความ 

 ยั่งยืน 

  - พัฒนาบุคลากรในพื้นที่

  ดำาเนินงาน (การฝึกอบรม 

  และการศึกษาดูงานเพิ่มเติม) 

  - การเชื่อมโยงแผนชุมชน

  กับแผนองค์การ 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น

  และหน่วยงานราชการ 

    ปกติ 

  - การปลูกป่าเศรษฐกิจ

  และป่าใช้สอย ระยะที่ ๒ 

๑.) เตรียมการรองรับ

ขั้นการพัฒนายั่งยืน  

ที่ชาวบ้านมีรายได้

เพิ่มขึ้นและสามารถ

พึ่งพาตนเองได้  

 

๑.) เกิดพื้นที่ปลูก

ป่าเศรษฐกิจและ

ป่าใช้สอยจำานวน 

๑๖,๐๐๐ ไร่ ที่

เหลือจากการทำาไร่

หมุนเวียน

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
 

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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 ๓.) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

 ในพื้นที่ จังหวัดน่าน 

  - เงินเดือน / ค่าจ้าง 

  - ค่าสาธารณูปโภค –  

  สาธารณูปการ 

  - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/  

  แสดงนิทรรศการ

 ๒.๑.๒ โครงการบริหารจัดการ

น้ำาอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำาห้วย

คล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

  ๑) การเสริมสร้างความ

 พอเพียงและเพียงพอ 

  - การพัฒนาด้านการเกษตร

  แบบผสมผสาน การปลูกพืช 

  หลังนาและการปศุสัตว์ 

  ในรูปแบบของฟาร์มตัวอย่าง 

  ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

  พระบรมราชินีนาถ 

  - การพัฒนามาตรฐาน

  ของผลิตภัณฑ์ ที่ตรง 

    ตามความต้องการตลาด 

  - การปรับปรุงและพัฒนา

  ระบบน้ำา

 ๒) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

  - เงินเดือน ค่าเช่า  

  ค่าสาธารณูปโภค อุปกรณ์

 ๒.๑.๓ พื้นที่ต้นแบบบูรณาการ 

 แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่  

  ๑) กิจกรรมต่อเนื่องจาก 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๑๕๒

ครัวเรือน

๒ พื้นที่

๗,๔๐๐,๐๐๐

๑๗,๑๐๐,๐๐๐

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

พื้นที่ จังหวัดน่าน 

ภาคีเครือข่าย

ในพื้นที่ 

ชุมชนท้องถิ่น / 

ท้องที่จังหวัด 

ภาคีสืบสานแนว

พระราชดำาริ

ชุมชนท้องถิ่น / 

ท้องที่จังหวัด 

หน่วยงานสืบสาน

แนวพระราชดำาริ

๑.) เพื่อมีระบบ

สนับสนุนการทำางาน

ของพื้นที่ต้นแบบเพิ่ม

รายได้ ลดรายจ่าย

ในครัวเรือนเน้นการ

ปลูกพืชที่บริโภคใน

ชีวิตประจำาวันและมี

รายได้ตลอดปี 

๒.) พัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตเป็นที่ยอมรับ 

สามารถแข่งขันใน

ตลาดได้ 

๓.) ให้เกิดการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่

ในพื้นที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

๔.) เป็นพื้นที่ต้นแบบ

การเรียนรู้ในการ

บริหารจัดการน้ำาและ

การสร้างรายได้ด้าน

เกษตรแก่ครัวเรือน

ในพื้นที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

๑.) เกิดการ

สนับสนุนการทำางาน

ของพื้นที่ต้นแบบที่มี

ประสิทธิภาพ 

๒.) ชาวบ้านลด

ภาระรายจ่ายจาก

การซื้อสินค้าเพื่อ

บริโภค และมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

๓.) ลดอัตราการ

เดินทางออกนอก

พื้นที่เพื่อหางานทำา

ในเมือง

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
 

100
รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



  ได้แก่ การเสริมสร้างความ

  พอเพียง 

  - การพัฒนาทางด้านเกษตร 

  แบบพอเพียง การปลูก

  พืชหลังนา 

  - การปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำา 

  - การพัฒนามาตรฐานของ 

  ผลิตภัณฑ์

 

  ๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 จัดการของพื้นที่

๒.๒ พื้นที่การดำาเนินงาน 

 ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ 

 ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 

    

ชุมชน 

ท้องถิ่น/ท้องที่ 

จังหวัด 

ภาคีสืบสานแนว

พระราชดำาริ 

ชุมชนรอบๆ

พื้นที่ขยายผล 

๑.) ชาวบ้านมีความ

เข้าใจในข้อมูลที่

เป็นจริงของหมู่บ้าน 

รูปปัญหาและความ

ต้องการของตนใน

ทุกมิติ 

๑.) เกิดแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ที่

เป็นการบูรณาการ

ทำางานทุกภาคส่วน 

และสอดคล้องกับ

หลักการองค์ความรู้

๖ มิติ ประหยัด 

เรียบง่าย ได้

ประโยชน์สูงสุด 

และผลลัพธ์วัดผลที่

ชาวบ้านได้อะไรจาก

กิจกรรมการพัฒนา

    ๒.๒.๑ การสร้างความเข้าใจ 

เข้าถึง และการจัดทำาแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นประยุกต์ตาม

พระราชดำาริ ๗ ขั้นตอน ได้แก่ 

 ๑) การทำาความเข้าใจ  

  ๒) การสำารวจและวิเคราะห์ 

 ข้อมูลพื้นที่ทุกในทุกมิติ 

  ๓) การวิเคราะห์ปัญหาและ 

 ความต้องการของชาวบ้าน    

 ๔) จัดทำาแผนงาน/โครงการ/ 

 กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาชุมชน

 ๕) ทำาแผนชีวิตชุมชน   

 ๖) บูรณาการแผนหน่วยงาน 

 และแผนชีวิตชุมชน   

 ๗)  จัดทำาแผนพัฒนาชนบท 

 เชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม 

   พระราชดำาริ 

๓๕ หมู่บ้าน 

 

 

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ๑.) ชาวบ้านมีความ

เข้าใจในข้อมูลที่เป็น

จริงของหมู่บ้าน รูป

ปัญหาและความ

ต้องการของตนใน

ทุกมิติ

๒.) ชาวบ้านมีองค์

ความรู้และพร้อมที่

จะลุกขึ้นมาทำางาน

ด้วยตนเองทุก

กระบวนการ (เข้าใจ 

เข้าถึง และพัฒนา)

๓.) การทำางานร่วม

กันระหว่างชาวบ้าน

และข้าราชการอย่าง 

บูรณาการการขยาย

ผลการพัฒนา

๑.) เกิดแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ที่

เป็นการบูรณาการ

ทำางานทุกภาคส่วน 

และสอดคล้องกับ

หลักการองค์ความรู้

๖ มิติ ประหยัด 

เรียบง่าย ได้

ประโยชน์สูงสุด 

และผลลัพธ์วัดผลที่

ชาวบ้านได้อะไรจาก

กิจกรรมการพัฒนา

๒.) ข้าราชการและ

ชาวบ้านได้รับความรู้

เชิงกระบวนการและ

สามารถถ่ายทอดต่อ

ในการขยายผลได้

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
 

101
รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
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สืบสานแนวพระราช 

ดำาริสู่พื้นที่ชุมชน

ครอบคลุมทั้งจังหวัด

  ๒.๒.๒ การสนับสนุนทุน

กิจกรรมการพัฒนาแบบบูรณาการ 

(กิจกรรมการแก้ปัญหาในระยะ

เร่งด่วนของหมู่บ้าน Quick Win)

๓๕ หมู่บ้าน ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ ชุมชน/ท้องถิ่น/

ท้องที่/จังหวัด/ภาคี

สืบสานแนว

พระราชดำาริ

 ๒.๒.๓ การพัฒนาอาสาสมัคร

พัฒนาหมู่บ้าน  

๔๐ ครัวเรือน ๘,๐๐๐,๐๐๐ หน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สถาบัน

การศึกษา เอกชน 

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สื่อมวลชน

สร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางการสืบสาน

แนวพระราชดำาริ

ต่อกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มการขยายผลสู่

พื้นที่ชุมชนอื่นๆ

 ๒.๓.๑ พื้นที่ต้นแบบและขยาย

พื้นที่ปิดทองหลังพระฯ 

 ๒.๓.๒ พื้นที่สืบสานแนว

พระราชดำาริ

รวมงบประมาณด้านส่งเสริม

การพัฒนา

๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐

๓. ด้านสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์  

๓.๑ งานเผยแพร่กิจกรรมพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

และสถาบันฯ (เผยแพร่) 

 - งานส่งเสริมการพัฒนา  

  (กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  

  ต่าง ๆ ภายในพื้นที่ต้นแบบ 

  และขยายผล) 

 - งานจัดการความรู้ 

  (องค์ความรู้ปิดทองใหม่ๆ  

    ที่เกิดขึ้น) 

 - ดำาเนินงานร่วมกับสื่อมวลชน 

  และภาคีเครือข่ายปิดทอง 

  - เชื่อมโยงและขับเคลื่อนผ่าน 

  กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

     

๗,๐๐๐,๐๐๐ ครม. สำานักงบประมาณ 

กรรมาธิการ

งบประมาณฯ

หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน สื่อมวลชน 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่าย 

สถาบันการศึกษา 

ผู้นำาเยาวชนเยาวชน

คนรุ่นใหม่

ประชาชนทั่วไป

๑.) กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับทราบผลการ

ดำาเนินกิจกรรมการ

พัฒนาตามแนว

พระราชดำาริ 

(กิจกรรมปิดทอง

หลังพระฯ) ของมูล

นิธิฯ และสถาบันฯ 

๒.) กลุ่มเป้าหมาย

นำากิจกรรมและองค์

ความรู้ปิดทอง 

หลังพระฯ ไปปรับใช้

พัฒนาต่อยอด

ในพื้นที่ท้องถิ่นได้

๑.) สถาบันฯ เป็น

องค์กรขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศ

โดยขยายผลแนว

พระราชดำาริให้

เกิดประโยชน์แก่

ประชาชนอย่างกว้าง

ขวาง 

๒.) กิจกรรมและ

องค์ความรู้ปิดทอง

หลังพระฯ เป็นทาง

เลือกใหม่ในการ

แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
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๓.) กลุ่มเป้าหมาย

เกิดความศรัทธา 

ในแนวทางแก้ไข

ปัญหาและพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริ

๔.) เกิดการรับรู้การ

ดำาเนินงานปิดทอง

หลังพระในพื้นที่

ขยายผลและพื้นที่

อื่นๆ

๓.) เกิดพื้นที่ดำาเนิน

งานปิดทองหลังพระฯ 

กระจายตัวเพิ่มขึ้น

ทั่วประเทศ

๔.) แนวพระราชดำาริ 

เป็นแนวทางหลักใน

การแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาประเทศ

  ๓.๑.๑ งานเผยแพร่การดำาเนิน 

 งานผ่านจดหมายข่าวรายเดือน

  ๓.๑.๒ รายงานประจำาปี ๒๕๕๕

   ๓.๑.๓ การเผยแพร่ในรูปแบบ 

 ต่างๆ เชน่ ภาพยนตร ์หนังสัน้  

 มัลติมีเดีย ผ่าน Social Media  

 รายการทีวี

  ๓.๑.๔ ซื้อสื่อหนังสือพิมพ์

 สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

๓.๒ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

(งานผลิต)

 ๓.๒.๑ จดหมายข่าวปิดทอง 

 รายเดือน

 ๓.๒.๒ งานผลิตวีดิทัศน์ 

 - ภาพยนตร์ 

  - หนังสั้น 

  - มัลติมีเดีย Animation การ์ตูน 

 ๓.๒.๓ สารคดีปิดทองหลังพระ

 ๓.๒.๔ Spot ปิดทองหลังพระฯ 

  - Spot โทรทัศน์ 

  - Spot วิทยุ ๔ ภาค 

 ๓.๒.๕ งานส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 

  - เอกสารแนะนำาปิดทองหลังพระ 

  - นิทรรศการปิดทองเคลื่อนที่ 

  - ทำาหนังสือสรุปผลการดำาเนิน 

  งานพื้นที่ขยายผลรวม 

  - ปฏิทิน ของชำาร่วย เสื้อ 

  ถุงผ้า และอื่น ๆ 

 ๓.๒.๖ งานพัฒนาและบริหาร 

 จัดการเว็บไซต์สถาบันฯ

๑๒ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑๒ ครั้ง

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๒ แห่ง

๓๑,๓๐๐,๐๐๐ หน่วยงานภาค

รัฐ เอกชน เยาวชน 

สถาบันการศึกษา 

สื่อมวลชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่าย 

ประชาชนทั่วไป

เพื่อเป็นเครื่องมือ

สนับสนุนการเผย

แพร่กิจกรรมการ

พัฒนาตามแนวพระ

ราชดำาริของมูลนิธิ

และสถาบันฯ องค์

ความรู้ปิดทองหลัง

พระฯ ข่าวสารและ

กิจกรรมความร่วม

มือระหว่างภาคีปิด

ทองหลังพระฯ ไปยัง

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

โดยปรับเปลี่ยนตาม

พฤติกรรมการรับสื่อ

ของแต่ละกลุ่ม

เป้าหมาย

 

๑.) เกิดสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่มี

ประสิทธิภาพใน

การเผยแพร่กิจกรรม

การพัฒนาตาม

แนวพระราชดำาริของ

มูลนิธิและสถาบันฯ 

องค์ความรู้ ข่าวสาร 

และกิจกรรมของ

มูลนิธิและภาคี

ปิดทองหลังพระฯ 

ไปยังแต่ละกลุ่ม

เป้าหมาย

๒.) มูลนิธิฯ และ

สถาบันฯ เป็นที่รู้จัก

กว้างขวางมากขึ้น

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
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๓.๓ สื่อมวลชนสัมพันธ์

 ๓.๓.๑ จัดกิจกรรมพบปะและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง

ผู้บริหารและสื่อมวลชน ๒๕๕๕

 ๓.๓.๒ นำาสื่อมวลชนเดินทาง

ลงพ้ืนท่ีดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ

 ๓.๓.๓ เดินทางเข้าพบ

สื่อมวลชนส่วนกลาง

 ๓.๓.๕ กิจกรรมดำาเนินการร่วม

กับชมรมสื่อมวลชนเรียนรู้ชนบท

๓.๔ งานในพื้นที่ดำาเนินการ

ปิดทองหลังพระฯ (โครงการ

ต้นแบบและพื้นที่ขยายผลปิดทอง

หลังพระฯ)

 ๓.๔.๑ จัดกิจกรรมพบปะ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระหว่างผู้บริหารและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

 ๓.๔.๒ เดินทางเข้าพบแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นสื่อมวลชน

ท้องถิ่น

 ๓.๔.๓ การสนับสนุนสื่อท้องถิ่น

ให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่

การดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ 

ในพื้นที่)

๑ ครั้ง

๕ ครั้ง

๒ ครั้ง

๗ ครั้ง

๑๐ ครั้ง

๒,๖๔๐,๐๐๐

๖,๓๐๐,๐๐๐

กรมประชาสัมพันธ์ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ 

โทรทัศน์ เคเบิลทีวี 

สมาคมผู้สื่อข่าว

ส่วนกลาง 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

สื่อมวลชนท้องถิ่น 

(วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี 

หนังสือพิมพ์

ท้องถิ่น) หน่วยงาน 

ภาครัฐ เอกชน 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ชุมชน 

สถาบันการศึกษา 

ประชาชนทั่วไป

๑.) สื่อมวลชนมี

ความเข้าใจการ

ดำาเนินงานตามแนว

พระราชดำาริของ

มูลนิธิฯและสถาบันฯ 

๒.) เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้

สื่อมวลชนมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาประเทศ

ตามแนวพระราชดำาริ

๑.) เพ่ือประชาสัมพันธ์

ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น

จากพัฒนาตาม

พระราชดำาริ 

และการดำาเนินงาน

ปิดทองหลังพระฯ 

ที่เกี่ยวข้อง

๒.) เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้

ประชาสัมพันธ์

จังหวัด สื่อมวลชน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาร่วมกับ

มูลนิธิฯและสถาบันฯ 

๓.) สื่อมวลชน

ท้องถิ่นมีความ

ศรัทธาในการดำาเนิน

งานของสถาบันฯ 

และประชาสัมพันธ์

งานปิดทองหลังพระ

อย่างต่อเนื่อง

๑.) สื่อมวลชนเป็น

สื่อกลางเผยแพร่

แนวทางการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริ

๒.) เกิดความร่วมมือ

ระหว่างสื่อมวลชน

ทุกแขนงในการช่วย

เผยกิจกรรมการ

พัฒนาตามแนว

พระราชดำาริของ

มูลนิธิฯและสถาบันฯ

๓.) องค์ความรู้และ

แนวทางพัฒนาตาม

แนวพระราชดำาริ

กระจายสู่ทุกชุมชน

ทั่วประเทศ

๑.) ผลสำาเร็จ

ปิดทองหลังพระ

ที่เกิดขึ้นตามแนว

พระราชดำาริเป็นที่

รู้จักและศรัทธา

ในเชิงกว้าง

๒.) พื้นที่ดำาเนินงาน

ปิดทองหลังพระฯ 

เป็นที่ศึกษาดูงาน

ของชุมชน สถาบัน

การศึกษา และ 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๓.) ประชาชนใน

พื้นที่เป้าหมายเกิด

ความตื่นตัวในการ

เข้าร่วมกับปิดทอง

หลังพระ

๔.) เกิดโครงการ

ขยายผลปิดทองหลัง

พระในพื้นที่ดำาเนิน

การอย่างต่อเนื่อง

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
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๓.๕ ภาคีสัมพันธ์ 

(ภาคีเครือข่ายปิดทองหลังพระ) 

 ๓.๕.๑ นิทรรศการปิดทอง

 หลังพระ 

  - งานประจำาปีปิดทองหลังพระฯ 

 - งานนิทรรศการร่วมกับภาคี 

  ปิดทอง 

 ๓.๕.๒ การดูงานในพื้นที่ปฏิบัติ 

 การปิดทองหลังพระฯ

 ๓.๕.๓ จัดกิจกรรมพบปะ 

 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

 ระหว่างผู้บริหารและกลุ่มบริษัท 

 ธุรกิจเพื่อสังคม

 ๓.๕.๔ กิจกรรมอื่นๆ 

 ร่วมกับภาคีปิดทองหลังพระฯ

๓.๖ งานประเมินผลความรับรู้

และพึงพอใจ

๑ ครั้ง

๒ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑๖,๓๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงานสืบสาน

แนวพระราชดำาริ 

สถาบันการศึกษา 

สถาบันเยาวชน 

หน่วยงานรัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สมาคม

บริษัทจดทะเบียน  

CSR Club บริษัท

เอกชน

ชุมชน ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่/

โครงการดำาเนิน

งานปิดทองหลัง

พระ สื่อมวลชน

ส่วนกลางและท้อง

ถิ่น หน่วยงานภาคี

ปิดทองหลังพระ 

หน่วยงานสืบสาน

แนวพระราชดำาริ  

สถาบันการศึกษา 

ตลาดหลักทรัพย์ 

สมาคมบริษัทจด

ทะเบียน CSR Club 

กรรมการมูลนิธิ/

สถาบันฯ/ หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

๑.) เพื่อสร้าง

กระบวนการบูรณา

การร่วมกันระหว่าง

มูลนิธิปิดทองหลัง

พระฯ และกลุ่ม

เป้าหมายในการ

แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาพื้นที่

๒.) เพื่อส่งเสริมให้

เกิดการขับเคลื่อน

การดำาเนินงานปิด

ทองหลังพระโดย

ความร่วมมือของท้อง

ถิ่น/ชุมชน 

ประเมินผลการรับ

รู้และพึงพอใจจาก

กลุ่มเป้าหมายเพื่อ

นำามาปรับปรุงการ

ดำาเนินงานมูลนิธิปิด

ทองหลังพระฯ

โดยมีเป้าหมายให้

เกิดความรับรู้และ

พึงพอใจเกิน

ร้อยละ ๗๕

๑.) ภาคีเครือข่าย

ปิดทองหลังพระฯ

เกิดความศรัทธา

ในการนำาแนวทาง

พัฒนาตามแนว

พระราชดำาริไปปรับ

ใช้ในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงาน

๒.) เกิดการเรียนรู้ 

ร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาคีเครือ

ข่ายปิดทองหลังพระฯ

๓.) เกิดการ

โครงการขยายผลปิด

ทองหลังพระในพื้นที่

ดำาเนินการ

๑.) มูลนิธิฯ และ

สถาบันฯ รับทราบ

ความพึงพอใจและ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

จากการดำาเนินงาน

ขององค์กร 

๒.) มูลนิธิฯ และ

สถาบันฯ มีแนวทาง

ปรับปรุงการดำาเนิน

งานที่มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นและใช้เป็น

แนวทางการดำาเนิน

งานปิดทองหลัง

พระฯ โดยนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการ

มูลนิธิฯและสถาบันฯ 

ต่อไป

๓.๗ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑,๔๖๐,๐๐๐

รวมงบประมาณด้านสื่อสาร

สาธารณะและภาคีสัมพันธ์

๗๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
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๔. ด้านบริหารสำานักงาน

๔.๑  บุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง  

ค่าตอบแทน ค่าบริการวิชาชีพ

และการพัฒนาบุคลากร

๑๙,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

โครงการ ลูกจ้าง

ชั่วคราว ที่ปรึกษา 

๑.) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

บคุลากรให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาองค์กร

๒.) เพื่อเพิ่มขวัญ 

กำาลังใจในการปฏิบัติ

งานแก่เจ้าหน้าที่

๑.) บุคลากรมีขวัญ

กำาลังใจในการ

ปฏิบัติงาน และมี

ระเบียบวินัย

๒.) บุคลากรมีการ

พัฒนา

๓.) สถาบันฯ ได้รับ

การบริการที่ดี

๔.๒  ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าเช่า

พื้นที่สำานักงาน/ค่าครุภัณฑ์/

ค่าอุปกรณ์/ค่าซ่อมแซมบำารุง

รักษา/ค่าระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต/

ค่าสาธารณูปโภค (น้ำา ไฟ 

โทรศัพท์) /วัสดุสิ้นเปลือง/

ค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าพาหนะ

๑๗,๔๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 

กรรมการ ที่ปรึกษา 

ภาคีเครือข่าย 

ผู้ใช้บริการสำานักงาน 

บุคคลทั่วไป 

หน่วยงานที่ติดต่อ

ประสานงาน

๑.) เพื่อความคล่อง

ตัว รวดเร็วใน

การปฏิบัติงาน

๒.) เพื่อปรับปรุง

ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

และโทรศัพท์ ให้มี

ความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.) เพื่อสนับสนุน

กับภารกิจงานของ

สถาบันฯ

๑.) องค์กรมีระบบ

และวัสดุอุปกรณ์ที่

พร้อมและพอเพียง

ต่อการใช้งาน

๒.) มีระบบเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์

และอินเตอร์เน็ตของ

สถาบันฯ 

เป็นเครื่องมือสื่อสาร

สารสนเทศ เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร

ทั้งภายในองค์กร

และภายนอกองค์กร

๔.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 

กรรมการ ที่ปรึกษา

ภาคีเครือข่าย    

หน่วยงานที่ติดต่อ

ประสานงาน 

๑.) เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน

๑.) มีความมั่นใจใน

การปฏิบัติงาน

รวมงบประมาณด้านบริหาร

สำานักงาน

๓๗,๐๐๐,๐๐๐

แผนงาน

งบประมาณ

จำานวน รวมเป็นเงิน 
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)
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ภาคผนวก
• โครงสร้างของสถาบัน
• รายชื่อคณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
• รายชื่อคณะอนุกรรมการบูรณาการปิดทองหลังพระ 
 สืบสานแนวพระราชดำาริ
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โครงสร้างของสถาบัน     

 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๘ เมษายน 

๒๕๕๓ เห็นควรให้แบ่งกลุ่มภารกิจการทำางานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลังพระฯ  ออกเป็นดังนี้

 • ภารกิจหลัก คือ กลุ่มภารกิจจัดการความรู้ กับกลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนา

 •  ภารกิจสนับสนุน คือ กลุ่มภารกิจสื่อสารสาธารณะ กับงานบริหารสำานักงาน

 •  สำานักผู้อำานวยการ ดำาเนินงานด้านยุทธศาสตร์คู่ขนานไปกับคณะกรรมการและหรือ 

  อนุกรรมการ

 •  สำาหรบักลุม่ภารกจิภาคเีครอืขา่ยนัน้ ดว้ยเหตทุีเ่ปน็งานสำาคญั จงึเหน็ควรใหก้ระจาย 

  อยู่ในทุกกลุ่มภารกิจ ไม่ต้องตั้งเป็นกลุ่มภารกิจเฉพาะ 

 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒ มิถุนายน 

๒๕๕๓ เห็นชอบโครงสร้างสถาบันฯ ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการสถาบันฯ คณะที่ปรึกษา 

ด้านองค์ความรู้ ผู้อำานวยการสถาบันฯ รองผู้อำานวยการสถาบันฯ ๑ ตำาแหน่ง สำานักผู้อำานวยการ 

และกลุ่มภารกิจ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจที่ประกอบด้วยฝ่ายจัดการความรู้และฝ่ายส่งเสริม

การพัฒนา และกลุ่มภารกิจที่ ๒ ที่ประกอบด้วยฝ่ายสื่อสารสาธารณะ
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กรรมการสถาบันฯ

ผู้อำานวยการ

พื้นที่ต้นแบบ

น่าน น่าน

พิษณุโลก

ประจวบคีรีขันธ์

เลย

ยะลา

อุดร เชียงใหม่

เพชรบุรีสิงห์บุรี

ตราด

เชียงราย

ฝ่ายจัดการความรู้ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา ฝ่ายบริหารสำานักงาน

พื้นที่ขยายผล

อนุกรรมการบูรณาการ

คณะที่ปรึกษาองค์ความรู้ ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม

รองผู้อำานวยการ

สำานักผู้อำานวยการ

พื้นที่ดำาเนินการ

โครงสร้างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ
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รายชื่อคณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ 

๒/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม 

(CSR)  ดังมีรายนามต่อไปนี้

 ๑. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ

 ๒. นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ รองประธานอนุกรรมการ

 ๓. นายวิรไท  สันติประภพ อนุกรรมการ

 ๔. นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล อนุกรรมการ

 ๕. นายธวัชชัย  ยงกิตติกุล อนุกรรมการ

 ๖. นายดุสิต  นนทะนาคร อนุกรรมการ

 ๗. นายวัฒนา  โอภานนท์อมตะ อนุกรรมการ

 ๘. นายพีระพงษ์  กลิ่นละออ  อนุกรรมการ

 ๙. นายสุขสรรค์  กันตะบุตร อนุกรรมการ

 ๑๐. นายนิกม์  พิศลยบุตร อนุกรรมการ

 ๑๑. นางปัทมา  เพชรเรียง เลขานุการอนุกรรมการ

 ๑๒. นางพิมพ์ใจ  ยุทธบรรดล ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ

โดยมีอำานาจหน้าที่

 ๑. กำาหนดนโยบายและวางกรอบการดำาเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ของสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

 ๒. กำาหนดนโยบายในการทำางานและประสานไปยังเครือข่าย ตลอดจนการขยายผล 

การดำาเนนิงานในดา้นกจิกรรมเพือ่สงัคม ของสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมปดิทองหลงัพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ

 ๓. พิจารณาและนำาเสนองบประมาณสำาหรับโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านกิจกรรม 

เพื่อสังคม (CSR) ต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำาริ

 ๔. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริมอบหมาย
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รายชื่อคณะอนุกรรมการบูรณาการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ
 

 เพ่ือให้การดำาเนินงานในพ้ืนที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด ๑๘ หมู่บ้าน ได้มีการบูรณาการ 

จากทุกภาคส่วน คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชดำาริ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้แต่งตั้ง

คณะอนกุรรมการบรูณาการปดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิเพือ่ทำาหนา้ทีข่ยายผลพืน้ที่

ปิดทองหลังพระฯ โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ดังนี้

 ๑. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานอนุกรรมการ

  เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

 ๒. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ  อนุกรรมการ

  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ๓. นายศุภชัย  บานพับทอง  อนุกรรมการ

  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ๔. นายสุรพล  ปัตตานี  อนุกรรมการ

  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๕. หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ อนุกรรมการ

  รองเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน   

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.)

 ๖. นายระพีพันธุ์  สริวัฒน์  อนุกรรมการ

  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี

 ๗. นายลลิต  ถนอมสิงห์  อนุกรรมการ

  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 ๘. นายพิพัฒน์  เลิศกิตติสุข อนุกรรมการ

 ๙. ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ

  สืบสานแนวพระราชดำาริ 

 ๑๐. ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม อนกุรรมการและเลขานกุาร

  ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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โดยมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

 ๑. เพ่ือบูรณาการทำางานทุกขั้นตอนตามภารกิจและความรับผิดชอบในการสนองแนว 

พระราชดำาริ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน นำาไปสู่การ

พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

 ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีหมู่บ้านตาม

ลกัษณะภมูสิงัคม สามารถพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนใหพ้ึง่พาตนเองได ้ควบคูก่บัการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายบุคลากรในการสืบสานแนวพระราชดำาริ จากหน่วยงานภาครัฐ 

มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและครูภูมิปัญญาในชุมชน

 ๔. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (Area based) ตามแนวพระราชดำาริ 

เพื่อให้จังหวัดสามารถบูรณาการแผนงานและงบประมาณจากส่วนราชการ (Function) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

 ๕. ดำาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ มอบหมาย
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