
“...บ้านเมืองของเราสงบสุขมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ
และต่างบำาเพ็ญกรณียกิจ ทำาหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ 

คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่
เพื่อให้สำาเร็จประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย...” 

พระราชดำารัส

ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖



สารบัญ

สรุปผู้บริหาร	 ๓

ความเป็นมา	มูลนิธิปิดทองหลังพระ	สืบสานแนวพระราชดำาริ	 ๑๔

และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ	

คณะกรรมการ	 ๑๗

หลักการดำาเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน	 ๑๙

กรอบการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ	 ๒๑

สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ	 ๒๔

งบการเงิน	ปี	๒๕๕๖	 ๖๖	

แผนงานในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	 ๘๔

ภาคผนวก	 ๑๐๖
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สรุปผู้บริหาร๑

 การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ในปี ๒๕๕๖ คือ ก้าวที่สำาคัญยิ่ง

ในกระบวนการพัฒนาตามแนวทางของปิดทองหลังพระฯ ท่ีมุ่งให้ชุมชน “อยู่รอด พอเพียง  

และยั่งยืน” 

 หลังจากดำาเนินโครงการมาได้ ๔ ปี นับแต่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการแรกที่เริ่มต้นในพื้นที่นำาร่องขนาดเล็ก ๓ อำาเภอ ขยายสู่

พ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดอุดรธานี เพชรบุรี กาฬสินธุ์ และอุทัยธานี ด้วยแนวทางส่งเสริมให้ชุมชน 

ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ จากการเพิ่มผลผลิตข้าว ปลูกพืชอาหาร เลี้ยงสัตว์ ควบคู่กับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เช่น การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำา การปรับปรุงปัจจัยการ

ผลิตพื้นฐาน ทั้งน้ำา ดินและเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะปลูก การจัดตั้งและบริหาร

กองทุนต่างๆ แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบพ้นจาก 

การกูก้นิกูใ้ช ้มอีาหารพอเพยีงตลอดป ีสามารถชำาระหนีส้นิได ้ตามขัน้ตอน “อยูร่อด” “พอเพยีง” 

และท้ายสุด คือ “ยั่งยืน”   
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 กระบวนการพฒันาเพือ่กา้วสูค่วาม “ยัง่ยนื” มลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ มุง่สง่เสรมิศกัยภาพ

และความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการพัฒนา “คน” ให้เป็นแรงขับเคล่ือนสู่เป้าหมายและ 

ความสำาเร็จ ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน 

 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม 

ราชูถัมภ์ มูลนิธิรากแก้ว กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีท่ัง้สว่นกลางและในพืน้ทีโ่ครงการฯ  

รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จึงร่วมกันพัฒนา “คน” 

ทุกระดับ ต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ข้าราชการ 

เจา้หนา้ที ่จนถงึนสิติ นกัศกึษา เพือ่ใหเ้ยาวชนคนรุน่ใหมเ่ปน็กำาลงัสำาคญัของกระบวนการพฒันา

ต่อไปในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน 

ความเข้าใจสภาพปัญหาท่ีแท้จริง เพื่อนำาองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้อย่างได้ 

ผลต่อไป  

 เริม่ทีก่ารพฒันาชาวบา้นในพืน้ทีโ่ครงการฯ มลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ มุง่ใหช้าวบา้นทราบ

ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตระหนักและเข้าใจต้นทุนทรัพยากร สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ โอกาส 

ทางเลอืกและขอ้จำากดัตา่งๆ รวมทัง้ศักยภาพของตนในการแก้ไขปญัหาของชมุชนดว้ยชมุชนเอง 

ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมทำาในทุกขั้นตอนทุกกิจกรรม เช่น  

ในการปลูกป่า ท่ีจังหวัดน่าน ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมตั้งแต่การเพาะกล้า การปลูก การจัดตั้ง 

คณะกรรมการดูแลป่าและจัดทำากฎระเบียบชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่า 

อนุรักษ์และป่าใช้สอย ตามหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน” 
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 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

เพื่อเพ่ิมความรู้ด้านการเกษตร การเพิ่มผลผลิต การต่อยอดความรู้ การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด 

และเรียนรู้การทำาเกษตรประณีตในพื้นที่จังหวัดน่าน การเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตา่งๆ จากนกัวชิาการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การแปรรปูหมเูหมยซาน การบรหิารจดัการ

กลุม่ผูใ้ชน้้ำา การผลติขา้วอนิทรยีค์รบวงจร การบรหิารจดัการกลุม่กองทนุ การทำาน้ำาหมกัชวีภาพ

ไล่แมลง ฯลฯ ท่ีจังหวัดอุดรธานี การทำาแปลงสาธิตชาวบ้านปลูกผักกินเองบนพื้นที่

สาธารณประโยชน ์ทีบ่า้นโปง่ลกึบางกลอย จงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่ชาวบา้นมสีว่นรว่มทัง้การออกแบบ

ทำาแปลงและวางระบบน้ำา ซึ่งทำาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สำาคัญของชาวบ้านในการบริหาร

จัดการด้วยตนเอง โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ 

 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเกษตร นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

ราชการในพ้ืนท่ี เช่น เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ฯลฯ แล้ว  

ยังร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น โครงการพระดาบสสัญจร มูลนิธิพระดาบส เปิด “คลินิกเกษตร” 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชาวบ้านใน ๑๐ จังหวัด มูลนิธิขวัญข้าว และสถาบัน

การศกึษา เชน่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์เพือ่เสนอทางเลอืก

ใหม่ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้ชุมชนจัดการตนเอง กำาหนดรูปแบบการพัฒนา 

ให้เหมาะกับชุมชน พัฒนาคุณภาพคน โดยปลูกฝังจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม และทางเลือก

ในการพัฒนาควรเป็นทางเลือกที่หลากหลาย เป็นต้น   
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 ความสำาเร็จจากการพัฒนาคน ทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยความคิด 

ร่วมกันของคนที่เกี่ยวข้อง เช่น การแบ่งปันให้ทุกพื้นที่ได้รับประโยชน์จากน้ำาอย่างเท่าเทียมกัน 

การร่วมกันทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม เช่น สร้างโรงสีชุมชน  

 ปิดทองหลังพระฯ ยังเน้นการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิ ด้วยการจัด

อบรมเพิ่มความรู้ต่างๆ ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน เสวนาร่วมกับเครือข่าย 

เพื่อนำาความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำางาน

 สำาหรับข้าราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญ

ขับเคล่ือนการทำางาน ก็จะเข้ามาร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงาน เป็นคณะทำางานระดับพื้นที่ ทั้งที่

จังหวัดอุทัยธานี กาฬสินธุ์ เพชรบุรี ตั้งแต่การสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม เรียนรู้การทำางาน 

บนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน เรียนรู้การทำางานด้วยความเข้าใจบริบท 

ของชุมชน ปรับการทำางานตามสถานการณ์ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน แล้ววางแผนงาน

ร่วมกัน 

 ในโครงการปลูกป่าต้นน้ำาจังหวัดน่าน ยังมีการฝึกอบรมหลักสูตร “ปลูกคน ปลูกป่า  

ตามตำาราแม่ฟ้าหลวง” ให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

และเจ้าหน้าที่ที่ทำาหน้าที่หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในทิศทางเดียวกัน และพร้อมจะปฏิบัติงานดูแลคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูระบบนิเวศ 

โดยรวม ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ทุกพระองค์ 
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 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ 

มีคุณธรรม และมีจิตอาสา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

มีคุณธรรมและมีจิตสำานึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองดี มีโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาตรี ด้วย “ทุนเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” 

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้หลักคิดและแนวปฏิบัติ 

ในการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา และศึกษาชุมชนวิถีพุทธแบบพอเพียง แลกเปลี่ยน

เรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้การเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางพัฒนาชนบทตาม 

แนวพระราชดำาริ เรียนรู้และเข้าใจภูมิสังคม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และได้รู้จักตัวตน 

มากขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกำาหนดเป้าหมายชีวิต  

 การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกส่วนหนึ่ง ยังดำาเนินการโดยภาคีเครือข่าย คือ มูลนิธิ 

รากแก้ว ร่วมกับ ๕๑ มหาวิทยาลัย จาก ๒๓ จังหวัด เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสาและสร้าง

ประสบการณก์ารเรยีนรู้ใหแ้กน่สิิต นกัศกึษาผ่านการลงมอืปฏบิัตจิรงิ ด้วยการใหน้ิสติ นกัศึกษา

ลงพื้นที่สำารวจวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชนและวางแผนแก้ปัญหาของชุมชน โดยนำาความรู้ 

และทรัพยากร ตลอดจนความเช่ียวชาญของคณาจารย์มาพัฒนาร่วมกับชุมชน พร้อมกับ 

ให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนใน

ภูมิภาค และเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต นักศึกษา

และสนับสนุนให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป

 การดำาเนนิการในป ี๒๕๕๖ ของมลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ จงึกลา่วไดว้า่ เปน็ปแีหง่การเริม่

ต้นพัฒนาคน เพื่อให้คนทุกภาคส่วน ทุกระดับชั้น เป็นเครื่องมือสำาคัญที่มีประสิทธิภาพสำาหรับ

การพัฒนาชาติต่อไป.
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สาร
ประธานกรรมการ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

 ความเหลื่อมล้ำาต่ำาสูง รวมท้ังความไม่เสมอภาคในโอกาสของชีวิตในประเทศไทยเรา 

ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยใดๆ ก็ตาม ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความแตกแยกและความง่อยเปล้ีย 

เสียขาขององคาพยพต่างๆ ของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อชาวนาชาวไร่ 

ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังปรากฏในช่วงเหตุการณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

 แตค่นไทยตอ้งปลกุเรา้ความหวงัและรว่มกนัฟนัฝา่อปุสรรคเพือ่ลกุขึน้และเดนิไปขา้งหนา้

พร้อมๆ กัน

 ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศย่อมข้ึนอยู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ที่ยังด้อยโอกาสในชนบทที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ

 ดังนั้นการทำางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปดิทองหลงัพระฯ ในปทีีผ่า่นมาจงึเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัยะสำาคัญ เปน็การเปลีย่นแปลง

ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ กลา่วคอื เกดิการเปดิพืน้ทีพ่ฒันาใหมใ่นจงัหวดัเพชรบรุ ีอทุยัธานี

และกาฬสินธุ์ และการเริ่มกระบวนทบทวนการทำางานอย่างเป็นระบบท้ังในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 

และอุดรธานี เพื่อให้พื้นที่พัฒนาทุกแห่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นต้นแบบ

เพื่อการเรียนรู้ของประชาชนจากภูมิสังคมต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

 ทัง้หมดนีย้งัคงยดึแนวพระราชดำารแิละบรูณาการทัง้ในสว่นกลางและในพืน้ทีอ่ยา่งจรงิจงั 

สม่ำาเสมอ ตามแนวทางโดยใช้ศาสตร์ของพระราชาเข้าไปแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่าง 

กว้างขวาง

 งานต่างๆ เหล่านี้เกิดความก้าวหน้าตามความคาดหวังด้วยความร่วมมือ สนับสนุนจาก

ภาคสว่นตา่งๆ ทัง้ภายในสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมปดิทองหลงัพระฯ และจากในพืน้ที่

พัฒนา ซึ่งต่างตระหนักชัดเจนว่าความสุข ความเจริญของสังคมย่อย ย่อมนำามาสู่ความเจริญ

มั่นคงของส่วนรวมในที่สุด

 ในนามประธานกรรมการมลูนธิปิดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิผมขอขอบคณุ

ทุกๆ ท่านมาในโอกาสน้ี และขอให้งานที่สร้างความสุขแก่ประชาชนและความม่ันคงแก่ชาติ 

ของเรานี้ นำาความสุขและภาคภูมิใจแก่ทุกท่านตลอดไป
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สาร
ประธานกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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(หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล)

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ 

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงาน

ให้แก่มูลนิธิ มีอายุครบ 4 ปีในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นับจากวันที่สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จทรงเป็นประธานในงานเปิดมูลนิธิและสถาบัน ร่วมกับ

สมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ณ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2553

 นับจากเวลานั้นเป็นต้นมา งานปิดทองหลังพระฯ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แม้จะ

เป็นช่วงเวลาอันสั้น ปิดทองหลังพระฯ ได้รับคำาชักชวนให้นำาแนวพระราชดำาริไปช่วยแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ ทำาให้ในปีที่ผ่านมา มีพื้นที่พัฒนาที่สำาคัญเปิด 

ขึ้นใหม่ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 สำาหรับพื้นที่พัฒนาที่มีอยู่เดิม ท้ังในจังหวัดน่านและจังหวัดอุดรธานี ก็ได้มีการขยาย 

และปรับปรุงงานร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและความเข้มแข็ง

แก่ชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดน่าน ซ่ึงสามารถเพิ่มผลผลิตได้ยั่งยืนขึ้นอย่างน่าพอใจ ชุมชน 

ทั้งในพื้นที่พัฒนาปิดทองหลังพระฯ และในพื้นท่ีอื่นๆ เข้ามาร่วมในโครงการปลูกป่า ซ่ึงมี 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพหลัก

 ความก้าวหน้าดังกล่าว เป็นเครื่องชี้ประการหนึ่งให้เห็นว่าการบูรณาการเพื่อนำา 

แนวพระราชดำาริไปสู่ประชาชนนั้น เป็นหนทางท่ีถูกต้องของประเทศ เหมาะสมแก่การบรรเทา

และแก้ไขปัญหาความยากลำาบากของประชาชน ซึ่งท่านจะเห็นได้จากเนื้อหาในรายงานฉบับนี้

 อย่างไรก็ตาม แม้โครงการพัฒนาเหล่านั้น จะมีความก้าวหน้า แต่ก็มีอุปสรรคที่จะต้อง

แก้ไขไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะในข้ันตอนการเปล่ียนผ่านจากระยะความอยู่รอดไปสู่ความ 

พอเพียง หรือระยะความพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน อุปสรรคดังกล่าวยังนับเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

 ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา คณะกรรมการไดใ้หค้วามสนบัสนนุแกก่จิกรรมการพฒันาตา่งๆ 

อย่างเต็มกำาลังความสามารถ ด้วยเจตนาร่วมกันในการบำาบัดทุกข์ของประชาชน และในปี 

ท่ีผ่านมา กองทัพบกได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากที่กาฬสินธุ์ เพื่อร่วมช่วยเหลือประชาชนด้วย 

แนวพระราชดำาริไปด้วยกัน

 ผมจงึขอขอบคณุกรรมการทกุทา่น ตลอดจนภาคตีา่งๆ เชน่ มลูนธิอิทุกพฒันใ์นพระบรม

ราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร (องค์การมหาชน) สำานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้ามา 

ร่วมสนับสนุนงานพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้มแข็งของข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ทั้งระดับจังหวัด ท้องถิ่น ท้องที่ และพระสงฆ์ และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันสร้างสังคมชนบท 

ให้พัฒนาเพื่อความสุขของสังคมโดยรวมต่อไป
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(ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี มีความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้ร่วมจัดตั้งมูลนิธิ 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เพื่อให้รับผิดชอบภารกิจด้านการจัดการความรู้ และการ 

ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริออกไปสู่ชุมชนอย่างเป็นระบบกว้างขวาง เพื่อให้ 

แนวพระราชดำาริเป็นแนวทางพัฒนาหลักของประเทศ 

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริบูรณาการการทำางานกับหน่วยงาน 

ทกุระดบัทีเ่กีย่วขอ้ง และประสานนำาความรู ้๓ สว่นมาใชแ้กไ้ขปญัหาและพฒันาชมุชน ประกอบ

ด้วย ๑. องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ ๒. ความรู้สากล และ ๓. ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นบัไดว้า่เปน็การบรหิารจดัการทีจ่ะชว่ยใหเ้กิดการถ่ายทอดความรูไ้ปสูอ่าสาสมัครพฒันาหมู่บา้น

และประชาชนในพื้นที่ด้วย 

 การดำาเนินงานในปี ๒๕๕๖ นอกจากโครงการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว 

คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตาม 

แนวพระราชดำาริ โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างย่ังยืนอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 

บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี และโครงการที่เริ่มดำาเนินการร่วมกับกองทัพบกโครงการ

พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้ว มูลนิธิ 

ปิดทองหลังพระฯ ได้ขยายแนวทางการดำาเนินงานไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็น 

รูปธรรม โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.) ริเริ่มโครงการพื้นท่ี 

ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ตามแนวพระราชดำาริ สร้างต้นแบบการแก้ปัญหาการพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยวของชาวบ้านใน 

บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้ง เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับการจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนา ด้วย

การถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลากรและอาสาสมัครพัฒนาในพื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ  

อย่างต่อเนื่อง

 การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในปี ๒๕๕๖ และในอนาคต จึงเน้นการ

ถ่ายทอดความรู้ทั้ง ๓ ส่วนดังกล่าวไปสู่บุคลากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนา

หมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำาคัญของการจัดตั้งมูลนิธิ 

ปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

 ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่นำาแนวทางของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ไปแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และขอเรียนว่า สำานักงานปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรียินดีที่จะสนับสนุนงานสืบสานแนวพระราชดำาริอย่างเต็มกำาลังความสามารถต่อไป
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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 ท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  

จนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ความเป็นมา
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ

๒
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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 

   ๒.๓) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบันกับแผนชุมชน  

    แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐ 

    ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล

  ๒.๔)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น 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



16 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

ผลผลิตจากการดำาเนินงาน
 ๑. เกิดแนวทางท่ีหลากหลายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอย่าง

ยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ 

 ๒. เกดิการมสีว่นรว่มจากภาคทีกุภาคสว่นในการพฒันายทุธศาสตรช์าต ิและยทุธศาสตร์

สาขาตามแนวพระราชดำาริ

 ๓. เกิดการรับรู้ เข้าใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชน ท้องถิ่น 

ชุมชน ประชาสังคม และนานาชาติ ในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมแก้ไขปัญหาพื้นฐาน 

ที่สำาคัญของประเทศตามแนวพระราชดำาริ
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 ในการประชุมคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที่ 

๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำาริ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดังมีรายนาม

ของกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

นายเกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการและเหรัญญิก

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการและเลขาธิการ

๓
กรรมการ
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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 มติดิา้นน้ำา ดา้นดนิ ดา้นเกษตร ดา้นพลงังานทดแทน ดา้นปา่ และดา้นสิง่แวดลอ้ม 

โดยปรับให้สอดรับเป็นไปตามสภาพของภูมิสังคมและพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความยากจน เช่ือมโยง 

ความรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน

๒. หลักการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
 ต้องมีการทำาความเข้าใจในชุมชน เข้าใจในสภาพพื้นที่และภูมิสังคม การเข้าถึงข้อมูล 

การเกบ็ขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิและนำาขอ้มลูมาวเิคราะห ์แลว้จงึเริม่การพฒันาโดยการนำาองคค์วามรูใ้ห้

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 ระดับศูนย์ศึกษาการพัฒนา โครงการ 

สว่นพระองค ์โครงการตามพระราชประสงค ์โครงการหลวง โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ

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 ขั้นตอนการพัฒนาและการบริหารโครงการ 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 ิ

ท้ังในระดับส่วนกลาง 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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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 ้การแกไ้ขปัญหา 

และพัฒนาร่วมกับ

ชุมชนอื่น

๓. เกิด อปท.นำาร่อง

ที่มีความพร้อมในการ

ขยายผลความสำาเร็จ

๑ .  เพิ่ มหน่ วยงาน

องค์กรที่จะเป็นแนว

ร่วมเชิงยุทธศาสตร์กับ

สถาบันฯ

๒. มีโครงการความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาคี 

๑. ให้สาธารณชนรับรู้ 

ว่าแนวพระราชดำาริ

สามารถแก้ปัญหาและ

พัฒนาชีวิตความเป็น

อยู่ได้จริง  

๒. ให้ภาคีรับรู้ เข้าใจ 

และขยายผล สู่การ

ปฏิบัติจริง

๑. พฒันากระบวนการ

หลักเพื่อรองรับการ

ทำางานทั้ง ๔ 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)

ยุทธศาสตร์
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๖

 การดำาเนินงานตลอดช่วงปี ๒๕๕๖ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มุ่งเน้น 

การสร้าง “คน”  เพื่อให้ “คน” เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม 

ราชูถัมภ์ มูลนิธิรากแก้ว หน่วยงานราชการ ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัด

และอำาเภอ รวมทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชน จงึระดมสรรพ

กำาลังร่วมกันพัฒนาคนในทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน ชาวบ้าน 

ในพ้ืนท่ีโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น จนถึงนิสิต นักศึกษา  

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญของการพัฒนาในอนาคต เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างเสริม

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งข้อมูลข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และส่งเสริมความรู้ท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ผ่านการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการสนับสนุนทุนการศึกษา 

 เป้าหมายการทำางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันฯ ในการสร้างและฟื้นฟู

ศักยภาพของคน ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ดำาเนินงานของปิดทองหลังพระฯ 

ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่าน อุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี เชียงราย และกาฬสินธุ์

สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ
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พืน้ทีต่น้แบบบรูณาการแกไ้ขปญัหาและพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันา่น
ตามแนวพระราชดำาริ
 หลังจาก ๔ ปีของการดำาเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ท่ีทำาให้ชุมชนพ้นจากสภาพกู้กินกู้ใช้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

และชำาระหนี้สินได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ก็ถึงเวลาของการ “ปลูกป่า” ซ่ึงเป็นข้ันตอนสุดท้าย 

ในกระบวนการพัฒนา “อยู่รอด - พอเพียงและยั่งยืน” ตามแนวทางของปิดทองหลังพระฯ 

 หัวใจของความสำาเร็จในการปลูกป่า ที่ปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เชื่อมั่น 

คือ “คน” ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

ตัง้แตเ่ริม่ตน้สำารวจสภาพปา่ไม ้รวมทัง้พนัธุไ์ม ้ซึง่นอกจากจะทำาใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึแลว้ ยงัทำาให้

ชาวบา้นเหน็ขอ้มลูจรงิ ตระหนกัและเขา้ใจพืน้ทีต่น้ทนุทรพัยากรของตน วตัถปุระสงคโ์ครงการฯ 

รวมทัง้ศกัยภาพ โอกาส ทางเลอืกและขอ้จำากดัของชมุชน และเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื จงึสง่เสรมิ

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกข้ันตอน ตั้งแต่การเพาะกล้าไม้ จนถึงการสนับสนุนให้ชุมชน 

ในพื้นที่จัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่า และจัดทำากฎระเบียบชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์และ 

ดแูลรกัษาปา่อนรุกัษแ์ละปา่ใชส้อย เพือ่ใหช้มุชนรูส้กึถึงความเปน็เจา้ของ สามารถบรหิารจดัการ

ทรัพยากรในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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 ข้าราชการก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำาคัญในการปลูกป่าอย่างยั่งยืน การดำาเนินการ “ปลูกป่า” 

อย่างเข้มข้นในพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน ภายใต้แผนงานท่ีจะดำาเนินการ

ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ จึงต้องมีการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานดูแลคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และ 

ฟืน้ฟรูะบบนเิวศโดยรวม จงึมกีารจดัฝกึอบรมหลกัสตูร “ปลกูคน ปลกูปา่ ตามตำาราแมฟ่า้หลวง” 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และเจ้าหน้าที่ที่ทำาหน้าที่

หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติ จำานวน ๙๑ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

โดยฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน 

 หลังจากเรียนรู้และดูงานในพื้นที่แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการแบ่งกลุ่มตามพื้นที่ 

ปฏิบัติงาน เพ่ือร่วมกันจัดทำาแผนงาน/โครงการในลักษณะแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยง 

และสนับสนุน “โครงการประชาอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” และนำา

เสนอแผนงานโครงการ โดยยึดหลักการตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งข้อมูลจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้ มาประกอบ 

ในการจัดทำาแผนงาน

 นอกจากนี้ การพัฒนา “คน” ตามแนวทางมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่โครงการ

จังหวัดน่าน ยังสนับสนุนชุมชนในพื้นที่โครงการ ให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 

ความรู้ด้านการเกษตร ท่ีไร่อมฤทธิ์ อำาเภอปัว และอบรมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  

โดยอาจารย์ณภัทรทัพพ์ โสรพขจี นักวิชาการด้านเกษตร จังหวัดราชบุรี  รวม ๓ ครั้ง 
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 เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรภาคสนาม ด้วยการอบรมเพิ่มความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้หมู่บ้านท่ีประสบความสำาเร็จใน 

พื้นที่จังหวัดน่าน อบรมเสวนาร่วมเครือข่ายที่อำาเภอปัว และอำาเภอเวียงสา รวม ๙ ครั้ง เพื่อนำา

ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการส่งเสริมตลาดชุมชนให้เป็นจุดรวมสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ที่บ้านเปียงก่อ 

และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามรูปแบบการพัฒนาของโครงการปิดทอง 

หลังพระฯ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพด้านระบบข้อมูลในการติดตามการจัดทำาบัญชีครัวเรือน 

และบัญชีสุขภาพ ๑๘ หมู่บ้าน พัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำาฐานข้อมูล 

ด้วยระบบ Scorecard Cockpit และจัดทำาบอร์ด Scorecard Cockpit ๘ ชุด

 ผลจากการพัฒนาคน ก่อให้เกิดความสามารถในการคิดริเริ่มงานใหม่ คือ โครงการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดการพัฒนาร่วมกับศูนย์ประสานงานประชาคม จังหวัดน่าน  

มูลนิธิฮักเมืองน่าน และกลุ่มฮักเมืองน่าน ทั้ง ๓ องค์กร เสร็จเรียบร้อยแล้วใน ๗ หมู่บ้าน  

๔ อำาเภอ ได้แก่ บ้านนากึ๋น บ้านบ่อหยวกใต้ บ้านบ่อหยวกกลาง บ้านห้วยขาบ อำาเภอบ่อเกลือ 

บ้านห้วยพ่าน อำาเภอเชียงกลาง บ้านมอน อำาเภอปัว บ้านฮวก อำาเภอท่าวังผา และมีการ 

ต่อยอด โดยใช้งบที่เหลือในอีก ๔ หมู่บ้าน ๒ อำาเภอ คือ บ้านน้ำาสอด อำาเภอทุ่งช้าง  

บ้านส้อเด่นพัฒนา บ้านน้ำามีด บ้านตึ๊ดใหม่ อำาเภอเชียงกลาง บ้านตาแวน อำาเภอเมือง  

และบ้านกิ่วม่วง อำาเภอสันติสุข 
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 นอกจากการพัฒนา “คน” แล้ว ในพื้นที่โครงการจังหวัดน่าน ยังมีการพัฒนาทางด้าน

กายภาพเพื่อแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ อีกด้วย ดังนี้

	
	 •	 มิติน้ำา ประกอบด้วย
 - สร้างและซ่อมแซมฝายการเกษตร 

  มีการก่อสร้างฝายเพื่อการเกษตร ๕ ตัว คือ ฝายหินก่อห้วยจานและฝายหินก่อ 

  ห้วยหาด ท่ีบ้านด่าน ฝายหินก่อห้วยป่าเกาะ และฝายหินก่อห้วยสะออ ที่บ้าน 

  เปยีงกอ่ และฝายหนิกอ่หว้ยนอ้ย ทีบ่า้นสะเกีย้ง แลว้เสรจ็ทัง้หมดโดยใชว้สัดเุหลอืใช ้

  จากฝายหลักและวัสดุที่มีอยู่ และมีงานซ่อมแซมด้วยการขุดลอกหน้าฝายลุงก่ำา 

  บ้านน้ำาป้าก ซ่อมแซมท้ายฝายน็อกดาวน์ ฝายหลังโรงเรียน บ้านห้วยธนู และเสริม 

  ท้ายฝายอีก ๑๕ ตัว 

 -	 สร้างระบบท่อส่งและกักเก็บน้ำา 

  เพิม่ระบบทอ่สง่น้ำาฝายผาบอ่ง บา้นหว้ยธน ูระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร เพิม่ระบบกาลกัน้ำา  

  บ้านน้ำาป้าก ๒๖ บ่อ ห้วยธนู ๑๐ บ่อ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ ต่อเติมระบบท่อส่งน้ำาเข้า 

  พืน้ทีก่ารเกษตรโซนหว้ยผปีา่ บา้นผาหลกั ตดิตามการจดัการบรหิารระบบน้ำาในแปลง 

  เกษตรโซนหว้ยจอก (พชืหลงันา) ระบบทอ่ ๒ นิว้ สรา้งระบบสง่น้ำาเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 

  บ้านน้ำารี ระยะทาง ๑,๘๐๐  เมตร บ้านน้ำาช้าง ๑,๕๐๐ เมตร บ้านเปีย ๓๘๙  เมตร  

  บ้านด่าน ๑๕๐ เมตร บ้านนาคุ ๒๐๐ เมตร และระบบส่งน้ำาเข้าพื้นที่การเกษตร 

  บ้านห้วยกานต์ ๒,๘๙๐ เมตร 

 -	 ซ่อมแซมระบบท่อส่งและกักเก็บน้ำา 

  ซ่อมแซมถังเก็บน้ำาชลประทานเดิมที่บ้านน้ำารี (โซนภูพยัคฆ์) ๑๑ ถัง บ้านเปียงซ้อ 

  ๖ ถัง ขยับแนวท่อส่งน้ำาขนาด ๒” โซนห้วยน้ำาบอน บ้านผาหลัก ดำาเนินการแล้วเสร็จ 

  โดยกลุ่มผู้ใชน้ำา ซ่อมแซมผ้าพลาสติกบ่อพวงสันเขา ได้แล้วเสร็จ ๑๑ บ่อจาก 

  เป้าหมาย ๑๕ บ่อ เสริมระบบท่อ PE จากฝายหินก่อห้วยน้ำาช้าง เข้าสู่ถังเก็บน้ำา 

  ชลประทาน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดยใช้ท่อท่ีมีอยู่ และเสริมระบบท่อส่งน้ำา 

  ถังเก็บน้ำาใหม่บ้านเปียงซ้อ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากองค์การ 

  บริหารส่วนตำาบล ๓ ถัง ระยะทาง ๖๐ เมตร โดยใช้ท่อที่มีอยู่
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 • มิติดิน
  การปรับปรุงสภาพดิน โดยใช้โดโลไมท์ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาท่ีดินน่าน  

  และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ปุ๋ย PR) โซน ๖ บ้านบน มาใช้ในแปลง 

  ทดลอง และมีการตั้งกฎระเบียบการใช้พื้นท่ีทำากิน โดยดำาเนินการร่วมกับโครงการ 

  ปลูกป่าของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

 • มิติเกษตร การส่งเสริมอาชีพเกษตร/ปศุสัตว์ 

  มีการส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนาและพืชข้างนา ทั้งหมด ๑๙ ชนิด ในพื้นที่เป้าหมาย  

  ๗๐๕ ไร่ ดำาเนินการไปแล้ว ๒๒๙ ไร่ ในพื้นที่ อำาเภอท่าวังผา ๕๙ ไร่ อำาเภอ 

  สองแคว ๘๕ ไร่ และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๑๕ ไร่ มีการใช้จ่ายเงิน ๒,๕๔๒,๑๖๔  

  บาท ในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์การเพาะกล้า ค่าแรงงานในการ 

  เพาะกล้าไม้และขนส่ง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและเรียนรู้งานด้านส่งเสริม 

  อาชีพการเกษตรประณีตท่ีบ้านตีนตก อำาเภอปัว และมีการนำาผลผลิตท่ีได้ไป 

  จำาหน่ายที่ตลาดในอำาเภอเมืองน่านและตลาดอื่นๆ สร้างรายรับได้เป็นเงินทั้งสิ้น  

  ๑๕๕,๒๓๒ บาท

  

  ส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมเพื่อเสริมรายได้ ๕ แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ 

  บ้านน้ำาป้าก บ้านยอด บ้านเปียงซ้อ บ้านเปียงก่อและบ้านน้ำารี  

 นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการดำาเนินงานของกองทุนต่างๆ ทั้งกองทุนโรงสีข้าว  

กองทุนอาหารสัตว์ กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุนเครื่องบดข้าวโพด กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ปุ๋ย PR) มีการเก็บคืนลูกสุกร และจัดตั้งกองทุนหัตถกรรม/ 

การแปรรูป ปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะแข่น เพื่อรับมาตรฐาน อย. ส่งเสริม 

และสนับสนุนกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจเดิมในพื้นที่ เช่น มะนาว ส้มโอ มะแข่น พื้นที่ 

ตำาบลยอด โดย ดร.รวี เศรษฐภักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
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โครงการบริหารจัดการนำ้าอย่างยั่งยืน 
อ่างเก็บนำ้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี  

 เมื่อปิดทองหลังพระฯ ดำาเนินงานพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ีบ้าน 

โคกล่าม-แสงอร่าม อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มาได้ ๓ ปี จากการติดตามประเมิน

ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าเกิดปัญหาอุปสรรคบางเรื่อง แต่สามารถแก้ไขได้ด้วย 

การฟื้นฟูศักยภาพของคน ด้วยการเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ จากนักวิชาการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับชาวบ้าน เกษตรกร และอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านในพื้นท่ี  

เช่น การอบรมและฝึกปฏิบัติแปรรูปหมูโดยวิทยาลัยสารพัดช่าง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุดรธานี การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้นำ้าโดยโครงการชลประทาน

จังหวัดอุดรธานี การถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และ 

ฝึกปฏิบัติ การผลิตข้าวอินทรีย์โดยมูลนิธิข้าวขวัญ การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและทำาศูนย์ข้าว 

ชุมชน โดยสำานักงานเกษตรอำาเภอหนองวัวซอ การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารสู่โอทอป  

และการบริหารจัดการกลุ่มกองทุน โดยสำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอหนองวัวซอ และการดูแล 

สุขภาพสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ ได้แก่ หมู เป็ด กระบือ โดยสำานักงานปศุสัตว์อำาเภอหนองวัวซอ
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 ผลจากการฟื้นฟูคน ทำาให้ปัญหามีการแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยความคิดร่วมกันของ  

“คน” ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลังจากมีการต่อท่อส่งนำ้าจากฝายข้ีเกียเม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  

ระยะทาง ๙๐๒ เมตร มาเชื่อมต่อกับระบบท่อเดิมท่ีต่อไว้ในปี ๒๕๕๕ ทำาให้มีความยาวท่อ 

ส่งนำ้ารวมทั้งสิ้น ๖,๒๙๐.๐๖ เมตร พื้นท่ีรับนำ้า ๑,๒๙๗.๔๐ ไร่ ๑๓๙ แปลง ผู้รับประโยชน์  

๑๒๙ ราย เกินกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ๑,๒๔๓.๒๔ ไร่ ๑๒๑ แปลง ผู้รับประโยชน์ ๑๐๒ ราย 

แต่มีปัญหาที่เกษตรกรผู้ใช้นำ้าบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มผู้ใช้นำ้า มีการลักลอบเปิดนำ้า 

ใส่แปลงนาของตน ทำาให้เกษตรกรท่ีอยู่ปลายท่อไม่ได้รับนำ้า และเกษตรกรตามแนวลำาห้วย 

ขีเ้กยีไม่มนีำา้ทำานา เนือ่งจากนำา้จากฝายห้วยขีเ้กียไหลเข้าท่อทีต่่อใหม่ ไม่ไหลลงลำาห้วย ชาวบ้าน

จึงประชุมร่วมกัน และหาวิธีแก้ไขได้สำาเร็จด้วยการนำาท่อไปต่อเพิ่มให้มีช่องทางสำาหรับนำ้าไหล 

ลงลำาห้วยได้

 การส่งเสริมเล้ียงหมูเหมยซาน ซึ่งปรากฏว่า จากหมูที่สนับสนุนเริ่มต้นในปี ๒๕๕๔ 

จำานวน ๙๔ ตัว มีหมูเหมยซานทั้งหมด ๑๘๔ ตัว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีลูกหมู 

คืนเข้ากองทุนแล้ว ๑๕๙ ตัว แต่การที่หมูดำาไม่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงไม่มีผู้ต้องการ 

เลี้ยงอีก การคืนหมูเข้ากองทุนกลายเป็นภาระของกองทุน กลุ่มแม่บ้านกองทุนตลาด จึงทดลอง

แปรรูปอาหารจากหมู เช่น ไส้กรอกอีสาน และแหนมส้ม ซึ่งสามารถจำาหน่ายได้ดี  

 โครงการข้าวอินทรีย์ครบวงจร โดยสถาบันฯ ร่วมกับ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 

กรมการข้าว ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ครบวงจร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นแหล่ง 

ปลูกข้าวอินทรีย์ครบวงจรของจังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรนำาร่อง ๔๑ ราย รวม ๔๗ แปลง  

เนื้อที่ ๒๕๔ ไร่ ๑ งาน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์
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ทำาปุ๋ยอินทรีย์ และอบรมให้ความรู้การทำาข้าวอินทรีย์ ๘ ครั้ง ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะนำาข้าวไปตรวจว่าผ่านมาตรฐานข้าวอินทรีย์หรือไม่ 

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการศูนย์เมล็ดข้าวชุมชน ซ่ึงสำานักงานเกษตรอำาเภอหนองวัวซอ 

ส่งเสริมการทำาศูนย์ฯ โดยคัดเลือกเกษตรกร ๒๐ ราย มาเป็นผู้ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี และ 

สนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าว ๓,๐๐๐ กก.ในปี ๒๕๕๕ และ ๒,๐๐๐ กก.ในปี ๒๕๕๖ ซึ่งเกษตรกร 

ต้องคืนข้าว ๔๐ กก. ต่อการนำาเมล็ดพันธุ์ไป ๒๕ กก. การดำาเนินงานในปี ๒๕๕๕ เกษตรกร 

นำาข้าวมาคืนครบ และผลการตรวจพันธุ์ปนผ่าน ๙ ราย ส่วนปี ๒๕๕๖ การรอผลตรวจพันธุ์ปน

ใช้ระยะเวลานาน ชาวบ้านจึงขายข้าวไปก่อน

 การพัฒนา “คน” ก่อให้เกิดความรู้รอบด้าน ทั้งด้านเทคนิคที่ชาวบ้านได้รับการถ่ายทอด

จากหน่วยงานภายนอก เช่น การทำานำา้หมกัชวีภาพไล่แมลง  การทำานาโยน การทำานาข้าวอนิทรย์ี 

และการแปรรูปหมูเหมยซาน เป็นต้น 

 ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการนำ้าตามแนวท่อของกลุ่มผู้ใช้นำ้า

โดยสลับการปิดเปิดวาล์วให้เกษตรกรแต่ละโซนได้รับนำ้าทำานาทั่วถึง และเมื่อมีปัญหาพื้นที ่

บางโซนขาดนำา้กม็กีารประชมุปรบัตารางปิดเปิดนำา้ให้เกษตรกรพืน้ทีด่อนได้รบันำา้ตามแนวท่อด้วย 

เป็นต้น รวมท้ังการบริหารจัดการกองทุนการตลาด ที่แก้ปัญหาสุกรเหมยซานด้วยการแปรรูป 

นำาไปจำาหน่ายในวันประชุมหน่วยงานระดับอำาเภอและตลาดใกล้บ้าน

 ความรู้ด้านการสร้างกระบวนการ เช่น ชาวบ้านหมุนเวียนสับเปล่ียนกันมาลงแรงสร้าง

โรงสีข้าวชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมทำาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวม และการใช้

การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันมาสนับสนุนการพัฒนา 

 ที่สำาคัญ คือ ความรู้จากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน เช่น การใช้เปลือก 

กระโดน ซึ่งเป็นสมุนไพรป่ามารักษาอาการท้องร่วงของหมู ทำาให้ชาวบ้านแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 

ไม่ต้องพึ่งยาของกองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์

 การฟื้นฟูและพัฒนาคน ทำาให้การดำาเนินงานของกองทุนทั้ง ๑๐ กองทุน มีผลประกอบ

การเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

   ๑. กองทุนสุกร ผู้รับประโยชน์ ๓๕ ราย มีรายรับ  ๓๒,๙๐๐ บาท รายจ่าย ๔,๒๘๐ บาท  

  เงินคงเหลือ ๘๐,๒๔๐ บาท 

 ๒. กองทุนเป็ด ผู้รับประโยชน์ ๓๓ ราย มีรายรับ ๓๗,๓๗๖ บาท รายจ่าย ๑๙,๒๖๓ บาท  

  เงินคงเหลือ ๑๘,๑๑๓ บาท 

 ๓. กองทุนปุ๋ย ผู้รับประโยชน์ ๕๐ ราย มีรายรับ  ๑๖๐,๕๒๐ บาท รายจ่าย ๑๔๕,๗๘๐ บาท  

  เงินคงเหลือ ๖๖,๖๑๘ บาท 

 ๔. กองทุนยาและเวชภัณฑ์ ผู้รับประโยชน์ ๓๕ ราย มีรายรับ ๖,๕๑๐ บาท ไม่มีรายจ่าย  

  จึงมีเงินคงเหลือ ๖,๕๑๐ บาท 

 ๕. กองทุนโรงสีข้าว ผู้รับประโยชน์ ๕๒ ราย ยังไม่มีการดำาเนินการ มีเงินคงเหลือเป็น 

  มูลค่าหุ้น ๑๑๖,๖๐๐ บาท  

 ๖. กองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก ผู้รับประโยชน์ ๓๐ ราย มีรายรับ ๖,๕๓๖ บาท รายจ่าย 

  ๓,๐๘๐ บาท เงินคงเหลือ  ๒๘,๓๐๕ บาท 
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 ๗. กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้รับประโยชน์ ๔๑ ราย มีรายรับ ๒๓,๗๐๐ บาท ไม่มีรายจ่าย  

  เงินคงเหลือ ๑๒๔,๘๑๐ บาท 

 ๘. กองทุนตลาด ผู้รับประโยชน์ ๓๐ ราย มีรายรับ ๗๑,๐๐๙ บาท รายจ่าย ๖๗,๖๔๙ บาท  

  เงินคงเหลือ ๗,๓๑๐ บาท 

 ๙. กองทุนศึกษาดูงาน มีผู้มาดูงาน ๒,๕๙๑ ราย มีรายรับ ๔๘๘,๔๙๕ บาท รายจ่าย  

  ๔๖๗,๔๕๙ บาท เงินคงเหลือ ๙๙,๐๘๑ บาท 

 ๑๐. กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ำา ผู้รับประโยชน์ ๑๒๙ ราย มีรายรับ ๔,๕๙๐ บาท รายจ่าย 

  ๑,๘๓๐ บาท เงินคงเหลือ ๓,๗๔๐ บาท 

 

 จากประชากรทั้งสองหมู่บ้าน จำานวน ๒๕๘ ครัวเรือน มีชาวบ้านท่ีเข้าร่วมตั้งแต่เริ่ม

โครงการจนถึงปัจจุบัน  ๑๐๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๑  เคยเข้าร่วมกิจกรรม แต่ปัจจุบัน

หยุดทำาแล้ว ร้อยละ ๘.๙๑ ชาวบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการหรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

ร้อยละ ๕๐.๗๗ การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ คือ ลดรายจ่าย  

เพิ่มรายได้ ร้อยละ ๓๔ ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

 สร้างอาชีพ ร้อยละ ๒.๕ มีนำ้าทำาการเกษตร ร้อยละ ๒๐.๒๕ มีที่ปรึกษาช่วยให้องค์ 

ความรู้ในการประกอบอาชีพ ร้อยละ ๗ ภูมิใจที่ชุมชนเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก ร้อยละ 

๕.๒๕ มีความสุขเพราะลูกหลานกลับมาทำางานท่ีบ้าน ร้อยละ ๒ ชุมชนมีกิจกรรมและมี 

การสื่อสารกันมากขึ้น ร้อยละ ๑.๗๕ ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
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 บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการฯ คือ การติดตามผลการปฏิบัติงานมีความ

จำาเป็นมาก เพื่อรักษาความศรัทธาและผลที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้างระบบ

ให้ชุมชนดูแลรักษาร่วมกัน ควรระวังการพูดหรือการให้ข้อมูลท่ีจะเป็นการสร้างความคาดหวัง 

ให้แก่ชาวบ้านมากไป ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนให้กับชาวบ้าน 

ต้ังแต่ต้ังกองทุน เช่น บทบาทหน้าที่กรรมการและสมาชิกกองทุน การจดบัญชีรายรับรายจ่าย

ของกองทนุ การตัง้ระเบยีบกองทนุ และประชาสมัพนัธผ์ลการดำาเนนิงานกองทนุ เพือ่ใหช้าวบา้น

ได้รับประโยชน์ทั่วถึงและมีความโปร่งใส   

 นอกจากนี้ การขยับงานพัฒนาแต่ละช่วง ควรดูความพร้อมของชาวบ้านจริงๆ เช่น  

ความต้องการโรงสี แต่ยังไม่มีไฟฟ้าสามเฟส ทำาให้เดินเครื่องโรงสีไม่ได้ และการเล้ียงหมู 

โดยยังไม่ปลูกต้นกล้วยที่เป็นอาหารหมู หรือต้นกล้วยโตไม่ทันหมู เป็นต้น การทำางานกับ 

ชาวบ้านควรทำาความเข้าใจภูมิสังคม และหลักเหตุผล วิธีคิด และการมองโลกของชาวบ้าน และ

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับเหตุผลและภูมิสังคมของชาวบ้าน และควรมีการวางแผนร่วมกัน 

ระหว่างหน่วยงานราชการที่เข้ามาทำางานในพื้นท่ีกับชาวบ้าน เพื่อให้จัดกิจกรรมตามแผนงาน 

ตรงกับช่วงเวลาที่ชาวบ้านต้องการ
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โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 
บ้านบางกลอย–โป่งลึก จ.เพชรบุรี
 เพ่ือแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกะหร่าง หมู ่บ้าน 

บางกลอยและบ้านโป่งลึก ตำาบลห้วยแม่เพรียง อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ใจกลาง 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ป่าอาจถูกบุกรุกทำาลาย สัตว์ป่าถูกล่าเพื่อ 

การดำารงชีพ เนื่องจากปัญหาพื้นที่ทำาการเกษตรของชาวบ้านมีลักษณะลาดเอียงตามแนวภูเขา 

ทั้งยังขาดแคลนนำ้า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตการเกษตรตำ่า มีข้าวและแหล่งอาหาร 

ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในฐานะ

ผู้ประสานเชื่อมโยงการทำางานในพื้นที่ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการแก้ไขปัญหา

ท้ังระยะเร่งด่วน และส่งเสริมแผนการพัฒนาตามงบประมาณปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยหลกัการสำาคญั คอื ขา้ราชการในพืน้ที ่เปน็กลไกสำาคญัในการทำางาน ตามคำาสัง่ผูว้า่ราชการ

จังหวัด ที่ ๒๓๙/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำางานบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาชนบท 

เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ บ้านบางกลอย-โป่งลึก ประกอบด้วยคณะทำางานฯ  

ด้านอำานวยการ และคณะทำางานฯ ด้านปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ดำาเนินการหลัก และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้สนับสนุน 

การทำางาน
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 สำาหรับแผนแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้ 

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของในทุกกิจกรรม 

การพัฒนา ผ่านกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้น ๒ เรื่อง ได้แก่

 ๑. การจัดทำาแปลงสาธิตชาวบ้านปลูกผักกินเอง เพราะจากการสำารวจข้อมูลพื้นที่ 

พบว่ารายจ่ายอันดับ ๓ ของหมู่บ้านรองจากข้าวและเครื่องดื่มมึนเมา คือ การที่ชาวบ้าน 

ต้องเสียเงินซื้ออาหาร ไม่สามารถปลูกกินเองได้เพียงพอ ปิดทองหลังพระฯ จึงเริ่มให้ความรู ้

จากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เช่น การยกแปลง กรณฝีนตกต้องทำาในลกัษณะแปลงทีส่งู มีร่องนำา้ไหล  

ทำาให้ผักไม่เน่าเสีย ได้ผลผลิตมาก มีการสร้างตัวอย่างร่วมกับชาวบ้านในการปลูกผักไว้บริโภค 

ในครอบครัวก่อน เช่น ผักบุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม ผักชี มะเขือม่วง มะเขือยาว

หอมต้น คะน้า กวางตุ้ง แฟง ผักกาดขาว สะระแหน่  โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ต่างๆ ช่วยกันดำาเนินการ ท้ังเกษตรอำาเภอ พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์อำาเภอ พัฒนาการอำาเภอ   

ประมงจงัหวดั ร่วมกบัผูน้ำาชมุชนและเจ้าหน้าทีม่ลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ โดยใช้พืน้ทีส่าธารณประโยชน์

เป็นแปลงสาธิตปลูกผัก และชาวบ้านมีส่วนร่วมออกแบบการทำาแปลงสาธิตปลูกผัก และวาง

ระบบนำ้า

 ผลท่ีเกิดข้ึน นอกจากชาวบ้านมีผักไว้กินแล้ว ในช่วงเวลาการปลูกประมาณ ๓ เดือน 

ผลผลิตท่ีได้ท้ังหมดประมาณ ๑,๓๒๘ กิโลกรัม ชาวบ้านสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อ 

เทียบกับราคาซื้อปกติ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓๔,๗๐๐ บาท หรือเฉลี่ยประมาณ  ๒๖๐ บาท 

ต่อครัวเรือน ท่ีสำาคัญคือ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สำาคัญของชาวบ้านในการบริหารจัดการ 

ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ชาวบ้านดูแลแปลงผักมีการแบ่งโซน แบ่งกลุ่มย่อย ดูแล  

รดน้ำาใสปุ่ย๋ กำาจดัวชัพชื และวางแผนรปูแบบการจดัแปลงผกั มกีารประยกุตแ์นวทางของสถาบนัฯ 

มาปลูกพืชผักท้องถิ่นตามความต้องการของชาวบ้านเอง

 ๒. การพัฒนาระบบนำ้าระยะเร่งด่วน สนองพระราชดำาริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ในการจัดหานำ้าให้ชาวบ้านใช้ทำาการเกษตร และทันใช้ในฤดูการเพาะปลูกปี ๒๕๕๖ 

โดยวิธีสูบนำ้าด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ จากแม่นำ้าเพชรบุรีมายังถังพักนำ้า (ถังเก็บนำ้า

สำาหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง) แล้วสูบต่อไปยังสระเก็บนำ้าขนาด ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่บ้าน 

บางกลอย และสระเก็บนำ้าขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่บ้านโป่งลึก โดยมีระบบการกระจาย

นำ้าสู่แปลงนา คือ 

 ที่บ้านบางกลอย ใช้ท่อส่งนำ้า รวมระยะทางประมาณ ๓,๘๔๓ เมตร และกระจายนำ้า 

โดยใช้วิธีกาลักนำ้า กระจายลงสู่แปลงนาทั้ง ๓ โซนที่อยู่ตำ่ากว่าสระ ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

ส่วนพ้ืนท่ีท่ีอยู่สูงกว่าสระ ใช้การสูบนำ้าจากสระขึ้นไปยังถังเก็บนำ้า ๒,๐๐๐ ลิตร ๙ ใบ แล้ว 

ต่อท่อกระจายสู่แปลงนา 

 ทีบ้่านโป่งลกึ (โซนบน) พืน้ทีป่ระมาณ ๑๕๓ ไร่ ใช้ระบบกาลกันำา้จากสระ ๑,๐๐๐ ลกูบาศก์

เมตร ระยะท่อประมาณ ๑,๘๐๗ เมตร กระจายสู่แปลงนาที่แบ่งเป็น ๓ โซน

 การดำาเนินงานดังกล่าว พบว่า ต้องใช้นำ้ามันดีเซลในการสูบนำ้าเครื่องละประมาณ 

๓๐-๓๕ ลิตรต่อวัน หรือ ๖๕ ลิตรต่อวัน ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทั้งยังไม่มั่นคงหากอุปกรณ์
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ขัดข้อง ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ ปรึกษาหารือและมีความเห็น 

ร่วมกันว่า ควรหานำ้าต้นทุนที่ลดการสูบนำ้าได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

ในการแก้ปัญหาท่ีบ้านโป่งลึก ด้วยการต่อท่อจากห้วยสระหินมายังสระ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร ใช้ท่อ ๖ นิ้ว ๑๓๕ ท่อน ท่อ ๓ นิ้ว ๗๓ ท่อน และใช้เวลาต่อท่อ  

๓ วัน ด้วยแรงงานวันละ ๒๐ คน สำาเร็จเรียบร้อย มีแหล่งนำ้าธรรมชาติใช้ในสระบ้านโป่งลึก 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-มกราคมของทุกปี

 ส่วนท่ีบ้านบางกลอย ชาวบ้านเสนอให้สร้างฝายที่ห้วยกระทุ้งกลอง ความสูงประมาณ 

๒๓๘ ม.รทก. ซึ่งมีปริมาณนำ้าในเดือนกันยายน ๔๘๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และต่อท่อส่งนำ้า

ขนาด ๖ นิ้ว ลด ๔ นิ้ว ลดเหลือ ๓ นิ้ว แยกเป็น ๒ ทาง ระยะทาง ๕,๙๐๐ เมตร เข้าถัง 

เก็บนำ้าสูง ๒๐๒ ม.รทก. และสระ ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วกระจายนำ้าเข้าสู่แปลงนา  

ซึ่งแผนนี้ได้รับความเห็นชอบจากโครงการชลประทานเพชรบุรีและสถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบุรี

แล้ว ต่อจากแผนระยะเร่งด่วน จะเป็นแผนพฒันาตามงบประมาณปกตขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

ได้แก่ 

 ๑. แผนงานด้านการเกษตร ประกอบด้วย โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ การทำานา 

ขั้นบันได การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช การสนับสนุนพันธุ์ข้าว การดูแลรักษาข้าว  

การเก็บเกี่ยวการปลูกพืชระยะส้ันและระยะยาว เน้นการจัดการพื้นที่ ๒ ไร่ต่อครอบครัว  

ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่มีผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และการใช้ 

แหล่งอาหารในชุมชนเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมูเหมยซาน ปลาแม่น้ำาเพชรบุรี (ปลาพวง) 

และมีการบริหารจัดการในรูปแบบของกองทุน
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 ๒. การจัดการท่ีดินท่ีทำากิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เริ่มจากการปรับพื้นที่ทำากินเดิม 

โดยนำาแนวทางการผ่อนผันตามมติ ครม. ๒๕๔๑ มาปรับใช้ ในปี ๒๕๕๖ นี้ มีการเปิดพื้นที่ 

และปรับเป็นขั้นบันได ๔๙๔.๘๓ ไร่ ที่บ้านบางกลอย และ ๒๙๗.๑๓ ไร่ ที่บ้านโป่งลึก ๑๙๗.๗๐ 

ไร่ เพื่อปลูกนาขั้นบันได ๑๓๓.๓๙ ไร่ โดยชาวบ้าน ๖๓ ราย ในจำานวนนี้ ๒๑ ราย ไม่มีที่เป็น

ของตนเอง และอาศัยทำากินในพ้ืนที่ที่ญาติแบ่งให้ใช้ประโยชน์ ชาวบ้าน ๓๗ ราย ปลูกพืช 

ในสภาพพ้ืนท่ีลาดเอียง ๑๖๐.๒๑ ไร่ เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ๑๘๔.๐๗ ไร่ และเป็นพื้นที่สำาหรับ 

สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น สระเก็บนำ้า บ่อดักตะกอน แปลงเพาะ กระท่อมพักทำานา ๑๗.๑๖ ไร่ มี

การปลกูข้าวด้วยวธิดีัง้เดมิ ๒๐ ราย ๔๙.๑๘ ไร่ และทำาการเกษตรผสมผสาน ๓๒ ราย ๒๖๖.๑๖ ไร่ 

 ๓. การบำารุงรักษาดิน ดำาเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำา ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีการสำารวจสภาพชุดดินในพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 

หรือไม่ เหมาะกับการเพาะปลูกพืชประเภทใด พร้อมกับปรับสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะลาดชัน 

หรอืเนนิเขาใหเ้ปน็ขัน้บนัได  โดยอทุยานแหง่ชาตแิกง่กระจาน รว่มกบัสถานพีฒันาทีด่นิเพชรบรุ ี

เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคุมดูแล โดยการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดจะใช้การส่องกล้องวัด

ระดับตามแนวเส้น contour และหาแนวระดับของพื้นที่ร่วมกับการส่องกล้อง เอ-เฟรม คือ 

อุปกรณ์ใช้หาแนวระดับสำาหรับปลูกพืชขวางแนวลาดชัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ง่ายๆ ที่เกษตรกร 

สามารถทำาใช้ได้เอง 

 การทำาแปลงนาขั้นบันได ได้รับความร่วมมือด้านแรงงานจากชาวบ้านทั้ง ๒ หมู่บ้านเป็น

อย่างดี ทำาให้สามารถเปิดพื้นที่และปรับเป็นขั้นบันได รวมทั้ง ๒ หมู่บ้านได้ ๔๙๗ ไร่ จากพื้นที่

เป้าหมาย ๕๕๕ ไร่
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 ทัง้นี ้สถานพีฒันาทีด่นิเพชรบรุไีดเ้ขา้มาสนบัสนนุ ใหค้วามรูเ้รือ่งในการปรบัปรงุบำารงุดนิ

ด้วยการหว่านปอเทือง ถั่วพร้า โดโลไมท์ และการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำา

 ๔. การเกษตร ในปี ๒๕๕๖ มีการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจรในนา 

ขั้นบันได มีชาวบ้านเข้าร่วมจำานวน ๖๖ ราย พื้นที่ ๑๔๕.๐๙ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ที่มี 

ชาวบ้านเข้าร่วมปลูกข้าวเพียง ๓๓ ราย มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ โซน คือ โซน A B และ C 

ทีบ่า้นบางกลอย โซน D อยูท่ีบ่า้นโปง่ลกึ แตล่ะโซนจะมผีูเ้ชีย่วชาญมาถา่ยทอดความรูแ้ละลงมอื

ปฏิบัติการจริง โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และจังหวัดเพชรบุรี 

เป็นผู้เช่ือมโยงผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาดำาเนินโครงการข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร 

๔ คณะ คือ 

 พื้นที่โซน A ดูแลรับผิดชอบโดยนายรัชยุทธ วรรณศิริบุญและคณะ ส่งเสริมให้ความรู้ 

ด้านการเกษตรรูปแบบ P.R. Model เน้นการเตรียมดินก่อนการปลูกข้าว โดยการใส่ปุ๋ย P.R.  

ในอัตราส่วนประมาณ ๘๐ กก.ต่อไร่ เพื่อปรับปรุงบำารุงดิน เสริมธาตุอาหารในดินให้เหมาะกับ

การเพาะปลูก หลังจากต้นข้าวเจริญเติบโตประมาณ ๒๐-๓๐ วัน จะใส่ปุ๋ยเพื่อบำารุงต้นข้าว 

โดยแนะนำาใหพ้น่ผงซปุเปอรโ์ซคอน  และน้ำาฮวิมกิทีผ่สมกบักรดอะมโิน  เพือ่เรง่การเจรญิเตบิโต

ของต้นข้าว

 ปัญหาที่พบจากการดำาเนินงานที่ผ่านมา คือ ต้นข้าวเหลือง รากเน่าตาย โดยมีสาเหตุ

จากน้ำาขังในแปลงนาหลายวัน เพราะพันธุ์ข้าวไร่ไม่ชอบน้ำาขัง วิธีแก้ปัญหา คือ ปล่อยน้ำาออก

จากแปลงนาให้หมด ให้ดินมีความชื้นก็พอ แล้วใช้เครื่องพ่นหรือหว่านซุปเปอร์โซคอนให้ทั่ว 

กระทงนาที่มีปัญหา ในปริมาณ ๑๐ กก.ต่อไร่ ต้นข้าวที่ตายให้ปลูกซ่อม ไม่ต้องไถพรวนใหม่ 

เพราะดินที่หว่านปุ๋ย P.R. แล้ว เป็นดินที่พร้อมปลูกได้เลย เมื่อข้าวฟื้นได้ ๕-๗ วัน ให้พ่นน้ำา 

ฮิวมิก เน้นที่หน้าดินหรือโคนต้นข้าว ในอัตราส่วนน้ำาฮิวมิก ๑ ลิตรต่อน้ำา ๒๐ ลิตร ปัญหาข้าว

ไม่งอก แก้ด้วยการหยอดข้าวซ่อม โดยนำาพันธุ์ข้าวแช่น้ำา ๑ วัน อบไว้ ๑ คืน แล้วนำามาคลุกกับ

ซุปเปอร์โซคอนก่อนนำาไปหยอด

 ผลการดำาเนนิงานในปจัจบุนั มกีารใสปุ่ย๋บำารงุตน้ขา้วเปน็ระยะ แตย่งัพบปญัหาขา้วเหลอืง

บริเวณที่มีน้ำาขัง วิธีแก้ปัญหา ปล่อยน้ำาออกจากแปลงนา และฉีดน้ำาฮิวมิกที่ผสมกับกรดอะมิโน  

และโซคอน เน้นฉีดบริเวณที่ข้าวเหลือง บริเวณที่ข้าวสมบูรณ์ฉีดบำารุงปกติ

 พ้ืนท่ีโซน B ดูแลรับผิดชอบโดยมูลนิธิข้าวขวัญ ส่งเสริมให้ความรู้แบบเกษตรยั่งยืน  

เน้นให้ชาวบ้านปลูกข้าวตามวิถีเดิม และติดตามการเจริญเติบโต ดูสภาพปัญหาและหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปลูกข้าววิถีเดิม

 ปัญหาท่ีพบจากการดำาเนินงานที่ผ่านมา คือ มีเพลี้ยมากินต้นข้าว ต้นข้าวเหลือง  

ข้าวไม่งอก วัชพืชข้ึนในแปลงนามากและแดดร้อน ทำาให้ดินแข็ง ข้าวไม่สามารถเติบโตได้  

วิธีแก้ปัญหา คือ หยอดข้าวซ่อมเฉพาะหลุมที่ข้าวไม่ขึ้น ปล่อยน้ำาเข้าแปลงเพื่อให้ความชุ่มชื้น 

กับดิน แต่หากแดดร้อนจัด จะไม่ปล่อยน้ำาเพราะอาจทำาให้รากข้าวเน่า กำาจัดวัชพืช เมื่อข้าวโต

ประมาณ ๕๐ ซม. จะฉีดปุ๋ยน้ำาอินทรีย์เอส-แมททริกซ์ สูตร ๑ เพื่อบำารุงต้นข้าวและเร่งการเจริญ

เติบโต สามารถแก้ไขได้บางส่วน
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 ผลการดำาเนนิงานในปจัจบุนั มกีารใสปุ่ย๋บำารงุตน้ขา้ว แตพ่บปญัหาแมลงศตัรพูชืรบกวน  

แก้ไขโดยฉีดพ่นปุ๋ยน้ำาเอส-แมททริกซ์ สูตร ๔ และน้ำาหมักสะเดาเพื่อไล่แมลง หลังจากฉีด 

พบปัญหาลดลง

 พื้นที่โซน C ดูแลรับผิดชอบโดยสถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบุรี ส่งเสริมให้ความรู้การเพิ่ม

ผลผลิตการเกษตรด้วยนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ในขั้นตอนเตรียมดิน แนะนำาให้ชาวบ้าน 

ใส่ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อปรับปรุงบำารุงดินและเสริมธาตุอาหารในดินในอัตราส่วน

ประมาณ ๑๐๐ กก.ต่อไร่ และฉีดพ่นปุ๋ยน้ำาหมักชีวภาพที่หมักจากเศษอาหารและผลไม้ให้ 

ทัว่แปลงนา เพือ่เพิม่ธาตอุาหารในดนิ หลงัจากทีข่า้วเจรญิเตบิโตไดป้ระมาณ ๒๐-๓๐ วนั แนะนำา

ให้ฉีดปุ๋ยน้ำาหมักชีวภาพเพ่ือบำารุงต้นข้าว และป้องกันและกำาจัดแมลงศัตรูพืชโดยการใช้ปุ๋ย 

น้ำาหมัก (พด.๗) ท่ีใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในพื้นที่ เช่น หัวกลอย ฝักคูน สาบเสือ บอระเพ็ด 

พริก เมล็ดสะเดา เป็นวัตถุดิบ

  ปัญหาที่พบ คือ ข้าวไม่งอก เนื่องจากพื้นที่มีหินมาก วิธีแก้ปัญหา คือ หว่านปุ๋ยหมักเพิ่ม 

และฉีดปุ๋ยน้ำาหมักชีวภาพเพื่อเตรียมดิน เพื่อเพิ่มดิน และหยอดข้าวซ่อม และแก้ปัญหา 

หยอดข้าวแล้วมีมดและนกมากินเมล็ดข้าวด้วยการฉีดพ่นน้ำาหมักสารควบคุมแมลงศัตรูพืช  

โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗  ในอัตราส่วน ๕ ช้อนโต๊ะกับปุ๋ยน้ำาหมักชีวภาพ ๒ ช้อนโต๊ะต่อน้ำา 

๒๐ ลิตร และทำาหุ่นไล่กา เพื่อไล่นก
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 ผลการดำาเนินงาน แม้จะมีการฉีดปุ๋ยน้ำาหมักชีวภาพเป็นระยะ แต่ยังพบปัญหาข้าวโตช้า 

จงึแกป้ญัหาดว้ยการใสปุ่ย๋หมกัอนิทรยีค์ณุภาพสงู และฉดีปุย๋น้ำาหมกัชวีภาพมากกวา่เดมิ ปญัหา

แมลงศัตรูพืช หนอนม้วนใบ รบกวนต้นข้าว แก้ด้วยการฉีดพ่นน้ำาหมักสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 

ที่ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๗ ในอัตราส่วน ๕-๗ ช้อนโต๊ะต่อน้ำา ๒๐ ลิตร ช่วงระยะระบาดให้ฉีด

ทุก ๓ วัน

 พื้นที่โซน D จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบ มีการส่งเสริมให้ความรู้การเกษตร

ธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี EM การใส่ปุ๋ยเตรียมดิน แนะนำาให้ใส่ปุ๋ยโบกาฉิให้ทั่วและพรวนดิน 

และไถกลบในอัตราส่วนประมาณ ๑๐๐ กก.ต่อไร่ และฉีด EM เพื่อให้ดินมีจุลินทรีย์ ช่วยปรับ

สภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดินให้มีความสมดุล ให้ดินมีความร่วนซุย อุ้มน้ำา และอากาศผ่าน

ได้ดี หลังจากข้าวมีอายุ ๒๐-๓๐ วัน ให้ฉีด EM เพื่อบำารุงต้นข้าว

 ปัญหาที่พบ คือ ข้าวไม่งอก ซึ่งสาเหตุอาจมาจากเมล็ดพันธุ์เปียกฝน ทำาให้จมูกข้าวเน่า 

เมล็ดข้าวเสีย เมื่อนำาไปปลูก รากก็จะไม่งอก หรืออาจจะนำาเมล็ดพันธุ์แช่น้ำา EM ท่ีมีความ 

เข้มข้นนานเกินไป วิธีแก้ปัญหา คือ หยอดข้าวซ่อมในหลุมที่ไม่งอก ถ้าไม่หยอดซ่อมให้แยก 

ต้นข้าวจากหลุมที่ขึ้นเยอะไปปลูก

 แม้มีการฉีด EM เพื่อบำารุงต้นข้าวเป็นระยะ แต่ยังพบปัญหาแมลงศัตรูพืชรบกวน  

เช่น หนอนม้วนใบ หนอนกอ แต่ไม่ถึงขั้นระบาด จึงแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มความเข้มข้น 

ของ EM จาก ๕-๖ ช้อนโต๊ะ เป็น ๑ แก้วต่อน้ำา ๒๐ ลิตร และฉีดพ่นน้ำาส้มควันไม้ร่วมด้วย 

นอกจากน้ี ยังพบปัญหาใบไหม้ ซึ่งเกิดหลังจากการเข้าทำาลายของหนอน ทำาให้เชื้อราเข้าไป

ทำาลายต้นข้าว
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 นอกจากการเช่ือมโยงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๔ คณะ มาดำาเนินโครงการผลิต 

ข้าวอินทรีย์ครบวงจรแล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวรายแปลง ในทุกโซน  

พื้นที่ ๑ ตารางเมตร เพื่อดูความสมบูรณ์ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของต้นข้าวทุกแปลง 

ในทุกโซน เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกัน 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลผลิตข้าวจำาแนกตามโซน (วิธีการปรับปรุงดินและใส่ปุ๋ย)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๖)

โซน ชื่อ-นามสกุล พื้นที่ปลูก
(ไร่)

ผลผลิต ผลผลิตที่ได้
(กก.)

ผลผลิตเฉลี่ย 
กก./ไร่

ผลผลิตสูงสุด  นายทองดี ชายา ๓.๑๙ ๑,๑๗๒ ๓๖๗.๔

ผลผลิตต่ำาสุด  นายบุญชู พุกาด ๐.๙๕ ๒๔ ๒๕.๒๖

ผลผลิตสูงสุด  นายทิโจ เจริญสุข ๑.๔๓ ๓๙๕.๔ ๒๗๖.๕

ผลผลิตต่ำาสุด  นางสาวบลุ พุกาด ๒.๐๕ ๑๐๐.๒ ๔๘.๙๘

ผลผลิตสูงสุด  นายตุลุ ปานดุก ๒.๗๒ ๑,๐๔๐.๖ ๓๘๒.๕๗

ผลผลิตต่ำาสุด  นายยอ แครจี ๓.๓๔ ๑๒๔.๘ ๓๗.๓๗

 

ผลผลิตสูงสุด  นายนก วัชระ ๑.๗๖ ๔๘๑.๔ ๒๗๓.๕๒

ผลผลิตต่ำาสุด  นายตะเคียนทอง เจริญสุข ๐.๘๔ ๘๐.๔ ๙๕.๗๑

A

B

C

D

บ้านบางกลอย

บ้านโป่งลึก
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 การดำาเนินงานระยะต่อไป นอกจากการปลูกพืชหลังนา ท่ีเกษตรอำาเภอแก่งกระจาน 

จะส่งเสริมตามความต้องการของชาวบ้านด้วยพืช ๖ ชนิด คือ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ฟักทองพันธุ์

ผิวคางคก ถั่วฝักยาว ข้าวโพด พริก และหาตลาดรองรับผลผลิตของชาวบ้านให้ ยังมีโครงการ

พัฒนาการเกษตรพื้นที่ลาดเอียง คือ การจัดทำารูปแบบการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

๗ รูปแบบ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยไม้ผล พืชไร่ พืชผักสวนครัว และสมุนไพร  

โดยสอบถามความตอ้งการปลกูพชืของชาวบา้นแลว้นำามาพจิารณาความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ 

สภาพภูมิอากาศ และปริมาณการใช้น้ำา

 ทั้งนี้ หลักในการทำาแผน คือ “ทำาแผนบนกระดาษ” ก่อนลงมือปฏิบัติการจริง เน้นการ 

มีอยู่มีกิน การเชื่อมโยงกับทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชอาหารเพื่อบริโภคในครอบครัว ให้มีกินก่อน 

เหลือแล้วจึงขาย และเพื่อให้ผลผลิตต่อเนื่อง จึงใช้รูปแบบการทำาไร่นาสวนผสมให้ชาวบ้าน 

มีรายได้รายวัน รายเดือน รายปี โดยมีกระบวนการระดมความเห็น การทำาประชาคมหมู่บ้าน  

และการบูรณาการงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของชาวบา้น เพือ่สนบัสนนุใหช้าวบา้นปลกูขา้ว และพชืผลการเกษตรอืน่ๆ ใหไ้ดผ้ลผลติพอเพยีง

เลี้ยงครอบครัว เช่น รูปแบบการใช้พื้นที่ ๒ ไร่ แบ่งเป็นการปลูกพืชยั่งยืน ๑ ไร่ (ทุเรียน กล้วย

น้ำาว้า ขมิ้น พริกกะเหรี่ยง) ปลูกพืชหมุนเวียน ๒ งาน (มะเขือ ฟักทอง ข้าวโพด) และปลูกพืช

สวนครัว-เลี้ยงสัตว์สำาหรับรับประทานในครอบครัว ๒ งาน โดยมีปริมาณความต้องการพืช ดังนี้

 นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูก

ให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ เน้นผลผลิต Green Food ไม่มีการใช้สารเคมี รวมท้ัง 

การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพอากาศ ศักยภาพด้านการตลาด ความถนัด และ 

ความต้องการของชาวบ้าน เช่น การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำาหรับการเพาะปลูก 

การทำา EM Ball การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมโรคเชื้อราโรคพืช เช่น รากเน่าโคนเน่า 

โดยเกษตรอำาเภอแก่งกระจาน เป็นต้น

ความต้องการปลูกพืชตามสภาพพื้นที่ลาดเอียง (ต้น)

 ทุเรียน  ๒,๔๔๗

 เงาะ  ๔๖๐

 ลองกอง  ๕๘๒

 มังคุด  ๑,๐๓๐

 มะพร้าวน้ำาหอม  ๓๗๕

 มะขาม  ๓๐๐

 ส้มโอ  ๔๕

 มะขามเปรี้ยว  ๕

 มะปริง  ๒๐

 มะปราง  ๒๐

 ชื่อ รวม  ชื่อ รวม

 มะไฟ  ๔๐

 มะกรูด  ๕

 มะนาว  ๗๓๓

 ไม้ไผ่  ๕๐

 ไผ่หวาน  ๑๐

 ลำาไย  ๕๐

 ชมพู่  ๔๐

 มะม่วงมัน  ๔๐

 ส้ม  ๒๐
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 • ปศสุตัว ์สำารวจและพจิารณาความเหมาะสม ประเภทและรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัสภาพ 

พ้ืนท่ี และความต้องการของชาวบ้าน ที่ต้องไม่มีผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

โดยผลสรุปประเภทการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกรพันธุ์เหมยซาน ไก่พันธุ์พื้นเมือง และเป็ดเทศ  

โดยมีการบริหารจัดการในรูปกองทุน

 • ประมง สำานักงานประมงอำาเภอแก่งกระจานดำาเนินการตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำา 

ในพ้ืนท่ีเพ่ือปล่อยพันธุ์ปลาท่ีเหมาะสมให้ขยายพันธุ์ในพื้นที่กลางน้ำาและปลายน้ำาต่อไป มีการ

ปล่อยพันธุ์ปลาแล้ว ๒ ครั้ง รวม ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ได้แก่ ปลาจาด ปลาพวง ปลาสร้อยนกเขา  

ซึ่งเป็นปลาพันธุ์พื้นถิ่น และปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นประเภทกินพืชอีก ๕๐,๐๐๐ ตัว ตามบ่อพวง 

ในพื้นที่เพิ่มเติม เช่น ปลาจีน ปลายี่สก ปลานิล ปลาตะเพียน เป็นต้น เพื่อเสริมศักยภาพ 

แหล่งอาหารให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนพันธุ์ปลาและพันธุ์กบให้อุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจานมอบให้ชาวบ้านนำาไปขยายพันธุ์ต่อไป

 • ประเพณีวัฒนธรรม รักษาความสัมพันธ์กับผู้นำาทางจิตวิญญาณในพื้นที่ เป็นการ 

ให้ความเคารพ ให้เกียรติและให้ความสำาคัญ รับรองการเป็นผู้นำาชาวบ้านสำาหรับการพัฒนา 

ในอีกทางหนึ่ง ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่โดยจัดพิธีวางแม่ข้าว 

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่แปลงนาของนายทองดี ชายา บริเวณด้านหลังแปลงเกษตร

ทดลองบ้านบางกลอย ซึ่งเป็นพิธีท่ีทำาช่วงก่อนการปลูกข้าว เพื่อบอกกล่าวขอให้พระแม่โพสพ 

ช่วยดูแลข้าวท่ีกำาลังจะปลูกให้เจริญงอกงามดี ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเริ่มปลูกข้าวในเดือน ๘ 

และวันที่เหมาะในการทำาพิธีคือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่ตรงกับวันข้างขึ้น

 • อนุรักษ์สัตว์ป่า รณรงค์อย่างจริงจังในการห้ามล่าสัตว์ป่าเด็ดขาด โดยให้ชาวบ้าน 

ช่วยกันควบคุม ดูแลกันเอง ควบคู่กับการตรวจสอบสถิติสัตว์ป่าท่ีตาย หรือซากสัตว์ป่าท่ี 

ตรวจพบ ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดได้ทางหนึ่ง ทำาให้มีรอยเท้าสัตว์ป่า เช่น เก้ง  กวาง  หมูป่า มาปรากฏ

ในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ยังทำาการสำารวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า เพื่อศึกษา

และวิเคราะห์ นำาไปใช้เป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จ ในการหาแนวทางที่เหมาะสมให้สัตว์ป่าสามารถ

ดำารงชีวิตร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ 
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โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์
 คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชดำาริมีมติเมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบความร่วมมือระหว่างกองทัพบก 

กับสถาบันฯ ในการดำาเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

เพ่ือสร้างต้นแบบการประยุกต์แนวพระราชดำาริ “แก้มลิง” ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ  

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอีก ๖ หน่วยงาน คือ สำานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.) มูลนิธิ 

อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมป์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) หรือ Gistda โดยปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่าง 

หน่วยงานทั้งหมด

 โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เริ่มต้นอย่างเป็น 

รูปธรรม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ หลังจากจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวย

การระดับจังหวัด ซึ่งมี ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วน

ราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นกรรมการ 
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 พร้อมท้ังคณะทำางานดำาเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ ๒ คณะ คือ คณะทำางานด้าน 

ระบบน้ำา ประกอบด้วยผู้แทนจากสำานักงานโครงการชลประทานที่ ๖ และสำานักกิจกรรมพิเศษ 

กรมชลประทาน สำานักงานทรัพยากรน้ำา ภาคที่ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำานัน 

ผูใ้หญบ่า้น สำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (Gistda) มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

 คณะที่ ๒ คือ คณะทำางานด้านงานมวลชน มีนายอำาเภอร่องคำาและนายอำาเภอกมลาไสย 

เป็นประธานร่วมคณะทำางาน ประกอบด้วย ปลัดอำาเภอ พัฒนาการอำาเภอ เกษตรอำาเภอ 

ปศุสัตว์อำาเภอ ประมงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการดำาเนินกิจกรรม ๗ เรื่อง ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ  

สรุปผลการจัดเวทีสร้างความเข้าใจ สรุปการสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม จัดประชุมคืน 

ข้อมูลให้ชาวบ้าน การดำาเนินงานของกรมที่ดิน การแถลงข่าวเก่ียวกับโครงการพัฒนาแก้มลิง 

หนองเลิงเปือยฯ กิจกรรมการพัฒนาของ ๖ กองพันทหารช่างและการลงพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

ของทหารหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา 
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 กจิกรรมการสรา้งความเขา้ใจ มีทัง้การสรา้งความเขา้ใจกับหนว่ยงานราชการระดบัอำาเภอ/

จังหวัด เพื่อวางแนวทางการทำางานและจัดทำาแผนปฏิบัติ และการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน

ทั้งเวทีที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านและชักชวน 

ให้ชาวบ้านมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนา

 ผลการจัดเวทีสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้าน ๕๓ หมู่บ้าน ๑๕ ครั้ง แต่ละครั้งมีชาวบ้าน

เข้าร่วมเฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๓๓ จาก ๔,๗๕๓ ครัวเรือน และมีมติเห็นชอบให้ดำาเนินการ 

เป็นเอกฉันท์ทุกครั้ง โดยรูปแบบการดำาเนินงาน มีการปรับตามลักษณะภูมิสังคมและลักษณะ 

ทางประชากรศาสตร์ คือ ให้ชาวบ้านเป็นผู้กำาหนดเวลาที่พร้อมให้ราชการเข้าไปทำาความเข้าใจ 

ก่อนจัดเวทีฯ ทีมปฏิบัติการพื้นที่จะต้องทำาความเข้าใจบริบทชุมชนก่อน โดยศึกษาข้อมูล ลงไป

ดใูหเ้หน็กบัตา และทำาความเขา้ใจเบือ้งตน้กบักำานนั ผูใ้หญ ่บา้น เพือ่สรา้งกระบอกเสยีงทีส่ำาคญั

บอกต่อชาวบ้านได้อย่างถูกต้อง

 มกีารปรบัรปูแบบเวทตีามสถานการณ ์ใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติชาวบา้นและกลุม่เปา้หมาย 

ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่ตายตัว เช่น ให้ชาวบ้านเป็นคนตั้งคำาถามที่สงสัย ราชการเป็นฝ่ายตอบ ในกรณี 

ที่ชาวบ้านมีพื้นฐานความรู้อยู่แล้ว เป็นต้น ใช้ส่ือช่วยในการสร้างความเข้าใจ ท้ังคลิปเสียง  

วีดิทัศน์ เป็นต้น และหลังจบเวที ทีมปฏิบัติงานจะลงพื้นที่กระตุ้นความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

 การสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม โดยคณะทำางานเก็บข้อมูลระดับตำาบล ๔ คณะ ร่วมกับ

จิตอาสาในหมู่บ้าน ๓๗๖ คน ในปี ๒๕๕๖ สามารถเก็บข้อมูลได้แล้วเสร็จ ๔,๐๐๖  หลังคาเรือน 

คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓ จากจำานวนหลังคาเรือนที่อยู่จริงใน ๕๓ หมู่บ้าน ๔,๗๕๓ หลังคาเรือน  

 ลุ่มน้ำาห้วยนาเรียง ๒๖๗ ๒๓๗ ๒๖ ๔  ๒๓๗ ๑๐๐.๐ ๐ ๐.๐

 ลุ่มน้ำาห้วยขี้นาค ๕๗๕ ๔๖๒ ๑๐๙ ๔  ๔๖๒ ๑๐๐.๐ ๐ ๐.๐

 ลุ่มน้ำาห้วยอัคคะ ๓๙๑ ๓๑๘ ๖๗ ๖  ๓๑๘ ๑๐๐.๐ ๐ ๐.๐

 ลุ่มน้ำาหนองเลิงเปือย ๑,๙๔๕ ๑,๕๕๒ ๓๗๕ ๑๕ ๓ ๑,๔๓๕ ๙๒.๕ ๑๑๗ ๗.๕

 ลุ่มน้ำาห้วยทราย ๑,๗๕๖ ๑,๒๐๘ ๕๓๔ ๑๔  ๗๘๕ ๖๕.๐ ๔๒๓ ๓๕.๐

 ลุ่มน้ำาลำาปาว ๖๐๗ ๕๕๐ ๔๘ ๙  ๕๐๖ ๙๒.๐ ๔๔ ๘.๐

 ลุ่มน้ำาชีตอนล่าง ๔๗๘ ๔๒๖ ๔๙ ๓  ๒๖๓ ๖๑.๗ ๑๖๓ ๓๘.๓

         รวม ๖,๐๑๙ ๔,๗๕๓ ๑,๒๐๘ ๕๕ ๓ ๔,๐๐๖ ๘๔.๓ ๗๔๗ ๑๕.๗

ชื่อลุ่มน้ำา

ทั้งหมดตาม
ทะเบียน
ราษฎร์

จำานวนตาม
ที่อาศัยอยู่

จริง

บ้านร้าง/
ไม่มีผู้อาศัย/
ทำางานนอก

พื้นที่

สถานที่
ราชการ

ไม่ร่วม
โครงการฯ

จำานวน
สำารวจ
เสร็จ

จำานวนคง
เหลือ
สำารวจ

คิดเป็น
%

คิดเป็น
%

จำานวนหลังคาเรียน

สรุปสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ๗ ลุ่มน้ำา

ผลสำารวจ
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 การจัดประชุมคืนข้อมูลให้ชาวบ้าน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีชาวบ้าน 

เข้าร่วม ๘๗๒ คน หน่วยงานราชการ ๘๕ คน ได้ข้อสรุปว่า จะดำาเนินการขุดลอกหนองเลิงเปือย 

๘๘๗ ไร่ โดยขุดลึก ๓ เมตร ทำาชานพัก ๔ เมตร และขุดลึกไปอีก ๓ เมตร รวมทั้งการทำา 

ความเข้าใจว่า ประโยชน์ท่ีชาวบ้านจะได้รับจากการดำาเนินงานโครงการฯ คือ มีปริมาณน้ำา 

เพิ่มขึ้นสำาหรับทำาเกษตรจาก ๓.๕ เป็น ๖.๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นที่ ๕,๒๐๐ ไร่ มีน้ำาใช้

สำาหรับการเพาะปลูก พ้ืนท่ีหนองเลิงเปือย ปลาวางไข่ได้และส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง  

๒๒ ไร่ พื้นที่ ๑,๐๗๕ ไร่ ได้รับการบรรเทาน้ำาท่วมซ้ำาซาก สถานีพัฒนาที่ดินจะส่งเสริมปรับปรุง

ดินด้วยปอเทือง ตรวจดินทุกแปลงเพื่อจัดทำาปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก 

 ทัง้นี ้รปูแบบการพฒันาจะเริม่ตน้จากการพฒันาจิตใจของคนก่อน โดยใช้หลกัพทุธศาสนา 

เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด การทำางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้พัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพา

กันเอง (รวมกลุ่ม) การเพิ่มเครือข่าย และยกระดับฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางการเกษตรที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการประยุกต์แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 

 • กิจกรรมการพัฒนา เริ่มต้นโดยสำานักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำาเนินการสำารวจ 

และรักษาตำาแหน่งที่ดิน โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GPS) ระหว่างวันที่ 

๒๕ พฤศจิกายน-๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อสำารวจแนวเขตการครอบครองของชาวบ้านและ 

ชั้นระดับความสูงของภูมิประเทศ และเพื่อจัดทำาค่าพิกัดลงในตำาแหน่งแปลงที่ดิน (Re-Locate) 

ท่ีชัดเจนภายหลังการถมดิน และ GISTDA จะประมวลปริมาณและทิศทางการไหลของน้ำา 

ตามปรมิาณจากขอ้มลูของกรมทีด่นิ พรอ้มทัง้เสนอระดบัความสงูในการถมดนิใหท้หารพจิารณา 

ทำางานต่อไป
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 • ทหารหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และ อสพ. มีการ

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบเสียงไร้สาย ของ อบต.สามัคคี และฝึก

อบรมนักเรียน ร.ร.กุดลิงวิทยาคม ต.ร่องคำา อ.ร่องคำา เกี่ยวกับความมีระเบียบวินัย ความรัก

ความสามัคคีภายในหมู่คณะ ความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และการป้องกันแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษาและในชุมชน จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุชุมชนคนฮักห่มม่วง  

คนโพนงาม ระบบ FM คลื่นความถี่ ๙๐.๐ MHz รายการ “รักบ้านเรา” 

 • กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๒ และกรมการทหารช่าง เริ่มเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่  

๒๒ พฤศจิกายน. ๒๕๕๖ เพื่อขุดลอกหนองเลิงเปือยลึก โดยกำาลังพล ๖ กองพัน ประกอบด้วย

กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพันทหารช่างที่ ๖ 

กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ และกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ รวมปริมาณดินท่ีต้องขุดลอก

ทั้งหมด ๔,๙๐๕,๖๑๖ ลบ.ม.

 • กระบวนการขุดลอก เป็นไปตามขั้นตอน คือ แบ่งพื้นที่ขุดเป็น ๖ โซน ถมกั้นคันดิน

เป็นเส้นทางลำาลองไปยังพื้นที่ขุดเพื่อให้เครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้ ทำาคันดินกั้นและสูบน้ำาออกไปพัก

ไว้แต่ละโซน เตรียมพื้นที่ ได้แก่ การถากถางวัชพืช ขนย้ายวัชพืช เปิดหน้าดิน พร้อมปรับเกลี่ย 

ขุดดินให้ได้ระดับตามแบบ 
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โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
จังหวัดอุทัยธานี 
 โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี ตำาบลแก่นมะกรูด  

อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำาริ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริม

และพฒันากจิกรรมปดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอทุยัธาน ี

และจังหวัดอุทัยธานี 

 คณะทำางานโครงการฯ ซึง่แตง่ตัง้โดยคำาสัง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัอทุยัธาน ีลงวนัที ่๘ มนีาคม 

๒๕๕๖ มีจำานวน ๔ คณะ ร่วมกันบูรณาการทำางานในพื้นที่ ประกอบด้วย คณะทำางานด้าน 

การกำาหนดแนวเขตที่ดิน มีผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด

อทุยัธาน ีเปน็หวัหนา้คณะ คณะทำางานดา้นบรหิารจดัการน้ำา มนีายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

อุทัยธานี เป็นหัวหน้าคณะ คณะทำางานด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ มีเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดอุทัยธานี เป็นหัวหน้าคณะ และทีมปฏิบัติงานระดับพื้นที่ มีนายอำาเภอบ้านไร่เป็นหัวหน้า

ทีมปฏิบัติงาน
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 โดยรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่ และหน่วยงานราชการ

จังหวัดอุทัยธานี เริ่มต้นจากการให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้าง 

เข้าร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงาน เป็นทีมปฏิบัติงานแก่นมะกรูดร่วมในทุกคณะทำางานของจังหวัด

 การสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม โดยทีมปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ซึ่งมีคนในหมู่บ้าน เช่น 

ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก สาธารณสุขตำาบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน และเยาวชน  

ให้ความร่วมมือเป็นทีมปฏิบัติงานสอบถามข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์รายหลังคาเรือน สรุปผล

การสำารวจว่า ตำาบลแก่นมะกรูด ประกอบด้วย ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านใต้ หมู่ ๒ บ้าน

คลองเสลา หมู่ ๓ บ้านใหม่คลองอังวะ และหมู่ ๔ บ้านอีมาด-อีทราย  มีทั้งหมด ๔๐๓ หลังคา

เรือน ประชากรทั้งสิ้น ๑,๕๐๓ คน ในจำานวนนี้ มี ๒๕ ครัวเรือนไม่ให้สำารวจ เนื่องจากไม่สนใจ

เข้าร่วมโครงการ มีการแบ่งพ้ืนท่ีหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรอย่างชัดเจน ประชากรส่วนใหญ่เป็น 

ชาวเขากะเหรี่ยงโปว์ นับถือศาสนาพุทธและผี มีความสัมพันธ์ลักษณะเครือญาติ ไม่นิยม 

เดินทางออกไปทำางานนอกหมู่บ้าน ประเพณีท่ีสำาคัญ ได้แก่ กินข้าวใหม่และเรียกขวัญข้าว  

พิธีไหว้แม่โพสพ ขอขมาปู่ย่าตายาย บูชาต้นโพธิ์ต้นไทร พิธีตากผ้าทอใหม่ เป็นต้น 

 ประชากร แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มด้ายเหลือง ผูกข้อมือทั้งสองข้างด้วยด้ายเหลือง 

ในอดีตจะไม่ดื่มเหล้าหรือกินสัตว์ที่เลี้ยงตามบ้านหรือซื้อมาจากตลาด จะกินเฉพาะที่หาได้ 

จากป่า และกลุ่มกินน้ำาต้มสุก ท้ังสองกลุ่มมี เจ้าวัด เป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณและผู้นำาใน 

การประกอบพิธีกรรม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด 

มันสำาปะหลัง มะละกอ   

จำานวนหลังคาเรือน ๕๑   ๙๙           ๑๒๗ ๑๒๖ ๔๐๓ 

ครอบครัว ๗๔ ๑๓๑ ๑๖๓ ๑๔๕ ๕๑๓ 

ประชากร ๒๒๔   ๔๓๒     ๖๐๒ ๕๔๕ ๑,๘๐๓ 

ประเภทค่าใช้จ่าย* ๑๐,๐๕๘,๙๓๒ ๑๘,๓๓๙,๔๐๑ ๒๘,๖๑๔,๕๕๕ ๒๓,๓๕๓,๕๐๗ ๘๐,๓๖๖,๓๙๕ 

ประเภทของรายได้* ๘,๒๕๗,๐๙๑ ๑๖,๙๙๔,๒๒๖  ๒๗,๘๑๒,๖๕๕ ๒๕,๔๑๒,๘๖๗ ๗๘,๔๗๖,๘๓๙ 

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด* ๗,๓๗๔,๕๓๐ ๒๘,๐๒๓,๘๕๕ ๔๓,๐๐๒,๔๕๘ ๔๐,๐๘๖,๔๘๗ ๑๑๘,๔๘๗,๓๓๐ 

ประเภทหนี้สินของครัวเรือน* ๕,๒๔๘,๓๐๐ ๑๑,๕๑๗,๗๒๐ ๑๙,๔๔๖,๙๙๐ ๑๕,๓๗๓,๓๒๘ ๕๑,๕๘๖,๓๓๘ 

การออมทรัพย์/แหล่งการออม* ๕๔๔,๘๙๒ ๕๖๕,๑๕๐ ๕,๔๗๕,๖๑๘ ๑,๙๐๘,๐๗๐ ๘,๔๙๓,๗๓๐ 

ประเภทข้อมูล
รวม บ้านใต้

ม.๑
บ้านคลองเสลา

ม.๒

บ้านใหม่
คลองอังวะ

ม.๓

บ้านอีมาด-อีทราย
และคุ้มบ้านเจ้าวัด

ม.๔

หมู่บ้าน

*หน่วย : บาท
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 จากการสำารวจในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ พบว่า ชาวบ้านท่ีน่ีมีรายจ่ายสูงถึง ๘๐,๓๖๖,๓๙๕ 

บาท เป็นรายจ่ายเพ่ือการบริโภค เพ่ือการประกอบอาชีพ (เงินลงทุนทางการเกษตร) และค่าใช้จ่าย 

เพื่อการค้าขาย ๓ อันดับแรกเหมือนกันทุกหมู่บ้าน ซ่ึงสะท้อนว่ามีลักษณะเป็นชุมชนที่ซ้ืออยู่ 

ซื้อกิน รายจ่ายที่เป็นต้นทุนเพื่อการเกษตรมากเป็นอันดับสอง สะท้อนว่าการทำาเกษตรในพื้นที่ 

มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง จำาเป็นต้องหาซื้อปัจจัยการผลิตเกือบทุกอย่าง  

 มีรายได้ ๗๘,๔๗๖,๘๓๙ บาท จากอาชีพ ๓ อันดับแรก คือ การเกษตร การรับจ้างและ

การค้าขาย  

 พืชเกษตรที่สร้างรายได้มากที่สุด คือ ข้าวโพด มันสำาปะหลัง และมะละกอ ตามลำาดับ  

ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวทั้งสิ้น รายได้จากการรับจ้างเป็นการรับจ้างในภาคการเกษตร เช่น รับจ้าง 

ไถพรวน ฉีดพ่นสารเคมี เก็บเกี่ยว เป็นต้น

 ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก ๓ อันดับ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องจักรการเกษตร ยานพาหนะ 

รวมเป็นมูลค่า ๑๑๘,๔๘๗,๓๓๐ บาท แต่ทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ใช่ตัวบ่งชี้แสดงถึงความร่ำารวย 

เพราะยังติดภาระหน้ีสินอยู่ และอาจทำาให้แนวโน้มหนี้สินในอนาคตเพิ่มขึ้น ขณะที่พบว่า  

หนี้สินทั้งหมดของชุมชน รวมทั้งสิ้น ๕๑,๕๘๖,๓๓๘ บาท เกิดจากบริษัทขายสินค้าเงินผ่อน 

สถาบันการเงิน/ธนาคาร และนายทุน/กองทุนเงินล้าน โดยเงินกู้จากบริษัทเงินผ่อน เป็นการกู้

เพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น รถไถพรวน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ในบ้าน การกู้จากสถาบัน

การเงิน/ธนาคาร เป็นการกู้ลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม แหล่งกู้ใหญ่ คือ ธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นการกู้ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกปี หรือตามรอบ

การผลิต เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี น้ำามันเชื้อเพลิง เป็นต้น และ 

จะใช้หน้ีเมื่อมีการขายผลผลิตหรือตามระยะเวลาการกู้ ส่วนการกู้จากแหล่งเงินทุนนอกระบบ 

หรือกองทุนเงินล้าน เป็นการกู้เพิ่มเติมเพื่อสมทบเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ กรณีเงินลงทุน

ไม่เพียงพอ หรือเป็นการกู้กินกู้ใช้ เป็นเงินหมุนเวียนในครัวเรือน ทั้ง ๔ หมู่บ้าน มียอดเงินออม

น้อย เพียง ๘,๔๙๓,๗๓๐ บาท น้อยกว่ามูลค่าหนี้สินที่มีอยู่ในชุมชนถึง ๖ เท่า  

 การสำารวจขอ้มลูเศรษฐกจิสงัคมของตำาบลแกน่มะกรดู สามารถเชือ่มโยงสาเหตทุีค่าดวา่

เป็นปัญหาของชุมชนได้ว่า การที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเครื่องจักรการเกษตร เช่น รถไถพรวน 

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เครื่องฉีดพ่นสารเคมี เครื่องสีข้าวโพด ฯลฯ ทำาให้เกิดภาระหนี้สิน  

เนื่องจากต้องการความสะดวกสบาย และให้ทำาการเพาะปลูกได้ตรงตามฤดูกาล วิธีการซ้ือ

เงนิผอ่นกบับรษิทัขายรถไถ  หรอืบรษิทัขายผอ่นสนิคา้ ชำาระคา่งวดเปน็รายปดีว้ยรายไดจ้ากการ

ขายผลผลิตในแต่ละรอบ ซึ่งหากรายได้ไม่เพียงพอชำาระหนี้ได้หมด ก็จะต้องกู้จากแหล่งอื่น 

มาใช้หนี้ หรือเร่งให้ได้ผลผลิตมากขึ้นด้วยการเพิ่มปุ๋ย สารฉีดพ่น หรือขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 

ให้มากขึ้น
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 การสำารวจแนวเขตพื้นที่ทำากิน โดยทีมปฏิบัติงาน ประกอบด้วย อำาเภอบ้านไร่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

สถานีควบคุมไฟป่าบ้านไร่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรมทหารพรานท่ี ๕๓ (อีมาด-อีทราย)  

กำานัน/ผู้ใหญ่บ้านและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เพื่อให้ทราบแนว 

เขตพื้นที่ทำากิน ขนาดพื้นที่ ผู้ครอบครองที่เป็นจริง สำาหรับใช้แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า และนำา

ข้อมูลท่ีได้ไปวางแผนเช่ือมโยงมิติการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  เช่น การบริหารจัดการน้ำา การปรับปรุงดิน 

การวางแผนการเกษตร การปลูกป่าเศรษฐกิจเสริมเป็นรายได้สู่ความยั่งยืน ปัญหาการออก 

เอกสารสิทธิ สรุปว่า มีพื้นที่ทำากินทั้งหมด ๑๔,๘๗๔ ไร่ ๑,๐๘๗ แปลง ผู้ครอบครอง ๗๔๐ ราย 

ดังนี้ หมู่ ๑ บ้านใต้ ผู้ครอบครอง ๑๕๓ ราย ๒๑๓ แปลง พื้นที่ ๒,๘๓๐ ไร่ หมู่ ๒ บ้านคลอง

เสลา ๑๘๙ ราย ๒๖๙ แปลง ๓,๔๙๖ ไร่ หมู่ ๓ บ้านใหม่คลองอังวะ ๒๐๕ ราย ๓๐๙ แปลง 

๓,๕๒๖ ไร่ หมู่ ๔ บ้านอีมาด-อีทราย ๑๙๓ ราย ๒๙๖ แปลง ๕,๐๒๒ ไร่ มีแปลงที่ตรวจยึด 

ดำาเนินคดี (ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗-ปัจจุบัน) ๙๒ คดี ๑๐๖ แปลง พื้นท่ี ๒๙๗-๒-๓๑ ไร่  

หรือร้อยละ ๒ 

 การสำารวจระบบน้ำา พบวา่ ในพืน้ทีม่ ี๑๙ ลำาหว้ย มอีา่งเกบ็น้ำาหว้ยแมด่นีอ้ย เปน็โครงการ

พระราชดำาริเพื่อความมั่นคง สร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ความจุ ๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำา

โดยระบบท่อใยหิน กระจายน้ำาเข้าแปลงเกษตร บ้านใต้ หมู่ ๑ และบ้านใหม่คลองอังวะ หมู่ ๓ 

ทำาให้มีแหล่งน้ำาต้นทุนขนาดใหญ่ และมีลำาห้วยบางสายมีน้ำาไหลตลอดปี สามารถพัฒนาให้เห็น

รปูธรรมตวัอยา่งการบรหิารจดัการน้ำาจากทีส่งูมาใชป้ระโยชนไ์ด ้โดยชาวบา้นมสีว่นรว่มวางแผน 

ร่วมลงมือทำา เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
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 มีการพัฒนาระบบน้ำา ด้วยการซ่อมแซมทางระบายน้ำาล้น หินเรียง และท่อส่งน้ำา อ่าง 

เก็บน้ำาห้วยแม่ดีน้อย โดยงบประมาณจากกลุ่มงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

กรมชลประทาน และดำาเนินงานตามหลักโครงการประชาอาสา คือ กรมชลประทาน จัดซื้อวัสดุ 

และเกษตรกรเป็นผู้ออกแรงงาน ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน และเกิด

การช่วยดูแลเอาใจใส่อาคารชลประทานในพื้นที่

 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแหล่งต้นน้ำา ๓ ลำาห้วยที่มีน้ำาไหลตลอดปี คือ ห้วยถ้ำาน้ำาตก 

ห้วยปองโพ่ ห้วยโปร่ง โดยการสร้างฝายอนุรักษ์ ลดความเร็วของน้ำา ให้ซึมลงบนใต้ดินให้เกิด

ความชุม่ชืน้ในพืน้ที ่และสรา้งฝายเกษตรเพือ่เกบ็กกัน้ำาไวส้ำาหรบัการเกษตร โดยสง่น้ำาผา่นระบบ

ท่อส่งน้ำาสู่บ่อพวงเพื่อกระจายน้ำาเข้าสู่พื้นที่ทำาการเกษตร โดยไม่ต้องเอาน้ำามันไปแลกน้ำา 

 พื้นที่ลำาห้วยต้นผึ้ง มีการสร้างฝายหินก่อ ๑ ตัว พร้อมต่อท่อส่งน้ำาระยะทาง ๓๕๒ ม. 

เข้าระบบส่งน้ำาเดิม และปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำาที่มีอยู่เดิม ในหมู่ ๑ บ้านใต้ และหมู่ ๓ บ้าน

ใหม่คลองอังวะ สามารถมีน้ำาอุปโภคและบริโภค ๑๓๙ ครัวเรือน พอใช้ตลอดปี พื้นที่ลำาห้วย 

ปองโพ่ มีการสร้างฝายอนุรักษ์ ๔ ตัว ฝายหินก่อ ๑ ตัว กำาหนดตำาแหน่งขุดบ่อพวง ๔ บ่อ  และ

ต่อระบบท่อส่งน้ำาระยะทาง ๑,๑๔๐ เมตร จะมีพื้นที่รับน้ำา ๒๒ ราย พื้นที่ ๔๖๗ ไร่ และพื้นที่

ลำาห้วยโปร่ง มีการสร้างฝายอนุรักษ์ ๑ ตัว ฝายหินก่อ ๑ ตัว กำาหนดตำาแหน่งบ่อพวง ๒ บ่อ 

และต่อระบบท่อส่งน้ำาระยะทาง ๑,๔๑๖ เมตร จะมีพื้นที่รับน้ำา ๑๒ ราย พื้นที่ ๔๐๗ ไร่ 
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 ผลจากการพัฒนา สามารถส่งน้ำาเพื่ออุปโภคและบริโภคให้หมู่ที่ ๑ บ้านใต้ และหมู่ที่ ๓ 

บ้านใหม่คลองอังวะ ๑๓๙ หลังคาเรือน ๖๔๗ คน มีพื้นที่รับน้ำาจากลำาห้วยเข้าพื้นที่การเกษตร

ประมาณ ๘๗๔ ไร่ เมื่อรวมกับการปรับปรุงระบบส่งน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ดีน้อย ท่ีจะส่งน้ำา 

เข้าพ้ืนท่ีการเกษตรได้อีก ๕๐๐ ไร่ จะมีพื้นที่เกษตรได้รับน้ำาจากการพัฒนาระบบน้ำา รวม  

๑,๓๗๔ ไร่ 

 คณะทำางานดา้นการเกษตรและสง่เสรมิอาชพี จะวางแผนการเกษตร ประมง และพฒันา

อาชพีตอ่เนือ่งจากการพฒันาระบบน้ำา เพือ่ลดรายจา่ย สรา้งรายได ้โดยจดัทำารปูแบบการเกษตร 

ซึ่งจะเลือกพืชท่ีชาวบ้านต้องการ พร้อมคำานวณต้นทุน และประมาณการรายได้ โดยคำานึงถึง

แรงงานคนที่สามารถทำาได้ด้วย เริ่มจากเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนตัวเอง หมู่บ้านละ ๑๐-๒๐ 

รายก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างขยายผลสู่คนอื่นๆ ต่อไป 

 รูปแบบการเกษตรที่จัดไว้ มี ๓ รูปแบบ คือ ๑. ปลูกพืชตามระดับความสูงในพื้นที่ 

ลาดชัน (อาศัยน้ำาฝนเท่านั้น) พื้นที่ ๒๐ ไร่ จัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาตามลำาดับชั้นความสูง  

ชั้นที่ ๑ ปลูกพืชป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เช่น ไผ่ ชั้นที่ ๒ ปลูกกล้วย เพื่อเพิ่ม

ความชุ่มชื้นกับดิน ชั้นที่ ๓ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ชั้นที่ ๔ ปลูกพืชที่ใช้บริโภคในครัวเรือน เช่น 

ข้าว พริก ชั้นที่ ๕ พืชไร่ ๒. ปลูกพืชผสมผสานแบบประณีตในพื้นที่ลาดชันน้อย พื้นที่ ๕ ไร่ 

มีแหล่งน้ำากระจายถึง โดยปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น มีไม้แซมไม้ยืนต้น ประเภทสมุนไพร และเสริม

ด้วยพืชผักเมืองหนาว และ ๓. เกษตรผสมผสาน ปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 

ลาดชนันอ้ย พืน้ที ่๕ ไร ่มแีหลง่น้ำากระจายถึง เนน้พืน้ทีท่ีมี่สระในพืน้ทีเ่กษตร โดยมีการสนบัสนนุ 

สุกร เป็ดไข่ ปลานิล และกบ เพิ่มเติม ซึ่งจะมีการบูรณาการหน่วยงานเกษตรต่างๆ ถ่ายทอด

ความรู้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ การดำาเนินการในพื้นที่โครงการฯ จะเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ 

ร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชดำาริ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
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พื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ จังหวัดเชียงใหม่  
 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ติดตามผลการเช่ือมโยงองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่บ้านอมแรด อำาเภอแม่แจ่ม พบว่า 

การพัฒนาที่ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน คือ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำา ด้วยการทำา

ฝายอนรุกัษช์ว่ยชะลอการไหลของน้ำา ดกัตะกอนดนิ เพิม่ความชุม่ชืน้แกป่า่ตน้น้ำา โครงการฟืน้ฟู

คุณภาพดิน ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ สามารถปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติและลดการเผาได้ 

ทั้งยังฟื้นฟูหน้าดิน แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องความเหมาะสมของดินกับการเพาะปลูก 

ขณะที่การพัฒนาระบบน้ำา ยังไม่สามารถช่วยต่อยอดกิจกรรมปลูกข้าวได้เพียงพอตลอดปี 

และทำาให้ผลผลิตสูงขึ้นได้ เพราะสระเก็บน้ำาอยู่ระหว่างการทดน้ำาเพื่อเก็บกัก ยังไม่สามารถนำา

น้ำาเข้าระบบได้ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซาน ยังไม่สามารถลดรายจ่าย-

เพิ่มรายได้เสริมให้ชาวบ้านได้ เนื่องจากยังขาดแคลนน้ำาสะอาดในการเลี้ยงสุกร และยังมีปัญหา

ขาดแคลนวัตถุดิบพืชอาหาร ทำาให้สุกรมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ขาดสารอาหาร
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 การมสีว่นรว่มของชมุชนในพืน้ที ่ยงัมนีอ้ย เนือ่งจากชาวบา้นยงัไมม่คีวามเขา้ใจทีช่ดัเจน

เรื่องบทบาทหน้าที่ เครือข่ายและแกนนำาอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังไม่เข้มแข็งพอจะดำาเนินการ 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องที่ชาวบ้านมีความเข้าใจได้ดี ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้

และไม่สามารถประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ได้ การพัฒนาบางอย่างขัดกับความเชื่อของคน 

พื้นถิ่น เช่น การทำาคอกเลี้ยงสัตว์ ขัดกับความเชื่อของชาวปกากะญอ เป็นต้น และในบางครั้ง

ความต้องการของชาวบ้านไม่สอดคล้องกับหน่วยงาน

   ส่วนพ้ืนท่ีบ้านปาง อำาเภอไชยปราการนั้น ทีมปฏิบัติการอำาเภอมีการดำาเนินกิจกรรม 

ตามแผน พัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตามพระราชดำาริทั้งหมด ๙ กิจกรรม ชาวบ้านปาง 

ร้อยละ ๘๙ ทราบว่ามีการดำาเนินงานโครงการปิดทองหลังพระฯ ร้อยละ ๖๗ ของผู้ที่ทราบว่า 

มีโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม 

มากที่สุด ๓ ลำาดับแรก ได้แก่ การสร้างฝายชะลอน้ำาและการปลูกป่า การพัฒนาระบบน้ำา 

และการส่งเสริมการปลูกพืช 
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 ทั้งนี้ ปัจจัยความสำาเร็จเกิดจากความสอดคล้องของลักษณะกิจกรรมกับวิถีชีวิตของ 

ชาวบ้าน ซึ่งมีความพร้อมในการดำาเนินกิจกรรม ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก รวมทั้งได้

ประโยชน์โดยตรง เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืช ความสำาเร็จของกิจกรรม ช่วยทำาให้ 

เกดิการขยายผลตอ่ทัง้ในกจิกรรมเดมิและกิจกรรมใหม่ เม่ือกิจกรรมไดผ้ลด ีก่อใหเ้กิดแรงกระตุน้

ให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม การรวมกลุ่มดำาเนินกิจกรรม ทำาให้มีพลัง เพราะสามารถแบ่งปัน

ข้อมูลและช่วยเหลือกันในกลุ่ม ความต่อเนื่องของการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งใน

ด้านงบประมาณ ความรู้ เทคโนโลยี และปัจจัยอื่นๆ  

 อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาและอุปสรรคสำาคัญในภาพรวม คือ การประสานงานและ 

การสร้างความเข้าใจหลักการโครงการฯ ยังไม่ครบถ้วนในระยะแรก เนื่องจากความรีบเร่งใน 

การดำาเนินงาน กอปรกับระยะเวลาในการดำาเนินโครงการยังน้อยมาก ทำาให้การประเมินผล 

อาจเร็วเกินไป เช่น การพัฒนาระบบน้ำา การปลูกป่า หรือการสร้างฝาย อาจต้องใช้เวลาอีก 

๓-๔ ปีจึงจะเห็นภาพชัดเจน  

 นอกจากนี้ ยังมีความซ้ำาซ้อนของกิจกรรมในโครงการฯ กับภาระงานของส่วนราชการ 

ท่ีแม้จะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานราชการ แต่ขาดการบูรณาการร่วมกัน และเงื่อนไข 

ในการใช้งบประมาณหรือทรัพยากรของทางราชการ ทำาให้กิจกรรมบางอย่างมีความล่าช้า  

มีการอนุมัติงบประมาณเกือบทุกกิจกรรมในระยะเวลาไล่เล่ียกัน ทำาให้ชาวบ้านบางคนท่ีอยาก 

เข้าร่วม ไม่สามารถจัดเวลาเข้าร่วมได้ เป็นต้น
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โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง 
 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ยังสร้าง “คน” ตั้งแต่เยาวชน ด้วยการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตอาสา ได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจิตสำานึกในหน้าที่ 

การเป็นพลเมืองดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมทำาประโยชน์ให้กับชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วย “ทุนเศรษฐกิจ

พอเพียงของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” ปัจจุบันมีนักเรียนทุน ๓ รุ่น  

รวม ๔๘ คน จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ แห่ง  

กำาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ๒๘ แห่ง ทั่วทุกภาค 

 ในปี ๒๕๕๖ โครงการทุนฯ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐาน

จิตใจ หัวข้อเรื่อง “ชีวิตกับความสุข ตามแนวทางของชาวพุทธ” ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปัญโญ กรุงเทพฯ และวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เพื่อได้เรียนรู้หลักคิดและแนว 

ปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา และศึกษาชุมชนวิถีพุทธแบบพอเพียงที่ 

ชุมชนปฐมอโศก แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตการพัฒนายุวชนและได้เรียนรู้การเข้าใจผู้อื่น และ

ทดลองปฏิบัติภาวนาตามหลักอานาปานสติ ตลอดจนเรียนรู้หลักธรรมและการอยู่วัดปฏิบัติตน

แบบชาววัด 
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 กิจกรรมเข้าค่ายช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ณ พื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล 

จังหวัดน่าน เพื่อให้นักเรียนทุนมีความรู้และเข้าใจกระบวนการทำางานและพัฒนาพื้นที่ของ 

ปิดทองหลังพระฯ ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เรียนรู้และทำาความเข้าใจ

หลักการแนวทางพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ เรียนรู้และทำาความเข้าใจข้อมูลภูมิสังคม  

ขอ้มลูกายภาพ ทัง้ ๖ มติ ิขอ้มลูเศรษฐกิจและสงัคมของชมุชนทีเ่ปน็หมู่บา้นขยายผลของโครงการ  

เพื่อเข้าใจขั้นตอนการทำางานตามกระบวนการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” รวมทั้งได้รู้จักตัวตน 

อุปนิสัยนิสัย ความถนัด ความสนใจของตนเองมากขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกำาหนด 

เป้าหมายชีวิต ฯลฯ 

 ในปี ๒๕๕๖ โครงการทุนฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่ ๓ จำานวน  

๒๐ ทุน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเทเวศร์ สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

โดย ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)   

 ท้ังน้ี โครงการทุนฯ ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค รวมทั้งสิ้น ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท  

จากมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๑๒ ล้านบาท มูลนิธิเอสซีจี ๕ ล้านบาท 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ๕ ล้านบาท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 

๒.๕ แสนบาท บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) ๑ ล้านบาท บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

๑ ล้านบาท และ บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ๑ แสนบาท
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โครงการรากแก้ว  
 การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกส่วนหนึ่ง ยังดำาเนินการโดยมูลนิธิรากแก้ว เพื่อส่งเสริม 

การมีจิตอาสาและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  

ด้วยการให้นิสิต นักศึกษาลงพื้นที่สำารวจวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชนและวางแผนแก้ปัญหา 

ของชุมชน โดยนำาความรู้และทรัพยากร ตลอดจนความเชี่ยวชาญของคณาจารย์มาพัฒนา 

ร่วมกับชุมชน 

 ในป ี๒๕๕๖ มลูนธิริากแกว้มกีารประชาสมัพนัธโ์ครงการในภมูภิาค เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีด

แนวทางการดำาเนินโครงการให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง ๖๕ แห่งได้เตรียมความพร้อมในการ 

ดำาเนินโครงการฯ โดยเน้นประชาสัมพันธ์และทำาความเข้าใจในระดับผู้ปฏิบัติ รวมทั้งนักศึกษา 

ที่ทำากิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการฯ

 มูลนิธิรากแก้ว ยังจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทนนิสิต นักศึกษาและอาจารย์ 

ท่ีปรกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ ประจำาป ี๒๕๕๖ ตามภมูภิาค ๕ ครัง้ โดยใชแ้หลง่เรยีนรูท้ีศ่นูยศ์กึษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร และศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามพระราชดำารฯิ ภาคใต ้จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีเพือ่ใหน้สิติ นกัศกึษาลงพืน้ทีเ่รยีนรูก้ระบวนการ

พฒันาทีห่ลากหลายและสอดคลอ้งกบัวถีิชวีติของผู้คนในภูมิภาคของตน และเรยีนรูก้ารประยกุต์

ใช้แนวพระราชดำาริ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาและสนับสนุนให้มีจิตอาสา

ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
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 มลูนธิริากแกว้ ยงัเชือ่มโยงองคค์วามรูข้องจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัสูพ่ืน้ทีโ่ครงการพฒันา 

ด้วยการนำานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและอาจารย์ลงพื้นที่โป่งลึก-บางกลอย 

จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดูศักยภาพและแนวทางในการนำาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์

มาใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

 มูลนิธิรากแก้ว ยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ เพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจแก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาใน 

การทำางานพฒันาชมุชน และรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูศ้กึษาดงูานโครงการพฒันาชมุชน หรอืรบัใช้

สังคมของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม ๕๑ มหาวิทยาลัยจาก ๒๓ จังหวัด 

 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ยังร่วมกับสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาคน ชุมชน องค์การและสังคม 

พฒันบรหิารศาสตรก์บัทางเลอืกใหมด่า้นการพฒันาในอนาคต” เมือ่วนัที ่๑๓-๑๔ มถินุายน ๒๕๕๖ 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาชนบทและชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยที่ผ่านมา  

และเสนอทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน ในการประชุมมีการ 

นำาเสนอผลงานวิชาการจากผู้มีประสบการณ์และใกล้ชิดกับการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น 

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

นายมชียั วรีะไวทยะ นายกสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน (สปช.) ศ.ดร.ชาตชิาย ณ เชยีงใหม ่ 

ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช 

ราชบัณฑิต เป็นต้น  
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 การประชมุมขีอ้เสนอสำาหรบัทางเลอืกการพฒันา ๓ ทางเลอืก คอื ๑. ชมุชนจดัการตนเอง 

เน้นการสร้างเครือข่ายชุมชนและให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ยึดคนและภูมิสังคมเป็น 

ตัวตั้ง แล้วจึงกำาหนดรูปแบบการพัฒนาให้เหมาะกับชุมชนนั้นๆ ๒. การพัฒนาคุณภาพคน โดย

ปลูกฝังจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ในระบบการศึกษา การนำาหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ 

ในการพัฒนา  และการเรียนรู้จากชุมชน เพราะเมื่อชุมชนมีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์

ด้านการพัฒนาไว้ในระดับหนึ่ง ชุมชนจะเกิดการเรียนรู้ถึงข้อดีข้อเสียของการพัฒนานั้น และ  

๓. ทางเลือกในการพัฒนา ควรจะเป็นทางเลือกที่หลากหลาย ไม่ใช่มีแค่ทิศทางเดียว และควร

จัดให้ทางเลือกที่หลากหลายนั้น สามารถคงอยู่ได้โดยไม่มีระบบใดๆ ครอบงำาไปเสียทั้งหมด   

 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ยังจัดทำาโครงการทุนสนับสนุน 

การทำาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้แก่นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิทยานิพนธ์หรือดุษฎี 

นิพนธ์ท่ีเสนอขอรับทุน ต้องมีเน้ือหาและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประยุกต์แนวพระราชดำาริ 

ในการพัฒนา ๖ มิติ การนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางด้านภูมิสังคมมาผสมผสาน 

เพื่อให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่ และหลัก

การทรงงาน คือ การพ่ึงตนเอง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีฐานความรู้ เรียบง่าย ประหยัด  

คุ้มค่าคุ้มทุน มีการวางแผนเป็นขั้นตอน เข้าใจปัญหาของตัวเอง พึ่งพาคนอื่นให้น้อยท่ีสุด  

และทำาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ โดยในปี ๒๕๕๖ สถาบันฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 

ทั้งสิ้น ๖ ทุน เป็นระดับปริญญาเอก ๒ ทุน และปริญญาโท ๔ ทุน 

 สถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมปดิทองหลงัพระฯ ไดร้ว่มกบัโครงการพระดาบสสญัจร 

มูลนิธิพระดาบส เปิด “คลินิกเกษตร” เพื่อเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชาวบ้าน 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖ รวม ๑๐ ครั้ง ที่จังหวัดศรีสะเกษ ชลบุรี กาญจนบุรี 

พะเยา แพร่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา อ่างทอง และชัยภูมิ โดยนักวิชาการ

จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการในพื้นที่ไปให้คำาแนะนำาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 

ทั้งเรื่องการป้องกันโรคในพืชไร่ (อ้อย มันสำาปะหลัง) การเพิ่มผลผลิตข้าว การป้องกันโรค 

และแมลงศัตรูพืช  การเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูปหน่อไม้ การทำาน้ำาหมักไล่แมลง แนะนำา

พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ แมลงที่เป็นศัตรูพืชและแมลงที่กำาจัดศัตรูพืช เป็นต้น ทำาให้

เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตรงกับปัญหาของชาวบ้าน และชาวบ้านได้พูดคุยซักถามปัญหา

จากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง ลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน   
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การดำาเนินงานด้านสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์
 การดำาเนินงานของแผนกสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ก็เป็นไปในทิศทางท่ีจะส่งเสริมและพัฒนา  

“คน” เช่นกัน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้แนวพระราชดำาริ ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร และการประชมุแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณก์ารพฒันา เปน็ตน้

นอกจากนี้ ยังเน้นการทำางานร่วมกับองค์กรภาคี เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยและชมรมส่ือมวลชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานแนวพระราชดำาริไปสู่

ประชาชน 

 ในการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ ยังร่วมกับภาคีจัดแสดงนิทรรศการในวาระโอกาสต่างๆ เช่น ร่วมกับศูนย์ศึกษา 

การพฒันาหว้ยฮอ่งไครจ้ดัแสดงนทิรรศการ “โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ: ทกุพระบาท

ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” โดยนำาเสนอพื้นที่การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ประยุกต์

ตามพระราชดำาร ิจงัหวดัเชยีงใหม ่รว่มกบัภาคปีดิทองหลงัพระฯ จดักจิกรรมวนัเดก็ ณ โรงเรยีน

ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก บางกลอย อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริม

การมสีว่นรว่มของหนว่ยงานภาคใีนพืน้ที ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูป้ฏบิตังิานและชาวบา้น

ในพื้นที่ สร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
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 จดันทิรรศการในการประชมุสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ณ ศนูย์

ประชมุและแสดงนทิรรศการนานาชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ นำาเสนอหลกัปรชัญาการทำางานปดิทอง

หลงัพระฯ และองคค์วามรูใ้นการแกไ้ขปญัหาตามแนวพระราชดำาร ิและรว่มจดัแสดงนทิรรศการ

ในงานนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยนำาเสนอหลักปรัชญาการทำางานปิดทอง 

หลังพระฯ หลักการทรงงานและแนวพระราชดำาริในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น รวมทั้งการนำา

สื่อมวลชน หน่วยงานภาคี และภาคเอกชน ศึกษาดูงานในพื้นที่ดำาเนินงานโครงการ และพื้นที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค

 การดำาเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน  

องคก์ร และภาคสว่นตา่งๆ ผา่นกจิกรรมของสถาบนัฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนำาคณะสือ่มวลชน

ทุกแขนง เดินทางเรียนรู้โครงการพระราชดำาริและเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการปิดทองหลังพระฯ  

การดำาเนินงานของสถาบันฯ จึงได้รับความสนใจและถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

รวม ๓,๔๔๓.๒๖ คอลัมน์นิ้ว คิดเป็นมูลค่าประชาสัมพันธ์ ๑๖,๒๙๘,๑๓๑.๖๐ บาท และ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยังได้รับความสนใจจากประชาชน ติดตาม 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบการเงิน

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  คณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และงบกำาไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนสำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิาร

พจิารณาวา่จำาเปน็ เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

๗ งบการเงินปี ๒๕๕๖
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การตรวจสอบ รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 

หรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำา 

และการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ 

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และผลการดำาเนินงานสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควร 

ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

สุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๔๘๔๓

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร

๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

  พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 หมายเหตุ บาท บาท 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๓๑,๗๐๘,๑๘๑ ๑๖,๗๗๖,๑๘๕ 

เงินลงทุนชั่วคราว ๔ ๗๕๕,๐๕๙,๙๗๔ ๘๒๐,๒๙๘,๖๘๐ 

ลูกหนี้อื่น ๕ ๑๒,๘๕๗,๒๙๔ ๕,๑๒๖,๑๓๗ 

เงินสำารองจ่าย ๖ ๙๒๔,๘๗๒ ๗๑๗,๗๒๘ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๑๓,๒๔๗ ๕๐,๕๔๑ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๘๐๐,๕๖๓,๕๖๘ ๘๔๒,๙๖๙,๒๗๑

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทุนระยะยาว ๗ ๓๒๒,๐๐๐,๐๐๐ -

อุปกรณ์ - สุทธิ ๘ ๑๙,๗๗๒,๘๕๙ ๑๓,๖๘๑,๒๘๔ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๙ ๖๙,๘๘๙ ๑๐๔,๘๖๙ 

เงินมัดจำาระยะยาว  ๑,๑๗๑,๐๔๖ ๑,๐๗๙,๙๕๔

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๓๔๓,๐๑๓,๗๙๔ ๑๔,๘๖๖,๑๐๗

รวมสินทรัพย์  ๑,๑๔๓,๕๗๗,๓๖๒ ๘๕๗,๘๓๕,๓๗๘

    

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ   

    

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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   พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   บาท บาท 

หนี้สินและส่วนของทุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้  ๑,๒๑๒,๙๗๙ ๒,๐๔๐,๒๕๕ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๗๘๖,๕๓๗ ๑,๙๕๖,๖๕๑ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๒,๘๘๐,๔๙๘ ๒๔๑,๙๕๘ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๔,๘๘๐,๐๑๔ ๔,๒๓๘,๘๖๔ 

รวมหนี้สิน  ๔,๘๘๐,๐๑๔ ๔,๒๓๘,๘๖๔ 

ส่วนของทุน    

ทุนจดทะเบียน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๑,๑๓๘,๒๒๙,๕๔๓ ๘๕๓,๐๙๗,๘๓๔ 

กำาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง    

 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  ๒๖๗,๘๐๕ ๒๙๘,๖๘๐ 

รวมส่วนของทุน  ๑,๑๓๘,๖๙๗,๓๔๘ ๘๕๓,๕๙๖,๕๑๔ 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๑,๑๔๓,๕๗๗,๓๖๒ ๘๕๗,๘๓๕,๓๗๘

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

   พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  หมายเหตุ บาท บาท 

     

รายได้    

เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รายรับจากเงินบริจาค ๑๐ ๒๓,๐๕๔,๕๐๐ ๓๓,๔๕๐,๕๙๐ 

ดอกเบี้ยรับ  ๔๓,๔๙๑,๔๑๕ ๑๓,๖๕๒,๑๔๖ 

กำาไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย  ๑,๒๒๓,๑๖๙ - 

รายได้อื่น  ๒๐,๒๘๘,๗๖๓ - 

รวมรายได้  ๓๘๘,๐๕๗,๘๔๗ ๓๔๗,๑๐๒,๗๓๖ 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๒๙,๘๓๔,๔๐๖ ๒๔,๕๕๒,๐๙๒ 

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  ๑๑,๔๖๒,๐๒๒ ๑๐,๒๕๒,๙๐๐ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  ๑๒๑,๘๘๕ ๑๒๔,๐๗๕ 

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง  ๘,๖๘๕,๔๗๐ ๙,๔๔๒,๖๕๗ 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ๙,๒๗๓,๗๐๕ ๔,๘๑๓,๐๓๘ 

ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์  ๔,๓๔๒,๑๖๑ ๓,๔๗๕,๙๕๖ 

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ์/ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ๑,๓๐๔,๐๗๙ ๘๓๑,๗๙๐ 

ค่าเสื่อมราคา  ๕,๔๐๘,๗๑๔ ๓,๖๙๔,๗๐๖ 

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ๓๔,๙๘๐ ๓๔,๘๘๔ 

ค่าสาธารณูปโภค  ๑,๗๒๕,๖๒๕ ๑,๑๕๗,๐๔๓ 

ค่ารับรอง  ๖,๗๖๓,๔๐๔ ๕,๐๓๐,๘๗๓ 

ค่าประกันภัย  ๒๑๐,๕๕๕ ๑๑๖,๗๑๔ 

ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๑๐,๔๙๙,๙๒๗ ๘,๗๑๐,๐๑๑ 

เงินอุดหนุน  ๑๒,๓๐๖,๙๖๐ ๓๘,๓๗๒,๒๐๕ 

ค่าขนส่ง  ๙๓,๕๖๘ ๙๗,๓๘๕ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ๘๕๘,๖๗๗ ๙๕๕,๖๒๘ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๑๐๒,๙๒๖,๑๓๘ ๑๑๑,๖๖๑,๙๕๗     

รายได้สูงกว่า(ต่ำากว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  ๒๘๕,๑๓๑,๗๐๙ ๒๓๕,๔๔๐,๗๗๙



71รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

     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. ๒๕๕๕  ๒๐๐,๐๐๐ ๘๕๓,๐๙๗,๘๓๔ ๒๙๘,๖๘๐ ๘๕๓,๕๙๖,๕๑๔

ผลกำาไร(ขาดทุน)ท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง      

 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย ๔ - - (๓๐,๘๗๕) (๓๐,๘๗๕)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - ๒๘๕,๑๓๑,๗๐๙ - ๒๘๕,๑๓๑,๗๐๙

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๑๓๘,๒๒๙,๕๔๓ ๒๖๗,๘๐๕ ๑,๑๓๘,๖๙๗,๓๔๘



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๖

72 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๑ ข้อมูลทั่วไป

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (“มูลนิธิ”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตามประมวล 

 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนลำาดับท่ี กท ๑๙๑๙ 

 เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนดังนี้

 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต 

 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังนี้

 ๑)  ให้จัดตั้งและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  

   สืบสานแนวพระราชดำาริ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 

   ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง

 ๒)  ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิ สนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   ก)  สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กรชุมชน  

     ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ  

     ภาคธุรกิจ ในการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เพื่อให้ 

     ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดล้อม

   ข)  สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริโดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษา 

     การพัฒนา โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการ 

     อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร 

     ภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับ 

     ความรู ้การตอ่ยอดขมุความรูใ้หม ่การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาในและนอกระบบ ตลอดจน 

     การขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๖

73รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๑ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังนี้ (ต่อ)

 ๒)  ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิ สนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ต่อ)

   ค)  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน กับแผนชุมชน แผนองค์กร 

     ปกครองสว่นทอ้งถิน่ แผนพฒันาจงัหวดั แผนหนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และนโยบายรฐับาล

   ง)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำา 

     แนวพระราชดำาริไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับ 

     ของประเทศ

   จ)  สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง

 ๓)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

   และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔)  เพื่อส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน 

   ทอ้งถิน่ องคก์รภาครฐั องคก์รทางสงัคม สถาบนัวชิาการ ภาคธรุกจิ เพือ่กจิกรรมพฒันาและกจิกรรม 

   สาธารณประโยชน์

 ๕)  ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๖

74 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปนี้

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

   งบการเงนินีจั้ดทำาข้ึนภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

   ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

   งบการเงินได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

   ยกเว้นเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม

   งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี 

   เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมาย 

   ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 ๒.๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคาร 

   ประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาท่ีกำาหนด (เงินฝากประจำา) และบัตรเงินฝากท่ีออกโดย 

   ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการเบิกถอน 

   และรายการเทยีบเทา่เงนิสด รวมถงึเงนิลงทนุระยะสัน้อืน่ทีม่สีภาพคลอ่งสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืน 

   นับจากวันที่ได้มา 

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราว หมายรวมถึง

   เงินฝากประจำา

   เงินฝากประจำาท่ีเป็นเงินลงทุนชั่วคราวคือ เงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนด 

   อยู่ระหว่าง ๓ ถึง ๑๒ เดือน และเงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนดมากกว่า  

   ๑๒ เดอืน แตจ่ะครบกำาหนดในอกี ๑๒ เดอืนขา้งหนา้ สำาหรบัเงนิฝากประจำาทีจ่ะครบกำาหนดมากกวา่  

   ๑๒ เดือน ณ วันสิ้นงวดจะแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว

   เงินฝากประจำา วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๖

75รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

   เงินลงทุนเผื่อขาย

   เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

   หรือเมื่ออัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลง โดยได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน ฝ่ายบริหารแสดง 

   เจตจำานงท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า ๑๒ เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุน 

   เผือ่ขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม รายการกำาไรและขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

   ของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของทุน จนกระทั่งมูลนิธิจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จึงบันทึก 

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

   เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด

   เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำาหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่ 

   และมคีวามสามารถถอืไวจ้นครบกำาหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน เวน้แตจ่ะครบกำาหนด 

   ภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุน 

   ท่ีถือไว้จนครบกำาหนดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการลดลง 

   ของมูลค่า (ถ้ามี)

   มูลนิธิจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผ่ือ 

   การลดลงของมลูคา่เกดิขึน้ หากราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุสงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื มลูนธิ ิ

   จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

   ในการจำาหนา่ยเงนิลงทนุ ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมของผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจำาหนา่ย 

   เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย  

   กรณทีีจ่ำาหนา่ยเงนิลงทนุทีถ่อืไวใ้นตราสารหนีห้รอืตราสารทนุชนดิเดยีวกนัออกไปบางสว่น ราคาตาม 

   บญัชขีองเงนิลงทนุทีจ่ำาหนา่ยจะกำาหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัดว้ยราคาตามบญัชจีากจำานวน 

   ทั้งหมดที่ถือไว้
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76 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๔ เงินสำารองจ่าย

   เงินสำารองจ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่พนักงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้สำาหรับการดำาเนินงาน 

   ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ซึ่งรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามจำานวนเงินทดรองที่จ่ายจริง และจะวัด 

   มูลค่าต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด 

 ๒.๕ อุปกรณ์

   อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

   ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า  

   และจำานวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้ 

   สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานท่ีและสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้ง 

   ต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสำาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็น 

   ภาระผูกพันของกิจการท่ีเกิดขึ้นเม่ือกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้น 

   ในช่วงเวลาหนึ่ง

   มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี 

   ของสินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

   แก่มูลนิธิ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากรายการสินทรัพย์ สำาหรับ 

   ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่นๆ มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และ 

   ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

   ค่าเส่ือมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุ 

   การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้:

   เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  ๕ ปี 

   ยานพาหนะ  ๕ ปี 

   เครื่องจักร  ๑๐ ปี 

   อุปกรณ์สำานักงาน  ๓-๕ ปี 
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77รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๕ อุปกรณ์ (ต่อ)

   มูลนิธิมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

   อย่างสม่ำาเสมอ

   รายการกำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่ายคำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับ 

   ราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

   ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่า อุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุน 

   ในการขาย ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ 

   ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ๒.๖  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณ 

   จากต้นทุนในการได้มาและการดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำามาใช้งานได้ 

   ตามประสงค์ โดยจะตัดจำาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓-๕ ปี

   ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น  

   ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

   ซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ 

   ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 

   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำานวนเงินที่เหมาะสม
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78 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๗ ประมาณการหนี้สิน

   มูลนิธิจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง 

   ที่จัดทำาไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ 

   ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้มูลนิธิต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือ 

   ของจำานวนที่ต้องจ่าย 

 ๒.๘ การรับรู้รายได้

   เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน รายรับจากเงินบริจาค และรายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ 

   ตามเกณฑ์คงค้าง

๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
      พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      บาท บาท 

 เงินสดในมือ  ๑๘๘,๘๓๘ ๑๒๕,๙๗๕

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ๓๑,๕๑๙,๓๔๓ ๑๖,๖๕๐,๒๑๐

      ๓๑,๗๐๘,๑๘๑ ๑๖,๗๗๖,๑๘๕ 

 

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๗๕ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ :  

 ร้อยละ ๐.๗๕ ต่อปี)
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79รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๔ เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      บาท บาท

 เงินฝากประจำา  ๗๐๒,๕๖๙,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐

 เงินลงทุนเผื่อขาย ๕๒,๔๙๐,๙๗๔ ๑๐๐,๒๙๘,๖๘๐

 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด - ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

 รวม    ๗๕๕,๐๕๙,๙๗๔ ๘๒๐,๒๙๘,๖๘๐ 

 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินลงทุนช่ัวคราวท่ีเป็นเงินฝากประจำากับธนาคารท่ีจะครบกำาหนด 

 ภายใน ๑๒ เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ ๓.๒๐-๓.๖๕ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ : ร้อยละ ๓.๒๐-๓.๙๐  

 ต่อปี)

 เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน และกองทุนเปิดธนชาต 

 บริหารเงิน แสดงค่า ณ วันสิ้นปีด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว

 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนดเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ ๑Y๒๔ 

 มีอายุโครงการ ๑ ปี แสดงค่า ณ วันสิ้นปี ด้วยวิธีราคาทุน เงินลงทุนดังกล่าวครบกำาหนดเมื่อวันที่ ๒๐  

 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

       เงินลงทุนที่ถือไว้

      เงินลงทุนเผื่อขาย จนครบกำาหนด

      บาท บาท

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖   

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

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ -

 ลดลงระหว่างปี (๑๐๑,๗๗๖,๘๓๑) (๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐)

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (๓๐,๘๗๕) -

 ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ ๕๒,๔๙๐,๙๗๔ -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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80 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๕ ลูกหนี้อื่น
      พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕

      บาท บาท

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๒,๒๗๖,๒๑๗ ๒,๐๓๗,๕๗๗

 ดอกเบี้ยค้างรับ  ๑๐,๕๘๑,๐๗๗ ๓,๐๘๘,๕๖๐

      ๑๒,๘๕๗,๒๙๔ ๕,๑๒๖,๑๓๗

๖ เงินสำารองจ่าย
      พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕

      บาท บาท

 เงินสำารองจ่ายแก่พนักงาน ๗๐๓,๖๓๗ ๖๕๓,๘๐๙

 เงินสำารองจ่ายแก่สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม 

  และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - ๖๓,๙๑๙

 เงินสำารองจ่ายแก่มูลนิธิรากแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ -

 เงินสำารองจ่ายแก่จังหวัดน่าน ๙๒,๖๐๐ -

 เงินสำารองจ่ายแก่จังหวัดอุดรธานี ๒๘,๖๓๕ -

      ๙๒๔,๘๗๒ ๗๑๗,๗๒๘ 

 

๗ เงินลงทุนระยะยาว

 เงินลงทุนระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕

      บาท บาท

 เงินฝากประจำา  ๓๒๒,๐๐๐,๐๐๐ -

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินฝากประจำาประเภท ๑๕ เดือน กับธนาคาร 

 และครบกำาหนดเกิน ๑๒ เดือน ณ วันสิ้นงวด มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ ๓.๕๐-๓.๕๕ ต่อปี 

 (พ.ศ. ๒๕๕๕ : ไม่มี)



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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๘ อุปกรณ์ - สุทธิ

      เคร่ืองตกแต่ง   อุปกรณ์

      และติดต้ัง ยานพาหนะ เคร่ืองจักร สำานักงาน รวม

      บาท บาท บาท บาท บาท

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

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

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (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

 สำาหรับปีส้ินสุด

  วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 ซ้ือสินทรัพย์   ๔,๑๖๙,๙๐๐ ๗,๐๔๘,๖๗๓ ๔๖๖,๑๗๐ ๑,๘๒๒,๐๑๙ ๑๓,๕๐๖,๗๖๒

 จำาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (๕๔๙,๕๖๑) (๑,๔๓๓,๑๒๕) (๒๓,๗๘๗) (๒,๐๐๖,๔๗๓)

 ค่าเส่ือมราคา  (๑,๙๑๖,๔๑๐) (๑,๙๒๔,๒๑๖) (๒๑๑,๔๑๙) (๑,๓๕๖,๖๖๙) (๕,๔๐๘,๗๑๔)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ ๕,๕๙๙,๑๐๑ ๑๐,๑๖๕,๗๔๗ ๔๖๕,๓๑๖ ๓,๕๔๒,๖๙๕ ๑๙,๗๗๒,๘๕๙

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 ราคาทุน   ๑๑,๕๙๓,๓๑๘ ๑๒,๗๘๕,๓๖๐ ๔๙๒,๕๔๐ ๗,๒๒๒,๑๘๖ ๓๒,๐๙๓,๔๐๔

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (๕,๙๙๔,๒๑๗) (๒,๖๑๙,๖๑๓) (๒๗,๒๒๔) (๓,๖๗๙,๔๙๑) (๑๒,๓๒๐,๕๔๕)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๕,๕๙๙,๑๐๑ ๑๐,๑๖๕,๗๔๗ ๔๖๕,๓๑๖ ๓,๕๔๒,๖๙๕ ๑๙,๗๗๒,๘๕๙



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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82 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๙ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

       บาท

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 ราคาทุน    ๑๗๔,๙๐๐

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๗๐,๐๓๑)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๑๐๔,๘๖๙

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  ๑๐๔,๘๖๙

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี  -

 ค่าตัดจำาหน่าย   (๓๔,๙๘๐)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  ๖๙,๘๘๙

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 ราคาทุน    ๑๗๔,๙๐๐

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๑๐๕,๐๑๑)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๖๙,๘๘๙

๑๐ รายรับจากเงินบริจาค
      พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕

      บาท บาท

 สมทบทุนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ๑๐๔,๕๐๐ ๗๓๕,๕๙๐

 สมทบทุนโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๒๒,๙๕๐,๐๐๐ ๓๒,๗๑๕,๐๐๐

      ๒๓,๐๕๔,๕๐๐ ๓๓,๔๕๐,๕๙๐



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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83รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๑๑ ภาระผูกพัน

 มูลนิธิได้ทำาสัญญาเช่าอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา ๑-๕ ปี สัญญานี้ถือเป็นสัญญาเช่า 

 ดำาเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 

 ที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕

      บาท บาท

 ภายใน ๑ ปี  ๔,๘๙๘,๑๕๐ ๓,๕๕๗,๓๕๙

 เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๖,๙๑๖,๐๕๖ ๑,๔๔๑,๘๑๑

      ๑๑,๘๑๔,๒๐๖ ๔,๙๙๙,๑๗๐ 

 



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

84 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

ด้านการจัดการความรู้

๑. งานสนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

 ในพื้นที่แหล่งน้ำาขนาดเล็ก จ.อุดรธานี 

 - กิจกรรมสร้างความเข้าใจ เข้าถึง

 - งานมหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมสร้าง

ความเข้าใจ 

๓ ครั้ง

งานมหกรรม 

๑ ครั้ง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ • แหล่งนำ้าขนาดเล็กใน

 จังหวัดอุดรธานี ๓ แห่ง

๑) ขยายพื้นที่การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

๒) นำาเสนอผลการพัฒนาและองค์  

    ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน

๓) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

๑) มีพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เพิ่มขึ้น

๒) เกิดเครือข่ายความรู้เพิ่มขึ้น

๓) มีชุดความรู้จากการพัฒนาในพื้นที่

๑.๒ สัมมนาสรุป “เข้าใจ เข้าถึง” 

 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 พื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด

๓ ครั้ง   ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จาก ๑๐ จังหวัด ประมาณ ๕๐๐ คน

• คณะทำางานในพื้นที่ขยายผล

• สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

๑)  เพื่อสรุปปัจจัยความสำาเร็จ

 และปัญหาในกระบวนการ

 การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง      

๒)  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

 และสถานการณ์ของพื้นที่ขยายผล

๑) เกิดเครือข่ายการทำางานสืบสานแนวพระราชดำาริ

๒) ได้บทเรียนความสำาเร็จ และ   

  ปัญหาอุปสรรค ที่จะนำาไปปรับ

    ใช้ในพื้นที่ขยายผลแต่ละแห่ง

๑.๓  สนับสนุนการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน 

 พัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ 

 (ร่วมกับสถาบันดำารงราชานุภาพ

 และสำานักงานนโยบายและแผน

 กระทรวงมหาดไทย)

 ๖ รุ่น ๑,๐๐๐,๐๐๐ แหล่งน้ำาขนาดเล็กใน 

๔๖ จังหวัด ๑๔๒  แห่ง

๑)  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

 ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

๒)  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทางการบริหาร

 ที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 

 ชนบทเชิงพื้นที่

๑)  ได้ทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอที่มีวิธีคิดและทักษะการทำางาน 

 พัฒนาที่ยึดถือผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับ

๒)  มีทีมปฏิบัติงานระดับตำาบล หมู่บ้าน ที่มีความเชื่อมั่น

 และทักษะในการจัดการพัฒนา

๓)  มีโครงการกิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านเป้าหมาย 

 ที่แก้ปัญหาพื้นฐานการดำารงชีวิต

๑.๔ เชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน

 ในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่ขยายผล  

 (ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

 และหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ)

๑๐ ครั้ง 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด

• ชุมชนในพื้นที่ขยายผล

• คณะทำางานปิดทองหลังพระ

 ในจังหวัดขยายผล

 พื้นที่ต้นแบบ ๒ พื้นที่

๑) เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

 องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ และเกิด 

 ความเชื่อมั่นว่า แนวพระราชดำาริสามารถ 

 นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

๑) ชุมชนในพื้นที่ขยายผลและคณะทำางาน เกิดความรู้

 ความเข้าใจ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการนำาไปจัดทำา

 แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ

๑.๕ ถอดความรู้จากการปฏิบัติ

 ในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่ขยายผล  

 (ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา)

๓๐ เรื่อง  ๙๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด

• พื้นที่ต้นแบบน่าน และอุดรธานี

๑) เพื่อสืบค้นองค์ความรู้จากการปฏิบัติในพื้นที่

 ด้านกระบวนการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 

๒) เพื่อสกัดความรู้ใหม่จากการนำา

 แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้

๑) ได้ชุดความรู้จากการปฏิบัติจริงในด้านกระบวนการ 

 และองค์ความรู้ทั้ง ๖ มิติ 

๒) ทำาสื่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

85รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

ด้านการจัดการความรู้

๑. งานสนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

 ในพื้นที่แหล่งน้ำาขนาดเล็ก จ.อุดรธานี 

 - กิจกรรมสร้างความเข้าใจ เข้าถึง

 - งานมหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมสร้าง

ความเข้าใจ 

๓ ครั้ง

งานมหกรรม 

๑ ครั้ง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ • แหล่งนำ้าขนาดเล็กใน

 จังหวัดอุดรธานี ๓ แห่ง

๑) ขยายพื้นที่การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

๒) นำาเสนอผลการพัฒนาและองค์  

    ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน

๓) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

๑) มีพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เพิ่มขึ้น

๒) เกิดเครือข่ายความรู้เพิ่มขึ้น

๓) มีชุดความรู้จากการพัฒนาในพื้นที่

๑.๒ สัมมนาสรุป “เข้าใจ เข้าถึง” 

 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 พื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด

๓ ครั้ง   ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จาก ๑๐ จังหวัด ประมาณ ๕๐๐ คน

• คณะทำางานในพื้นที่ขยายผล

• สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

๑)  เพื่อสรุปปัจจัยความสำาเร็จ

 และปัญหาในกระบวนการ

 การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง      

๒)  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

 และสถานการณ์ของพื้นที่ขยายผล

๑) เกิดเครือข่ายการทำางานสืบสานแนวพระราชดำาริ

๒) ได้บทเรียนความสำาเร็จ และ   

  ปัญหาอุปสรรค ที่จะนำาไปปรับ

    ใช้ในพื้นที่ขยายผลแต่ละแห่ง

๑.๓  สนับสนุนการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน 

 พัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ 

 (ร่วมกับสถาบันดำารงราชานุภาพ

 และสำานักงานนโยบายและแผน

 กระทรวงมหาดไทย)

 ๖ รุ่น ๑,๐๐๐,๐๐๐ แหล่งน้ำาขนาดเล็กใน 

๔๖ จังหวัด ๑๔๒  แห่ง

๑)  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

 ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

๒)  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทางการบริหาร

 ที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 

 ชนบทเชิงพื้นที่

๑)  ได้ทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอที่มีวิธีคิดและทักษะการทำางาน 

 พัฒนาที่ยึดถือผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับ

๒)  มีทีมปฏิบัติงานระดับตำาบล หมู่บ้าน ที่มีความเชื่อมั่น

 และทักษะในการจัดการพัฒนา

๓)  มีโครงการกิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านเป้าหมาย 

 ที่แก้ปัญหาพื้นฐานการดำารงชีวิต

๑.๔ เชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน

 ในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่ขยายผล  

 (ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

 และหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ)

๑๐ ครั้ง 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด

• ชุมชนในพื้นที่ขยายผล

• คณะทำางานปิดทองหลังพระ

 ในจังหวัดขยายผล

 พื้นที่ต้นแบบ ๒ พื้นที่

๑) เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

 องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ และเกิด 

 ความเชื่อมั่นว่า แนวพระราชดำาริสามารถ 

 นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

๑) ชุมชนในพื้นที่ขยายผลและคณะทำางาน เกิดความรู้

 ความเข้าใจ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการนำาไปจัดทำา

 แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ

๑.๕ ถอดความรู้จากการปฏิบัติ

 ในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่ขยายผล  

 (ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา)

๓๐ เรื่อง  ๙๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด

• พื้นที่ต้นแบบน่าน และอุดรธานี

๑) เพื่อสืบค้นองค์ความรู้จากการปฏิบัติในพื้นที่

 ด้านกระบวนการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 

๒) เพื่อสกัดความรู้ใหม่จากการนำา

 แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้

๑) ได้ชุดความรู้จากการปฏิบัติจริงในด้านกระบวนการ 

 และองค์ความรู้ทั้ง ๖ มิติ 

๒) ทำาสื่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 
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๑.๖  ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐาน

 ของพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล 

พื้นที่ต้นแบบ

๒ แห่ง

พื้นที่ขยายผล 

๒ แห่ง  

๕๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ

• พื้นที่ขยายผล

๑) เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริง 

 และนำามาวิเคราะห์เสนออย่างเป็นระบบ

๒) เพื่อนำาไปต่อยอดการพัฒนา  

๑) ได้ชุดข้อมูลที่นำามาเสนอให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลง

 จากการพัฒนา

๑.๗  ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

 และพื้นที่ขยายผล

 (ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา)

พื้นที่ต้นแบบ 

๑ แห่ง

พื้นที่ขยายผล 

๒ แห่ง

๒,๔๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่โครงการ  

• คณะทำางานโครงการ  

• หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

๑) เพื่อติดตามผลการพัฒนา 

 และการนำาองค์ความรู้ไปใช้ในพื้นที่

 รวมถึงข้อเสนอแนะด้านต่างๆ 

๑) รายงานสถานการณ์และการติดตามผลการพัฒนา 

 เพื่อนำาไปสู่การปรับแผนระยะต่อไป 

๒. งานบริการเชื่อมโยงองค์ความรู้  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๒.๑  เชื่อมโยงความรู้ให้แก่ อบต. 

 เทศบาล อบจ. และชุมชนอื่นๆ 

 ที่เสนอขอองค์ความรู้ 

 (ทำาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๖๐ แห่ง  

  

๓,๐๐๐,๐๐๐ • อบต.ในโครงการ

 พระดาบสสัญจร ปี ๒๕๕๖ 

 จำานวน ๑๒ แห่ง

• อบต.ที่เสนอเพิ่ม ๑๐ แห่ง

• เทศบาล เสนอเพิ่ม ๓๐ แห่ง

• ชุมชนอื่นๆ ที่เสนอ

 ขอองค์ความรู้

๑) เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริ

 สู่การปรับใช้ของชุมชนท้องถิ่น

๒) สร้างความรู้จากการประยุกต์ใช้

๑) เครือข่ายท้องถิ่นปิดทองหลังพระฯ 

๒) เกิดเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

๓) เกิดความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้ของชุมชน

๒.๒ ติดตามผลการเชื่อมโยงความรู้ให้แก่  

 อบต. เทศบาล อบจ.และชุมชนอื่น

  (ทำาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๖๐ แห่ง

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ • อบต.ในโครงการ

 พระดาบสสัญจร ปี ๒๕๕๕

 จำานวน ๑๒ แห่ง

• อบต.ที่เสนอเพิ่ม ๑๐ แห่ง

• เทศบาล เสนอเพิ่ม ๓๐ แห่ง

• ชุมชนอื่นๆ ที่เสนอขอองค์ความรู้

๑) เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับ  

 จากการนำาองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา

 ได้อย่างยั่งยืน

๒) เพื่อสร้างความรู้จากการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 

๑) สรุปความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงของชุมชน

๒) เกิด อปท.ต้นแบบที่นำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้สำาเร็จ

๓) เกิดชุดความรู้พร้อมใช้ของ อปท.

๒.๓  ประชุมวิชาการด้านการนำาแนว

 พระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

 (ทำาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๑ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • นักวิชาการที่มีงานวิจัย

 หรือทำางานเกี่ยวข้องกับ

 การนำาแนวพระราชดำาริ

 ไปประยุกต์ใช้

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

 ซึ่งมีองค์ความรู้แนว

 พระราชดำาริด้านต่างๆ 

๑) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 

 และเพิ่มพูนความรู้แนวพระราชดำาริ

 ในมิติต่างๆ 

๒) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 

 ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์ความรู้

๑) ได้ฐานข้อมูลนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญการนำา

 แนวพระราชดำาริไปปฏิบัติในมิติต่างๆ 

๒) ได้ชุดความรู้แนวพระราชดำาริ ๖ มิติ

 ที่ผ่านการ verify โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา



วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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๑.๖  ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐาน

 ของพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล 

พื้นที่ต้นแบบ

๒ แห่ง

พื้นที่ขยายผล 

๒ แห่ง  

๕๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ

• พื้นที่ขยายผล

๑) เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริง 

 และนำามาวิเคราะห์เสนออย่างเป็นระบบ

๒) เพื่อนำาไปต่อยอดการพัฒนา  

๑) ได้ชุดข้อมูลที่นำามาเสนอให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลง

 จากการพัฒนา

๑.๗  ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

 และพื้นที่ขยายผล

 (ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา)

พื้นที่ต้นแบบ 

๑ แห่ง

พื้นที่ขยายผล 

๒ แห่ง

๒,๔๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่โครงการ  

• คณะทำางานโครงการ  

• หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

๑) เพื่อติดตามผลการพัฒนา 

 และการนำาองค์ความรู้ไปใช้ในพื้นที่

 รวมถึงข้อเสนอแนะด้านต่างๆ 

๑) รายงานสถานการณ์และการติดตามผลการพัฒนา 

 เพื่อนำาไปสู่การปรับแผนระยะต่อไป 

๒. งานบริการเชื่อมโยงองค์ความรู้  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๒.๑  เชื่อมโยงความรู้ให้แก่ อบต. 

 เทศบาล อบจ. และชุมชนอื่นๆ 

 ที่เสนอขอองค์ความรู้ 

 (ทำาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๖๐ แห่ง  

  

๓,๐๐๐,๐๐๐ • อบต.ในโครงการ

 พระดาบสสัญจร ปี ๒๕๕๖ 

 จำานวน ๑๒ แห่ง

• อบต.ที่เสนอเพิ่ม ๑๐ แห่ง

• เทศบาล เสนอเพิ่ม ๓๐ แห่ง

• ชุมชนอื่นๆ ที่เสนอ

 ขอองค์ความรู้

๑) เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริ

 สู่การปรับใช้ของชุมชนท้องถิ่น

๒) สร้างความรู้จากการประยุกต์ใช้

๑) เครือข่ายท้องถิ่นปิดทองหลังพระฯ 

๒) เกิดเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

๓) เกิดความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้ของชุมชน

๒.๒ ติดตามผลการเชื่อมโยงความรู้ให้แก่  

 อบต. เทศบาล อบจ.และชุมชนอื่น

  (ทำาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๖๐ แห่ง

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ • อบต.ในโครงการ

 พระดาบสสัญจร ปี ๒๕๕๕

 จำานวน ๑๒ แห่ง

• อบต.ที่เสนอเพิ่ม ๑๐ แห่ง

• เทศบาล เสนอเพิ่ม ๓๐ แห่ง

• ชุมชนอื่นๆ ที่เสนอขอองค์ความรู้

๑) เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับ  

 จากการนำาองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา

 ได้อย่างยั่งยืน

๒) เพื่อสร้างความรู้จากการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 

๑) สรุปความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงของชุมชน

๒) เกิด อปท.ต้นแบบที่นำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้สำาเร็จ

๓) เกิดชุดความรู้พร้อมใช้ของ อปท.

๒.๓  ประชุมวิชาการด้านการนำาแนว

 พระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

 (ทำาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๑ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • นักวิชาการที่มีงานวิจัย

 หรือทำางานเกี่ยวข้องกับ

 การนำาแนวพระราชดำาริ

 ไปประยุกต์ใช้

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

 ซึ่งมีองค์ความรู้แนว

 พระราชดำาริด้านต่างๆ 

๑) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 

 และเพิ่มพูนความรู้แนวพระราชดำาริ

 ในมิติต่างๆ 

๒) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 

 ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์ความรู้

๑) ได้ฐานข้อมูลนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญการนำา

 แนวพระราชดำาริไปปฏิบัติในมิติต่างๆ 

๒) ได้ชุดความรู้แนวพระราชดำาริ ๖ มิติ

 ที่ผ่านการ verify โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 
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๒.๔ การบริการความรู้พร้อมใช้ บนหน้า 

 เว็บไซต์ และส่งข้อความสั้น (SMS) 

 ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ DTAC  

 (ร่วมกับมูลนิธิสำานึกรักบ้านเกิด)

๕๐ เรื่อง  - • เกษตรกรที่เป็นสมาชิก 

 ๒๗๐,๐๐๐ ราย

๑) เพื่อขยายผลแนวพระราชดำาริให้ประชาชน

 ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ

 อาชีพและดำาเนินชีวิต

๒) เพื่อขยายเครือข่ายสร้างความเข้าใจ

 ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๑) ได้ชุดความรู้พร้อมใช้ สำาหรับส่งให้มูลนิธิสำานึกรักบ้านเกิด

๒) ได้เครือข่ายเพิ่มขึ้น

๓. สนับสนุนการนำาองค์ความรู้เข้าไปใช้ในในสถาบันการศึกษา     ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๓.๑  ทำาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ๑๐ แห่ง  

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ • สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

 พื้นที่ขยายผล ๑๐ แห่ง

• สถาบันการศึกษาอื่นๆ 

• โครงการ SIFE

• วิทยาลัยชุมชน 

๑) เพื่อขยายเครือข่ายความเข้าใจ

 แนวพระราชดำาริ สู่การปรับใช้ของนักเรียน   

 นักศึกษา

๒) เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาส

 เรียนรู้ชุมชนที่นำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ

๑) เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ที่ทำาหน้าที่

 เป็น node ในการบริการเชื่อมโยงความรู้ และถอดบทเรียน

 การนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ

๓.๒ สนับสนุนทุนการทำาวิทยานิพนธ์       

 สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ให้แก่  

 นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหัวข้อ 

 เรื่องการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

๑๐๐ ทุน ๒,๐๐๐,๐๐๐ • สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ๑๐๐

 จำานวน ๑๐๐ เรื่อง 

• นำาร่องที่ NIDA

• สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 

 ในจังหวัดพื้นที่ขยายผล ๑๐ แห่ง

๑) เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริสู่การปรับใช้

 ของนักศึกษา

๒) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวพระราชดำาริ

 จากประสบการณ์จริงในภูมิสังคมต่างๆ

๑) ได้วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ที่มีเนื้อหาสาระ 

 เกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ

๓.๓ การทำาสือ่การเรยีนการสอน             

 e-learning

๖  เรื่อง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • โรงเรียนในพื้นที่ต้นแบบ

 และขยายผล

๑) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแนวพระราชดำาริ ๑) ได้สื่อสำาหรับการเรียนการสอน

๔. การสร้างฐานข้อมูลและคลังความรู้    ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

๔.๑ ถอดความรู้จากครูภูมิปัญญา

 และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 

๓๐ เรื่อง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครูภูมิปัญญา ๓๐ ราย

• ครูภูมิปัญญาที่อยู่นอก

 พื้นที่ของโครงการ

• ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

• ศูนย์การเรียนรู้

 เศรษฐกิจพอเพียง

๑) รวบรวมข้อมูลสำาหรับใส่ในระบบคลังความรู้  

 และบริการความรู้

๒) จัดทำาฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาและผู้เชี่ยวชาญ 

 แต่ละด้าน

๓) นำาไปจัดทำาชุดความรู้พร้อมใช้

๑) ได้ข้อมูลสำาหรับนำาขึ้นระบบจัดการความรู้ 

 และเว็บไซต์ของสถาบันฯ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูล

 สำาหรับให้บริการความรู้ได้



วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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๒.๔ การบริการความรู้พร้อมใช้ บนหน้า 

 เว็บไซต์ และส่งข้อความสั้น (SMS) 

 ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ DTAC  

 (ร่วมกับมูลนิธิสำานึกรักบ้านเกิด)

๕๐ เรื่อง  - • เกษตรกรที่เป็นสมาชิก 

 ๒๗๐,๐๐๐ ราย

๑) เพื่อขยายผลแนวพระราชดำาริให้ประชาชน

 ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ

 อาชีพและดำาเนินชีวิต

๒) เพื่อขยายเครือข่ายสร้างความเข้าใจ

 ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๑) ได้ชุดความรู้พร้อมใช้ สำาหรับส่งให้มูลนิธิสำานึกรักบ้านเกิด

๒) ได้เครือข่ายเพิ่มขึ้น

๓. สนับสนุนการนำาองค์ความรู้เข้าไปใช้ในในสถาบันการศึกษา     ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๓.๑  ทำาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ๑๐ แห่ง  

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ • สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

 พื้นที่ขยายผล ๑๐ แห่ง

• สถาบันการศึกษาอื่นๆ 

• โครงการ SIFE

• วิทยาลัยชุมชน 

๑) เพื่อขยายเครือข่ายความเข้าใจ

 แนวพระราชดำาริ สู่การปรับใช้ของนักเรียน   

 นักศึกษา

๒) เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาส

 เรียนรู้ชุมชนที่นำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ

๑) เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ที่ทำาหน้าที่

 เป็น node ในการบริการเชื่อมโยงความรู้ และถอดบทเรียน

 การนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ

๓.๒ สนับสนุนทุนการทำาวิทยานิพนธ์       

 สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ให้แก่  

 นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหัวข้อ 

 เรื่องการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

๑๐๐ ทุน ๒,๐๐๐,๐๐๐ • สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ๑๐๐

 จำานวน ๑๐๐ เรื่อง 

• นำาร่องที่ NIDA

• สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 

 ในจังหวัดพื้นที่ขยายผล ๑๐ แห่ง

๑) เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริสู่การปรับใช้

 ของนักศึกษา

๒) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวพระราชดำาริ

 จากประสบการณ์จริงในภูมิสังคมต่างๆ

๑) ได้วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ที่มีเนื้อหาสาระ 

 เกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ

๓.๓ การทำาสือ่การเรยีนการสอน             

 e-learning

๖  เรื่อง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • โรงเรียนในพื้นที่ต้นแบบ

 และขยายผล

๑) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแนวพระราชดำาริ ๑) ได้สื่อสำาหรับการเรียนการสอน

๔. การสร้างฐานข้อมูลและคลังความรู้    ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

๔.๑ ถอดความรู้จากครูภูมิปัญญา

 และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 

๓๐ เรื่อง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครูภูมิปัญญา ๓๐ ราย

• ครูภูมิปัญญาที่อยู่นอก

 พื้นที่ของโครงการ

• ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

• ศูนย์การเรียนรู้

 เศรษฐกิจพอเพียง

๑) รวบรวมข้อมูลสำาหรับใส่ในระบบคลังความรู้  

 และบริการความรู้

๒) จัดทำาฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาและผู้เชี่ยวชาญ 

 แต่ละด้าน

๓) นำาไปจัดทำาชุดความรู้พร้อมใช้

๑) ได้ข้อมูลสำาหรับนำาขึ้นระบบจัดการความรู้ 

 และเว็บไซต์ของสถาบันฯ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูล

 สำาหรับให้บริการความรู้ได้



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 
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๔.๒ การเผยแพร่ฐานข้อมูลและองค์ความรู้

 • ตลาดนัดความรู้ออนไลน์

 • จัดระบบเผยแพร่ทางเว็บไซต์

  • จัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้พร้อมใช้

๓ รูปแบบ ๑,๕๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ 

 และพื้นที่ขยายผล

• นักเรียน นักศึกษา

• ชุมชนที่เป็นนักปฏิบัติจริง

๑) เพื่อนำาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ตามแนว

 พระราชดำาริที่มีการนำาไปใช้แล้วสำาเร็จ

 มาเผยแพร่

๑) ได้เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมชุดความรู้

 พร้อมใช้สำาหรับเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 

๕.  งานนวัตกรรม ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๕.๒  International conference 

(จัดร่วมกับภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ) 

๑ ครั้ง ๗,๐๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

• บุคคล, องค์กร 

 ทั้งในและต่างประเทศ 

 ที่มีประสบการณ์การพัฒนา

 ตามแนวปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

๑) เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์

 จากการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ

 ที่ได้ผล ให้แก่นานาชาติ

๒) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์

 จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ 

๑) เกิดเครือข่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนานาชาติ

๒) ยกระดับความรู้ของชุมชนสู่ระดับนานาชาติ

๖.  งานสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจ  ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๖.๑ กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาข้อมูล

 และระบบรายงาน

๔  พื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ

• พื้นที่ขยายผล

๑) เพื่อจัดระบบข้อมูลสำาหรับนำาเสนอการ

 รายงานผลและพัฒนาต่อยอดงานในพื้นที่

๑) ได้ระบบข้อมูลและการรายงานผลที่นำาสู่การตัดสินใจ

 พัฒนางาน

๖.๒ กิจกรรมจัดการความรู้ เช่น เชื่อมโยง 

 ความรู้ ถอดความรู้ สรุปบทเรียน 

 การศึกษาดูงาน อบรม 

 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔  ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • ชาวบ้าน อสพ.ครูภูมิปัญญา

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

• หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น

๑) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ

  สกัดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง

๒) เพื่อขยายองค์ความรู้แนวพระราชดำาริ

๑)  เกิดองค์ความรู้ใหม่

๒)  เกิดการขยายผลแนว

    พระราชดำาริไปสู่การปฏิบัติจริง

๖.๓  กิจกรรมงานพัฒนากระบวนการทำางาน 

 ร่วมกันบูรณาการตามแนวพระราชดำาริ

๓  ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• หน่วยงานราชการ

๑) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำางาน สืบสานแนว  

 พระราชดำาริและเชื่อมโยงแผนงานกับภาคี

๑) เกิดเครือข่ายการทำางานสืบสานแนวพระราชดำาริ

๖.๔ สนับสนุนการนำาโครงการไปปฏิบัติ 

 และการติดตามความก้าวหน้างาน

๔  พื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ

• พื้นที่ขยายผล

๑) เพื่อให้เกิดผลการพัฒนา และปรับปรุง

 การทำางานให้ดียิ่งขึ้น

๑)  เกิดผลการดำาเนินงานตามที่กำาหนดไว้ในแผนงาน

 และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงงาน
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๔.๒ การเผยแพร่ฐานข้อมูลและองค์ความรู้

 • ตลาดนัดความรู้ออนไลน์

 • จัดระบบเผยแพร่ทางเว็บไซต์

  • จัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้พร้อมใช้

๓ รูปแบบ ๑,๕๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ 

 และพื้นที่ขยายผล

• นักเรียน นักศึกษา

• ชุมชนที่เป็นนักปฏิบัติจริง

๑) เพื่อนำาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ตามแนว

 พระราชดำาริที่มีการนำาไปใช้แล้วสำาเร็จ

 มาเผยแพร่

๑) ได้เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมชุดความรู้

 พร้อมใช้สำาหรับเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 

๕.  งานนวัตกรรม ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๕.๒  International conference 

(จัดร่วมกับภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ) 

๑ ครั้ง ๗,๐๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

• บุคคล, องค์กร 

 ทั้งในและต่างประเทศ 

 ที่มีประสบการณ์การพัฒนา

 ตามแนวปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

๑) เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์

 จากการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ

 ที่ได้ผล ให้แก่นานาชาติ

๒) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์

 จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ 

๑) เกิดเครือข่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนานาชาติ

๒) ยกระดับความรู้ของชุมชนสู่ระดับนานาชาติ

๖.  งานสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจ  ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท

๖.๑ กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาข้อมูล

 และระบบรายงาน

๔  พื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ

• พื้นที่ขยายผล

๑) เพื่อจัดระบบข้อมูลสำาหรับนำาเสนอการ

 รายงานผลและพัฒนาต่อยอดงานในพื้นที่

๑) ได้ระบบข้อมูลและการรายงานผลที่นำาสู่การตัดสินใจ

 พัฒนางาน

๖.๒ กิจกรรมจัดการความรู้ เช่น เชื่อมโยง 

 ความรู้ ถอดความรู้ สรุปบทเรียน 

 การศึกษาดูงาน อบรม 

 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔  ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • ชาวบ้าน อสพ.ครูภูมิปัญญา

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

• หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น

๑) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ

  สกัดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง

๒) เพื่อขยายองค์ความรู้แนวพระราชดำาริ

๑)  เกิดองค์ความรู้ใหม่

๒)  เกิดการขยายผลแนว

    พระราชดำาริไปสู่การปฏิบัติจริง

๖.๓  กิจกรรมงานพัฒนากระบวนการทำางาน 

 ร่วมกันบูรณาการตามแนวพระราชดำาริ

๓  ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• หน่วยงานราชการ

๑) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำางาน สืบสานแนว  

 พระราชดำาริและเชื่อมโยงแผนงานกับภาคี

๑) เกิดเครือข่ายการทำางานสืบสานแนวพระราชดำาริ

๖.๔ สนับสนุนการนำาโครงการไปปฏิบัติ 

 และการติดตามความก้าวหน้างาน

๔  พื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ

• พื้นที่ขยายผล

๑) เพื่อให้เกิดผลการพัฒนา และปรับปรุง

 การทำางานให้ดียิ่งขึ้น

๑)  เกิดผลการดำาเนินงานตามที่กำาหนดไว้ในแผนงาน

 และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงงาน



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย
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๖.๕ งานสนับสนุนยุทธศาสตร์

 การพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาล

๕  พื้นที่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ

• พื้นที่ขยายผล

• พ้นที่ตามนโยบายรัฐบาล

๑) เพื่อนำาองค์ความรู้จากการทำางานตามแนวทาง 

 ของปิดทองหลังพระฯ ขยายผลให้หน่วยงาน  

 ในภาคส่วนต่างๆ นำาไปประยุกต์ใช้   

๑)  เกิดการรับรู้และนำาแนวทางปิดทองหลังพระฯ 

 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่หลากหลาย สอดคล้องนโยบายรัฐบาล

๗. ค่าใช้จ่ายสำาหรับบริหารจัดการ ๕๐๐,๐๐๐

 รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

ด้านการส่งเสริมการพัฒนา

๑. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระดับพื้นที่  ๑๐๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

 ๑.๑	 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณา

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

ตามแนวพระราชดำาริ

๑) การเสริมสร้างความพอเพียง และเพียงพอ

 - การแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต

  ทางการเกษตร

 - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำา 

       อย่างยั่งยืน

    - การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับ

  การเพาะปลูก

    -  การปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชหลังนา

       แบบพอเพียง

    -  การบริหารจัดการกองทุน

๒)  การเตรียมการเพื่อสู่ความยั่งยืน

    -  พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ดำาเนินงาน 

       (การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน

       เพิ่มเติม)

    -  การเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผน

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  และหน่วยงานราชการปกติ

    -  การปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าใช้สอย

      ระยะที่ ๒

๑๙ หมู่บ้าน

๑,๖๗๒ ครัวเรือน

      

๔๐,๕๐๐,๐๐๐

ชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบ

ท้องถิ่น / ท้องที่

จังหวัด

ภาคีในพื้นที่

๑.) พัฒนาให้ชาวบ้านมีรายได้สมำ่าเสมอ 

 ชีวิตพอสบายขึ้น และใช้หนี้หมด

๒.)  เป็นต้นแบบสำาหรับการเรียนรู้ในการพัฒนา 

 ตามแนวพระราชดำาริที่ครบวงจร

๑) เตรียมการรองรับขั้นการพัฒนายั่งยืน

 ที่ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถ

 พึ่งพาตนเองได้ 

๑.) ผลผลิตของพื้นที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการ

 ของตลาด

๒.)  เกิดกองทุนการพัฒนาที่บริหารจัดการเองโดยชาวบ้าน

๑)  เกิดพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าใช้สอยจำานวน 

 ๑๖,๐๐๐ ไร่ ที่เหลือจากการทำาไร่หมุนเวียน
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๖.๕ งานสนับสนุนยุทธศาสตร์

 การพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐบาล

๕  พื้นที่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ

• พื้นที่ขยายผล

• พ้นที่ตามนโยบายรัฐบาล

๑) เพื่อนำาองค์ความรู้จากการทำางานตามแนวทาง 

 ของปิดทองหลังพระฯ ขยายผลให้หน่วยงาน  

 ในภาคส่วนต่างๆ นำาไปประยุกต์ใช้   

๑)  เกิดการรับรู้และนำาแนวทางปิดทองหลังพระฯ 

 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่หลากหลาย สอดคล้องนโยบายรัฐบาล

๗. ค่าใช้จ่ายสำาหรับบริหารจัดการ ๕๐๐,๐๐๐

 รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

ด้านการส่งเสริมการพัฒนา

๑. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระดับพื้นที่  ๑๐๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

 ๑.๑	 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณา

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

ตามแนวพระราชดำาริ

๑) การเสริมสร้างความพอเพียง และเพียงพอ

 - การแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต

  ทางการเกษตร

 - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำา 

       อย่างยั่งยืน

    - การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับ

  การเพาะปลูก

    -  การปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชหลังนา

       แบบพอเพียง

    -  การบริหารจัดการกองทุน

๒)  การเตรียมการเพื่อสู่ความยั่งยืน

    -  พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ดำาเนินงาน 

       (การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน

       เพิ่มเติม)

    -  การเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผน

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  และหน่วยงานราชการปกติ

    -  การปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าใช้สอย

      ระยะที่ ๒

๑๙ หมู่บ้าน

๑,๖๗๒ ครัวเรือน

      

๔๐,๕๐๐,๐๐๐

ชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบ

ท้องถิ่น / ท้องที่

จังหวัด

ภาคีในพื้นที่

๑.) พัฒนาให้ชาวบ้านมีรายได้สมำ่าเสมอ 

 ชีวิตพอสบายขึ้น และใช้หนี้หมด

๒.)  เป็นต้นแบบสำาหรับการเรียนรู้ในการพัฒนา 

 ตามแนวพระราชดำาริที่ครบวงจร

๑) เตรียมการรองรับขั้นการพัฒนายั่งยืน

 ที่ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถ

 พึ่งพาตนเองได้ 

๑.) ผลผลิตของพื้นที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการ

 ของตลาด

๒.)  เกิดกองทุนการพัฒนาที่บริหารจัดการเองโดยชาวบ้าน

๑)  เกิดพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าใช้สอยจำานวน 

 ๑๖,๐๐๐ ไร่ ที่เหลือจากการทำาไร่หมุนเวียน



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

94 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๓.) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในพื้นที่ จ.น่าน

 - เงินเดือน / ค่าจ้าง

 - ค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

  - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / แสดง

       นิทรรศการ

 ๑.๒	 โครงการบริหารจัดการนำ้าอย่าง

ยั่งยืน	อ่างเก็บนำ้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ

๑) การเสริมสร้างความพอเพียง และเพียงพอ

   - การพัฒนาด้านการเกษตรแบบ

     ผสมผสาน การปลูกพืชหลังนา

  และการปศุสัตว์ ในรูปแบบของ

  ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

  พระบรมราชินีนาถ

   -  การพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

  ที่ตรงตามความต้องการตลาด

   -  การปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำา

๒) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัด

 อุดรธานี

   - เงินเดือน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค  

     อุปกรณ์

   ๑.๓	พื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที่	

๑) กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง และการ

    จัดทำาแผนพัฒนาชนบทฯ

๒)  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและเชื่อมโยง 

 การทำางานของพื้นที่ต้นแบบ 

 และค่าบริหารจัดการในศูนย์ปฏิบัติการ

๓)  การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

 ของพื้นที่

๔)  การสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่ ๖ มิติ 

๑๕๒ ครัวเรือน

๒ พื้นที่

      

 

๗,๔๐๐,๐๐๐

๕๙,๐๐๐,๐๐๐

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพื้นที่ จ.น่าน

ภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ชุมชน

ท้องถิ่น / ท้องที่

จังหวัด

ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

ชุมชน

ท้องถิ่น / ท้องที่

จังหวัด

หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ

๑.) เพื่อมีระบบสนับสนุนการทำางาน

 ของพื้นที่ต้นแบบ

๑) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน     

 เน้นการปลูกพืชที่บริโภคในชีวิตประจำาวัน 

 และมีรายได้ตลอดปี

๒.) พัฒนาคุณภาพผลผลิตเป็นที่ยอมรับ 

 สามารถแข่งขันในตลาดได้

๓.) ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ 

 ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

๔.) เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้

 ในการบริหารจัดการน้ำา

 และการสร้างรายได้ด้านเกษตรแก่ครัวเรือน 

 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.) เกิดการสนับสนุนการทำางานของพื้นที่ต้นแบบ

 ที่มีประสิทธิภาพ

๑.) ชาวบ้านลดภาระรายจ่ายจากการซื้อสินค้าเพื่อบริโภค

 และมีรายได้เพิ่มขึ้น

๒.) ลดอัตราการเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อหางานทำาในเมือง



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

95รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๓.) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในพื้นที่ จ.น่าน

 - เงินเดือน / ค่าจ้าง

 - ค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

  - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / แสดง

       นิทรรศการ

 ๑.๒	 โครงการบริหารจัดการนำ้าอย่าง

ยั่งยืน	อ่างเก็บนำ้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ

๑) การเสริมสร้างความพอเพียง และเพียงพอ

   - การพัฒนาด้านการเกษตรแบบ

     ผสมผสาน การปลูกพืชหลังนา

  และการปศุสัตว์ ในรูปแบบของ

  ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

  พระบรมราชินีนาถ

   -  การพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

  ที่ตรงตามความต้องการตลาด

   -  การปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำา

๒) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัด

 อุดรธานี

   - เงินเดือน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค  

     อุปกรณ์

   ๑.๓	พื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที่	

๑) กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง และการ

    จัดทำาแผนพัฒนาชนบทฯ

๒)  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและเชื่อมโยง 

 การทำางานของพื้นที่ต้นแบบ 

 และค่าบริหารจัดการในศูนย์ปฏิบัติการ

๓)  การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

 ของพื้นที่

๔)  การสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่ ๖ มิติ 

๑๕๒ ครัวเรือน

๒ พื้นที่

      

 

๗,๔๐๐,๐๐๐

๕๙,๐๐๐,๐๐๐

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพื้นที่ จ.น่าน

ภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ชุมชน

ท้องถิ่น / ท้องที่

จังหวัด

ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

ชุมชน

ท้องถิ่น / ท้องที่

จังหวัด

หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ

๑.) เพื่อมีระบบสนับสนุนการทำางาน

 ของพื้นที่ต้นแบบ

๑) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน     

 เน้นการปลูกพืชที่บริโภคในชีวิตประจำาวัน 

 และมีรายได้ตลอดปี

๒.) พัฒนาคุณภาพผลผลิตเป็นที่ยอมรับ 

 สามารถแข่งขันในตลาดได้

๓.) ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ 

 ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

๔.) เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้

 ในการบริหารจัดการน้ำา

 และการสร้างรายได้ด้านเกษตรแก่ครัวเรือน 

 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.) เกิดการสนับสนุนการทำางานของพื้นที่ต้นแบบ

 ที่มีประสิทธิภาพ

๑.) ชาวบ้านลดภาระรายจ่ายจากการซื้อสินค้าเพื่อบริโภค

 และมีรายได้เพิ่มขึ้น

๒.) ลดอัตราการเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อหางานทำาในเมือง



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

96 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒. การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ  ๒๘,๑๐๐.๐๐๐ บาท

๒.๑	การสร้างความเข้าใจ	เข้าถึง	และการ

จัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นประยุกต์

ตามพระราชดำาริ	๗	ขั้นตอน	ได้แก่	

 ๑) การทำาความเข้าใจ 

  ๒) การสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ 

  ในทุกมิติ

  ๓) การวิเคราะห์ปัญหา

  และความต้องการของชาวบ้าน   

  ๔) จัดทำาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

  เพื่อแก้ปัญหาชุมชน         

  ๕) ทำาแผนชีวิตชุมชน  

  ๖) บูรณาการแผนหน่วยงาน

  และแผนชีวิตชุมชน  

 ๗) จัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

      ประยุกต์ตามพระราชดำาริ

๒.๒	การสนับสนุนทุนกิจกรรมการพัฒนา

แบบบูรณาการ	(กิจกรรมการแก้ปัญหาใน

ระยะเร่งด่วนของหมู่บ้าน	Quick	Win)

๒.๓	การพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน	

๓๕ หมู่บ้าน

๓๕ หมู่บ้าน

๓๕ หมู่บ้าน

๑๐,๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๖๐๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

ชุมชน

ท้องถิ่น / ท้องที่

จังหวัด

ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

ชุมชนรอบๆ พื้นที่ขยายผล

ชุมชน / ท้องถิ่น / ท้องที่ / 

จังหวัด / ภาคีสืบสาน

แนวพระราชดำาริ

๑)  ชาวบ้านมีความเข้าใจในข้อมูลที่เป็นจริง 

 ของหมู่บ้าน รูปปัญหาและความต้องการ 

 ของตนในทุกมิติ

๒)  ชาวบ้านมีองค์ความรู้และพร้อมที่

 จะลุกขึ้นมาทำางานด้วยตนเอง

 ทุกกระบวนการ (เข้าใจ เข้าถึง 

 และพัฒนา)

๓)  การทำางานร่วมกันระหว่างชาวบ้าน

 และข้าราชการอย่างบูรณาการ

๔) การขยายผลการพัฒนาสืบสานแนว

 พระราชดำาริสู่พื้นที่ชุมชนครอบคลุม 

 ทั้งจังหวัด

๑) เกิดแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ที่เป็นการบูรณาการทำางาน

 ทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ ๖ มิติ 

 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด และผลลัพธ์วัดผล

 ที่ชาวบ้านได้อะไรจากกิจกรรมการพัฒนา

๒)  ข้าราชการและชาวบ้านได้รับความรู้เชิงกระบวนการ

 และสามารถถ่ายทอดต่อในการขยายผลได้

๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่สืบสานแนวพระราชดำาริ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ พื้นที่ต้นแบบและขยายพื้นที่

 ปิดทองหลังพระฯ

๓.๒ พื้นที่สืบสานแนวพระราชดำาริ

๘,๐๐๐,๐๐๐ หน่วยงานภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา 

เอกชน

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

สื่อมวลชน

๑) สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

 แนวทางการสืบสานแนวพระราชดำาริ

 ต่อกลุ่มเป้าหมาย

๑) กลุ่มการขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนอื่นๆ

รวมงบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

97รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒. การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ  ๒๘,๑๐๐.๐๐๐ บาท

๒.๑	การสร้างความเข้าใจ	เข้าถึง	และการ

จัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นประยุกต์

ตามพระราชดำาริ	๗	ขั้นตอน	ได้แก่	

 ๑) การทำาความเข้าใจ 

  ๒) การสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ 

  ในทุกมิติ

  ๓) การวิเคราะห์ปัญหา

  และความต้องการของชาวบ้าน   

  ๔) จัดทำาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

  เพื่อแก้ปัญหาชุมชน         

  ๕) ทำาแผนชีวิตชุมชน  

  ๖) บูรณาการแผนหน่วยงาน

  และแผนชีวิตชุมชน  

 ๗) จัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

      ประยุกต์ตามพระราชดำาริ

๒.๒	การสนับสนุนทุนกิจกรรมการพัฒนา

แบบบูรณาการ	(กิจกรรมการแก้ปัญหาใน

ระยะเร่งด่วนของหมู่บ้าน	Quick	Win)

๒.๓	การพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน	

๓๕ หมู่บ้าน

๓๕ หมู่บ้าน

๓๕ หมู่บ้าน

๑๐,๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๖๐๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

ชุมชน

ท้องถิ่น / ท้องที่

จังหวัด

ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

ชุมชนรอบๆ พื้นที่ขยายผล

ชุมชน / ท้องถิ่น / ท้องที่ / 

จังหวัด / ภาคีสืบสาน

แนวพระราชดำาริ

๑)  ชาวบ้านมีความเข้าใจในข้อมูลที่เป็นจริง 

 ของหมู่บ้าน รูปปัญหาและความต้องการ 

 ของตนในทุกมิติ

๒)  ชาวบ้านมีองค์ความรู้และพร้อมที่

 จะลุกขึ้นมาทำางานด้วยตนเอง

 ทุกกระบวนการ (เข้าใจ เข้าถึง 

 และพัฒนา)

๓)  การทำางานร่วมกันระหว่างชาวบ้าน

 และข้าราชการอย่างบูรณาการ

๔) การขยายผลการพัฒนาสืบสานแนว

 พระราชดำาริสู่พื้นที่ชุมชนครอบคลุม 

 ทั้งจังหวัด

๑) เกิดแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ที่เป็นการบูรณาการทำางาน

 ทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับหลักการองค์ความรู้ ๖ มิติ 

 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด และผลลัพธ์วัดผล

 ที่ชาวบ้านได้อะไรจากกิจกรรมการพัฒนา

๒)  ข้าราชการและชาวบ้านได้รับความรู้เชิงกระบวนการ

 และสามารถถ่ายทอดต่อในการขยายผลได้

๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่สืบสานแนวพระราชดำาริ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ พื้นที่ต้นแบบและขยายพื้นที่

 ปิดทองหลังพระฯ

๓.๒ พื้นที่สืบสานแนวพระราชดำาริ

๘,๐๐๐,๐๐๐ หน่วยงานภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา 

เอกชน

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

สื่อมวลชน

๑) สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

 แนวทางการสืบสานแนวพระราชดำาริ

 ต่อกลุ่มเป้าหมาย

๑) กลุ่มการขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนอื่นๆ

รวมงบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

98 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

ด้านการสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์

๑. งานเผยแพร่กิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิและสถาบันฯ (เผยแพร่)  ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

-  งานส่งเสริมการพัฒนา 

 (กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ต่างๆ  

 ภายในพื้นที่ต้นแบบและขยายผล)

-  งานจัดการความรู้ 

 (องค์ความรู้ปิดทองใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น)

-  ดำาเนินงานร่วมกับสื่อมวลชน

 และภาคีเครือข่ายปิดทอง

-  เชือ่มโยงและขบัเคลือ่นผา่นกลุม่เยาวชน  

 คนรุ่นใหม่

 ๑.๑  จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน

 ความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหาร

 และสื่อมวลชน ๒๕๕๗ 

 (press conference) 

 ๑.๒  การเผยแพรผ่า่นสือ่ตา่งๆ เชน่ ทวี ี 

 วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  

 สื่อมัลติมีเดีย Social Media เป็นต้น

๑ ครั้ง

๓ ครั้ง

๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ครม. สำานักงบประมาณ

กรรมาธิการงบประมาณฯ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

สื่อมวลชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา 

ผู้นำาเยาวชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

ประชาชนทั่วไป

๑) กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการดำาเนิน 

 กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 (กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ) 

 ของมูลนิธิและสถาบัน

๒)  กลุ่มเป้าหมายนำากิจกรรม

 และองค์ความรู้ปิดทองหลังพระไปปรับใช้

 พัฒนาต่อยอดในพื้นที่ท้องถิ่นได้

๓)  กลุ่มเป้าหมายเกิดความศรัทธา 

 ในแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา

 ตามแนวพระราชดำาริ 

๔)  เกิดการรับรู้การดำาเนินงาน

 ปิดทองหลังพระในพื้นที่ขยายผล

 และพื้นที่อื่นๆ

๑) สถาบันฯเป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 โดยขยายผลแนวพระราชดำาริให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

 อย่างกว้างขวาง

๒)  กิจกรรมและองค์ความรู้ปิดทองหลังพระ เป็นทางเลือกใหม่ 

 ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๓)  เกิดพื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ กระจายตัวเพิ่มขึ้น 

 ทั่วประเทศ 

๔)  แนวพระราชดำาริเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาประเทศ

๒. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (งานผลิต)  ๓๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ จดหมายข่าวปิดทองรายเดือน

๒.๒ งานผลิตวีดิทัศน์

 ๒.๒.๑ หนังสั้น “เรื่องเล่าของชุมชน”

  ๒.๒.๒ คลิปองค์ความรู้ปิดทอง

๒.๓ สารคดีปิดทองหลังพระ (เรื่องวิถีชีวิต)

๒.๔ Spot ปิดทองหลังพระฯ

 ๒.๔.๑ spot โทรทัศน์

 ๒.๔.๑ spot วิทยุ

๒.๕ คลังข้อมูลสำาหรับสื่อมวลชน

๒.๖ รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

๑๒ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑๐ เรื่อง

๔ ครั้ง

๓,๖๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

เยาวชน สถาบันการศึกษา 

สื่อมวลชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป

เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเผยแพร่

กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

ของมูลนิธิและสถาบันฯ องค์ความรู้

ปิดทองหลังพระฯ ข่าวสารและกิจกรรม

ความร่วมมือระหว่างภาคีปิดทองหลังพระฯ 

ไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยปรับเปลี่ยน

ตามพฤติกรรมการรับสื่อของแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย (telemate) 

๑) เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่  

 กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

 และสถาบันฯ องค์ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมของมูลนิธิ

 และภาคีปิดทองหลังพระฯ ไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

๒)  มูลนิธิและสถาบันฯ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

99รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

ด้านการสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์

๑. งานเผยแพร่กิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิและสถาบันฯ (เผยแพร่)  ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

-  งานส่งเสริมการพัฒนา 

 (กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ต่างๆ  

 ภายในพื้นที่ต้นแบบและขยายผล)

-  งานจัดการความรู้ 

 (องค์ความรู้ปิดทองใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น)

-  ดำาเนินงานร่วมกับสื่อมวลชน

 และภาคีเครือข่ายปิดทอง

-  เชือ่มโยงและขบัเคลือ่นผา่นกลุม่เยาวชน  

 คนรุ่นใหม่

 ๑.๑  จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน

 ความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหาร

 และสื่อมวลชน ๒๕๕๗ 

 (press conference) 

 ๑.๒  การเผยแพรผ่า่นสือ่ตา่งๆ เชน่ ทวี ี 

 วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  

 สื่อมัลติมีเดีย Social Media เป็นต้น

๑ ครั้ง

๓ ครั้ง

๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ครม. สำานักงบประมาณ

กรรมาธิการงบประมาณฯ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

สื่อมวลชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา 

ผู้นำาเยาวชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

ประชาชนทั่วไป

๑) กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการดำาเนิน 

 กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 (กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ) 

 ของมูลนิธิและสถาบัน

๒)  กลุ่มเป้าหมายนำากิจกรรม

 และองค์ความรู้ปิดทองหลังพระไปปรับใช้

 พัฒนาต่อยอดในพื้นที่ท้องถิ่นได้

๓)  กลุ่มเป้าหมายเกิดความศรัทธา 

 ในแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา

 ตามแนวพระราชดำาริ 

๔)  เกิดการรับรู้การดำาเนินงาน

 ปิดทองหลังพระในพื้นที่ขยายผล

 และพื้นที่อื่นๆ

๑) สถาบันฯเป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 โดยขยายผลแนวพระราชดำาริให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

 อย่างกว้างขวาง

๒)  กิจกรรมและองค์ความรู้ปิดทองหลังพระ เป็นทางเลือกใหม่ 

 ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๓)  เกิดพื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ กระจายตัวเพิ่มขึ้น 

 ทั่วประเทศ 

๔)  แนวพระราชดำาริเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาประเทศ

๒. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (งานผลิต)  ๓๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ จดหมายข่าวปิดทองรายเดือน

๒.๒ งานผลิตวีดิทัศน์

 ๒.๒.๑ หนังสั้น “เรื่องเล่าของชุมชน”

  ๒.๒.๒ คลิปองค์ความรู้ปิดทอง

๒.๓ สารคดีปิดทองหลังพระ (เรื่องวิถีชีวิต)

๒.๔ Spot ปิดทองหลังพระฯ

 ๒.๔.๑ spot โทรทัศน์

 ๒.๔.๑ spot วิทยุ

๒.๕ คลังข้อมูลสำาหรับสื่อมวลชน

๒.๖ รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

๑๒ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑๐ เรื่อง

๔ ครั้ง

๓,๖๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

เยาวชน สถาบันการศึกษา 

สื่อมวลชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป

เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเผยแพร่

กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

ของมูลนิธิและสถาบันฯ องค์ความรู้

ปิดทองหลังพระฯ ข่าวสารและกิจกรรม

ความร่วมมือระหว่างภาคีปิดทองหลังพระฯ 

ไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยปรับเปลี่ยน

ตามพฤติกรรมการรับสื่อของแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย (telemate) 

๑) เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่  

 กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

 และสถาบันฯ องค์ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมของมูลนิธิ

 และภาคีปิดทองหลังพระฯ ไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

๒)  มูลนิธิและสถาบันฯ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

100 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒๗. งานสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

 ๒.๗.๑ เอกสารแนะนำาปิดทองหลังพระ

 ๒.๗.๒ นิทรรศการปิดทองเคลื่อนที่

 ๒.๗.๓ ทำาหนังสือสรุปผลการดำาเนินงาน

      พื้นที่ปิดทอง

    ๒.๗.๔ สมุดบันทึก ของชำาร่วย เสื้อ 

  ถุงผ้า และอื่นๆ

๒.๘  งานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซด์ฯ

๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๓๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๓. สื่อมวลชนสัมพันธ์  ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน

 ความคิดเห็น (press meeting)

๓.๒ นำาส่ือมวลชนเดินทางลงพ้ืนท่ีดำาเนินการ 

 ปิดทองหลังพระ (press tour) 

๓.๓ เดินทางเข้าพบส่ือมวลชนในโอกาสพิเศษ 

๓.๔ นำาสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการ

 พระราชดำาริอื่นๆ

๓.๕ กิจกรรมร่วมกับชมรมสื่อมวลชน

๓ ครั้ง

๖ ครั้ง

๑๕ ครั้ง

๓ ครั้ง

๓ ครั้ง

๖๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

กรมประชาสัมพันธ์ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ 

โทรทัศน์ เคเบิลทีวี 

สมาคมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง

๑) สื่อมวลชนมีความเข้าใจการดำาเนินงาน 

 ตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

 และสถาบันฯ 

๒)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชน 

 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

 ประเทศตามแนวพระราชดำาริ

๑)  สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางเผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 และพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

๒)  เกิดความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนทุกแขนง

 ในการช่วยเผยกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 ของมูลนิธิและสถาบันฯ

๓)  องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ  

 กระจายสู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ

๔. งานในพื้นที่ดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ  ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

๔.๑ การแถลงข่าวในพ้ืนท่ี สรุปการดำาเนินงาน 

 ในพื้นที่ (press conference)

๔.๒ เดินทางเข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 สื่อมวลชนท้องถิ่น (press visit) 

 (๕๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง)

๔.๓ การสนับสนุนสื่อท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม

 ในการเผยแพร่การดำาเนินงาน

 ปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่)

 

๔ ครั้ง

๔ ครั้ง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

สื่อมวลชนท้องถิ่น 

(วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชน สถาบันการศึกษา 

ประชาชนทั่วไป

๑)  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นจาก 

 พัฒนาตามพระราชดำาริ และการดำาเนิน 

 งานปิดทองหลังพระฯ ที่เกี่ยวข้อง

๒)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้  

 ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่น

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิ

 และสถาบันฯ 

๓)  สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความศรัทธาใน

 การดำาเนินงานของสถาบันฯ 

 และประชาสัมพันธ์งานปิดทองหลังพระฯ 

 อย่างต่อเนื่อง

๑)  ผลสำาเร็จงานปิดทองหลังพระฯที่เกิดขึ้นตาม

 แนวพระราชดำาริเป็นที่รู้จักและศรัทธาในเชิงกว้าง

๒)  พื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ เป็นที่ศึกษาดูงาน

 ของชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น 

๓)  ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเกิดความตื่นตัว

 ในการเข้าร่วมกับปิดทองหลังพระฯ

๔)  เกิดโครงการขยายผลปิดทองหลังพระฯ

 ในพื้นที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

101รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒๗. งานสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

 ๒.๗.๑ เอกสารแนะนำาปิดทองหลังพระ

 ๒.๗.๒ นิทรรศการปิดทองเคลื่อนที่

 ๒.๗.๓ ทำาหนังสือสรุปผลการดำาเนินงาน

      พื้นที่ปิดทอง

    ๒.๗.๔ สมุดบันทึก ของชำาร่วย เสื้อ 

  ถุงผ้า และอื่นๆ

๒.๘  งานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซด์ฯ

๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๓๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๓. สื่อมวลชนสัมพันธ์  ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน

 ความคิดเห็น (press meeting)

๓.๒ นำาส่ือมวลชนเดินทางลงพ้ืนท่ีดำาเนินการ 

 ปิดทองหลังพระ (press tour) 

๓.๓ เดินทางเข้าพบส่ือมวลชนในโอกาสพิเศษ 

๓.๔ นำาสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการ

 พระราชดำาริอื่นๆ

๓.๕ กิจกรรมร่วมกับชมรมสื่อมวลชน

๓ ครั้ง

๖ ครั้ง

๑๕ ครั้ง

๓ ครั้ง

๓ ครั้ง

๖๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

กรมประชาสัมพันธ์ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ 

โทรทัศน์ เคเบิลทีวี 

สมาคมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง

๑) สื่อมวลชนมีความเข้าใจการดำาเนินงาน 

 ตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

 และสถาบันฯ 

๒)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชน 

 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

 ประเทศตามแนวพระราชดำาริ

๑)  สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางเผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 และพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

๒)  เกิดความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนทุกแขนง

 ในการช่วยเผยกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 ของมูลนิธิและสถาบันฯ

๓)  องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ  

 กระจายสู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ

๔. งานในพื้นที่ดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ  ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

๔.๑ การแถลงข่าวในพ้ืนท่ี สรุปการดำาเนินงาน 

 ในพื้นที่ (press conference)

๔.๒ เดินทางเข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 สื่อมวลชนท้องถิ่น (press visit) 

 (๕๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง)

๔.๓ การสนับสนุนสื่อท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม

 ในการเผยแพร่การดำาเนินงาน

 ปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่)

 

๔ ครั้ง

๔ ครั้ง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

สื่อมวลชนท้องถิ่น 

(วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชน สถาบันการศึกษา 

ประชาชนทั่วไป

๑)  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นจาก 

 พัฒนาตามพระราชดำาริ และการดำาเนิน 

 งานปิดทองหลังพระฯ ที่เกี่ยวข้อง

๒)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้  

 ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่น

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิ

 และสถาบันฯ 

๓)  สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความศรัทธาใน

 การดำาเนินงานของสถาบันฯ 

 และประชาสัมพันธ์งานปิดทองหลังพระฯ 

 อย่างต่อเนื่อง

๑)  ผลสำาเร็จงานปิดทองหลังพระฯที่เกิดขึ้นตาม

 แนวพระราชดำาริเป็นที่รู้จักและศรัทธาในเชิงกว้าง

๒)  พื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ เป็นที่ศึกษาดูงาน

 ของชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น 

๓)  ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเกิดความตื่นตัว

 ในการเข้าร่วมกับปิดทองหลังพระฯ

๔)  เกิดโครงการขยายผลปิดทองหลังพระฯ

 ในพื้นที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

102 รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ

๕. ภาคีสัมพันธ์ (ภาคีเครือข่ายปิดทองหลังพระ)  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๑ กิจกรรมร่วมกับภาคี

 ปิดทองหลังพระฯ 

๕.๒  การดูงานในพื้นที่ปฏิบัติการ

 ปิดทองหลังพระฯ

๕.๓  จัดกิจกรรมพบปะและ

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    

 ระหว่างผู้บริหารและกลุ่มบริษัท 

 ธุรกิจเพื่อสังคม  (กลุ่มย่อย)

๖ ครั้ง

๑๐ ครั้ง

๔ ครั้ง

๕,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ 

สถาบันการศึกษา สถาบันเยาวชน 

หน่วยงานรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน  

CSR Club บริษัทเอกชน

๑) เพื่อสร้างกระบวนการบูรณาการร่วมกัน 

 ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

 และกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาพื้นที่

๒)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการ 

 ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

 โดยความร่วมมือของท้องถิ่น/ชุมชน 

๑)  ภาคีเครือข่ายปิดทองหลัง เกิดความศรัทธา

 ในการนำาแนวทางพัฒนาตามพระแนวพระราชดำาริ

 ไปปรับใช้ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

๒)  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 ปิดทองหลังพระฯ

๓)  เกิดการโครงการขยายผลปิดทองหลังพระฯ

 ในพื้นที่ดำาเนินการ

6. งานประเมินผลทัศนคติและการรับรู้ก่อน ระหว่างและหลังการดำาเนินโครงการ  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพชรบุรี (ระหว่างดำาเนินโครงการ)

เชียงราย (ระหว่างดำาเนินโครงการ)

 

๒ ครั้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐ ชุมชน ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่/

โครงการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ 

สื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น 

หน่วยงานภาคีปิดทองหลังพระฯ 

หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ  

สถาบันการศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน CSR Club

กรรมการมูลนิธิ/สถาบันฯ/ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ประเมินผลการรับรู้และพึงพอใจจากกลุ่มเป้า

หมายเพื่อนำามาปรับปรุงการดำาเนินงานมูลนิธิ

ปิดทองหลังพระ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความ

รับรู้และพึงพอใจเกินร้อยละ ๗๕

๑)  มูลนิธิและสถาบันฯ รับทราบความพึงพอใจและประโยชน์

 ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานขององค์กร 

๒)  มูลนิธิและสถาบันฯ มีแนวทางปรับปรุงการดำาเนินงาน

 ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงาน 

 ปิดทองหลังพระฯ โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิ 

 และสถาบันฯ ต่อไป 

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓,๖๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐



วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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๕. ภาคีสัมพันธ์ (ภาคีเครือข่ายปิดทองหลังพระ)  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๑ กิจกรรมร่วมกับภาคี

 ปิดทองหลังพระฯ 

๕.๒  การดูงานในพื้นที่ปฏิบัติการ

 ปิดทองหลังพระฯ

๕.๓  จัดกิจกรรมพบปะและ

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    

 ระหว่างผู้บริหารและกลุ่มบริษัท 

 ธุรกิจเพื่อสังคม  (กลุ่มย่อย)

๖ ครั้ง

๑๐ ครั้ง

๔ ครั้ง

๕,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ 

สถาบันการศึกษา สถาบันเยาวชน 

หน่วยงานรัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน  

CSR Club บริษัทเอกชน

๑) เพื่อสร้างกระบวนการบูรณาการร่วมกัน 

 ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

 และกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาพื้นที่

๒)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการ 

 ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

 โดยความร่วมมือของท้องถิ่น/ชุมชน 

๑)  ภาคีเครือข่ายปิดทองหลัง เกิดความศรัทธา

 ในการนำาแนวทางพัฒนาตามพระแนวพระราชดำาริ

 ไปปรับใช้ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

๒)  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 ปิดทองหลังพระฯ

๓)  เกิดการโครงการขยายผลปิดทองหลังพระฯ

 ในพื้นที่ดำาเนินการ

6. งานประเมินผลทัศนคติและการรับรู้ก่อน ระหว่างและหลังการดำาเนินโครงการ  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพชรบุรี (ระหว่างดำาเนินโครงการ)

เชียงราย (ระหว่างดำาเนินโครงการ)

 

๒ ครั้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐ ชุมชน ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่/

โครงการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ 

สื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น 

หน่วยงานภาคีปิดทองหลังพระฯ 

หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ  

สถาบันการศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน CSR Club

กรรมการมูลนิธิ/สถาบันฯ/ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ประเมินผลการรับรู้และพึงพอใจจากกลุ่มเป้า

หมายเพื่อนำามาปรับปรุงการดำาเนินงานมูลนิธิ

ปิดทองหลังพระ โดยมีเป้าหมายให้เกิดความ

รับรู้และพึงพอใจเกินร้อยละ ๗๕

๑)  มูลนิธิและสถาบันฯ รับทราบความพึงพอใจและประโยชน์

 ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานขององค์กร 

๒)  มูลนิธิและสถาบันฯ มีแนวทางปรับปรุงการดำาเนินงาน

 ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงาน 

 ปิดทองหลังพระฯ โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิ 

 และสถาบันฯ ต่อไป 

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓,๖๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๗ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 
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ด้านบริหารสำานักงาน

๑. บคุลากร เงนิเดอืน คา่จา้ง  คา่ตอบแทน  

 ค่าบริการวิชาชีพและการพัฒนา

 บุคลากร

๑๙,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ 

ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปรึกษา 

๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ 

    สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

๒) เพื่อเพิ่มขวัญ กำาลังใจในการ

    ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

๑) บุคลากรมีขวัญกำาลังใจในการฏิบัติงาน 

 และมีระเบียบวินัย

๒) บุคลากรมีการพัฒนา

๓) สถาบันฯ ได้รับการบริการที่ดี

๒. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าเช่าพื้นที่

 สำานักงาน / ค่าตกแต่งสำานักงาน /

 ค่าครุภัณฑ์ / ค่าอุปกรณ์ / ค่าซ่อมแซม

 บำารุงรักษา / ค่าระบบเครือข่าย

 คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต /

 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำา ไฟ โทรศัพท์) /  

 วัสดุสิ้นเปลือง / ค่าใช้จ่ายเดินทาง

 และค่าพาหนะ

๑๗,๔๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ  

ที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย 

ผู้ใช้บริการสำานักงาน บุคคลทั่วไป   

หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

๑) เพ่ือความคล่องตัว รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

๒)  เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย

    คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ ให้มี

    ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓)  เพื่อสนับสนุนภารกิจงานของสถาบันฯ

๑)  องค์กรมีระบบและวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมและพอเพียง

 ต่อการใช้งาน

๒) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตของสถาบันฯ 

 เป็นเครื่องมือสื่อสารสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้อย่างรวดเร็ว

    และถูกต้อง

๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ 

ภาคีเครือข่าย 

หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

๑)  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน

    การปฏิบัติงาน

๑) มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

รวมงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐
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ด้านบริหารสำานักงาน

๑. บคุลากร เงนิเดอืน คา่จา้ง  คา่ตอบแทน  

 ค่าบริการวิชาชีพและการพัฒนา

 บุคลากร

๑๙,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ 

ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปรึกษา 

๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ 

    สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร

๒) เพื่อเพิ่มขวัญ กำาลังใจในการ

    ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

๑) บุคลากรมีขวัญกำาลังใจในการฏิบัติงาน 

 และมีระเบียบวินัย

๒) บุคลากรมีการพัฒนา

๓) สถาบันฯ ได้รับการบริการที่ดี

๒. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าเช่าพื้นที่

 สำานักงาน / ค่าตกแต่งสำานักงาน /

 ค่าครุภัณฑ์ / ค่าอุปกรณ์ / ค่าซ่อมแซม

 บำารุงรักษา / ค่าระบบเครือข่าย

 คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต /

 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำา ไฟ โทรศัพท์) /  

 วัสดุสิ้นเปลือง / ค่าใช้จ่ายเดินทาง

 และค่าพาหนะ

๑๗,๔๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ  

ที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย 

ผู้ใช้บริการสำานักงาน บุคคลทั่วไป   

หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

๑) เพ่ือความคล่องตัว รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

๒)  เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย

    คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ ให้มี

    ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓)  เพื่อสนับสนุนภารกิจงานของสถาบันฯ

๑)  องค์กรมีระบบและวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมและพอเพียง

 ต่อการใช้งาน

๒) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตของสถาบันฯ 

 เป็นเครื่องมือสื่อสารสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้อย่างรวดเร็ว

    และถูกต้อง

๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ 

ภาคีเครือข่าย 

หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

๑)  เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน

    การปฏิบัติงาน

๑) มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

รวมงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐
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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 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถาบันฯ คณะที่ปรึกษา 

ด้านองค์ความรู้ ผู้อำานวยการสถาบันฯ รองผู้อำานวยการสถาบันฯ ๑ ตำาแหน่ง สำานักผู้อำานวยการ 

และกลุ่มภารกิจ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภารกิจที่ประกอบด้วยฝ่ายจัดการความรู้และฝ่ายส่งเสริม

การพัฒนา และกลุ่มภารกิจที่ ๒ ที่ประกอบด้วยฝ่ายสื่อสารสาธารณะ
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กรรมการสถาบันฯ

ผู้อำานวยการ

น่าน

อุดรธานี

อุทัยธานี

เพชรบุรี

กาฬสินธุ์

ฝ่ายจัดการความรู้ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา ฝ่ายบริหารสำานักงาน

อนุกรรมการบูรณาการ

คณะที่ปรึกษาองค์ความรู้ ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม

รองผู้อำานวยการ
สำานักผู้อำานวยการ

พื้นที่ดำาเนินการ

โครงสร้างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ

พื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ต้นแบบขยายผลความร่วมมือ

น่าน พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์เลย ยะลาเชียงใหม่ เพชรบุรีสิงห์บุรี ตราดเชียงราย

พื้นที่หมู่บ้านขยายผล

• การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• การบริหารจัดการแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
 ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 (Fully use)

• การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ควบคู่ กับลดการบุกรุกป่า 
 เพือ่สรา้งแนวกันชน (Buffer zone) เขตรกัษาพนัธ์ุสตัวป์า่ 
 ห้วยขาแข้ง

• การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
 ชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

• การบริหารจัดการน้ำ า ท้ั งระบบโดยประยุก ต์แนว 
 พระราชดำาริ “แก้มลิง” ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจคน 
 รองรับกิจกรรมต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจ สังคม และ  
 สิ่งแวดล้อม
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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 ้ควบคูก่บัการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายบุคลากรในการสืบสานแนวพระราชดำาริ จากหน่วยงานภาครัฐ 

มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและครูภูมิปัญญาในชุมชน

 ๔. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (Area based) ตามแนวพระราชดำาริ 

เพื่อให้จังหวัดสามารถบูรณาการแผนงานและงบประมาณจากส่วนราชการ (Function) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

 ๕. ดำาเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ มอบหมาย




