


ขอให้้ประชาชนชาวไทยตั้งใจให้้เที่ยงตรงแน่วแน่
ไม่ว่าจะกระทำาการสิ่งใด ให้้คิดให้้ดี ให้้รอบคอบและรอบด้าน

เพื่อให้้การกระทำานั้น บังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญที่แท้้จริงและยั่งยืน
ทั้งแก่่ตนเองและประเทศชาติ.

พระราชดำารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘



 ตราสญัลกัษณเ์ฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ

๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

 อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรัตน์ อักษร ส. สีม่วงชาดแก่ อักษร ธ. สีขาว

บนพื้นสีม่วงครามอ่อน เป็นสีวันพระราชสมภพ ดวงเพชรรัตน์ ๕ ดวง หมายถึง ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 

อักษรนามาภิไธย ส.ธ. อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลีบปักพระยี่ก่าทอง ไม่ประกอบพระกรรเจียกจร

 เบื้องหลังพระชฎามีพระบวรเศวตฉัตร (พระสัตตปฎลเศวตฉัตร) คือ ฉัตรขาว ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีระบาย 

ขลิบทองแผ่ลวด ๓ ช้ัน ช้ันล่างสุด ห้อยอุบะจำาปาทอง เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรม 

ราชกุมารี ท้ังสองข้างกรอบพระนามาภิไธยมีรูปเทพยดา พระกรหนึ่งประคองเชิญพระสัตตปฎลเศวตฉัตร  

พระกรหนึ่งกระชับเถาว์บัวทองไว้ ขัดพระขรรค์ ทรงเศวตพัสตราภรณ์เขียนทอง เทพยดาข้างเลข ๖ (ด้านซ้าย)  

ทรงพระชฎาเดินหน ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร และเทพยดาข้างเลข ๐ (ด้านขวา) ทรงพระชฎา

มหากฐิน (พระชฎาห้ายอด) ปักพระย่ีก่าดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร หมายถึง เทพยดาทรงมาบริรักษ์ 

เฉลิมฉลองในมหามงคลกาลนี้ ให้ทรงเจริญพระสิริสวัสดิ์ ภูลพิพัฒน์พระเกียรติยศยิ่ง พ้นสิ่งสรรพทุกข์โรคันตราย

ทั้งปวง

 เถาว์บัวทอง หมายถึง ทรงเนาวนิเวศน์ นามว่า “สระปทุม” ใต้กรอบพระนามาภิไธย มีเลขมหามงคลว่า 

ทรงพระเจริญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา บนพื้นสีหงสบาท (ส้มอ่อนหรือสีเท้าหงส์) เป็นสีวันพฤหัสบดี ในคัมภีร์ 

พระไสยศาสตร์ ว่าเป็นมงคลอายุของวันพระราชสมภพ ถัดลงมา มีเชิงลายถมสีหงชาด (ชมพู) เขียนอักษรไทย 

ยอดสีทองว่า “ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ” และ “๒ เมษายน ๒๕๕๘” บนห้องลาย พื้นสีขาวถัดลงมา สะท้อนถึง

ทรงเชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณและการโบราณคดีทั้งปวง

 

ออกแบบโดย สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม



“...ที่จะอายุ ๖๐ ไม่ปรารถนาให้สร้างอนุสรณ์ใดๆ แต่อยากให้ช่วยกัน 
ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ และช่วยผู้ยากไร้ให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น...” 

พระราชดำารัสพระราชทานแก่ผู้ที่ได้ถวายงาน ในการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์

ณ จังหวัดน่าน เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖



สรุปผู้บริหาร ๕

ความเป็นมา มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ๑๖

และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ๑๙

หลักการดำาเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน ๒๑

กรอบการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ ๒๓

สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ ๒๘

งบการเงิน ปี ๒๕๕๗ ๗๐

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ ๘๘

สารบัญ
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สรุปผู้บริหาร๑

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ร่วมกับหน่วยงานภาคี 

เช่น สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง 

ท้องถิ่น ภาคประชาคม ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และส่ือมวลชน  

ในการน้อมนำาแนวพระราชดำาริแปรสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่

ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ๕ โครงการ ใน ๕ จังหวัด คือ โครงการพัฒนาพื้นที่

ตน้แบบบรูณาการแกไ้ขปญัหาและพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดันา่น โครงการบรหิารจดัการ

น้ำาอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี 

โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้น ท่ีประยุกต์ตามพระราชดำาริ บ้านโป่งลึก- 

บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่อง  

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตาม 

แนวพระราชดำาริ
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 การดำาเนินงานในปี ๒๕๕๗ อันเป็นปีที่ ๕ นับแต่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

และสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากิจกรรมปดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิ

เริ่มดำาเนินงานพัฒนาเป็นต้นมา มีความต่อเนื่องและก้าวหน้าเป็นอันมาก  

สามารถสร้าง “ความอยู่รอด” ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน

ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งประชาชนเคยอยู่อย่างอดอยาก ยากไร้ ไม่มีแม้แต่

อาหารเพยีงพอจะประทงัชวีติ การพฒันาในชว่งทีผ่า่นมา ทำาใหม้อีาหารเพยีงพอ

ต่อการบริโภค มีผลผลิตทางการเกษตรเหลือจากการบริโภคท่ีสามารถจำาหน่าย

สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างสม่ำาเสมอ  

 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริบ้านโป่งลึก- 

บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี และโครงการพื้นท่ีต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาพ้ืนท่ีตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนว 

พระราชดำาริ เป็นการพัฒนาท่ีทำาให้ชาวปกากะญอท่ีอาศัยอยู่ในเขตอุทยาน 

แห่งชาติทั้งสองจังหวัด ทั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ 

รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี มีระบบน้ำาที่ได้รับ 

การพัฒนาให้สามารถทำาการเกษตร ทั้งปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว พืชหลังนา 

รวมท้ังพืชเศรษฐกิจ ท้ังไม้ผลระยะสั้นและระยะยาว ที่สามารถจำาหน่ายเป็น 

รายได้เกิดใหม่ได้อย่างสม่ำาเสมอ

 โดยเฉพาะชาวปกากะญอในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ซ่ึงก่อนหน้าที่ 

ปิดทองหลังพระฯ จะเข้าไปดำาเนินงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ต้อง 

ดำารงชีพด้วยการรับจ้าง เพื่อหาเงินมาซ้ือข้าว การพัฒนาระบบน้ำา ดิน และ 
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การทำาเกษตร ทำาให้ปัจจุบันชาวบ้านได้ผลผลิตข้าวจากนาขั้นบันได ๑๕๘.๑๓ 

กิโลกรัมต่อไร่ และมีแนวโน้มที่จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อดินมี 

ความสมบูรณ์มากขึ้น   

 การพัฒนารูปแบบการเกษตรในสภาพพื้นท่ีลาดเอียง ทำาให้มีการปลูก 

ไม้ผลทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ลำาไย ลองกอง ส้มโอ มะขาม ละมุด ฯลฯ และ 

ไมผ้ลระยะสัน้ คอื กลว้ยน้ำาวา้ ปแีรกมผีลผลติเกอืบ ๔๙,๐๐๐ หว ีและยงัมอีาหาร

ประเภทเนื้อสัตว์ไว้บริโภคและจำาหน่ายเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงหมู 

เป็ด และไก่  

 ขณะทีช่าวปกากะญอในพืน้ทีโ่ครงการพืน้ทีต่น้แบบบรูณาการแกไ้ขปญัหา

และพัฒนาพ้ืนท่ีตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนว 

พระราชดำาริ ซึ่งเป็นการดำาเนินงานร่วมกันของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จังหวัด

อุทัยธานี และสำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อให้  

“คนกบัปา่” อยูร่ว่มกนัไดโ้ดยไม่เบยีดเบยีนกัน ชว่ยกันดแูล รกัษา ฟืน้ฟปูา่ ควบคู่

กับการแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น สร้างงาน

และอาชีพให้กับราษฎร การดำาเนินงานในช่วงเวลาปีเศษ มีการสำารวจแนว 

เขตที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์เป็นรายแปลงแล้วเสร็จ ๑,๐๘๗ แปลง ของราษฎร 

๗๔๐ ราย พื้นที่ ๑๔,๘๗๕ ไร่  

 การพัฒนาระบบน้ำา ด้วยการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ดีน้อยอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ ก่อสร้างฝายเพื่อการเกษตรและฝายเพื่อการอุปโภคบริโภค

โดยหลกัประชาอาสา คอื ใชแ้รงงานชาวบา้น หนว่ยราชการสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ ์

เสร็จแล้ว ๕ ตัว พัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ด้วยการเสนอรูปแบบ

การเกษตรทางเลือก ๓ รูปแบบ ๑๐ ทางเลือก ให้เกษตรกรตัดสินใจเอง  

ซึง่หลงัจากพจิารณารปูแบบการเกษตรทางเลอืกแลว้ เกษตรกรทีส่มัครใจเขา้รว่ม

โครงการฯ ตัดสินใจปลูกพืชเมืองหนาว เช่น สตรอว์เบอร์รี่ อโวคาโด ฯลฯ เริ่ม

ด้วยเกษตรกร ๑๘ คน กล้าสตรอว์เบอร์รี่ ๔๑,๐๐๐ กล้า พื้นที่ปลูกรวม ๕ ไร่ 

ผลผลิตที่ได้ในปีแรกได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ราคาขาย

หน้าบ้านอยู่ที่กิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท และประมาณการว่าจะมีผลผลิตต่อไร่ 

อยู่ที่ ๑-๑.๘ ตัน

 ในพ้ืนท่ีโครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้าย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี และโครงการพัฒนาแก้มลิง 

หนองเลิงเปือยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถก้าวผ่าน 

ข้ันตอน “อยู่รอด” เข้าสู่ข้ันตอน “พอเพียง” แล้ว จากการที่สามารถสร้าง 

รายได้เสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้อื่นๆ ลดหนี้ได้ มีเงินออม และมี

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้มแข็ง      



8 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 การรวมกลุ่มของชาวบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม จัดตั้งเป็นกองทุน

ต่างๆ ที่ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมทำา และบริหารจัดการกันเอง นอกจากจะทำาให้

ชุมชนเข้มแข็ง สามัคคีและรู้จักแบ่งปันแล้ว ยังทำาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากข้ึน  

เช่น การบริหารจัดการน้ำาร่วมกันของ ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มแนวท่อห้วยคำาเข  

กลุม่แนวทอ่หว้ยอา่ง กลุม่แนวทอ่หว้ยขีเ้กีย กลุม่แนวทอ่หว้ยคลา้ย กลุม่ฝายพวง 

ทำาให้ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น ๔๓๗ กิโลกรัมต่อไร่ จากเดิม ๓๓๕ กิโลกรัม

ต่อไร่ โดยมีเป้าหมายให้สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้เป็น ๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่  

รวมทั้งจะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร

 การปลูกพืชหลังนา ในปี ๒๕๕๗ นอกจากช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารแล้ว 

ชาวบ้านยังมีรายได้จากการจำาหน่ายพืชหลังนา หลังหักต้นทุน ๑๖๐,๒๔๙ บาท 

เฉลีย่ ๓,๐๐๙ บาทตอ่ไร ่มกีารแปรรปูหมเูหมยซาน ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุใหเ้ลีย้ง 

เปน็หมหูนั ไสก้รอกอสีาน แหนม ไปจำาหนา่ยเปน็รายไดเ้สรมิ มกีารจดัตัง้กองทนุ

โรงสีข้าว ซึ่งระดมทุนโดยการขายหุ้นให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน  ปัจจุบันมีสมาชิก 

๘๓ คน

 นอกจากนี ้ยงัมโีครงการความรว่มมอืกบัหนว่ยงานและสถาบนัการศกึษา

อกีมากมาย เชน่ รว่มกบัโครงการฟารม์ตวัอยา่งฯ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

และสำานักงานพัฒนาท่ีดินอุดรธานี ปรับปรุงบำารุงดิน สำานักงานเกษตรจังหวัด 

ถา่ยทอดความรูใ้นการทำาเชือ้ราไตรโคเดอรม์า วทิยาลยัสารพดัชา่ง แผนกอาหาร

และขนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ถ่ายทอด 

การแปรรปูผลติภณัฑ ์และบรรจภุณัฑท์ีส่วยงามเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้การตรวจวิเคราะห์ดิน 

เป็นต้น

 ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาแกม้ลงิหนองเลงิเปอืยอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ความร่วมมือระหว่างปิดทองหลังพระฯ กับกองทัพบก  

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำาเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเป็นแก้มลิง ซ่ึงดำาเนินการ 

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

 ผลการดำาเนินงานทำาให้เกิดพ้ืนท่ีถมดินและพ้ืนท่ีรับน้ำา ในอำาเภอกมลาไสย 

๘ หมู่บ้าน ในตำาบลโพนงาม ๑,๐๑๑ ครัวเรือน และอำาเภอร่องคำา ๙ หมู่บ้าน 

๗๗๕ ครัวเรือน ในตำาบลสามัคคี ๓ หมู่บ้าน ๑๙๙ ครัวเรือน ในตำาบลเหล่าอ้อย 

๖ หมู่บ้าน ๖๓๕ ครัวเรือน ในตำาบลร่องคำา และสร้างครัวเรือนต้นแบบ ๔ 

ตำาบล ๕๓๒ ครัวเรือน 

  การพัฒนาระบบน้ำา มีการกระจายน้ำาโดยสถานีสูบน้ำาด้วยพลังไฟฟ้า  

๓ สถานี ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ๕,๙๓๘ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ของ 

ชาวบ้าน ๕๓๐ ราย ดินจากการขุดลอกหนองเลิงเปือยมีการนำาไปถมในแปลงนา
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ของชาวบ้านรอบหนองเลิงเปือย ๑,๗๒๕ ไร่  และจะทำาการขุดลอกแก้มลิงหนอง

เลิงเปือยฯ เพิ่มอีกประมาณ ๑๔๐ ไร่ หลังสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวเดือนมกราคม  

 ด้านเกษตร มีการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน มีกองทุนกล้วย  

กองทุนโรงงานหลวง ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อส่งผลผลิตให้กับโรงงานหลวง 

อาหารสำาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) เช่น มะเขือเทศ หม่อน เสาวรส ฝรั่งสีชมพู 

กระเจี๊ยบแดง มะม่วงแก้ว ปัจจุบันมีชาวบ้านสมัครใจปลูกมะเขือเทศแล้ว  

๔๒ ราย พื้นที่ ๖๐ ไร่ ส่งเสริมการทำาข้าวอินทรีย์ การปลูกพืชหลังนาปี เช่น  

ถั่วลิสง ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มะเขือ ถ่ัวฝักยาว พริกหัวเรือ มะละกอ  

ผักบุ้งจีน ตะไคร้ 

 ส่งเสริมอาชีพประมง เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ เป็นแหล่งอาหารและ 

รายได้ ในรูปแบบกองทุน เช่นเดียวกับการเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  

ไก่ไข่ และเป็ด กองทุนโค-กระบือ กองทุนหญ้าแพงโกล่า เพื่ออัดฟ่อนขาย 

เป็นอาหารสัตว์ 

 ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

พ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ซึ่งมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ปฏิบัติการในพื้นที่มากว่า ๕ ปี 

นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ปรากฏผลการพัฒนาที่ทำาให้ชาวบ้านในพื้นที่

ต้นแบบ ๒๑ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอ พ้นจากระยะ “อยู่รอด” “พอเพียง” และกำาลัง

ก้าวเข้าสู่ “ความยั่งยืน” โดยจังหวัดน่านได้กำาหนดนโยบายที่จะขยายผล 
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การดำาเนินงานตามแนวทางของปิดทองหลังพระฯ ออกไปอย่างกว้างขวางทั่ว 

ท้ังจังหวัด ซึ่งมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในกระบวน  

การเข้าใจ เข้าถึง แก่ทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัดและอำาเภอ 

 การพฒันาระบบน้ำาในป ี๒๕๕๗ สามารถดำาเนนิการไดค้รบตามเปา้หมาย

พื้นที่รับน้ำา ๑,๑๗๐ ไร่  มีผู้ได้รับประโยชน์  ๒๑๔ ราย ใน ๑๐ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอ 

ประกอบด้วยการสร้างฝายเกษตร ๙ ตัว ซ่อมแซมฝายเดิม ๑ ตัว บ่อพวงสันเขา

พร้อมระบบกาลักน้ำา ๘ บ่อ ระบบส่งน้ำารวมระยะทาง ๓,๕๑๐ เมตร ซ่อมแซม

ระบบเก็บกักน้ำา (บ่อพวงและถังเก็บน้ำา) และท่อส่งน้ำา ๒ หมู่บ้าน ระยะทาง  

๒๐๐ เมตร ในเวลา ๕ ปี ทำาให้เกิดพื้นที่รับน้ำาที่สามารถทำาการเกษตรได้  

รวม ๑๐,๒๘๒ ไร่ ใน ๓ อำาเภอ  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖ ของพื้นที่ทำากินทั้งหมด

 ยังมีการพัฒนาระบบน้ำาในพื้นที่บ้านก่ิวจันทร์และบ้านบวกหญ้า  

ตำาบลขุนน่าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๗  

ประกอบด้วย การก่อสร้างฝายเกษตร ๑๒ ตัว บ่อพวงสันเขา ๑๑ บ่อ และ 

ท่อส่งน้ำา ๑๕,๙๒๐ เมตร อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

 การขุดนาข้ันบันได จนถึงปัจจุบันดำาเนินการได้รวม ๔,๓๒๙ ไร่  

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาและพืชผักสวนครัวที่มีตลาด 

รองรับ ในพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐๑ ราย พืชส่งเสริม 

๓ ชนิด ได้แก่ พริกซุปเปอร์ฮอท ตะไคร้ ข่าขาว ที่มีตลาดรองรับ สร้างรายได้

ให้เกษตรกรในปีท่ีผ่านมา ๓๔๔,๙๗๓ บาท หรือเฉลี่ยรายละ ๓,๔๑๕ บาท  

คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ ของรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน การดำาเนินงานของกองทุน

ตา่งๆ ทีช่าวบา้นบรหิารจัดการเอง ๑๐ กองทนุ มเีงนิในกองทนุ ณ เดอืนกนัยายน 

๒๕๕๗ รวม ๑,๘๓๖,๓๒๘ บาท 

 สนับสนุนองค์ความรู้ให้พื้นที่ขยายผลในจังหวัด รวม ๑๑๒ หมู่บ้าน  

ด้วย ๓ โครงการ คือ 

 ๑. โครงการต่อยอดการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนกับจังหวัด คณะสงฆ์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติ หน่วยจัดการต้นน้ำาป่าไม้ จังหวัด

นา่น ในยทุธศาสตรจ์งัหวดั “สรา้งเมอืงนา่นนา่อยู ่คูป่า่ตน้น้ำา” ราษฎร-์รฐั-เอกชน 

๓ ประสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ พื้นที่เป้าหมาย ๓๖ หมู่บ้าน 

 ๒. โครงการขยายแนวคิดปิดทองหลังพระฯ โดยภาคประชาคมน่านฯ 

๑๒ โครงการ ๕๔ หมู่บ้าน

 ๓. วาระน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำา ภายใต้โครงการ ๑ อำาเภอ 

๑ ลุ่มน้ำา ๑ ธนาคารต้นไม้” เป้าหมาย ๓๕ หมู่บ้าน ควบคู่กับการสร้างความรู้ 

ความชำานาญ ความคิด และทักษะใหม่ๆ ให้เกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง 

ลดต้นทุน รวมท้ังบูรณาการแผนงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และการพฒันาดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม ซึง่จะเปน็แนวทางการพฒันาในพืน้ที่

อื่นต่อไป
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สารประธานกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

 การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี ๖ แล้ว โดย

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้นำาแนวพระราชดำาริมาแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ำา 

ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทผ่านพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ  

๕ พื้นที่ และพื้นที่ขยายผลที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ผลจากการ 

ดำาเนินงานได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำามา

ปรับใช้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง ทำาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และมีโอกาสในการได้รับความรู้เพื่อนำามาพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนของตน

ได้ต่อไป 

 การทำางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงยังคงมุ่งม่ันในการนำาแนว 

พระราชดำาริโดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ 

ดังที่เห็นได้จากผลการดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในปี ๒๕๕๗  

ที่มีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เข้าไปช่วยเหลือ

รัฐบาลในฐานะเป็นหน่วยงานให้คำาปรึกษาหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

ภาคการเกษตรและชนบทของการพฒันาประเทศในชว่งระหวา่งป ี๒๕๕๗–๒๕๖๐

 ในนามมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ผมจึงขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่าน ทุกหน่วย

งาน ที่ร่วมกันสนับสนุนการทำางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มีกำาลังใจ 

ในการทำางาน ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี เพื่อนำาความอยู่ดีมีสุขมาสู่

ประชาชน และเป็นการสืบสานแนวพระราชดำาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุตสาหะทรงงานเพื่อประโยชน์

สุขของชาวไทยมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบัน 
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 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานปฏิบัติให้แก่ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้นำาแนวพระราชดำาริแปรสู่การปฏิบัติเพื่อสร้าง 

การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่างๆ มาตั้งแต่จัดตั้งสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะ 

เวลา ๕ ปี สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้สร้างพื้นที่

ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

น่าน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์  

รวมทั้งขยายการดำาเนินงานไปสู่ระบบราชการ ในการนำาปรัชญาและวิธีการ 

ของปดิทองหลงัพระฯ ไปดำาเนนิการในพืน้ทีข่ยายผล ๑๐ จงัหวดั ตามแผนพฒันา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ ซึ่งบรรจุเป็นแผนบริหารราชการ 

แผน่ดนิป ี๒๕๕๕-๒๕๕๘ และดำาเนนิการโดย ๔ หนว่ยงานหลกั ไดแ้ก่ สำานกังาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในอันที่จะส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

อย่างกว้างขวางจนเป็นแนวทางหลักของประเทศ

 สำาหรับในปี ๒๕๕๗ การดำาเนินงานของปิดทองหลังพระฯ ได้ดำาเนินการ

ต่อเนื่องและก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำาดับ ดังที่ท่านจะได้รับทราบจากรายงาน 

ฉบับน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๗ หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่  

๒ อำาเภอ ๕๓ หมู่บ้าน วางแผนและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่อง

มาจากพระราชดำารริว่มกนัอยา่งเปน็ระบบ และโครงการปดิทองหลงัพระฯ จงัหวดั

อุทัยธานี ที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนในพื้นที่อำาเภอบ้านไร่ 

วางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการระบบน้ำาและการส่งเสริมอาชีพด้าน

การเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมการปลูกพืช 

ระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น นอกจากนี้ปิดทองหลังพระฯ ยังให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อสืบสานแนวพระราชดำาริ โดยการร่วมมือ

กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิรากแก้ว และสื่อมวลชนจัดทำา

สารประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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(หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล)

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ 

โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ทำางาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำาริ  

 ความก้าวหน้าดังกล่าว ทำาให้รัฐบาลรับเอารูปแบบการดำาเนินงานของ

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มาเป็นแบบอย่างในการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

การบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

ภาคการเกษตรและชนบทของการพฒันาประเทศ ในชว่งระหวา่งป ี๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายจำานวน ๑๘,๕๙๔ หมู่บ้านหรือประมาณร้อยละ ๒๕ ของ

หมู่บ้านทั้งหมดของประเทศ 

  การทำางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดี  

จากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องท่ี 

สื่อมวลชน และชุมชน ซึ่งมีแนวทางร่วมกันในการนำาแนวพระราชดำาริไป 

แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน และประชาชนยอมรับว่าแนวทาง

พระราชดำาริสามารถช่วยแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้จริง  

ผมจึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี และหวังว่าจะได้สร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้แก่

ประเทศชาติต่อไป
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สารปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งมูลนิธิปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เพื่อให้รับผิดชอบภารกิจด้าน 

การจัดการความรู้ และการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริออกไปสู่

ชุมชนอย่างเป็นระบบกว้างขวาง เพื่อให้แนวพระราชดำาริเป็นแนวทางการพัฒนา

หลักของประเทศ

 การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในปี  ๒๕๕๗ ได้ร่วมกับ 

หนว่ยราชการ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินตา่งๆ และชมุชนในหลายพืน้ที ่พฒันา

พื้นที่ชนบท ตลอดจนมีการนำากระบวนการพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้พัฒนาชุมชนในต้นแบบโครงการปิดทอง 

หลังพระฯ ทั้ง ๕ พื้นที่ ได้แก่  

 ๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

จังหวัดน่าน 

 ๒. โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้าย อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ  จังหวัดอุดรธานี

 ๓. โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จังหวัดกาฬสินธุ์

 ๔. แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ บ้านโป่งลึก 

บ้านบางกลอย ตำาบลห้วยแม่เพรียง อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 ๕. โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่ ตำาบล 

แก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำาริ

 จะมีการนำารูปแบบการดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มาเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรก์ารบรูณาการขบัเคลือ่นการพฒันา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทของการพัฒนา

ประเทศ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย จำานวน ๑๘,๕๙๔ 

หมู่บ้าน หรือประมาณร้อยละ ๒๕ ของหมู่บ้านทั้งหมดของประเทศ ใน ๔ กลุ่ม

คือ พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

๖ แห่ง หมู่บ้านนำาร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ หมู่บ้านนำาร่องในโครงการ 
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 (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

บูรณาการจังหวัดเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและโครงการบำาบัดทุกข์บำารุงสุข 

แบบ ABC (Area Based Collaborative Research) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ของกรมการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านที่รับประโยชน์จากโครงการแหล่งน้ำา 

ขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็นต้น

 การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในปี ๒๕๕๗ และในอนาคต 

จึงเน้นการถ่ายทอดตัวอย่างการดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ไปสู่

ประชาชน หมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

สำาคัญของการจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

 ผมขอขอบพระคณุทกุหนว่ยงาน ทีน่ำาแนวทางของมลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ 

ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน สำานักงาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีมีความพร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนงานสืบสาน 

แนวพระราชดำาริอย่างเต็มกำาลังความสามารถ
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ความเป็นมา
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ

๒

      มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  

เห็นชอบให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ดำาเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิปิดทอง 

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

พันธกิจ
 จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศา

นุวงศ์ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสืบสาน

แนวพระราชดำาริต่างๆ ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ท้องถิ่น ชุมชน และประชา

สังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
 ๑. จัดต้ังและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ 

ให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง

การจัดตั้ง

 ๒. ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้

  ๒.๑) สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข 

    ปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กร ชุมชน ประชาสังคม  

    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กร 

    ทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจในการดำาเนินงาน 

    ท่ีสอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เพื่อให้ 

    ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อ 

    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒.๒) สนบัสนนุการจดัการความรูต้ามแนวพระราชดำาร ิโดยประสาน 

    ความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการส่วนพระองค์  

    โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการ 

    อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ องค์กร ชุมชน ประชาสังคม  

    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กรทาง 

    สังคม  สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลังความรู้ 

    การยกระดับความรู้ การต่อยอดชุดความรู้ใหม่ การพัฒนา 

    หลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจนการขยายผล 

    เชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 

   ๒.๓) สง่เสรมิใหเ้กดิการบรูณาการ ภารกจิและกจิกรรมของสถาบนั 

    กับแผนชุมชน แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนา 

    จังหวดั แผนหนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และนโยบายรฐับาล

  ๒.๔)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กร ชุมชน  

    ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ  

    องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำา 

    แนวพระราชดำาริไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทาง 

    หลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ
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  ๒.๕) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนิน 

    การตามแนวพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง

 ๓. เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิการศึกษา และทศันศึกษาทีเ่ก่ียวกับการนำา

แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔. เพื่อส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชา

สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบัน

วิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 ๕. ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ผลผลิตจากการดำาเนินงาน
 ๑. เกิดแนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตาม

ภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ 

 ๒. เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 

และยุทธศาสตร์สาขาตามแนวพระราชดำาริ

 ๓. เกิดการรับรู้ เข้าใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ 

เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ประชาสังคม และนานาชาติ ในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน

และร่วมแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่สำาคัญของประเทศตามแนวพระราชดำาริ
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 ในการประชุมคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที่ 

๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำาริ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดังมีรายนาม

ของกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี

ประธานกรรมการ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

กรรมการ

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์
กรรมการ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
รองราชเลขาธิการ

กรรมการ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองราชเลขาธิการในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ

นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
กรรมการ

ดร.วิรไท สันติประภพ
กรรมการและเหรัญญิก

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการและเลขาธิการ

๓
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 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

และครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสถาบันส่งเสริมและ 

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จำานวน ๑๖ คน และคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสถาบันฯ เพิ่มอีกจำานวน ๒ คน ดังมีรายนามคณะกรรมการฯ ดังนี้

 ๑. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ

 ๒. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการ

 ๓. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ

 ๔. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

 ๕. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ

 ๖. นายวิรไท สันติประภพ กรรมการ

 ๗. ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

 ๘. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

 ๙. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

 ๑๐. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

 ๑๑. ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรรมการ

 ๑๒. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

  อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.) กรรมการ

 ๑๓. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

 ๑๔. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรรมการ

 ๑๕. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ

 ๑๖. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย กรรมการ

 ๑๗. นายกสมาคมกำานัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กรรมการ

 ๑๘. ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ กรรมการ

  สืบสานแนวพระราชดำาริ 

คณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ
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 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มีหลักในการดำาเนินงาน 

และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการน้อมนำาเอาองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ยึดหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ดังนี้

๑. หลักการองค์ความรู้ ๖ มิต ิ
 คอื มติดิา้นน้ำา ดา้นดนิ ดา้นเกษตร ดา้นพลงังานทดแทน ดา้นปา่ และ

ด้านส่ิงแวดล้อม โดยปรับให้สอดรับเป็นไปตามสภาพของภูมิสังคมและพื้นที่ 

ที่มีปัญหาความยากจน เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน

๒. หลักการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
 ต้องมีการทำาความเข้าใจในชุมชน เข้าใจในสภาพพื้นท่ีและภูมิสังคม 

การเข้าถึงข้อมูล การเก็บข้อมูลท่ีเป็นจริงและนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วจึงเริ่ม

การพัฒนาโดยการนำาองค์ความรู้ให้ชาวบ้านลงมือทำาด้วยตนเอง ปิดทองหลัง

พระฯ เป็นผู้เชื่อมความรู้จากหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ จากครูภูมิปัญญา ไปให้

กับชาวบ้าน

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 ได้วางกรอบการดำาเนินงานของ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ไว้ดังนี้

 ๑. นำาเสนอแผนดำาเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไข

ปัญหาความยากจน การส่งผลผลิต จำาแนกกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ ระดับ ระดับ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ 

โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และระดับองค์กรชุมชน 

ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม 

สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ   

 ๒. แผนงบประมาณจะจำาแนกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับแผนงาน ระดับโครงการ 

และระดับกิจกรรม โดยระดับแผนงานจะสอดคล้องกับผลผลิตที่กำาหนดไว้

 ๓. จำาแนกแผนงานออกเป็น ๔ แผนงาน  คือ

  ๓.๑ งานจัดการความรู้ ประกอบด้วย การรวบรวมองค์ความรู้ตาม 

แนวพระราชดำาริเป็นคลังความรู้ การนำาองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำาริ  

ไปชว่ยแกไ้ขปญัหาใหช้าวบา้น การจดัทำาคูม่อื ขัน้ตอนการพฒันาและการบรหิาร

โครงการ การติดตามประเมินผล เพื่อเป็นตัวอย่างสำาหรับโครงการขยายผล 

ในพ้ืนท่ีอื่นๆ การจัดทำาความรู้พร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถนำาไปปรับใช้กับ 

ภูมิสังคมได้ การเชื่อมโยงองค์ความรู้โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

ชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมความรู้ 

จากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน โดยมีความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับสถาบัน

อุดมศึกษา

กรอบการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ๕
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   ๓.๒ งานส่งเสริมการพัฒนา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการ 

บรูณาการระดบัพืน้ที ่และโครงการพฒันาระบบความรว่มมือภาคีเครอืขา่ยสบืสาน 

แนวพระราชดำาร ิมุง่สง่เสรมิความรว่มมอืกบัภาคพีฒันาทกุภาคสว่น ในการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องนำาไปสู่

การพฒันาทีย่ัง่ยนืตามแนวพระราชดำาร ิสนบัสนนุใหช้มุชน ทอ้งถิน่รว่มเปน็กลไก

ขับเคลื่อนหลัก และเป็นเจ้าของการพัฒนา ท้ังนี้การพัฒนานั้นต้องสอดคล้อง 

กับภูมิสังคมและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมือ 

กับภาคีพัฒนา ทั้งหน่วยงานพื้นที่ หน่วยงานภารกิจ หน่วยงานนโยบาย และ 

ท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางสังคม เพื่อให้มีโครงการต้นแบบการพัฒนาอย่าง 

เหมาะสม และสนับสนุนให้มีโครงการขยายผลในระดับจังหวัด โดยมีแนวทาง

หลักคือ ควรเป็นพื้นท่ีท่ีมีการต่อยอดโครงการท่ีชุมชนได้ดำาเนินการตามแนว 

พระราชดำาริอยู่แล้ว หรือชุมชนมีความเข้มแข็งและต้องการดำาเนินการ 

ตามแนวพระราชดำาริ และควรกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ไม่ซ้ำาพื้นที่เดิม 

  ๓.๓ งานสือ่สารและภาคสีมัพนัธ ์ประกอบดว้ย โครงการสง่เสรมิการ 

รับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริของประชาชน สื่อมวลชน ส่งเสริมการสื่อสาร 

เพื่อการรับรู้เข้าใจ การปรับทัศนคติ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และ

ชุมชน ตลอดจนบทบาทในการเชื่อมโยงสื่อมวลชนเรียนรู้ชนบท นำาสื่อมวลชน

ลงพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ การเผยแพร่กิจกรรมของ

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน  

  ๓.๔ งานบรหิารจดัการสำานกังาน ประกอบดว้ย การตดิตามสนบัสนนุ

งานฝ่ายต่างๆและงานโครงการอย่างต่อเนื่อง การบริหารการเงิน ควบคุมดูแล

ค่าใช้จ่าย จัดทำางบการเงินประจำาปี การบริหารสำานักงาน อำานวยความสะดวก

ต่อการทำางาน การติดตามประเมินผลโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัด

ประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ งานธุรการต่างๆ คณะกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

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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โครงสร้างของสถาบัน     

 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ 

วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓ เห็นควรให้แบ่งกลุ่มภารกิจการทำางานของสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  ออกเป็นดังนี้

 • ภารกิจหลัก คือ กลุ่มภารกิจจัดการความรู้ 

  กับกลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนา

 •  ภารกิจสนับสนุน คือ กลุ่มภารกิจสื่อสารสาธารณะ 

  กับงานบริหารสำานักงาน

 •  สำานักผู้อำานวยการ ดำาเนินงานด้านยุทธศาสตร์คู่ขนานไป

  กับคณะกรรมการและหรืออนุกรรมการ

 •  สำาหรับกลุ่มภารกิจภาคีเครือข่ายนั้น ด้วยเหตุที่เป็นงานสำาคัญ 

  จึงเห็นควรให้กระจายอยู่ในทุกกลุ่มภารกิจ 

  ไม่ต้องตั้งเป็นกลุ่มภารกิจเฉพาะ 

 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบโครงสร้างสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการสถาบันฯ คณะท่ีปรึกษาด้านองค์ความรู้ ผู้อำานวยการสถาบันฯ  

รองผู้อำานวยการสถาบันฯ ๑ ตำาแหน่ง สำานักผู้อำานวยการ และกลุ่มภารกิจ ๒ กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มภารกิจที่ประกอบด้วยฝ่ายจัดการความรู้และฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา 

และกลุ่มภารกิจที่ ๒ ที่ประกอบด้วยฝ่ายสื่อสารสาธารณะ
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กรรมการสถาบันฯ

ผู้อำานวยการ

น่าน

อุดรธานี

อุทัยธานี

เพชรบุรี

กาฬสินธุ์

ฝ่ายจัดการความรู้ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา ฝ่ายบริหารสำานักงาน

อนุกรรมการบูรณาการ

คณะที่ปรึกษาองค์ความรู้ ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

อนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม

รองผู้อำานวยการ
สำานักผู้อำานวยการ

พื้นที่ดำาเนินการ

โครงสร้างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ 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



28 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๖ สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ร่วมกับหน่วยงานภาคี 

เช่น สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง 

ท้องถิ่น ภาคประชาคม ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ใน

การน้อมนำาแนวพระราชดำาริแปรสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่

ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ๕ จังหวัด  
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 การดำาเนินงานในปี ๒๕๕๗ อันเป็นปีที่ ๕ นับแต่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

เริม่ดำาเนนิงานพฒันาเปน็ตน้มา มคีวามตอ่เนือ่งและกา้วหนา้เปน็อนัมาก สามารถ

สรา้ง “ความอยูร่อด” ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีเ่ปา้หมายไดอ้ยา่งชดัเจน บางพืน้ที่

ก้าวพ้นจากความยากลำาบาก เข้าสู่ “ความพอเพียง” และ “ความยั่งยืน” ด้วย

การมีอาหารเพียงพอ สามารถสร้างรายได้เสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้

อื่นๆ ลดหน้ีได้ มีเงินออม มีผลผลิตที่สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ  

และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ปรากฏผลการดำาเนินงาน

ในแต่ละพื้นที่ ดังนี้     

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
จังหวัดน่าน

 การดำาเนนิโครงการพฒันาพืน้ทีต่น้แบบบรูณาการแก้ไขปญัหาและพฒันา

พื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ปฏิบัติการ

ในพื้นที่มากว่า ๕ ปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ปรากฏผลการพัฒนา 

ที่ทำาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบ ๒๑ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอ พ้นจากระยะ “อยู่รอด” 

“พอเพียง” และกำาลังก้าวเข้าสู่ “ความยั่งยืน” และจังหวัดน่านได้กำาหนด 

เป็นนโยบายที่จะขยายผลการดำาเนินงานตามแนวทางของปิดทองหลังพระฯ  

ออกไปอย่างกว้างขวางทั่วทั้งจังหวัด โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ถ่ายทอด 

ความรู้ในกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง แก่ทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด และอำาเภอ 
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ผลการดำาเนินงานปี ๒๕๕๗ 
 คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  

มีการอนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณดำาเนินการปี ๒๕๕๗ ในกรอบวงเงิน 

๗,๘๒๗,๑๘๙ บาท ผลการดำาเนนิงาน มีการใชง้บประมาณรวมทัง้สิน้ ๕,๐๑๘,๘๐๕ 

บาท จำาแนกเป็นการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 

 มิติน้ำา  
 เปา้หมายพืน้ทีร่บัน้ำา ๑,๑๗๐ ไร ่ผูร้บัประโยชน ์๒๑๔ ราย ใน ๑๐ หมูบ่า้น 

๓ อำาเภอ ใช้งบประมาณ ๒,๒๒๘,๔๗๙ บาท เป็นการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบเดิม 

วงเงิน ๗๐๓,๔๕๙ บาท ประกอบด้วย การสร้างฝายเกษตร ๙ ตัว ซ่อมแซม 

ฝายเดิม ๑ ตัว บ่อพวงสันเขาพร้อมระบบกาลักน้ำา ๘ บ่อ ทำาระบบส่งน้ำารวม

ระยะทาง ๓,๕๑๐ เมตร ซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำา (บ่อพวงและถังเก็บน้ำา) และ

ท่อส่งน้ำา ๒ หมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร การพัฒนาระบบน้ำา สามารถดำาเนิน

การไดค้รบตามเปา้หมายพืน้ทีร่บัน้ำา ๑,๑๗๐ ไร ่ เม่ือรวมกับการดำาเนนิงานตัง้แต่

ปี ๒๕๕๒ ทำาให้มีพื้นที่รับน้ำารวม ๑๐,๒๘๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด

ใน ๓ อำาเภอ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖ ของพื้นที่ทำากิน 
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 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบน้ำาในพื้นท่ีบ้านก่ิวจันทร์ และบ้าน 

บวกหญ้า ตำาบลขุนน่าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการใน 

ปี ๒๕๕๗ ด้วยงบประมาณรวม ๑,๕๒๕,๐๒๐ บาท ประกอบด้วย ระบบน้ำา  

สร้างฝายเกษตรรวม ๑๒ ตัว บ่อพวงสันเขา ๑๑ บ่อและท่อส่งน้ำา ๑๕,๙๒๐ เมตร 

ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี

 

 มิติดิน  
 ขุดนาใหม่ ๒๐ ไร่ ตามความต้องการของเจ้าของแปลง ๑๐ ราย ใน ๕ 

หมูบ่า้น ๒ อำาเภอ ซึง่ลงทนุคา่น้ำามนัรถขดุ รวมทัง้แรงงานเอง  สถานพีฒันาทีด่นิ

สนับสนุนสารปรับปรุงดินโดโลไมท์ และปรับปรุงดินนาขุดใหม่โดยใช้โดโลไมท์ 

หว่านเมล็ดปอเทือง และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ใช้งบประมาณรวม ๒๒,๒๔๖ บาท 

(เป็นคา่ขนสง่และคา่อาหาร) เมือ่รวมกบัผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา ทำาใหม้พีืน้ที่

ขุดนาทั้งหมด ๔,๓๒๙ ไร่ 

 มิติเกษตร  
 ใช้งบประมาณดำาเนินการรวม ๖๗๒,๔๙๖.๕๐ บาท เป็นการส่งเสริม 

การปลูกพืชหลังนาและพืชผักสวนครัวในพื้นที่ ๕๗ ไร่ ๘๗ ตารางวา ครอบคลุม 

๒๐ หมู่บ้านใน ๓ อำาเภอ ด้วยงบประมาณ ๑๑๒,๕๓๑.๕๐ บาท มีเกษตรกร 

เข้าร่วม ๑๐๑ ราย พืชส่งเสริม ๓ ชนิด ได้แก่ พริกซุปเปอร์ฮอท ตะไคร้ ข่าขาว 

ที่มีตลาดรองรับ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และวัสดุอุปกรณ์ เช่น  

ถาดหลุม วัสดุเพาะ อุปกรณ์ระบบน้ำา ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุงแปลง

เกษตรกรต้นแบบ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ๓๔๔,๙๗๓ บาท เฉลี่ย

รายละ ๓,๔๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ ของรายได้เฉล่ีย/ครัวเรือนในพ้ืนท่ีต้นแบบ  

พื้นที่

พริกซุปเปอร์ฮอท ข่าขาว ตะไคร้

พื้นที่ปลูก 
(ไร่)

ผู้ปลูก
(ราย)

ผลผลิต
(กก.)

รายได้
(บาท)

พื้นที่ปลูก 
(ไร่)

ผู้ปลูก
(ราย)

ผลผลิต
(กก.)

พื้นที่ปลูก 
(ไร่)

ผู้ปลูก
(ราย)

ผลผลิต
(กก.)

รายได้
(บาท)

สองแคว ๒๑-๑-๑๕ ๒๕ ๘,๓๕๓ ๓๒๕,๔๐๓ ๗ ๘ ๑๐ ๑๙ ๕๐๔ ๒,๐๑๖

ท่าวังผา ๕ ๑๑ - - - - - - - - -

เฉลิมพระเกียรติ ๓-๐-๒๕ ๙ ๗๐๐ ๑๗,๕๕๔ - - - ๓-๓-๔๗ ๒๙ - -

รวม ๒๙-๑-๔๐ ๔๕ ๙,๐๕๓ ๓๔๒,๙๕๗ ๗ ๘ ๑๓-๓-๔๗ ๔๘ ๕๐๔ ๒,๐๑๖

รวมพื้นที่ส่งเสริม ๕๗-๐-๘๗ ไร่ สร้างรายได้ ๓๔๔,๙๗๓ บาท
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 สง่เสรมิแปลงเพาะอำาเภอปวั ใหเ้ปน็ศนูยเ์รยีนรูด้า้นเกษตรและแปลงสาธติ 

ใช้งบประมาณดำาเนินการรวม ๕๕๑,๑๐๔ บาท มีพืชส่งเสริมจำานวน ๕๑ ชนิด 

ผลผลิตรวม ๑๒,๗๓๖ กิโลกรัม จัดการผลผลิตด้วยการนำาไปขายในพื้นที่ ส่งขาย

ให้โครงการปิดทองหลังพระฯ เก็บไว้บริโภคและแจกจ่าย สร้างรายได้รวม 

๑๘๖,๙๓๑ บาท   

 ผลการดำาเนินงานกองทุนต่างๆ ใช้งบประมาณในการติดตามกองทุน

ตา่งๆ ๘,๘๖๑ บาท มกีองทนุดา้นการผลติทีช่าวบา้นบรหิารจดัการเอง ๑๐ กองทนุ 

ได้แก่ กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ำา กองทุนปุ๋ย  กองทุนเมล็ดพันธุ์พืช กองทุนอาหารสัตว์ 

กองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์ กองทุนแปรรูปมะแขว่น กองทุนโรงสีข้าว กองทุน

สุกร และกองทุนเครื่องบดข้าวโพด มีเงินในกองทุน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

รวม ๑,๘๓๖,๕๔๒ บาท

กองทุน อำาเภอท่าวังผา อำาเภอสองแคว อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ

กองทุนปุ๋ย  ๓๕,๕๖๑ ๕๖๔,๙๑๘ ๔๒,๑๙๕ 

กองทุนเมล็ดพันธุ์ ๙๖๐,๗๕๐  x 

กองทุนอาหารสัตว์  ๘,๒๕๐ ๙,๓๖๔  x 

กองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์  ๖,๔๐๐ ๒,๗๘๕   x 

กองทุนแปรรูปน้ำาพริกมะแขว่น   x ๑๑๔,๔๗๖  x 

กองทุนโรงสีข้าว ๒๐,๘๒๘ ๓,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐ 

กองทุนสุกร  ๑๑,๖๒๕ ๙,๑๗๖  x 

กองทุนเครื่องบดข้าวโพด x x ๑๒,๕๐๐ 

กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ำา  ๒๑๔ 
กำาลังดำาเนินการ

ยังไม่มีเงินในกองทุน 
 x 

กองทุนแหย่ง ๑๕,๐๐๐ x x 

รวมเป็นเงิน ๑,๐๕๘,๖๒๘ ๗๐๓,๗๑๙ ๗๔,๑๙๕
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 การสนับสนุนองค์ความรู้ให้พื้นที่ขยายผลในจังหวัด  รวม ๑๑๒ หมู่บ้าน 

ดังนี้   

 - โครงการต่อยอดการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชนกับจังหวัด คณะสงฆ์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติ หน่วยจัดการต้นน้ำา ป่าไม้ จังหวัด

นา่น ในยทุธศาสตรจ์งัหวดั “สรา้งเมอืงนา่นนา่อยู ่คูป่า่ตน้น้ำา” ราษฎร-์รฐั-เอกชน 

๓ ประสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ พื้นที่เป้าหมาย ๓๖ หมู่บ้าน จัดทำา

แผนพัฒนาและดำาเนินงานแล้ว ๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการทำากระบวนการเข้าใจ 

เข้าถึง ๓๑ หมู่บ้าน ใช้งบประมาณรวม ๑,๗๗๕,๒๐๐ บาท

 - โครงการขยายแนวคดิปดิทองหลงัพระฯ โดยภาคประชาคมนา่นฯ ๑๒ 

โครงการ เป้าหมาย ๓๖ หมู่บ้าน จำานวนเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีงบประมาณ

เหลือนำามาดำาเนินงานเพิ่มอีก ๑๘ หมู่บ้าน รวมทั้งหมด ๕๔  หมู่บ้าน กำาลังทำา

กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง ๑๐ หมู่บ้าน ใช้งบประมาณรวม ๘,๙๗๓,๓๓๖ บาท

 - วาระนา่น “สรา้งเมอืงนา่นนา่อยูคู่่ปา่ตน้น้ำา ภายใตโ้ครงการ ๑ อำาเภอ 

๑ ลุ่มน้ำา ๑ ธนาคารต้นไม้” เป้าหมาย ๓๕ หมู่บ้าน ร่วมจัดทำากระบวนการเข้าใจ 

เข้าถึง จัดทำาแผนพัฒนาและดำาเนินงานแล้ว ๓ หมู่บ้าน รอดำาเนินการ ๓๒ 

หมู่บ้าน  

ความร่วมมือกับภาคี และภาคส่วนต่างๆ   
 - ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานราชการ เชน่ สถานพีฒันาทีด่นิจงัหวดันา่น 

สนบัสนนุเมลด็พนัธุป์อเทอืง และโดโลไมท ์ปรบัปรงุดนิ  สำานกังานปศสุตัวจ์งัหวดั 

สนับสนุนวัคซีนสัตว์ สำานักงานพลังงานจังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้การทำา 

บ่อแก๊สชีวภาพ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริฯ บ้าน 

สบขุน่ อำาเภอทา่วงัผา รว่มพฒันาระบบน้ำา สถานพีฒันาเกษตรทีส่งูตามพระราช

ดำาริฯ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมองค์ความรู้การ 

ปลกูพชืหลงันาใหช้าวบา้นในพืน้ทีโ่ซนบา้นบน ตำาบลขนุนา่น หนว่ยจดัการตน้น้ำา

มีด หน่วยจัดการต้นน้ำาแก่น หน่วยจัดการต้นน้ำาสามสบ ร่วมถ่ายทอดองค์ 

ความรู้การสำารวจพื้นที่รับน้ำา ในพื้นท่ีขยายผล และหน่วยป้องกันรักษาป่า 

กรมป่าไม้ สนับสนุนข้อมูลด้านป่าไม้ และแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และ 

ระบบฐานข้อมูล GIS 

 - ความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อสังคม ในปี ๒๕๕๗ มีหน่วยงาน 

ภาคธรุกจิเอกชน ๓ หนว่ยงานใหค้วามสนใจกจิกรรมการพฒันาและรว่มตอ่ยอด

ระบบน้ำาที่โครงการฯ ส่งเสริมพัฒนาแล้วในพื้นที่ รวมมูลค่าการสนับสนุน 

๒๗๙,๗๖๐ บาท เช่น สโมสรโรตารี สนับสนุนพริกซุปเปอร์ฮอท เป็ดพันธุ์ไข่  
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๑๖๐ ตัว และอาหารเป็ด โครงการธรรมชาติปลอดภัย สนับสนุนเป็ดเทศ 

๒๐๐ ตัว และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช

ผัก ๑๗ ชนิด

 ผลจากความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ทำาให้มีการส่งเสริมความรู้ ความ

ชำานาญ และทักษะใหม่ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานราชการ เพื่อนำา

ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ดังนี้

 - ความรู้ในการปลูกข้าวโพดหลังนา ท่ีเน้นการปรับสูตรปุ๋ย ช่วงเวลา 

การให้ปุ๋ย และระยะห่างในการหยอดเมล็ด ทำาให้ใช้พื้นท่ีน้อยแต่ได้ผลผลิตสูง 

คอืไมต่่ำา ๑,๕๐๐-๑,๙๐๐ กโิลกรมั/ไร ่ซึง่วธิเีดมิทีช่าวบา้นปลกูจะได ้๗๖๐ กโิลกรมั/

ไร่ ประหยัดต้นทุนกว่าปลูกบนพื้นที่ไร่ และเป็นข้าวโพดปลอดสารพิษ ไม่ทำาลาย

สุขภาพและรักษาระบบนิเวศลดการถางไร่

 - ความรูใ้นการปลกูขา้วตน้เดยีวเปน็องคค์วามรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัจากอาจารย ์

เชาวว์ศั หนทูอง จดุเดน่คอื ลดตน้ทนุการผลติ เพราะพนัธุข์า้ว ๑ เมลด็ สามารถ

แตกกอได้ ๑๙-๒๑ ต้น จากปกติประมาณ ๑๒ ต้น ทำาให้ ๑ ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ 

เพียง ๓๐๐ กรัม จากปกติที่ต้องใช้ถึง ๑๐ กิโลกรัม และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชาวบ้าน

หาได้ในท้องถิ่น  

 - ความรูใ้นการปลกูขา้วก่ำาพนัธุล์มืผวั เปน็พนัธุข์า้วทีต่ลาดตอ้งการและ

ราคาดี สามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได้ โดยพ่อค้า คือ นายมงคล ศรียงค์ 

นำาพนัธุม์าใหช้าวบา้นทดลองปลกู เพราะเหมาะกบัสภาพภมูปิระเทศในพืน้ทีน่า่น 

ซึ่งปลูกได้ดีบนพื้นที่ไร่
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 - ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่ต้นแบบ ๒ อำาเภอ (สองแคว 

และท่าวังผา) จากศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ใช้งบประมาณ ๑๒,๘๐๘ บาท

 - ความรู้ในการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านวิธีการปลูก

และการบริหารจัดการให้เช่ือมโยงกับตลาด โดยพ่อค้าจากภายนอกเข้ามาดูแล

คุณภาพผลผลิต ตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ การเตรียมวัสดุเพาะ การปลูก 

การดูแลรักษาระหว่างพริกเจริญเติบโต  และการรับซื้อไปส่งตลาด 

 - ความรู้ในการทำาบ่อพวง โดยใช้สารโพลีเมอร์มาเป็นส่วนผสมกับปูน

และดนิ เพือ่ฉาบผวิบอ่ เพิม่ความยดืหยุน่และยดึเกาะเมด็ดนิ เปน็นวตักรรมใหม่

จากบริษัท Keen contractor นำามาทดแทนการใช้ผ้าพลาสติกปูบ่อ อยู่ระหว่าง

การทดลองที่บ้านห้วยธนู อำาเภอท่าวังผา 

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ำาชุมชน 

ตามแนวพระราชดำาริ และจัดการอบรมนักพัฒนาภาคสนามให้เจ้าหน้าที่ 

โครงการฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 - การบูรณาการแผนงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ใช้งบประมาณ ๙๐,๙๖๕ บาท ในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ิน  

และประชุมทำาความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบ ๓ อำาเภอ ผลปรากฏว่า 

อบต.ขุนน่าน นำาโครงการก่อสร้างน้ำาอุปโภคบ้านก่ิวจันทร์ บรรจุในแผนงบ

ประมาณปี ๒๕๕๘ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลตำาบลยอด อำาเภอ 

สองแคว นำาปญัหาและความตอ้งการของชาวบา้นยอด บา้นผาหลกั บา้นน้ำาเกาะ 

บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาตำาบลยอด ประจำาปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยกิจกรรมท่ี 

ดำาเนินการแล้วในปี ๒๕๕๗ จำานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๙๗,๔๐๐ บาท 

คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒ ของยอดประมาณการงบประมาณเทศบาล ในปี ๒๕๕๗  

(งบประมาณรวมทั้งหมด ๑๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท) ดังนี้

ที่ โครงการ หมู่ที่ งบประมาณ (บาท)

๑
โครงการก่อสร้างดาดลำาเหมืองคอนกรีต คสล. เส้นกลางสุดเหมือง

(เหมืองลอย) (บ้านน้ำาเกาะ)
๑ ๒๔๔,๔๐๐

๒ โครงการก่อสร้างฝาย คสล. น้ำาบอนเพื่อการอุปโภคบริโภค (บ้านผาหลัก) ๓ ๑๕๓,๐๐๐

๓ โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนตำาบลยอด (บ้านผาหลัก) ๓ ๙๕,๐๐๐

๔ สนับสนุน หิน ทราย ในการซ่อมแซมคลองส่งน้ำาห้วยยอด จำานวน ๕ คิว (บ้านยอด) ๒ ๕,๐๐๐

รวม ๔๙๗,๔๐๐



36 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 - ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่าย

 บ้านผาหลัก ตำาบลยอด อำาเภอสองแคว สามารถเชื่อมโยงการทำางาน 

กับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับงบประมาณ

ในการดำาเนินงาน โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เกษตรอินทรีย์บ้านผาหลัก 

จำานวน ๑๓๔,๐๐๐ บาท โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนองค์ความรู้การทำากิจกรรม

 - การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ใช้งบประมาณรวม ๘๔,๐๖๔ 

บาท จัดทำาโครงการพระธรรมจาริกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างศรัทธา 

และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องความซื่อสัตย์ การพึ่งตนเอง  

ความขยัน รักธรรมชาติ โดยอาศัยพระธรรมจาริกและพระสงฆ์ที่จำาพรรษา 

ในพื้นที่ ครอบคลุม ๖ หมู่บ้านในตำาบลขุนน่านท่ีมีอาศรมพระธรรมจาริก คือ 

บ้านเปียงก่อ บ้านห้วยฟอง บ้านน้ำาช้าง บ้านเปียงซ้อ บ้านกิ่วจันทร์ และบ้าน 

น้ำารี ส่วนพื้นที่อำาเภอท่าวังผาและอำาเภอสองแควมีกิจกรรมทุกวันพระอยู่แล้ว  

ทิศทางการดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๘ 
 เน้นส่งเสริมองค์ความรู้ และเช่ือมโยงด้านการตลาด เพื่อต่อยอดจาก 

การพฒันาระบบน้ำาป ี๒๕๕๒ โดยมแีนวทาง คอื จดัทำาเปน็ศนูยเ์รยีนรูแ้ลกเปลีย่น 

เนื่องจากที่ผ่านมา มีคณะมาเยี่ยมชมพื้นที่ดำาเนินการโครงการฯ รวม ๖๑ คณะ 

จำานวน ๓,๐๕๙ คน เฉลีย่เดอืนละ ๖ คณะ รวมทัง้เปน็ศนูยถ์า่ยทอดประสบการณ์

ให้นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปางศึกษา เรียนรู้งานด้าน 

การพัฒนาชุมชน

 ด้านการพัฒนา ในมิติเกษตร จะส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 

โดยมีเป้าหมายไม่ต่ำากว่า ๗๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่อำาเภอท่าวังผา และอำาเภอ 

สองแคว และไม่ต่ำากว่า ๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นท่ีตำาบลขุนน่าน ส่งเสริม 

การปลูกพืชหลังนา พืชเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการผลิตที่ปลอดสารพิษ เพื่อลดต้นทุน

การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยชาวบ้านเป็นผู้ลงทุนและโครงการฯ 

จัดหาตลาด พืชที่ส่งเสริมจำานวน ได้แก่ พริก ทับทิม พริกไทย ข้าวโพดฝักอ่อน 

กระเจี๊ยบแดง และถั่วฝักยาว เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชที่มีตลาดรองรับแล้ว และเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น ข้าวก่ำา 

พันธุ์ลืมผัว พริกซุปเปอร์ฮอท เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ โดย

เน้นตลาดกลุ่มสินค้าสุขภาพระดับจังหวัดและระดับประเทศ

 มิติพลังงานและส่ิงแวดล้อม จะมีการริเริ่มพัฒนามิติพลังงาน ได้แก่  

บ่อแก๊สชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสริมการพัฒนามิติสิ่งแวดล้อม 

เช่น การจัดการขยะชุมชน 
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 นอกจากนี้ ยังจะมีการส่งเสริมให้มีแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิต

ทางการเกษตร ทั้งระดับชุมชนและระดับจังหวัด  เพื่อให้มีสินค้าทางการเกษตร

ส่งถึงตลาดและผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายมีผลผลิตส่งวันละ ๑ คันรถปิกอัพ 

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการทำาวิสาหกิจชุมชน  

ท่ีชาวบ้านมีส่วนร่วมถือหุ้นบริหารจัดการเอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น ตำาบลขุนน่าน ส่งเสริมการพัฒนาคนและจิตใจของ

คนในชุมชน พัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนต่างๆ ในชุมชน ให้มีการบริหาร

จัดการที่โปร่งใส ทั่วถึงและเป็นธรรม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดทำาระบบข้อมูล

ผู้รับประโยชน์รายแปลง และการสำารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเปลีย่นแปลงจากการพฒันา และขบัเคลือ่นงานพืน้ทีข่ยาย

ผลโครงการขยายแนวคิดปิดทองหลังพระฯ โดยภาคประชาคม จังหวัดน่าน

 ในปี ๒๕๕๗ จังหวัดน่าน ยังมีการประชุมหารือทุกภาคส่วนในพื้นที่  

และจดัทำาแผนซอ่มแซม ปรบัปรงุ เสรมิฝาย อา่งเก็บน้ำาตามยุทธศาสตรข์บัเคลือ่น

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท โดย

การประชุมทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ประกอบด้วย นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอผู้รับผิดชอบ ช่างองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา (แก่เหมืองแก่ฝาย) เจ้าหน้าท่ีโครงการชลประทาน 

จังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน เครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง มูลนิธิแม่ฟ้า 

หลวงฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เพื่อนำาเสนอผลการสำารวจสภาพปัญหาของฝาย 

อ่างเก็บน้ำา คลองส่งน้ำา และการส่งน้ำาด้วยระบบท่อ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

กลั่นกรองแนวทางการซ่อมแซมหรือปรับปรุง รวมทั้งการจัดลำาดับความเร่งด่วน

ของโครงการที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุง

 ทัง้นี ้ จังหวดันา่นไดข้ออนมุตัใินหลกัการใหก้ระทรวงมหาดไทยสนับสนุน

งบประมาณค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำา และ

การสง่น้ำาดว้ยระบบทอ่ ซึง่กระทรวงมหาดไทยนำาเสนอรายละเอยีดในการประชมุ

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ครั้งท่ี 

๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำา การส่งน้ำาด้วยระบบท่อในจังหวัดน่าน 

ตามยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาค

การเกษตรและชนบท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สำาหรับดำาเนินโครงการ 

ที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท ขณะท่ี

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ  

จะสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย 

อ่างเก็บน้ำา และการส่งน้ำาด้วยระบบท่อ ทั้งนี้ จังหวัดน่านได้พิจารณากลั่นกรอง

โครงการที่ประชาชนในพื้นที่จัดทำาบนพื้นฐานของการ “ร่วมคิด ร่วมวางแผน  

ร่วมลงมือปฏิบัติ” โดยโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ จังหวัดน่านจะดำาเนินการให้

แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน (เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘)
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 โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างย่ังยืนอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดำาริ บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอ

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เริ่มดำาเนินการเมื่อปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน  

มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการรวม ๒๓๘ ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ จำานวน 

๔๐ ครัวเรือน 

ผลการดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๗

 มิติน้ำา  
  ในช่วง ๒ ปีแรก ปิดทองหลังพระฯ เข้ามาดำาเนินการพัฒนาระบบน้ำา  

ด้วยการเสริม Spillway ทำาให้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำาของอ่างห้วยคล้ายฯ จากเดิม 

๖๙๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๗๒๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และวางแนวท่อส่งน้ำา

จากอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายฯ เข้าสู่พื้นที่รับน้ำา ๑,๒๙๗ ไร่ ๑๓๙ แปลง ๑๒๙ ราย 

ความยาวท่อส่งน้ำารวม ๖,๒๙๐ เมตร รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนเครื่องจักร องค์การบริหารส่วนตำาบลกุด

หมากไฟสนับสนุนค่าน้ำามันในการขุดลอกและทำาคันคู ทำาให้บ่อพวง ๓ บ่อ  

จุน้ำาได้ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. จากที่ก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากพื้นน้ำาต่ำากว่า

ระดับแปลงนาของชาวบ้าน 

โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้าย
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี
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 ท้ังน้ี การพัฒนามิติน้ำาในปี ๒๕๕๗ ไม่มีการต่อแนวท่อใหม่ แต่มีการ

สำารวจห้วยอ่าง เพื่อหาแหล่งเก็บน้ำาเสริมปริมาณน้ำาในอ่างห้วยคล้ายฯ พร้อมทั้ง

เน้นการบริหารจัดการน้ำา โดยให้กรรมการระบบน้ำาทั้ง ๕ โซน ได้แก่ ห้วยคำาเข 

ห้วยอ่าง ห้วยขี้เกีย ห้วยคล้าย และกลุ่มอ่างพวง ดูแลรับผิดชอบการจัดรอบเวร

ส่งน้ำา รักษากฎระเบียบการใช้น้ำา และการเก็บเงินเข้ากองทุนสำาหรับซ่อมแซม

ระบบน้ำา โดยเมื่อมีท่อชำารุดเสียหาย กรรมการและเจ้าของแปลงจะช่วยกัน

ซ่อมแซมเอง โดยใช้ค่าวัสดุอุปกรณ์ของกองทุน 

 

 มิติเกษตร มีการพัฒนาด้วย ๕ โครงการ คือ  

 - โครงการเพ่ิมผลผลิตข้าว เป้าหมายโครงการ คือ ช่วยให้ชาวบ้าน 

มีข้าวพอกิน กล่าวคือ มีผลผลิตข้าว ๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบจาก 

ปี ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลผลิตข้าวเพียง ๓๓๕ กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น ๔๓๗ กิโลกรัม

ต่อไร่ ในปี ๒๕๕๖  

 ในปี ๒๕๕๗ มีการตรวจดินของเกษตรกรที่ร่วมโครงการผู้ปลูกข้าว

ปลอดภัย รวมทั้งมีโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์แบบ

ครบวงจร ปทีี ่๒ โดยการสนบัสนนุเมลด็พนัธุข์า้วจากศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วอดุรธาน ี

และเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ๒ ครั้ง จากสำานักงานเกษตรอำาเภอ 

ศูนย์วิจัยและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
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 - โครงการปรับปรุงบำารุงดิน เป็นความร่วมมือกับโครงการฟาร์ม 

ตัวอย่างฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสำานักงานพัฒนาที่ดินอุดรธานี  

ในการปรับปรุงบำารุงดิน โดยการใช้ โสน ปอเทือง โดโลไมท์ ปุ๋ยพืชสด รวมทั้ง

ตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารในดินและให้คำาแนะนำาในการใช้ปุ๋ย

ปรับปรุงบำารุงดิน 

 ขณะท่ีสำานักงานเกษตรจังหวัด ถ่ายทอดความรู้ในการทำาเชื้อรา 

ไตรโคเดอรม์า เพือ่นำามาปรบัใช ้ทำาเอง และเจา้หนา้ทีฝ่า่ยสง่เสรมิฯ ทำาการสาธติ

และถ่ายทอดการทำาปุ๋ยหมักพร้อมใช้ ให้กับเกษตรกรในแปลงตัวอย่าง เม่ือใช้ 

ได้ผล สามารถขยายผลไปในแปลงอื่นๆ ได้ 

 - โครงการปลูกพืชหลังนา ในปี ๒๕๕๗ มีเกษตรกรผู้เข้าร่วม ๔๑ ราย 

พ้ืนท่ี ๕๓.๒๕ ไร่ สามารถช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารและปรับปรุงบำารุงดิน  

โดยมีรายได้จากพืชหลังนา หลังหักต้นทุนทั้งหมด ๑๖๐,๒๔๙ บาท เฉลี่ย  

๓,๐๐๙ บาทต่อไร่ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ มีเกษตรกรปลูกพืชหลังนา ๔๕ ราย 

พื้นที่ ๓๕ ไร่ รายได้ ๑๗๓,๑๕๐ บาท เฉลี่ย ๔,๘๔๓ บาทต่อไร่ และปี ๒๕๕๖ 

มีเกษตรกรปลูกพืชหลังนา ๔๓ ราย พื้นที่ ๗๗.๒ ไร่ มีรายได้ ๒๑๕,๐๑๔ บาท 

เฉลี่ย ๒,๒๗๔ บาทต่อไร่   

 - โครงการเล้ียงหมูเหมยซาน ปี ๒๕๕๗ เริ่มมีกลุ่มการแปรรูป 

หมูเหมยซาน ทำาเป็นหมูหัน ไส้กรอกอีสาน แหนม นำาไปขายท่ีตลาดร่มเขียว  

เป็นการสร้างรายได้เสริมเพิ่มจากการเลี้ยงหมูเหมยซาน เพื่อเป็นอาหารและ 

ลดรายจ่าย 
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 - กองทุนโรงสีข้าว มีการจัดซื้อที่ดินราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๗ 

เพือ่สรา้งโรงส ีโดยการสนบัสนนุเงนิจากกองทนุศึกษาดงูาน  อำาเภอและเทศบาล

สนับสนุน ไม้ สังกะสีและค่าใช้จ่ายในการต่อระบบไฟ โดยใช้แรงงานชาวบ้าน 

รวมทั้งสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ สนับสนุน อิฐ  

หิน ปูน ทราย และเครื่องสีข้าวแบบ ๓ ลูกหิน มูลนิธิพระดาบส สนับสนุนเครื่อง

สีข้าวขนาดเล็ก ปัจจุบันเริ่มดำาเนินการสีข้าวแล้ว และมีการบริหารจัดการ 

โดยคณะกรรมการกองทุน รวมทั้งมีการระดมทุนโดยการขายหุ้นให้แก่สมาชิก 

ในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิก ๘๓ คน 

 นอกจากนี้ ยังร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่าง แผนก

อาหารและขนม ถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู เช่น แหนมหมู ไส้กรอก 

ไส้อั่ว และสาคูไส้หมู สูตรมาตรฐาน การตวง การแพ็กผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็น

เอกลักษณ์ของพื้นที่ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ถ่ายทอดความรู้ใน

การแปรรปูกลว้ยฉาบ กลว้ยอบเนย และฟกัทองฉาบใหก้บักลุม่แมบ่า้นการตลาด 

เพ่ือเพ่ิมความรู้และการทำาสูตรผสมที่ได้มาตรฐาน รสชาติคงที่และเหมือนเดิม 

รวมท้ังถ่ายทอดความรู้การบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ความรู้ใน

การคำานวณ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อกำาหนดราคาสินค้า

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ 

การตรวจวิเคราะห์ดินให้กับอาสาพัฒนา (อสพ.) ๓ ราย จนสามารถนำาความรู้

ท่ีได้รับจากการเรียนรู้มาใช้ในพื้นที่ โดยเก็บตัวอย่างดินของเกษตรกรในพื้นที่ 

ที่ต้องการตรวจ เพื่อทราบค่าของดินในแปลงของตนเองได้ทันที ไม่ต้องรอ 

หน่วยงานมาเก็บดินไปตรวจ ซึ่งจะทราบผลได้ช้า ไม่ทันฤดูเพาะปลูก
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 ปิดทองหลังพระฯ เข้าดำาเนินงานในพื้นท่ีบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย 

ตำาบลห้วยแม่เพรียง อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งราษฎรเกือบทั้งหมด

เป็นชาวปกากะญอ ท่ีอาศัยอยู่กลางป่าแก่งกระจานด้วยความยากลำาบากเมื่อปี 

๒๕๕๔ ต่อมาในปี ๒๕๕๕ มีการบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาช่วยสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้ชื่อแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม 

พระราชดำาริ ทำาการพัฒนาระบบน้ำาและเกษตร จนถึงปัจจุบัน  มีความก้าวหน้า

ในการดำาเนนิงานมาโดยลำาดบั มคีรวัเรอืนทีเ่ขา้รว่มโครงการแลว้ ๑๒๓ ครวัเรอืน 

(เป็นราษฎรบ้านโป่งลึก ๖๓ ครัวเรือน บ้านบางกลอย ๖๐ ครัวเรือน) จากจำานวน

ครอบครัวอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ๑๘๑ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๕ เพิ่มขึ้น

จากปี ๒๕๕๖ ถึง ๓๗ ครัวเรือน 

โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริบ้านโป่งลึก-บางกลอย 
จังหวัดเพชรบุรี
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ผลการพัฒนา ปี ๒๕๕๗
 การพัฒนาในปี ๒๕๕๗ ส่งผลให้ชาวปกากะญอในพื้นที่ มีผลผลิตที่

สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้ประชากรในหมู่บ้าน 

รอดพ้นจากความอดอยาก สามารถ “อยู่รอด” ได้ ด้วยการพัฒนาในมิติต่างๆ 

ดังนี้ 

 

 มิติน้ำา 
 ก่อสร้างฝายเกษตรห้วยโป่งลึกแล้วเสร็จ สามารถกักเก็บน้ำาได้ตั้งแต่ 

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และส่งน้ำาด้วยระบบท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว 

ลอดใต้สันฝาย ลดขนาด ๔ นิ้ว เป็นแนวท่อส่งน้ำาเข้าสระเก็บน้ำาที่บ้านบางกลอย 

ซึ่งชาวบ้านและ อสพ.ร่วมกันเดินสำารวจแนวท่อแล้ว คาดว่าจะสามารถวางแนว

ท่อได้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

 ฝายห้วยโป่งลึก มีระดับความสูง ๒๔๐ เมตร หน้าฝายสูง ๗.๕ เมตร 

ความลาดเอียงหน้าฝาย ๘ เมตร หลังฝายสูง ๗.๕ เมตร ความลาดเอียงหลัง

ฝาย ๑๖ เมตร Spillway สูง ๕.๕ เมตร จากพื้นฝาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐ 

เมตร สันฝายกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร ส่วนสระเก็บน้ำาความจุ ๑,๘๐๐ 

ลูกบาศก์เมตร ที่บ้านบางกลอย อยู่ที่ระดับความสูง ๑๘๕ เมตร ห่างจากฝาย 

๔.๐๘ กิโลเมตร ความต่างระดับ ๕๕ เมตร
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 ข้อมูลฝายห้วยโป่งลึกนี้ อสพ.ใช้ GPS จับพิกัดระดับความสูงต่าง 

ของพืน้ที ่สงัเกตภมูปิระเทศทีจ่ะไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่การวางแนวทอ่สง่น้ำา โดยเปดิ 

track ตลอดแนว และปรับค่าแนวท่อใน Program Excel แสดงผลเป็น 

กราฟให้ง่ายต่อการวางแนวท่อจริง โดยเส้นกราฟจะแสดงจุดสูงที่สุดเพื่อใส่ 

แอรว์าลว์ และจดุต่ำาทีส่ดุเพือ่ใสท่ีร่ะบายตะกอน ซึง่เปน็การประยกุตป์ระสบการณ์ 

ในการสำารวจแนวท่อฝายบางยายโปง ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ร่วมกับ 

โครงการชลประทานเพชรบุรี และกรมการทหารช่าง เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕-  

มกราคม ๒๕๕๖  

 นอกจากนี ้ยงัสง่เสริมใหมี้การสบูน้ำาดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์(Solar Cell) 

ซึ่งจะเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด ๑๕,๓๖๐ วัตต์  

หรือ ๑๕ กิโลวัตต์ ผ่านตัวอุปกรณ์ตัดต่อ (เบรกเกอร์) ส่งไปยังตัวชุดควบคุม 

การทำางานเครื่องสูบน้ำาขนาด ๑๕,๐๐๐ วัตต์ ติดตั้งไว้ทั้งที่บ้านบางกลอย  

และบ้านโป่งลึก สามารถสูบน้ำาได้เครื่องละ ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำาให้ 

มีน้ำาในสระเก็บน้ำาท้ังสองหมู่บ้านรวมกัน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แล้วจึง

กระจายน้ำาสู่แปลงเกษตรของชาวบ้าน 

 ระบบสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผ่านมามักพบปัญหาเรื่อง 

หัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำาดูดทรายในแม่น้ำาเพชรบุรีขึ้นมาด้วย และมีทรายตกค้าง

ในจุดที่แนวท่อส่งน้ำาต่ำาที่สุดหรือตกท้องช้าง ทำาให้น้ำาไม่ไหลเข้าสระเก็บน้ำา  

มีการแก้ไขปัญหาด้วยการทำาฐานรองเครื่องสูบน้ำาและหัวกะโหลกติดกัน  

ให้สูงกว่าเดิมประมาณ ๕๐ เซนติเมตร หรือทำาเป็นบ่อครอบเครื่องสูบน้ำา 

เพื่อป้องกันทรายกับเศษวัสดุ  
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 นอกจากนี้ การเสริมประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำาและกระจายน้ำาสู่ 

แปลงเกษตรชาวบ้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยงการทำางาน 

ของมูลนิธิรากแก้ว ได้ศึกษาพื้นที่ตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๕๖ แล้วเสนอโครงการเสริม

ประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บน้ำา เพื่อให้มีปริมาณน้ำาอุปโภคบริโภคและการเกษตร

เพยีงพอสำาหรบัโครงการฯ ในระยะยาว การคำานวณปรมิาณการใชน้้ำาทีเ่หมาะสม

ด้านเกษตร ปศุสัตว์ อุปโภค เพื่อสร้างความสมดุลน้ำา ด้วยการพัฒนาด้าน 

เกษตรที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำา การบริหารจัดการน้ำาโดยชุมชน รวมทั้งอยู่

ระหว่างการทดลองระบบตะบันน้ำาและเครื่องสูบน้ำาให้สามารถข้ึนท่ีสูงได้โดย 

ไม่เสียค่าน้ำามัน

 รวมทั้ง มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนท่ีการจัดการน้ำาท้ังระบบ ได้แก่  

ฝายเกษตรห้วยโป่งลึก แนวท่อส่งน้ำาจากฝายไปยังสระเก็บน้ำา ระบบส่งน้ำา 

ท่ีกระจายสู่แปลงเกษตร เพื่อวางแผนเพิ่มระบบน้ำาทุกกลุ่มเป้าหมายและ

สอดคล้องกับสมดุลน้ำา เช่น การเพิ่มสระพักน้ำาขนาดเล็ก รวม ๕ บ่อ ในพื้นที่

บ้านบางกลอย ๓ บ่อ บ้านโป่งลึก ๒ บ่อ และบ่อดักตะกอนขนาดเล็กตามแปลง

ชาวบ้าน ให้รองรับปริมาณน้ำาได้เพิ่มมากขึ้น จากการที่ระบบโซลาร์เซลล์จะมี

ประสิทธิภาพการทำางานสูงในช่วงฤดูแล้ง 
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 มิติเกษตร 
 มีการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ โดยปัจจุบันมีผู้ปลูกข้าวไร่ ๖๑ ราย 

(ท้ังแบบข้ันบันได และแบบดั้งเดิม) พื้นที่ ๑๒๔ ไร่ โดยการประยุกต์ใช้องค์ 

ความรู้ในการปลูกข้าวไร่ขั้นบันได จากครูภูมิปัญญา ๔ คณะที่เข้ามาส่งเสริม 

เมื่อปี ๒๕๕๖ ให้มีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 

 เตรียมพื้นที่ก่อนการปลูกข้าว ประมาณปลายเดือนเมษายน เริ่มหว่าน

เมล็ดปอเทืองเพื่อการปรับปรุงบำารุงดิน ประมาณ ๔๕ วัน แล้วตัดต้นปอเทือง 

ไถกลบทิ้งไว้ ๗ วัน เพื่อให้ย่อยสลาย ตรวจดิน ก่อนการปรับปรุงดินทุกครั้ง เพื่อ

ใสปุ่ย๋ทีเ่หมาะสมกบัชนดิพชืและชว่งเวลาการเจรญิเตบิโต คดัเมลด็พนัธุ ์เพือ่แยก 

ข้าวพันธุ์ปนออก เพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่

 เตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ด้วยการนำาเมล็ดพันธุ์ที่คัดแล้วมาแช่น้ำา  

คัดเมล็ดพันธุ์ลอยน้ำาที่ไม่สมบูรณ์ ลีบออก หยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ ๓-๕ เมล็ด 

เพ่ือไม่ให้ต้นข้าวเบียดกัน จนต้นตรงกลางอ่อนแอไม่ออกรวง เกิดโรคแมลง  

หนอน ง่าย เป็นต้น โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสม คือห่างกันหลุมละ ๒๐-๓๐ ซม. 

แล้วห่มดิน โดยนำาฟางมาคลุมหน้าดิน เพื่อเก็บรักษาความช้ืนในดิน หลังจาก

หยอดเมล็ดข้าวแล้ว 

 ดูแลต้นข้าว และใส่ปุ๋ย ๓ ระยะ คือระยะ ๓๐ วัน เพื่อบำารุงต้น ระยะ 

๖๐ วัน เพื่อบำารุงต้น เร่งการเจริญเติบโต และระยะ ๙๐ วัน เพื่อเตรียมตัวตั้ง

ท้อง ออกรวง การฉีดพ่นสมุนไพรไล่แมลงและกำาจัดศัตรูพืชเน้นใช้พืชสมุนไพร 

ที่หาได้ในพื้นที่ เช่น เมล็ดสะเดาบด ยาสูบ รากหางไหล ฝักคูน หัวกลอย พริก 

ต้นสาบเสือ บอระเพ็ด ตะไคร้ ผกากรอง มะรุม เป็นต้น ในอัตราส่วนน้ำาหมัก
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สารควบคุมแมลง พด.๗ จำานวน ๗ ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำา ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นให้ 

ทั่วแปลง เน้นบริเวณที่มีแมลงศัตรูพืชรบกวน ฉีดทุก ๓-๕ วัน และต่อเนื่อง 

อย่างน้อย ๓ ครั้ง ขึ้นอยู่กับการระบาดของหนอนและเพลี้ย ควรเก็บเกี่ยวใน 

ระยะที่รวงข้าวมีสีเหลืองพลับพลึง ใบธง และรวงข้าวยังไม่แห้ง ถ้าเก็บเกี่ยวช้า

เกินไปจะทำาให้เมล็ดหลุดร่วงและหักได้ง่าย 

 ทัง้นี ้ทมีพืน้ทีต่ัง้เปา้หมายการพฒันาผลผลติขา้วไรข่ัน้บนัได ในป ี๒๕๕๗ 

ให้เป็น ๓๐๐-๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มจากเดิม ๑๖๐ กิโลกรัมต่อไร่ 

 รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบการเกษตรในสภาพพื้นที่ลาดเอียง มีผู้รับกล้า

ไม้ผลท่ีได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานเกษตรอำาเภอแก่งกระจาน ๗๕ ราย  

ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด ลำาไย ลองกอง ส้มโอ มะขาม ละมุด ฯลฯ เพื่อปลูกแซม

ต้นกล้วยบริเวณคันนา และบริเวณที่ไม่ได้เปิดเป็นนาขั้นบันได 

 ขณะที่การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ มีชาวบ้านได้รับการสนับสนุนสัตว์เลี้ยง 

เป็น หมู ๒๔ ราย เป็ด ๒๐ ราย ไก่ ๒๐ ราย โดยก่อนสนับสนุน มีการตรวจ

ความพร้อมด้านคอก สถานที่เลี้ยง อาหาร และเตรียมอาสาพัฒนาให้มีความรู้

ในการดแูลสขุภาพสตัวเ์ลีย้ง การเลีย้งหมจูะทำาในรปูแบบกองทนุ เมือ่ออกลกูแลว้

ชาวบ้านจะนำาลูกหมู ๒ ตัว คืนให้กับกองทุน เพื่อนำาไปให้ชาวบ้านรายอื่นเลี้ยง

ต่อไป ส่วนเป็ดและไก่เริ่มออกไข่แล้ว ซึ่งต่อไปอาสาพัฒนาจะเก็บข้อมูล 

การลดรายจ่ายครัวเรือนจากการนำาไปบริโภค
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 นอกจากนี้ สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบุรี ยังเข้ามาถ่ายทอดความรู้การทำา

ปุย๋หมกัแกช่าวบา้นใหส้ามารถทำาปุย๋ใชเ้องไดใ้นชว่งการปลกูพืชหลังนา ปี ๒๕๕๗ 

ซ่ึงจะสนับสนุนมูลไก่จำานวน ๒,๐๐๐ กระสอบๆ ละ ๓๐ กิโลกรัม รวมเป็น  

๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการพื้นที่มีแผนที่จะปรับปรุงดินใหม่ทั้งระบบ 

โดยเริ่มนำาร่องในพื้นที่ที่มีการทำาเกษตรอยู่แล้ว ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ด้วยการใช้ปุ๋ย

รองพื้น ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยที่ใช้มาจากปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง และปุ๋ย

หมักเศษวัชพืช คิดเป็นปุ๋ยหมักที่จะต้องทำาเพิ่มประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม  

ใช้ควบคู่กับการใช้ปูนโดโลไมท์ และเนื่องจากบ้านโป่งลึก-บางกลอย มีหญ้า

จำานวนมาก สามารถนำามาเป็นวัตถุดิบหมักผสมกับมูลสัตว์ได้

ทิศทางการดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๘ 

 มกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นการตลาด สำาหรบัผลผลติของชาวบา้นทีเ่ขา้

ร่วมโครงการแล้ว โดยประสานกับตลาดกลางหนองบ้วยท่ายาง และตลาด

บ้านลาด ซึ่งทั้งสองแห่งแจ้งว่ารับผลผลิตได้ทั้งหมด แต่ต้องมีการประมาณการ 

ผลผลิตต่างๆ คือ ฟักทอง พริก แฟง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรแต่ละราย

ว่ามีปริมาณเท่าใดก่อนล่วงหน้า 

 ขณะท่ีในปี ๒๕๕๗ มีผลผลิตกล้วยน้ำาว้า (ท่ายาง) ที่ได้จากการ 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่โครงการเข้าไปส่งเสริมอยู่ ๓ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ กลางเดือน

ตุลาคม จำานวน ๑๒,๒๕๐ หวี ช่วงที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน จำานวน ๒๔,๕๐๐ หวี 

และช่วงท่ี ๓ เดือนธันวาคม จำานวน ๑๒,๒๕๐ หวี นำาส่งขายที่ตลาดไท ราคาเฉลี่ย

หวีละ ๒๐ บาท
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 การจดัทำาแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุตฯ์ ป ี๒๕๕๘  ทมีปฏบิตังิาน

อำาเภอจะรว่มกนัทบทวนผลการดำาเนนิงานตามกจิกรรม/โครงการตามแผนพฒันา

ชนบทเชงิพืน้ทีฯ่ ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณ แลว้กำาหนดเปา้หมาย แนวทาง

การพัฒนาและผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ ร่วมกับชาวบ้าน  

โดยกิจกรรม/โครงการต้องระบุประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับด้านเศรษฐกิจ  

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะชาวบา้นรว่มคดิ รว่มวางแผน รว่มเหน็ประโยชน ์

ลงมือทำาและเป็นเจ้าของ หน่วยงานราชการปรับแผนตามที่ชาวบ้านเสนอแนะ 

ด้วยเหตุผลทางภูมิสังคมและประโยชน์ท่ีจะได้รับ ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามเทคนิค 

ความรู้และหลักวิชาการ 

 นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ แจ้งว่า มีแผนงานท่ี 

จะประสานกับชุมชน เร่ืองโครงการบ้านม่ันคงชนบท คัดเลือกผู้ที่เดือดร้อนที่สุด

ก่อนเป็นอันดับแรก โดยการเอาแรงกันหรือใช้ช่างชุมชน ส่วนวัสดุอุปกรณ์จะ 

รวมกนัซือ้เพือ่ตอ่รองราคา  ซึง่จะมกีารหารอืกบัหวัหนา้สำานกังานจงัหวดัเพชรบรุี

เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ปี ๒๕๕๘ ต่อไป
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 คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  

มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ อนุมัติกรอบความร่วมมือกับกองทัพบก 

ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดำาริ จัดหาแหล่งน้ำาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็น 

แกม้ลงิ โดยเริม่โครงการแรก คอื โครงการขดุลอกแกม้ลงิหนองเลงิเปอืยอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดาริ อำาเภอร่องคำา จังหวัดกาฬสินธุ์ และดำาเนินการขุดลอก 

แก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยพื้นที่

ดำาเนินการระยะแรก (พื้นที่ถมดิน และพื้นที่รับน้ำา) ประกอบด้วย อำาเภอ 

กมลาไสย ตำาบลโพนงาม ๘ หมู่บ้าน ๑,๐๑๑ ครัวเรือน อำาเภอร่องคำา ตำาบล

สามัคคี ๙ หมู่บ้าน ๗๗๕ ครัวเรือน ตำาบลเหล่าอ้อย ๓ หมู่บ้าน ๑๙๙ ครัวเรือน 

ตำาบลร่องคำา ๖ หมู่บ้าน ๖๓๕ ครัวเรือน และครัวเรือนต้นแบบ ๔ ตำาบล 

๕๓๒ ครัวเรือน 

โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์
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 เดิมหนองเลิงเปือย มีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากมีดินตะกอนทับถม 

เป็นจำานวนมาก จุน้ำาได้เพียง ๑.๐๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากการพัฒนา

ระบบน้ำาโดยกองทัพภาคที่ ๒ และกรมการทหารช่าง ๘ กองพัน ดำาเนินการ 

ขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ตามแบบแปลนที่กรมชลประทานเป็นผู้ออกแบบ 

และนำาดินไปถมในแปลงนาของชาวบ้านรอบหนอง ๑,๗๒๕ ไร่ ได้ดินออกจาก

หนอง ๕,๘๓๗,๗๗๘ ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้หนองเลิงเปือย สามารถจุน้ำาได้ 

เป็น ๕.๑๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

ผลการดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๗ 

  มิติน้ำา
  มีระบบกระจายน้ำา โดยสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า ๓ สถานี ครอบคลุม

พื้นที่การเกษตร ๕,๙๓๘ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ของชาวบ้าน ๕๓๐ ราย 

โดยสถานีสูบน้ำาด้วยพลังไฟฟ้าโพนงาม มีผู้รับประโยชน์ ๒๕๗ ราย พื้นท่ี 

๒,๙๕๒.๖๒ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา สถานีสูบน้ำาด้วยพลังไฟฟ้านาเรียง ๑ 

มีผู้รับประโยชน์ ๙๓ ราย พื้นที่ ๑,๐๙๒.๔๑ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา และสถานี

สูบน้ำาด้วยพลังไฟฟ้านาเรียง ๒ มีผู้รับประโยชน์ ๑๘๐ ราย พื้นที่ ๑,๘๙๓.๖๔ ไร่ 

๒ งาน ๕๐ ตารางวา  

 หลังฤดูเก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘ จะทำาการ 

ขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯเพิ่มอีกประมาณ ๑๔๐ ไร่ และนำาดินที่ได้จาก 

การขุดลอกไปใช้ประโยชน์ตามลำาดับความสำาคัญ ดังนี้ เยียวยาผู้ได้รับผล 

กระทบจากการขุดลอกหนองในระยะที่ ๑ ก่อน เพื่อเรียกความเชื่อมั่น ศรัทธา

จากชาวบ้าน จากนั้นจะนำาไปซ่อมแซมขอบหนองให้สมบูรณ์ ให้สามารถสัญจร

ไปมารอบหนองได้ โดยทำาเป็นแนวป้องกันการบุกรุก หรือถนน ให้สอดคล้องกับ

แผนชลประทานที่จะวางท่อระบายน้ำา ๒๕ จุด เพื่อป้องกันดินสไลด์  

พื้นที่ดำาเนินการระยะแรก (พื้นที่ถมดิน และพื้นที่รับน้ำา)

อำาเภอ ตำาบล จำานวนหมู่บ้าน
จำานวน (ครัวเรือน)

ทะเบียนราษฎร์ อยู่จริง

กมลาไสย โพนงาม ๘ ๑,๒๑๕ ๑,๐๑๑

ร่องคำา

สามัคคี ๙ ๙๓๖ ๗๗๕

เหล่าอ้อย ๓ ๒๒๓ ๑๙๙

ร่องคำา ๖ ๙๓๐ ๖๓๕

รวม ๒๖ ๓,๓๐๔ ๒,๖๒๐
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 มิติดิน
 ดินจากการขุดลอกหนองเลิงเปือยที่นำามาถมในแปลงนาของชาวบ้าน 

สถานีพัฒนาท่ีดินทำาการเจาะและวิเคราะห์ดินในหนองเลิงเปือยแล้ว แบ่งเป็น 

๓ ประเภท ได้แก่ หินทรายแป้งสีแดง ซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ำาและอากาศ หินทราย

แป้งจะค่อยๆ ผุกร่อนและย่อยสลายกลายสภาพเป็นทรายแป้งในภายหลัง 

มีความเป็นด่างสูง ระบายน้ำาได้ดี ดินตะกอนทราย ที่พบในพื้นที่เกิดจากน้ำา 

พัดพาและน้ำาท่วมขัง มีความต้านทานการกัดเซาะต่ำา ความอุดมสมบูรณ์ต่ำา 

ไม่อุ้มน้ำาและตะกอนดินเหนียว โครงสร้างดินแน่นทึบ มีความอุดมสมบูรณ์  

สภาพดินแห้ง แข็ง และแตกระแหง ไถพรวนลำาบากเมื่อดินแห้ง แต่เมื่อเปียกน้ำา

จะเหนียวติดเครื่องมือ น้ำาจะท่วมขังในฤดูฝน เกิดความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบ

น้ำาท่วม

 ดังน้ัน จึงต้องมีการปรับปรุงบำารุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน หมอดินในพื้นที่ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสาธิตการทำาปุ๋ยหมักรองพื้นเพื่อปรับสภาพดินใน 

๓ ลักษณะ ได้แก่ ปุ๋ยหมักฟางข้าว ปุ๋ยหมักจากแกลบ ปุ๋ยหมักจากใบไม้ ให้กับ

ชาวบ้านในเขตพื้นที่ถมดิน ๒๙๔ แปลง ๒๒๙ ราย ซึ่งการติดตามผลการทำาปุ๋ย
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หมักรองพื้น โดยอาสาพัฒนา สรุปข้อมูลได้ว่ามี ๑๙๘ แปลง พื้นที่ ๑,๔๔๔.๖๖ 

ไร่ ทำาปุ๋ยแล้ว โดยทำาจากฟางข้าว ๑๐๖ แปลง ทำาจากแกลบ ๔๘ แปลง และ 

ทำาจากใบไม้ ๔๔ แปลง ส่วนชาวบ้านที่ยังไม่ทำาปุ๋ย มี ๙๖ แปลง พื้นที่ ๕๕๖ ไร่ 

เนือ่งจากหลายสาเหต ุ ไดแ้ก ่ขาดแรงงาน ไม่มีวตัถุดบิ ทำางานประจำา รบัราชการ

และขาดงบประมาณ

 

 มิติเกษตร 
 - การปลูกผักในโรงเรือน โดยเชื่อมโยงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน ยกแปลงสูงจากพื้นประมาณ 

๒๐ ซม. ให้สามารถปลูกผักได้ตลอดปี มีการรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจนำาร่อง 

๖ คน และร่วมกันวางแผนการปลูกพืชโดยเน้นพืชที่มีราคาแพง แต่ในพื้นที่ 

ไม่นิยมปลูก โดยมีการเตรียมความพร้อม ด้วยการวางแผนการปลูกผักในแต่ละ

แปลง ไม่ให้ผลผลิตซ้ำาและแย่งตลาดกันเอง วางแผนกระดาษก่อนการลงแปลง  

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มทุน ส่งเสริมการทำาสารไล่แมลงและ

ฮอร์โมนไข่ สำาหรับใช้ในแปลงแทนสารเคมี สำารวจตลาดรองรับผลผลิต โดยเปิด

ตลาดระดับชุมชนที่ตลาดบ้านโพนงาม ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

 - กองทนุกลว้ย ดำาเนนิงานในรปูแบบกองทนุ ซ่ึงสมาชกิทีร่บัหนอ่กลว้ย

ตอ้งเสยีคา่บรหิารจดัการหนอ่ละ ๑๐ บาท เพือ่ใชบ้รหิารกองทนุ และตอ้งสง่หนอ่

กลว้ยคนืกองทนุในอตัรา ๑:๒ เพือ่ขยายตอ่ใหค้นอืน่ๆ ตอ่ไป ทัง้นี ้มกีารสนบัสนนุ

หน่อกล้วยให้สมาชิกกองทุนแล้ว เป็นกล้วยหอมทอง ๔,๖๖๕ หน่อ สมาชิก 

๒๑๒ ราย และกล้วยน้ำาว้า ๑,๘๙๑ หน่อ สมาชิก ๘๖ ราย

 - กองทุนโรงงานหลวง ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อส่งผลผลิตให้กับ 

โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) โดยรับประกันพื้นที่เพาะปลูกและ

ราคา ดำาเนนิงานในลกัษณะกองทนุ โดยใหช้าวบา้นยมืกลา้หรอืเมลด็พนัธุไ์ปปลกู 

และสง่คนืเขา้กองทนุเทา่กบัมลูคา่ทีย่มื โดยพชืทีส่ง่เสรมิประกอบดว้ย มะเขอืเทศ 

มัลเบอร์รี่ เสาวรส ฝรั่งสีชมพู กระเจี๊ยบแดง และมะม่วงแก้ว       

 ช่วงปลูกพืชหลังนาปี ๒๕๕๗ มีการส่งเสริมและทดลองปลูกมะเขือเทศ

นำารอ่ง ซึง่ประสบผลสำาเรจ็ ทำาใหมี้ชาวบา้นสมัครใจปลกูมะเขอืเทศแลว้ ๕๑ ราย 

ในพื้นที่ ๕๐ ไร่ ๑ งาน



55รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 - ประมง ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร 

และขายเป็นรายได้ ดำาเนินการในรูปแบบกองทุน ให้สมาชิกยืมพันธุ์ปลาไป 

เลี้ยงก่อน เมื่อขายผลผลิตแล้วจึงคืนเข้ากองทุน มีการดำาเนินงาน ๒ ลักษณะ 

คือ เชิงพอเพียง สมาชิกรับพันธุ์สัตว์น้ำา มูลค่ารายละไม่เกิน ๕๐๐ บาท จ่ายเข้า

กองทุนรายละ ๒๕ บาท คืนทุนรายละ ๕๐๐ บาท หลังจากได้ผลผลิต และ 

ไม่สนับสนุนการซื้อขายอาหารปลา แต่เน้นการลดต้นทุน เช่น ใช้ไรแดง แพลงก์

ตอน ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์ สมาชิกที่เลี้ยงแบบธุรกิจ เน้นคุณภาพของผลผลิต  

จะมกีารรบัปจัจยัทัง้สตัวแ์ละอาหารทีไ่ดคุ้ณภาพ การคืนเขา้กองทนุจะคืนเปน็เงนิ

เพื่อใช้บริหารจัดการกลุ่ม จาก ๒ ส่วน คือ ต้นทุนที่หน่วยงานลงให้เข้ากองทุน

ทั้งหมด และหักผลกำาไรที่ขายได้จริงร้อยละ ๒๐ เข้ากองทุน 

 ปัจจุบันประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการสนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับสมาชิก

กองทุนประมง ดังนี้

ตำาบล
จำานวน (คน) ปลาหมอ (ตัว) ปลานิล (ตัว) ปลาตะเพียน (ตัว) ปลาดุก (ตัว)

ทั้งหมด รับแล้ว เหลือ ทั้งหมด รับแล้ว เหลือ ทั้งหมด รับแล้ว เหลือ ทั้งหมด รับแล้ว เหลือ ทั้งหมด รับแล้ว เหลือ

โพนงาม 48 42 6 1,300 1,300 - 5,100 4,500 600 11,100 11,100 - 3,400 3,400 -

สามัคคี 45 34 11 600 600 - 2,100 2,100 - 14,400 12,900 1,500 3,900 2,900 1,000

เหล่าอ้อย 2 2 - - - - 200 - 200 900 900 - 100 100 -

รวม 95 78 17 1,900 1,900 7,400 6,600 800 26,400 24,900 1,500 7,400 6,400 1,000
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 - ปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะกองทุน เพื่อให้ขยายผลให้คน

อื่นต่อไปได้ ดังนี้ กองทุนหมู ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมโดยประยุกต์ลักษณะคอก

และวัสดรุองกน้หลมุตามสภาพพืน้ที ่มวีตัถปุระสงค์ในการเลีย้งเพือ่ผลติปุย๋หมกั

ชีวภาพ สำาหรับใช้ในการปรับปรุงดินและการเกษตร บนฐานคิดที่ว่า หมู ๔ ตัว 

สามารถผลิตปุ๋ยได้ ๑ ตันต่อเดือน ปัจจุบันสนับสนุนหมูให้ชาวบ้านแล้ว ๖๒ ราย 

๑๖๘ ตัว  

 กองทนุสตัวป์กี สง่เสรมิการเลีย้งไกพ่ืน้เมอืง ไกไ่ข ่และเปด็ โดยมรีะเบยีบ

กองทุน คือ กรณีไก่ไข่ มีสมาชิกรับไก่ไข่แล้ว ๑๐ ราย ๑๐๐ ตัว สมาชิก ๑ คน 

รับไก่ไข่อายุ ๑๗-๑๘ สัปดาห์ ได้ ๑๐ ตัว คืนกองทุน ๒๐๐ บาทต่อเดือน 

เป็นเวลา ๑๑ เดือน เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท ผู้รับจะต้องสมทบเงินเข้ากองทุน 

ตวัละ ๑๐ บาท เพือ่เปน็คา่ขนสง่และใชจ้า่ยในกองทนุ กรณไีกพ่ืน้เมอืง มสีมาชกิ

รับไก่พื้นเมืองแล้ว ๘ ราย ๔๘ ตัว รับไก่พื้นเมือง ๖ ตัว อายุ ๔ เดือน โดยเป็น 

ไก่เพศผู้ ๒ ตัว ไก่เพศเมีย ๒ ตัว พร้อมทำาวัคซีนทุกตัว ก่อนการส่งมอบให้กับ

สมาชิกกองทุน คืนกองทุนเป็นไก่อายุเท่ากัน โดยเป็นเพศผู้ ๒ ตัว และเป็น 

เพศเมีย ๘ ตัว (คืนลูกรุ่นแรก) กรณีคืนกองทุน ๑๐ ตัว กองทุนจะหักเข้ากองทุน 

๒ ตัว เพื่อขายเป็นรายได้เข้ากองทุน และ ๘ ตัวจะขยายผลสู่สมาชิกกองทุน 

คนอื่นๆ ต่อไป สมทบเงินเข้ากองทุน โดยคิดเงินจากไก่ที่รับในอัตราตัวละ  

๑๐ บาท เพ่ือเป็นค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในกองทุน การรักษาโรค (ยาและ 

เวชภรรณ) คณะกรรมการร่วมกับปศุสตัวแ์ละสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากิจกรรม

ปิดทองหลังพระฯ จะลงทำาการรักษาหรือฉีดวัคซีนกับชาวบ้านในช่วงแรก จาก

นั้นชาวบ้านต้องทำาด้วยตนเอง กรณีเป็ด สมาชิกต้องเตรียมความพร้อมสร้าง 
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คอกกันแดดกันฝนให้มีขนาดพอเหมาะกับจำานวนสัตว์ปีก ภายในต้องมีรางน้ำา 

และรางอาหารให้พร้อม ก่อนรับเป็ด การคืนกองทุนสัตว์ปีก รับ ๑ คืน ๑ ส่งคืน

สัตว์ปีกเมื่อมีอายุครบ ๑๕ วัน (รุ่นแรก) ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากที่ได้รับ

สัตว์ การทำาวัคซีนในแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการ อสพ. และสมาชิกทำาร่วมกัน

 กองทุนโค-กระบือ เป็นการให้สมาชิกยืมโค-กระบือ จากธนาคาร 

โคกระบอืไปเลีย้ง โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผ้ลติปุย๋คอกสำาหรบัใชใ้นการปรบัปรงุ

ดินและใช้ในการเกษตร ซึ่งสมาชิกกองทุนต้องคืนลูกตัวแรกเม่ืออายุครบ ๑๔ 

เดือน และเมื่อเลี้ยงครบ ๕ ปี พ่อ-แม่พันธุ์และลูกที่เหลือ ถือเป็นสมบัติของชาว

บ้าน ปัจจุบันมีชาวบ้านได้รับโค ๘ ราย ๘ ตัว และกระบือ ๒ ราย ๒ ตัว

 กองทุนหญ้าแพงโกล่า ส่งเสริมการทำานาหญ้าแพงโกล่าเพื่ออัดฟ่อนขาย

เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำาตลอดปี แต่ใช้น้ำาน้อยกว่าการปลูกข้าว

นาปรงั ขายไดฟ้อ่นละ ๑๐๐ บาท ขณะทีต่น้ทนุเพยีง ๓๐ บาท โดยปศสุตัวจ์งัหวดั

กาฬสินธุ์สนับสนุนเครื่องอัดฟ่อนฟางและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตให้ ทั้งนี้  

อยู่ระหว่างการทำาความเข้าใจกับชาวบ้านและรับสมัครสมาชิกเข้าร่วม ปัจจุบัน 

มีชาวบ้านลงชื่อเข้าร่วมแล้ว ๑๒ ราย เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่

 

ทิศทางการดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๘ 

 การจัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ กำาหนด

ทิศทางการพัฒนาในปี ๒๕๕๘ ไว้ดังนี้   

 

 มิติน้ำา
 จะขับเคลื่อนการดำาเนินงานคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการ

พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ที่มีนายอำาเภอกมลาไสยเป็นประธาน และนาย

อำาเภอร่องคำาเป็นรองประธาน โดยมีคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำาเดิมของสถานี 

สบูน้ำาทัง้ ๓ สถานเีปน็กรรมการรว่ม ตามคำาสัง่จงัหวดักาฬสนิธุท์ี ่๒๒๔๕/๒๕๕๗ 

เพื่อบริหารจัดการและจัดสรรการแบ่งน้ำาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 พัฒนาระบบกระจายน้ำาให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยศึกษาความเป็น

ไปได้และความคุ้มทุนในการเพิ่มสถานีสูบน้ำาด้วยพลังไฟฟ้าแห่งที่ ๔ และสูบน้ำา

ข้ึนไปยังจุดท่ีสูงท่ีสุดในพ้ืนที่และปล่อยน้ำาลงบ่อ/สระเก็บน้ำาของชาวบ้าน  

โดยใช้ระบบ Gravity
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 มิติดิน 
 ปรับปรุงดินในพื้นท่ีการพัฒนาระยะแรก ๗,๒๑๔ ไร่ ให้เหมาะสมกับ 

การเพาะปลูก บนฐานคิดว่าพื้นที่ ๑ ไร่ ต้องใช้ปุ๋ยรองพื้น ๒,๐๐๐ กิโลกรัม  

ดังนั้น ต้องใช้ปุ๋ยทั้งหมด ๑๔,๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน 

๒ ลักษณะ คือ ๑. ปุ๋ยรองพื้นเพื่อ “เตรียมความพร้อมของดิน” ใช้ปุ๋ยหมัก 

ในอัตราส่วน ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ จากแนวทางของปราชญ์ชาวบ้านเสนอให้ 

ใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในหมู่บ้านในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหมักในแปลงนา 

เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง กล่าวคือ 

 จากปริมาณปุ๋ยที่ต้องการ ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ๕๐๐ กิโลกรัมควรมา 

จากตอซังข้าวและฟางข้าว ที่เหลือจากการเก็บเก่ียว ซ่ึงจากข้อมูลทางวิชาการ

จะได้ ๖๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้องทำาความเข้าใจกับชาวบ้าน ไม่ให้เผาตอซังข้าว  

อีก ๑,๐๐๐ กิโลกรัมมาจากปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง อายุประมาณ ๔๕-๕๐ วัน 

แล้วไถกลบ อีก ๕๐๐ กิโลกรัมมาจากปุ๋ยหมักท่ีชาวบ้านต้องช่วยกันทำา ๕๐๐ 

กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้เศษวัสดุที่มีอยู่ในหมู่บ้านตามที่ปราชญ์ชาวบ้านแนะนำา  

เช่น ผักตบชวา เศษวัชพืชในหมู่บ้าน ดินจาวปลวก เศษใบไม้ เศษหญ้าตัด  

โดยแผนการทำาปุ๋ยรองพื้นเพื่อเตรียมความพร้อมของดินจะปรับให้สอดคล้องกับ

ปฏิทินการเพาะปลูกของชาวบ้านด้วย 

 ๒. ปุ๋ยสั่งตัดตามลักษณะที่พืชต้องการ มี ๒ แบบ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัด ซึ่งจะให้ชาวบ้านเลือกตามความต้องการแบบค่อยเป็น 

ค่อยไป ใช้โรงปุ๋ยที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้ง ๕ โรงเป็นผู้ผลิต ปัจจุบันมีสูตรปุ๋ยในพื้นที่
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อยู่แล้ว และนำาความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านมาปรับปรุงสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น บนพ้ืนฐานท่ีต้นทุนต้องลดลง และมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต

เหมาะสมกับดินและพืชที่ชาวบ้านปลูก

 ท้ังน้ี จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน เพื่อพูดคุยในระดับ

หมู่บ้าน และจัดเวทีระดับตำาบลเพ่ือรณรงค์เรื่องการเก็บเศษวัสดุจากหนอง  

ไม่เผาตอซังข้าว และทำาความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

 

 มิติเกษตร  
 ส่งเสริมการทำาข้าวอินทรีย์ เพื่อลดปัญหาสุขภาพและเพิ่มมูลค่าของ

ผลผลติท่ีกำาลงัเปน็ทีต่อ้งการของตลาด โดยเชือ่มโยงองคค์วามรูจ้ากหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บริหารศัตรูพืช ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ฯลฯ เป็นการดำาเนินการ

ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มข้าวอินทรีย์ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ซ่ึงมีสมาชิกเดิมอยู่

แล้วประมาณ ๑๐๐ คน

 ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาปี โดยศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนา 

แกม้ลงิหนองเลงิเปอืยฯ รว่มกบั เกษตรอำาเภอรอ่งคำาและอำาเภอกมลาไสย เตรยีม

ความพร้อมการปลูกพืชหลังนาปี โดยใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน มีการพูด

คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านในเขตพื้นที่ถมดิน ๘๑ คน เพื่อเป็นกรณี

ตัวอย่าง โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ตนเองต้องการก่อน 

แล้วหาข้อสรุปพืชหลังนาที่ต้องการปลูก ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ถั่วลิสง ๔๐๐-๖๐๐ ลบ.ม.  ๑๐๐-๑๑๐ วัน  ๔,๗๒๐  ๓๐๐  ๒๕ ๗,๕๐๐  ๒,๗๘๐  ๑ งาน

ฟักทอง  ๓๓๐-๒๕๐ ลบ.ม.  ๑๒๐-๑๕๐ วัน  ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๖.๖๐  ๒๖,๔๐๐  ๒๒,๔๐๐  ๑ ไร่

ข้าวโพดหวาน  ๔๕๐-๕๐๐ ลบ.ม.  ๗๐-๘๕ วัน  ๓,๗๕๐  ๑,๘๐๐  ๔  ๗,๒๐๐  ๓,๔๕๐  ๑ งาน

มะเขือต่างๆ  ๔๐๐-๖๐๐  ลบ.ม. ๖๐-๙๐ วัน ๘,๔๕๐ ๘,๐๐๐ ๔.๗๐ ๓๗,๖๐๐ ๒๙,๑๕๐  ๐.๕ งาน

(ยกเว้นมะเขือเทศ) 

ถั่วฝักยาว  ๔๐๐-๔๒๐ ลบ.ม. ๕๐-๗๕ วัน ๒,๐๐๐ ๘๐๐ ๑๕ ๑๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๐.๕ งาน

พริกหัวเรือ  ๕๐๐-๖๕๐ ลบ.ม. ๗๐-๙๐ วัน ๘,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๐.๕ งาน

มะละกอ   ๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔ ๑๖,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐  ๑ ไร่

ผักบุ้งจีน  ๒๐๐-๒๑๐ ลบ.ม. ๓๐-๓๕ วัน      ๐.๕ งาน

ตะไคร้    ๒,๕๘๕ ๒,๐๐๐   ๕   ๑๐,๐๐๐ ๗,๔๑๕ ๑ ไร่

ชนิดพืช ปริมาณน้ำา : ไร่ อายุการเก็บเกี่ยว ต้นทุน : ไร่ 
(บาท)

ผลผลิต : ไร่ 
(กก.)

ราคา : หน่วย
(บาท)

รวม
(บาท)

กำาไร
(บาท)

ปริมาณพื้นที่ต่อ
แรงงาน ๑ คน

รายได้ 
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 ทั้งนี้ อำาเภอร่องคำาและอำาเภอกมลาไสยจะประชาสัมพันธ์สร้างความ

เข้าใจให้ชาวบ้านเห็นถึงประโยชน์และผลที่ได้รับ ซึ่งอาจดีกว่าการทำานาปรัง  

แล้วหันมาปลูกพืชหลังนาแทน

 ในปี ๒๕๕๘ จะขยายพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน

ต้นแบบ ๕๒๑ ราย เพื่อดำาเนินการพัฒนาอย่างเข้มข้นให้ประสบความสำาเร็จ 

เปน็ตน้แบบขยายผลสูแ่ปลงใกลเ้คยีงจนเตม็พืน้ทีก่ารพฒันาระยะแรก บนพืน้ฐาน

ความพร้อม ความต้องการ และศักยภาพเดิมของเกษตรกร

 ด้านประมงและปศุสัตว์ จะมีการพัฒนาสูตรอาหารแบบลดต้นทุน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ฯลฯ บน 

พืน้ฐานการใชป้ระโยชนจ์ากวสัดทุีม่อียูใ่นพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ วธิกีารงา่ย

ไม่ยุ่งยาก ชาวบ้านสามารถทำาได้และลดต้นทุนได้จริง โดยได้ผลผลิตเท่าเดิม 

หรือมากกว่า 
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 ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีและสำานักจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ จัดทำาโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพ้ืนท่ีตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีตามแนว 

พระราชดำาริ ในปี ๒๕๕๗ เม่ือกรมป่าไม้อนุมัติโครงการและอนุญาต 

ให้ดำาเนินการตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

โดยสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และราษฎรเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม   

รอยต่อระหว่างป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้งกับป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวย

และป่าห้วยกระเวน ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านใต้ บ้านคลองเสลา บ้านใหม่คลอง 

อังวะ บ้านอีมาดอีทราย ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 

๒๑,๖๐๐ ไร่ 

โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำาริ
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 โครงการนี้จะเป็นต้นแบบการดำาเนินงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

สนองแนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บนพืน้ฐาน “คนอยูก่บัปา่” โดยนอ้มนำาองคค์วามรูต้ามแนวพระราชดำารมิาปรบัใช้

ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภูมิสังคม เพื่อสามารถควบคุม ดูแล รักษา บำารุง 

ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ป้องกันการลักลอบ 

ตัดไม้ทำาลายป่า การบุกรุกขยายพื้นที่ป่าไม้ ควบคู่กับการแก้ปัญหาความยากจน 

พฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนทอ้งถ่ิน สรา้งงานและอาชพีใหกั้บราษฎร เชือ่มโยง

ในทุกมิติอย่างครบวงจร 

 

ผลการดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๗
 หลังจากปิดทองหลังพระฯ ดำาเนินกระบวนการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

รว่มกบัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัอทุยัธาน ีและองค์การบรหิารสว่นตำาบลบา้นไร่

แล้ว จังหวัดอุทัยธานีมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ

แก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่ ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  

ตามแนวพระราชดำาริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำางาน พร้อม

แต่งตั้งคณะทำางาน ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะทำางานด้านการกำาหนดแนว 

เขตที่ดิน คณะทำางานด้านบริหารจัดการน้ำา คณะทำางานด้านการเกษตรและ
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พัฒนาอาชีพ และทีมปฏิบัติงานระดับพื้นท่ี เพื่อลงพื้นท่ีสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจ 

สังคม และข้อมูลกายภาพ 

 งานพัฒนาในปี ๒๕๕๗ เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน 

โดยคณะทำางานด้านการสำารวจแนวเขตท่ีดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ ซ่ึงประกอบ

ด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยาน ทหารพราน ท้องที่ ท้องถิ่น ชาวบ้านเจ้าของแปลง

และแปลงข้างเคียง โดยการจับพิกัดรายแปลงทั้ง ๔ หมู่บ้าน พื้นที่ ๑๔,๘๗๕ ไร่ 

๗๔๐ ราย ๑,๐๘๗ แปลง ในเขตโครงการฯ ๒๑,๖๐๐ ไร่

 พฒันาระบบน้ำา ดว้ยการซอ่มแซมอา่งเกบ็น้ำาหว้ยแมด่นีอ้ยอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดำาริ และระบบท่อส่งน้ำาท่ีชำารุดเสียหายจากการใช้งานให้กลับอยู่ใน 

สภาพเดิม มีพื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ ก่อสร้างฝายเพื่อการเกษตรและฝาย 

เพ่ือการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งต่อท่อส่งน้ำาและปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำาที่มี 

อยู่เดิมรวมทั้งก่อสร้างฝายชะลอน้ำา ปลูกป่า และปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์

 ปัจจุบันมีการก่อสร้างฝาย โดยหลักประชาอาสา คือ ใช้แรงงานชาวบ้าน 

หน่วยราชการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เสร็จแล้ว ๕ ตัว คือ ฝายห้วยถ้ำาเพื่อการ

อุปโภคบริโภค ขนาดฝายกว้าง ๔.๕ เมตร สูง ๑ เมตร ก่อสร้างวันที่ ๑๐-๑๓ 

มนีาคม ๒๕๕๗ เวลากอ่สรา้ง ๔ วนั แรงงาน ๑๘๗ แรง คา่วสัดอุปุกรณ ์๑๐,๗๔๓ 

บาท ฝายห้วยต้นผึ้งเพื่อการอุปโภคบริโภค ขนาดฝายกว้าง ๔.๕ เมตร สูง ๑ 

เมตร ก่อสร้างวันที่ ๑๗-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาก่อสร้าง ๖ วัน แรงงาน ๒๐๗ 

แรง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๘,๖๘๑ บาท 
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 ฝายห้วยเสลาเพื่อการเกษตร ขนาดฝายกว้าง ๕.๕ เมตร สูง ๑ เมตร 

ก่อสร้างวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๗  เวลาก่อสร้าง ๕ วัน แรงงาน ๑๔๔ แรง 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๒,๓๘๕ บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๗๕ ไร่ และขุดสระเก็บน้ำา 

ฝายห้วยเท่าเคี๊ยะ (บ่อพวงสันเขา) ขนาดฝายกว้าง ๗ เมตร สูง ๑ เมตร ก่อสร้าง

วันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาก่อสร้าง ๔ วัน แรงงาน ๑๐๘ แรง ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ๑๓,๒๘๒ บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๒๐๘ ไร่ และฝายห้วยคลองอังวะ

เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ขนาดฝายกว้าง ๙.๙ เมตร สูง ๐.๙ เมตร

ก่อสร้างวันท่ี ๑๔-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาก่อสร้าง ๖ วัน แรงงาน ๒๒๓ แรง 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔๖,๘๕๓ บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๒๕๒ ไร่ รวมทั้งก่อสร้าง

ฝายอนุรักษ์ ๒๓ แห่ง 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการชลประทานอุทัยธานี จะดำาเนินการ 

ขดุลอก กอ่สรา้งอาคารทอ่สง่น้ำา ระบบสง่น้ำาอา่งเกบ็น้ำาหว้ยแมด่นีอ้ยฯ ใหส้ามารถ

ส่งน้ำาเข้าพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ ไร่

 หลังจากพัฒนาระบบน้ำา การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

ก็ตามมา ด้วยการเสนอรูปแบบการเกษตรทางเลือกให้ชาวบ้านที่พร้อมและ 

สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า ต้องมี ความขยัน ซื่อสัตย์ และ

ปลูกพืชแบบหลากหลายอยู่เดิมหรือต้องการปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวเป็น

เกษตรผสมผสาน ตามงบประมาณแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม 

พระราชดำาริ ปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 มีการลงพื้นที่สำารวจข้อมูลแปลงเกษตรกรรวม ๒๐ ราย ที่คัดเลือกเป็น

รายแปลง ประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนระบบน้ำาเพื่อการเพาะปลูก 

พืชที่ปลูกเดิม ต้นทุน-รายได้ ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ จากนั้นหน่วยงานด้านพืช 

ปศุสัตว์ ประมง และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯร่วม

กับเกษตรกรวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบรูปแบบการผลิตที่เหมาะสม รวม  

๓ รูปแบบ ๑๐ ทางเลือก ให้เกษตรกรกลับไปพิจารณาชนิดพันธุ์ไม้ แรงงาน  

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ปริมาณน้ำาเพื่อการเกษตรร่วมกับข้อมูลด้านกายภาพ  

ความสูงของพื้นที่และข้อมูลแหล่งน้ำา

 รูปแบบหลักของการเกษตร ประกอบด้วย ๓ ทางเลือก 

 รูปแบบที่ ๑ การทำาเกษตรในพื้นท่ีลาดชันอาศัยน้ำาฝน (พื้นท่ีประมาณ 

๒๐ ไร่) โดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวร่วมกับไม้ผล ไม้ยืนต้นและจัดระบบอนุรักษ์ดิน

และน้ำาตามระดับความลาดชัน (สูงจากระดับทะเล ๔๔๐-๕๖๐ เมตร) มีการ 

ปลูกพืชป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พืชที่ให้ความชุ่มชื้นกับดิน ไม้ผล  

ไม้ยืนต้น พืชบริโภคในครัวเรือน และพืชไร่

 รูปแบบท่ี ๒ เกษตรประณีตปลูกพืชผสมผสาน (พื้นที่ ๕ ไร่) 

ในพื้นที่ลาดชันน้อย มีแหล่งน้ำากระจายถึง (สูงจากระดับทะเล ๓๗๐-๔๑๐ เมตร)

โดยปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชแซมไม้ผล สมุนไพรและพืชผักเมืองหนาว
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 รูปแบบที่ ๓ เกษตรประณีตปลูกพืชผสมผสาน ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์  

(พ้ืนท่ี ๕ ไร่) ในพื้นที่ลาดชันน้อย มีแหล่งน้ำากระจายถึง (สูงจากระดับทะเล  

๓๗๐-๔๑๐ เมตร) โดยชนิดพืชที่ปลูกประกอบด้วย ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชแซม 

ไม้ผล สมุนไพร พืชผักเมืองหนาว และเลี้ยงสัตว์

 หลงัจากพจิารณารปูแบบการเกษตรทางเลอืกแลว้ เกษตรกรทีส่มคัรใจเขา้

ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงตำาบลแก่นมะกรูด 

ตัดสินใจที่จะปลูกพืชเมืองหนาว เช่น สตรอว์เบอร์รี่ อโวคาโด ฯลฯ ซึ่งได้รับ 

ความรู้ก่อนแล้วว่าการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ให้ได้คุณภาพต้องมีการเตรียมแปลง 

และดูแลเป็นอย่างดี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมต่างๆ และการเสริมองค์ 

ความรู้การปลูกสตรอว์เบอร์รี่และไม้ผลอื่นๆ ที่ยังขาดอยู่ 

 จนถงึขณะนีม้เีกษตรกรไดร้บัการสนบัสนนุการปลกูสตรอวเ์บอรร์ี ่๑๘ คน 

ได้รับกล้าสตรอว์เบอร์รี่รวม ๔๑,๐๐๐ กล้า พื้นที่ปลูกรวม ๕ ไร่ ซึ่งทั้งหมดมี 

การเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อย และมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

สตรอว์เบอร์รี่แล้ว 
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 สตรอว์เบอร์รี่ท่ีส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่แก่นมะกรูด มี ๒ สายพันธุ์ คือ  

พันธุ์พระราชทาน ๘๐ ให้ผลผลิตที่ระดับ ๖๐๐ เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง 

รสชาติหวาน คนนิยมรับประทานสด และพันธุ์ยิว ๓๒๙  ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง

ในพื้นที่ต่ำา ระดับ ๔๐๐ เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง รสชาติหวานอมเปรี้ยว 

ทั้ง ๒ พันธุ์ มีราคาขายหน้าบ้านอยู่ที่กิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท คาดหมายว่าจะมี

ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ ๑-๑.๘ ตัน

 ทัง้นี ้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอทุยัธาน ีใหก้ารสนบัสนนุกลา้พนัธุไ์มผ้ล

ตามหลักการร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมเห็นประโยชน์ นำาชาวบ้านศึกษาเรียนรู้เกษตร

ผสมผสานที่ประสบความสำาเร็จภายในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดอุตรดิตถ์  

เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของป่าเศรษฐกิจ ก่อนสนับสนุนตามความต้องการของ 

ชาวบ้าน ซึ่งในปี ๒๕๕๗ มีการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ทุเรียนที่พร้อมปลูกแก่ 

ชาวบ้าน ๕๕ ราย พร้อมกับเสริมความรู้การปลูก การดูแลรักษา มีการจัดอบรม

วิธีการปลูก การดูแลรักษากล้าไม้เศรษฐกิจ โดยความร่วมมือกับเกษตรตำาบล
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ทิศทางการดำาเนินงาน ปี ๒๕๕๘ 
 ผลการดำาเนินงานในปี ๒๕๕๗ มีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะใน 

ช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) พื้นที่ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอ

บ้านไร่ มีอากาศหนาวเย็น พืชผักเมืองหนาวบนพื้นที่สูงที่ได้รับการส่งเสริม  

เช่น สตรอว์เบอร์รี่ ไม้ดอกเมืองหนาว ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำานวน

มากเดินทางมาเยี่ยมชม 

 เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำาบล 

แก่นมะกรูด เพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน จังหวัดอุทัยธานีจึงมี 

คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 

พื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอ

บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำาริ โดยมีที่ปรึกษาประกอบด้วย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บัญชาการกองกำาลังรักษาความสงบ มณฑล 

ทหารบกที่ ๓๑ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้รับ 

มอบหมาย และรองผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี 

มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นหัวหน้าคณะทำางานฯ ทุกภาค

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำางาน เพื่อเป็นกลไกร่วมบูรณาการการทำางานใน

พื้นที่ต่อไป ตามยุทธศาสตร์จังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ การพัฒนา “เมืองท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” 
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ผลการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ผลการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของแผนกสื่อสารสาธารณะ

และภาคีสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์และเว็บไซต์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ได้รับความสนใจและถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสิ้น  

๕๑ สื่อ ๒๖๓ ข่าว มีจำานวนการรับรู้ ๖๙๘,๑๖๙,๑๒๘ ครั้ง ดังนี้

 สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ๑๘ สำานักพิมพ์ ๑๙๓ ข่าว 

๑๓,๙๔๔.๗๙ คอลัมน์นิ้ว ๑๕๑,๙๕๓,๑๘๐ ฉบับ มีการรับรู้ ๖๐๗,๘๑๒,๗๒๐ ครั้ง

 สื่อโทรทัศน์ เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ๑๐ สถานี ๓๑ ข่าว ๑๙๘.๖๒ 

นาที มีการรับรู้ ๙๐,๓๔๓,๓๐๐ ครั้ง

 สื่อเว็บไซต์ เผยแพร่ผ่านสื่อเว็บไซต์ ๒๓ เว็บไซต์ ๓๙ ข่าว มีการรับรู้ 

๑๓,๑๐๘ ครั้ง

 การดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ได้สร้างการรับรู้ให้แก่

ประชาชน หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ผ่านกิจกรรมของ

สถาบันฯ เช่น การนำาคณะสื่อมวลชนเดินทางศึกษาเรียนรู้การพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาร ิการนำาสือ่มวลชนเยีย่มชมพืน้ทีป่ฏบิตักิารปดิทองหลงัพระฯ รวมทัง้

เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านและชุมชนในชนบท

 นอกจากนี ้แผนกสือ่สารสาธารณะฯ ยงัใหค้วามสำาคญัการประชาสมัพนัธ์

ผ่านสื่อ Social media อื่นๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนและ 

ภาคส่วนต่างๆ ในการติดตาม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการ 

ดำาเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งทำาให้เกิดกระแสการติดตามการดำาเนินงานของ

สถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง

สรุปภาพรวมการประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านสื่อมวลชนประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๗

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)

ลำาดับ ประเภทสื่อ จำานวนสื่อ จำานวนข่าว การรับรู้ (ครั้ง)

๑ สื่อสิ่งพิมพ์ ๑๘ ๑๙๓ ๖๐๗,๘๑๒,๗๒๐

๒ สื่อโทรทัศน์ ๑๐ ๓๑ ๙๐,๓๔๓,๓๐๐

๓ สื่อเว็บไซต์ ๒๓ ๓๙ ๑๓,๑๐๘

รวม ๕๑ ๒๖๓ ๖๙๘,๑๖๙,๑๒๘
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบการเงิน

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  คณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิาร

พิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

๗ งบการเงิน ปี ๒๕๕๗
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการ 

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 

หรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำา

และการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์

แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวม

ถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

ที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ณ วันที่ 

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๔๘๔๓

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร

๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

  พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖

 หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๒๕,๘๐๘,๑๖๘ ๓๑,๗๐๘,๑๘๑ 

เงินลงทุนชั่วคราว ๔ ๗๐๒,๑๒๐,๔๖๑ ๗๕๕,๐๕๙,๙๗๔ 

ลูกหนี้อื่น ๕ ๕,๗๓๑,๐๓๒ ๑๒,๘๕๗,๒๙๔ 

เงินสำารองจ่าย ๖ ๙,๒๗๓,๐๖๙ ๙๒๔,๘๗๒ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๑๙,๘๓๘ ๑๓,๒๔๗ 
  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๗๔๒,๙๕๒,๕๖๘ ๘๐๐,๕๖๓,๕๖๘ 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินลงทุนระยะยาว ๗ ๒๑๕,๖๐๔,๓๖๘ ๓๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 

อุปกรณ์ - สุทธิ ๘ ๑๔,๗๙๓,๑๔๗ ๑๙,๗๗๒,๘๕๙ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๙ ๓๔,๙๐๙ ๖๙,๘๘๙ 

เงินมัดจำาระยะยาว  ๑,๑๗๒,๗๔๖ ๑,๑๗๑,๐๔๖ 
  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๒๓๑,๖๐๕,๑๗๐ ๓๔๓,๐๑๓,๗๙๔ 
  

รวมสินทรัพย์  ๙๗๔,๕๕๗,๗๓๘ ๑,๑๔๓,๕๗๗,๓๖๒ 

  

    

    

   

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาร ิ  

    

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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  พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  บาท บาท 

  

หนี้สินและส่วนของทุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้  ๒๒๐,๐๑๒ ๑,๒๑๒,๙๗๙ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๒,๗๓๖,๘๐๕ ๗๘๖,๕๓๗ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๒๙๓,๔๙๑ ๒,๘๘๐,๔๙๘ 
 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๓,๒๕๐,๓๐๘ ๔,๘๘๐,๐๑๔ 
   

รวมหนี้สิน  ๓,๒๕๐,๓๐๘ ๔,๘๘๐,๐๑๔ 

ส่วนของทุน    
   

ทุนจดทะเบียน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๙๗๐,๖๘๘,๔๙๐ ๑,๑๓๘,๒๒๙,๕๔๓ 

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  ๔๑๘,๙๔๐ ๒๖๗,๘๐๕ 
 

รวมส่วนของทุน  ๙๗๑,๓๐๗,๔๓๐ ๑,๑๓๘,๖๙๗,๓๔๘ 
  

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๙๗๔,๕๕๗,๗๓๘ ๑,๑๔๓,๕๗๗,๓๖๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

   พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  หมายเหตุ บาท บาท

รายได้    

เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รายรับจากเงินบริจาค ๑๐ ๔๐,๖๕๐ ๒๓,๐๕๔,๕๐๐ 

ดอกเบี้ยรับ  ๓๑,๖๔๑,๔๓๘ ๔๓,๔๙๑,๔๑๕ 

กำาไรที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย  ๓,๓๖๖,๓๐๒ ๑,๒๒๓,๑๖๙ 

รายได้อื่น  ๑๐๔,๓๔๓ ๒๐,๒๘๘,๗๖๓ 
   

รวมรายได้  ๓๓๕,๑๕๒,๗๓๓ ๓๘๘,๐๕๗,๘๔๗ 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๓๓,๘๒๙,๙๑๗ ๒๙,๘๓๔,๔๐๖ 

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  ๑๓,๙๘๖,๗๙๓ ๑๑,๔๖๒,๐๒๒ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  ๑๒๑,๖๕๑ ๑๒๑,๘๘๕

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง  ๑๑,๓๘๘,๓๐๕ ๘,๖๘๕,๔๗๐

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ๑๖,๙๔๖,๓๐๘ ๙,๒๗๓,๗๐๕

ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์  ๔,๕๑๔,๙๔๕ ๔,๓๔๒,๑๖๑

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ์  ๑,๓๗๘,๒๙๖ ๑,๓๐๔,๐๗๙

ค่าเสื่อมราคา ๘ ๖,๔๒๙,๕๒๗ ๕,๔๐๘,๗๑๔

ค่าตัดจำาหน่าย ๙ ๓๔,๙๘๐ ๓๔,๙๘๐

ค่าสาธารณูปโภค  ๑,๘๒๒,๘๖๙ ๑,๗๒๕,๖๒๕

ค่ารับรอง  ๖,๗๗๖,๒๗๒ ๖,๗๖๓,๔๐๔

ค่าประกันภัย  ๒๔๒,๗๙๖ ๒๑๐,๕๕๕

ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๙,๖๖๐,๓๗๔ ๑๐,๔๙๙,๙๒๗ 

เงินอุดหนุน  ๓๙๔,๓๗๘,๓๗๐ ๑๒,๓๐๖,๙๖๐ 

ค่าขนส่ง  ๙๒,๐๓๗ ๙๓,๕๖๘ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ๑,๐๙๐,๓๔๖ ๘๕๘,๖๗๗ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๕๐๒,๖๙๓,๗๘๖ ๑๐๒,๙๒๖,๑๓๘ 

    

รายได้สูงกว่า(ต่ำากว่า)ค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  (๑๖๗,๕๔๑,๐๕๓) ๒๘๕,๑๓๑,๗๐๙
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

     ผลกำาไร(ขาดทุน)

     ท่ียังไม่เกิดข้ึน  

    รายได้สูงกว่า(ต่ำากว่า) จากการวัดมูลค่า  

   ทุนจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม 

   บาท บาท บาท บาท 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๐๐,๐๐๐ ๘๕๓,๐๙๗,๘๓๔ ๒๙๘,๖๘๐ ๘๕๓,๕๙๖,๕๑๔ 

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  - - (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 

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

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  - - ๑๕๑,๑๓๕ ๑๕๑,๑๓๕ 

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - (๑๖๗,๕๔๑,๐๕๓) - (๑๖๗,๕๔๑,๐๕๓) 
  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ๒๐๐,๐๐๐ ๙๗๐,๖๘๘,๔๙๐ ๔๑๘,๙๔๐ ๙๗๑,๓๐๗,๔๓๐



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗
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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 ้การตอ่ยอดชดุความรูใ้หม ่การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาในและนอกระบบ ตลอดจน 

     การขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

77รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ 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 ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

78 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปนี้

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

   งบการเงนินีจั้ดทำาข้ึนภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

   ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

   งบการเงินได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

   ยกเว้นเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม

   งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี 

   เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมาย 

   ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 ๒.๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคาร 

   ประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาท่ีกำาหนด (เงินฝากประจำา) และบัตรเงินฝากท่ีออกโดย 

   ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการเบิกถอน 

   และรายการเทยีบเทา่เงนิสด รวมถงึเงนิลงทนุระยะสัน้อืน่ทีม่สีภาพคลอ่งสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืน 

   นับจากวันที่ได้มา 

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราว หมายรวมถึง

   เงินฝากประจำา

   เงินฝากประจำาที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราว คือ 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.  ๒๕๕๗

79รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ 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

 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 

   สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมท้ัง 

   ต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสำาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็น 

   ภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้น 

   ในช่วงเวลาหนึ่ง



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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80 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 ๒.๕ อุปกรณ์ (ต่อ) 

   

   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 

   มูลนิธิมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 

   อย่างสม่ำาเสมอ

   รายการกำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่ายคำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับ 

   ราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

   ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่า อุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุน 

   ในการขาย ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ 

   ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

81รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)
 
 ๒.๖  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณ 

   จากต้นทุนในการได้มาและการดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำามาใช้งานได้ 

   ตามประสงค์ โดยจะตัดจำาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ - ๕ ปี

   ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น  

   ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

   ซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ 

   ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 

   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำานวนเงินที่เหมาะสม

 ๒.๗ ประมาณการหนี้สิน

   มูลนิธิจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง 

   ที่จัดทำาไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ 

   ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้มูลนิธิต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือ 

   ของจำานวนที่ต้องจ่าย 

 ๒.๘ การรับรู้รายได้

   เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน รายรับจากเงินบริจาค และรายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ 

   ตามเกณฑ์คงค้าง



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

82 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
      พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖

      บาท บาท

 เงินสดในมือ  ๑๗๙,๗๖๒ ๑๘๘,๘๘๘

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ๒๕,๖๒๘,๔๐๖ ๓๑,๕๑๙,๓๔๓

      ๒๕,๘๐๘,๑๖๘ ๓๑,๗๐๘,๒๓๑

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี และร้อยละ ๑.๑๓ 

ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ : ร้อยละ ๐.๗๕ ต่อปี)

๔ เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖

      บาท บาท

 เงินฝากประจำา  ๖๗๕,๓๔๙,๘๑๑ ๗๐๒,๕๖๙,๐๐๐

 เงินลงทุนเผื่อขาย ๒๖,๗๗๐,๖๕๐ ๕๒,๔๙๐,๙๗๔

 รวม    ๗๐๒,๑๒๐,๔๖๑ ๗๕๕,๐๕๙,๙๗๔

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากประจำากับธนาคารที่จะครบกำาหนด 

 ภายใน ๑๒ เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ ๒.๕๕ - ๓.๕๕ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ : ร้อยละ ๓.๒๐ - ๓.๖๕  

 ต่อปี)



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

83รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๔ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ) 
 
 เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงินและกองทุนเปิดธนชาต 

 บริหารเงิน ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลนิธิได้จำาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐ 

 ตลาดเงินทั้งจำานวน มูลนิธิวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายโดยใช้ราคาปิดของราคาหน่วยลงทุน 

 ของกองทุนดังกล่าว ณ วันสิ้นปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

       เงินลงทุนเผื่อขาย

       บาท

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  ๕๒,๔๙๐,๙๗๔

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี  ๔๖๑,๖๐๙,๑๒๔

 ลดลงระหว่างปี  (๔๘๗,๔๘๐,๕๘๓)

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  ๑๕๑,๑๓๕

 ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  ๒๖,๗๗๐,๖๕๐

๕ ลูกหนี้อื่น
      พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖

      บาท บาท

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๑,๖๕๙,๐๖๐ ๒,๒๗๖,๒๑๗

 ดอกเบี้ยค้างรับ  ๔,๐๗๑,๙๗๒ ๑๐,๕๘๑,๐๗๗

      ๕,๗๓๑,๐๓๒ ๑๒,๘๕๗,๒๙๔



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

84 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๖ เงินสำารองจ่าย
      พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖

      บาท บาท

 เงินสำารองจ่ายแก่พนักงาน ๑,๑๖๔,๒๙๕ ๗๐๓,๖๓๗

 เงินสำารองจ่ายแก่มูลนิธิรากแก้ว ๒๒,๙๓๔ ๑๐๐,๐๐๐

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน - ๙๒,๖๐๐

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ๑๐,๖๗๖ ๒๘,๖๓๕

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ๗๓๘,๔๑๑ -

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ๖,๙๘๐,๗๕๓ -

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ๓๕๖,๐๐๐ -

      ๙,๒๗๓,๐๖๙ ๙๒๔,๘๗๒  

 

๗ เงินลงทุนระยะยาว

 เงินลงทุนระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖

      บาท บาท

 เงินฝากประจำา  ๒๑๕,๖๐๔,๓๖๘  ๓๒๒,๐๐๐,๐๐๐

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินฝากประจำากับธนาคารประเภท ๑๔ เดือน 

 และครบกำาหนดเกิน ๑๒ เดือน ณ วันสิ้นงวด มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ ๓.๔๐ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ : 

 ร้อยละ ๓.๕๐-๓.๕๕ ต่อปี)



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

85รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๘ อุปกรณ์ - สุทธิ

      เคร่ืองตกแต่ง   อุปกรณ์

      และติดต้ัง ยานพาหนะ เคร่ืองจักร สำานักงาน รวม

      บาท บาท บาท บาท บาท

 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

     

 สำาหรับปีส้ินสุด     

      วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗     

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

 ซ้ือสินทรัพย์   - ๗๒,๐๐๐ ๑๐๘,๕๓๖ ๑,๓๓๐,๓๗๘ ๑,๕๑๐,๙๑๔

 จำาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - (๑๓,๗๓๖) (๔๗,๓๖๓) (๖๑,๐๙๙)

 ค่าเส่ือมราคา  (๒,๒๘๔,๒๗๕) (๒,๕๖๔,๓๘๒) (๕๖,๓๘๒) (๑,๕๒๔,๔๘๘) (๖,๔๒๙,๕๒๗)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ ๓,๓๑๔,๘๒๖ ๗,๖๗๓,๓๖๕ ๕๐๓,๗๓๔ ๓,๓๐๑,๒๒๒ ๑๔,๗๙๓,๑๔๗

     

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗     

 ราคาทุน   ๑๑,๕๙๓,๓๑๘ ๑๒,๘๕๗,๓๖๐ ๕๘๕,๐๒๖ ๘,๓๐๒,๒๘๕ ๓๓,๓๓๗,๙๘๙

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (๘,๒๗๘,๔๙๒) (๕,๑๘๓,๙๙๕) (๘๑,๒๙๒) (๕,๐๐๑,๐๖๓) (๑๘,๕๔๔,๘๔๒)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๓,๓๑๔,๘๒๖ ๗,๖๗๓,๓๖๕ ๕๐๓,๗๓๔ ๓,๓๐๑,๒๒๒ ๑๔,๗๙๓,๑๔๗



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

86 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๙ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

       บาท

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ราคาทุน    ๑๗๔,๙๐๐

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๑๐๕,๐๑๑)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๖๙,๘๘๙

  

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  ๖๙,๘๘๙

 ค่าตัดจำาหน่าย   (๓๔,๙๘๐)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  ๓๔,๙๐๙

  

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ราคาทุน    ๑๗๔,๙๐๐

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๑๓๙,๙๙๑)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๓๔,๙๐๙

๑๐ รายรับจากเงินบริจาค

      พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖

      บาท บาท

 สมทบทุนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ๔๐,๖๕๐ ๑๐๔,๕๐๐

 สมทบทุนโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียงฯ - ๒๒,๙๕๐,๐๐๐

      ๔๐,๖๕๐ ๒๓,๐๕๔,๕๐๐



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗

87รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
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๑๑ ภาระผูกพัน

 มูลนิธิได้ทำาสัญญาเช่าอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา ๑ - ๕ ปี สัญญานี้ถือเป็นสัญญาเช่า 

 ดำาเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ 

 ไม่สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖

      บาท บาท

 ภายใน ๑ ปี  ๔,๗๘๖,๒๑๔ ๔,๘๙๘,๑๕๐

 เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๒,๑๒๑,๘๔๓ ๖,๙๑๖,๐๕๖

      ๖,๙๐๘,๐๕๗ ๑๑,๘๑๔,๒๐๖



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

88 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

ด้านการจัดการความรู้

๑. งานสนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐   บาท

 ๑.๑ ขยายผลการพัฒนาตามแนว

   พระราชดำาริในพื้นที่

  - งานมหกรรม 

   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑ ครั้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัดอุดรธานี ๑) ขยายพื้นที่การพัฒนาตาม

 แนวพระราชดำาริ 

๒) นำาเสนอผลการพัฒนาและองค์ 

 ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน 

๓) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

๑) มีพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำาริเพิ่มขึ้น 

๒) เกิดเครือข่ายความรู้เพิ่มขึ้น 

๓) มีชุดความรู้จากการพัฒนาในพื้นที่

 ๑.๒ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

   จากการพัฒนาตามแนวทาง 

   ปิดทองหลังพระฯ

 ๓ ครั้ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่

ขยายผล ประมาณ ๕๐๐ คน 

• คณะทำางานในพื้นที่ขยายผล 

• สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

๑)  เพื่อสรุปปัจจัยความสำาเร็จและ 

  ปัญหาในกระบวนการการสร้างความ 

 เข้าใจ เข้าถึง       

๒)  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล   

 และสถานการณ์ของพื้นที่ขยายผล

๑) เกิดเครือข่ายการทำางานสืบสานแนวพระราชดำาริ 

๒) ได้บทเรียนความสำาเร็จ และปัญหาอุปสรรค ที่จะนำาไป

 ปรับใช้ในพื้นที่ขยายผลแต่ละแห่ง

 ๑.๓ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคน 

   ที่ทำางานด้านการพัฒนา  

   โดยครอบคลุม ๓ มิติ คือ 

   ๑) เป็นความต้องการของประเทศ  

   ๒) ความชำานาญของคน  

   ๓) ตัวอย่างความร่วมมือกับ 

      หน่วยงานอื่น (มูลนิธิอื่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ผู้ทำางานด้านการพัฒนา

ในพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ

(ชาวบ้าน ท้องถิ่น อำาเภอ

จังหวัด)

๑)  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

 ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

๒)  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความ

 ชำานาญ ในการพัฒนางานของ

 ตนเองตามแนวพระราชดำาริ 

๓) เพื่อเชื่อมโยงความรู้

 และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

 (รวมถึงมูลนิธิอื่นๆ)

๑) ได้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา (ชาวบ้าน ท้องถิ่น อำาเภอ จังหวัด)  

 ที่มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวพระราชดำาริ  

    และนำาการพัฒนาไปสู่การพัฒนาประเทศ 

๒)  ผู้ปฏิบัติงานพัฒนามีความชำานาญ ความเชื่อมั่น

 และทักษะในงานของตนเองมากขึ้น 

๓)  เพิ่มเครือข่ายด้านการพัฒนาความรู้ 

๔)  เกิดสถาบันฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

 ๑.๔ เชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้แก่

   ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่ 

   ขยายผล (ร่วมกับสถาบัน 

   อุดมศึกษาและหน่วยงานสืบสาน

   แนวพระราชดำาริ)

๑๐ ครั้ง ๙๐๐,๐๐๐ พื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด 

• ชุมชนในพื้นที่ขยายผล 

• คณะทำางานปิดทองหลังพระ

 ในจังหวัดขยายผล 

พื้นที่ต้นแบบ ๒ พื้นที่

๑)  เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ  

 องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ 

 และเกิดความเชื่อมั่นว่า 

 แนวพระราชดำาริสามารถนำา

 ไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

๑)  ชุมชนในพื้นที่ขยายผล และคณะทำางานเกิดความรู้

 ความเข้าใจ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการนำาไปจัดทำาแผน 

 พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ

 ๑.๕ ถอดความรู้จากการปฏิบัติในพื้นที่

   ต้นแบบ และพื้นที่ขยายผล   

   (ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

๓๐ เรื่อง  ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบน่าน อุดรธานี

 เพชรบุรี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี 

•  ชุมชนในพื้นที่ขยายผล  

๑) เพื่อสืบค้นองค์ความรู้จากการปฏิบัติ

 ในพื้นที่ ด้านกระบวนการเข้าใจ 

 เข้าถึง และพัฒนา  

๒) เพื่อสกัดความรู้ใหม่จากการนำา

 แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้

๑)  ได้ชุดความรู้จากการปฏิบัติจริงในด้านกระบวนการ 

 และองค์ความรู้ทั้ง ๖ มิติ  

๒)  ทำาสื่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ๑.๖  ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูล

   พื้นฐานของพื้นที่ต้นแบบ

   และพื้นที่ขยายผล

๔  พื้นที่ ๕๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ 

• พื้นที่ขยายผล

๑) เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริงและ

 นำามาวิเคราะห์เสนออย่างเป็นระบบ

๒) เพื่อนำาไปต่อยอดการพัฒนา

๑) ได้ชุดข้อมูลที่นำามาเสนอให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลง

 จากการพัฒนา



วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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ด้านการจัดการความรู้

๑. งานสนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่  ๑๔,๐๐๐,๐๐๐   บาท

 ๑.๑ ขยายผลการพัฒนาตามแนว

   พระราชดำาริในพื้นที่

  - งานมหกรรม 

   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑ ครั้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐ จังหวัดอุดรธานี ๑) ขยายพื้นที่การพัฒนาตาม

 แนวพระราชดำาริ 

๒) นำาเสนอผลการพัฒนาและองค์ 

 ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำางาน 

๓) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

๑) มีพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำาริเพิ่มขึ้น 

๒) เกิดเครือข่ายความรู้เพิ่มขึ้น 

๓) มีชุดความรู้จากการพัฒนาในพื้นที่

 ๑.๒ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

   จากการพัฒนาตามแนวทาง 

   ปิดทองหลังพระฯ

 ๓ ครั้ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่

ขยายผล ประมาณ ๕๐๐ คน 

• คณะทำางานในพื้นที่ขยายผล 

• สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่

๑)  เพื่อสรุปปัจจัยความสำาเร็จและ 

  ปัญหาในกระบวนการการสร้างความ 

 เข้าใจ เข้าถึง       

๒)  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล   

 และสถานการณ์ของพื้นที่ขยายผล

๑) เกิดเครือข่ายการทำางานสืบสานแนวพระราชดำาริ 

๒) ได้บทเรียนความสำาเร็จ และปัญหาอุปสรรค ที่จะนำาไป

 ปรับใช้ในพื้นที่ขยายผลแต่ละแห่ง

 ๑.๓ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคน 

   ที่ทำางานด้านการพัฒนา  

   โดยครอบคลุม ๓ มิติ คือ 

   ๑) เป็นความต้องการของประเทศ  

   ๒) ความชำานาญของคน  

   ๓) ตัวอย่างความร่วมมือกับ 

      หน่วยงานอื่น (มูลนิธิอื่น) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ผู้ทำางานด้านการพัฒนา

ในพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ

(ชาวบ้าน ท้องถิ่น อำาเภอ

จังหวัด)

๑)  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

 ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

๒)  เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความ

 ชำานาญ ในการพัฒนางานของ

 ตนเองตามแนวพระราชดำาริ 

๓) เพื่อเชื่อมโยงความรู้

 และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

 (รวมถึงมูลนิธิอื่นๆ)

๑) ได้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา (ชาวบ้าน ท้องถิ่น อำาเภอ จังหวัด)  

 ที่มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวพระราชดำาริ  

    และนำาการพัฒนาไปสู่การพัฒนาประเทศ 

๒)  ผู้ปฏิบัติงานพัฒนามีความชำานาญ ความเชื่อมั่น

 และทักษะในงานของตนเองมากขึ้น 

๓)  เพิ่มเครือข่ายด้านการพัฒนาความรู้ 

๔)  เกิดสถาบันฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

 ๑.๔ เชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้แก่

   ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่ 

   ขยายผล (ร่วมกับสถาบัน 

   อุดมศึกษาและหน่วยงานสืบสาน

   แนวพระราชดำาริ)

๑๐ ครั้ง ๙๐๐,๐๐๐ พื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด 

• ชุมชนในพื้นที่ขยายผล 

• คณะทำางานปิดทองหลังพระ

 ในจังหวัดขยายผล 

พื้นที่ต้นแบบ ๒ พื้นที่

๑)  เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ  

 องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ 

 และเกิดความเชื่อมั่นว่า 

 แนวพระราชดำาริสามารถนำา

 ไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

๑)  ชุมชนในพื้นที่ขยายผล และคณะทำางานเกิดความรู้

 ความเข้าใจ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการนำาไปจัดทำาแผน 

 พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ

 ๑.๕ ถอดความรู้จากการปฏิบัติในพื้นที่

   ต้นแบบ และพื้นที่ขยายผล   

   (ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

๓๐ เรื่อง  ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบน่าน อุดรธานี

 เพชรบุรี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี 

•  ชุมชนในพื้นที่ขยายผล  

๑) เพื่อสืบค้นองค์ความรู้จากการปฏิบัติ

 ในพื้นที่ ด้านกระบวนการเข้าใจ 

 เข้าถึง และพัฒนา  

๒) เพื่อสกัดความรู้ใหม่จากการนำา

 แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้

๑)  ได้ชุดความรู้จากการปฏิบัติจริงในด้านกระบวนการ 

 และองค์ความรู้ทั้ง ๖ มิติ  

๒)  ทำาสื่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ๑.๖  ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูล

   พื้นฐานของพื้นที่ต้นแบบ

   และพื้นที่ขยายผล

๔  พื้นที่ ๕๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ 

• พื้นที่ขยายผล

๑) เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริงและ

 นำามาวิเคราะห์เสนออย่างเป็นระบบ

๒) เพื่อนำาไปต่อยอดการพัฒนา

๑) ได้ชุดข้อมูลที่นำามาเสนอให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลง

 จากการพัฒนา



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

90 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 ๑.๗ ติดตามประเมินผลการพัฒนา

   พื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล 

   ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์   

   สังคมศาสตร์ และองค์ความรู้ 

   (ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

    และสถาบันทางวิชาการ)

๕  พื้นที่ ๓,๖๐๐,๐๐๐ พื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล ๑) เพื่อติดตามผลการพัฒนาทั้ง

 ในเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

 องค์ความรู้ไปใช้ในพื้นที่ องค์ความรู้

 ที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อเสนอแนะ

 ด้านต่างๆ 

๒)  เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของโครงการ

 และผลที่ชาวบ้านและสังคมได้รับ

๑) สามารถติดตามการพัฒนาและรายงานผล

 เพื่อนำาไปสู่การปรับแผนระยะต่อไป 

๒)  เกิดโมเดลตัวอย่างและนำามาเป็นแนวทาง

 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมได้ 

๒. งานบริการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 ๒.๑ เชื่อมโยงความรู้ให้แก่ อบต. 

   เทศบาล อบจ. และชุมชนอื่นๆ 

   ที่เสนอขอองค์ความรู้  

   (ทำาร่วมกับองค์กรปกครอง

   ส่วนท้องถิ่น)

๖๐ แห่ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ • อบต.เทศบาล

 ในโครงการพระดาบสสัญจร    

• อบต.ที่เสนอเพิ่ม  

• เทศบาล เสนอเพิ่ม  

• ชุมชนอื่นๆ ที่เสนอขอมา 

๑)  เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริ

 สู่การปรับใช้ของชุมชนท้องถิ่น 

๒) สร้างความรู้จากการประยุกต์ใช้

๑) เครือข่ายท้องถิ่นปิดทองหลังพระฯ 

๒) เกิดเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 

๓) เกิดความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้ของชุมชน

 ๒.๒ ติดตามผลการเชื่อมโยงความรู้

   ให้แก่ อบต. เทศบาล อบจ.

   และชุมชนอื่น (ทำาร่วมกับองค์กร

   ปกครองส่วนท้องถิ่น)

๖๐ แห่ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ • อบต.ในโครงการพระดาบสสัญจร 

• อบต.ที่เสนอเพิ่ม  

• เทศบาล เสนอเพิ่ม  

• ชุมชนอื่นๆ ที่เสนอขอมา

๑)  เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่ชาวบ้านใน

 พื้นที่ได้รับจากการนำาองค์ความรู้

 ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

๒) เพื่อสร้างความรู้จากการประยุกต์

 ใช้ในพื้นที่

๑) สรุปความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงของชุมชน 

๒) เกิด อปท.ต้นแบบที่นำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์

 ใช้สำาเร็จ 

๓) เกิดชุดความรู้พร้อมใช้ของ อปท.

 ๒.๓ ประชุมวิชาการด้านการนำา

   แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้  

   (ทำาร่วมกับองค์กรปกครอง

   ส่วนท้องถิ่น)

๑ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • นักวิชาการที่มีงานวิจัย

 หรือทำางานเกี่ยวข้องกับการนำา

 แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

 มีองค์ความรู้แนวพระราชดำาริ 

๑) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 

 และเพิ่มพูนความรู้แนวพระราชดำาริ

 ในมิติต่างๆ  

๒) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ

 และผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนการ

 เชื่อมโยงองค์ความรู้

๑)  ได้ฐานข้อมูลนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญการนำาแนว

 พระราชดำาริไปปฏิบัติในมิติต่างๆ  

๒) ได้ชุดความรู้แนวพระราชดำาริ ๖ มิติ 

 ที่ผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

๓. สนับสนุนการนำาองค์ความรู้เข้าไปใช้ในในสถาบันการศึกษา ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 ๓.๑ ทำาความร่วมมือกับ

   สถาบันอุดมศึกษา

๑๐ แห่ง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ •  สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

 พื้นที่ต้นแบบและขยายผล 

• สถาบันการศึกษาอื่นๆ 

• โครงการรากแก้ว 

• วิทยาลัยชุมชน

๑)  เพื่อขยายเครือข่ายความเข้าใจ

 แนวพระราชดำาริ สู่การปรับใช้ของ  

 นักเรียน นักศึกษา 

๒)  เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้มี

 โอกาสเรียนรู้ชุมชนที่นำาแนว

 พระราชดำาริไปปฏิบัติ

๑) เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 

 ที่ทำาหน้าที่เป็น node ในการบริการเชื่อมโยงความรู้ 

 และถอดบทเรียนการนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

91รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 ๑.๗ ติดตามประเมินผลการพัฒนา

   พื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล 

   ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์   

   สังคมศาสตร์ และองค์ความรู้ 

   (ทำาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

    และสถาบันทางวิชาการ)

๕  พื้นที่ ๓,๖๐๐,๐๐๐ พื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล ๑) เพื่อติดตามผลการพัฒนาทั้ง

 ในเชิงเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

 องค์ความรู้ไปใช้ในพื้นที่ องค์ความรู้

 ที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อเสนอแนะ

 ด้านต่างๆ 

๒)  เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของโครงการ

 และผลที่ชาวบ้านและสังคมได้รับ

๑) สามารถติดตามการพัฒนาและรายงานผล

 เพื่อนำาไปสู่การปรับแผนระยะต่อไป 

๒)  เกิดโมเดลตัวอย่างและนำามาเป็นแนวทาง

 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมได้ 

๒. งานบริการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 ๒.๑ เชื่อมโยงความรู้ให้แก่ อบต. 

   เทศบาล อบจ. และชุมชนอื่นๆ 

   ที่เสนอขอองค์ความรู้  

   (ทำาร่วมกับองค์กรปกครอง

   ส่วนท้องถิ่น)

๖๐ แห่ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ • อบต.เทศบาล

 ในโครงการพระดาบสสัญจร    

• อบต.ที่เสนอเพิ่ม  

• เทศบาล เสนอเพิ่ม  

• ชุมชนอื่นๆ ที่เสนอขอมา 

๑)  เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริ

 สู่การปรับใช้ของชุมชนท้องถิ่น 

๒) สร้างความรู้จากการประยุกต์ใช้

๑) เครือข่ายท้องถิ่นปิดทองหลังพระฯ 

๒) เกิดเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 

๓) เกิดความรู้ใหม่จากการประยุกต์ใช้ของชุมชน

 ๒.๒ ติดตามผลการเชื่อมโยงความรู้

   ให้แก่ อบต. เทศบาล อบจ.

   และชุมชนอื่น (ทำาร่วมกับองค์กร

   ปกครองส่วนท้องถิ่น)

๖๐ แห่ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ • อบต.ในโครงการพระดาบสสัญจร 

• อบต.ที่เสนอเพิ่ม  

• เทศบาล เสนอเพิ่ม  

• ชุมชนอื่นๆ ที่เสนอขอมา

๑)  เพื่อติดตามผลลัพธ์ที่ชาวบ้านใน

 พื้นที่ได้รับจากการนำาองค์ความรู้

 ไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

๒) เพื่อสร้างความรู้จากการประยุกต์

 ใช้ในพื้นที่

๑) สรุปความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงของชุมชน 

๒) เกิด อปท.ต้นแบบที่นำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์

 ใช้สำาเร็จ 

๓) เกิดชุดความรู้พร้อมใช้ของ อปท.

 ๒.๓ ประชุมวิชาการด้านการนำา

   แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้  

   (ทำาร่วมกับองค์กรปกครอง

   ส่วนท้องถิ่น)

๑ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • นักวิชาการที่มีงานวิจัย

 หรือทำางานเกี่ยวข้องกับการนำา

 แนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

 มีองค์ความรู้แนวพระราชดำาริ 

๑) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 

 และเพิ่มพูนความรู้แนวพระราชดำาริ

 ในมิติต่างๆ  

๒) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ

 และผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนการ

 เชื่อมโยงองค์ความรู้

๑)  ได้ฐานข้อมูลนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญการนำาแนว

 พระราชดำาริไปปฏิบัติในมิติต่างๆ  

๒) ได้ชุดความรู้แนวพระราชดำาริ ๖ มิติ 

 ที่ผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

๓. สนับสนุนการนำาองค์ความรู้เข้าไปใช้ในในสถาบันการศึกษา ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 ๓.๑ ทำาความร่วมมือกับ

   สถาบันอุดมศึกษา

๑๐ แห่ง  ๕,๐๐๐,๐๐๐ •  สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

 พื้นที่ต้นแบบและขยายผล 

• สถาบันการศึกษาอื่นๆ 

• โครงการรากแก้ว 

• วิทยาลัยชุมชน

๑)  เพื่อขยายเครือข่ายความเข้าใจ

 แนวพระราชดำาริ สู่การปรับใช้ของ  

 นักเรียน นักศึกษา 

๒)  เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้มี

 โอกาสเรียนรู้ชุมชนที่นำาแนว

 พระราชดำาริไปปฏิบัติ

๑) เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 

 ที่ทำาหน้าที่เป็น node ในการบริการเชื่อมโยงความรู้ 

 และถอดบทเรียนการนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

92 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 ๓.๒ สนับสนุนทุนการทำาวิทยานิพนธ์ 

   สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ให้แก่

   นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

   ที่มีหัวข้อเรื่องการพัฒนาตามแนว

   พระราชดำาริ

๑๐๐ ทุน ๒,๐๐๐,๐๐๐ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 

๑๐๐ เรื่อง  

• สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

• เน้นสถาบันอุดมศึกษา 

ในจังหวัดพื้นที่ขยายผล ๑๐ แห่ง

๑)  เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริ

 สู่การปรับใช้ของนักศึกษา 

๒)  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนว

 พระราชดำาริจากประสบการณ์จริง

 ในภูมิสังคมต่างๆ

๑) ได้วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ 

 ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ

 ๓.๓ การทำาสื่อการเรียนการสอน            

   e-learning

๖  เรื่อง ๒,๐๐๐,๐๐๐ โรงเรียนในพื้นที่ต้นแบบและขยายผล ๑)  เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแนว

 พระราชดำาริ

๑) ได้สื่อสำาหรับการเรียนการสอน

๔.  การสร้างฐานข้อมูลและคลังความรู้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๔.๑ การรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ที่

   เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านมิติ

   น้ำา มิติดิน และเกษตร

๓ มิติ ๑,๕๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่โครงการ 

• คณะทำางานโครงการ 

• หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

๑) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในเชิง

 การประมวลและวิเคราะห์ให้เกิดเป็น

 โมเดลตัวอย่างที่เหมาะสม

๑) ได้เอกสารความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำา ดิน เกษตร 

 สำาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่

 ๔.๒ ถอดความรู้จากครูภูมิปัญญา

   และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 

๓๐ เรื่อง ๕๐๐,๐๐๐ ครูภูมิปัญญา ๓๐ ราย 

• ครูภูมิปัญญาที่อยู่นอก

 พื้นที่ของโครงการ 

• ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 

• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

๑) รวบรวมข้อมูลสำาหรับใส่ในระบบ

 คลังความรู้ และบริการความรู้ 

๒)  จัดทำาฐานข้อมูลครูภูมิปัญญา

 และผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 

๓)  นำาไปจัดทำาชุดความรู้พร้อมใช้

๑)  ได้ข้อมูลสำาหรับนำาขึ้นระบบจัดการความรู้ และเว็บไซต์

 ของสถาบันฯ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสำาหรับให้บริการ

 ความรู้ได้

 ๔.๓ การเผยแพร่ฐานข้อมูล

   และองค์ความรู้ 

   • ตลาดนัดความรู้ออนไลน์ 

   • จัดระบบเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

   • จัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้

     พร้อมใช้

๓ รูปแบบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ 

 และพื้นที่ขยายผล 

• นักเรียน นักศึกษา 

• ชุมชนที่เป็นนักปฏิบัติจริง

๑) เพื่อนำาฐานข้อมูลและองค์ความรู้

 ตามแนวพระราชดำาริที่มีการนำาไปใช้

 แล้วสำาเร็จ มาเผยแพร่

๑)  ได้เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมชุดความรู้

 พร้อมใช้สำาหรับเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 

๕. งานนวัตกรรม ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 ๕.๑ International conference  

   (จัดร่วมกับภาคีสืบสานแนว

   พระราชดำาริ)

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

• บุคคล องค์กร ทั้งในและ

 ต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์

 การพัฒนาตามแนวปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง 

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

๑) เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์

 จากการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ

 ที่ได้ผล ให้แก่นานาชาติ 

๒)  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์

 จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ 

๑)  เกิดเครือข่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนานาชาติ 

๒)  ยกระดับความรู้ของชุมชนสู่ระดับนานาชาติ

๖. งานสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๖.๑  กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา

   ข้อมูลและระบบรายงาน

๔  พื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ 

• พื้นที่ขยายผล

๑)  เพื่อจัดระบบข้อมูลสำาหรับนำาเสนอ 

 การรายงานผลและพัฒนาต่อยอด

 งานในพื้นที่

๑)  ได้ระบบข้อมูลและการรายงานผลที่นำาสู่การตัดสินใจ

 พัฒนางาน



วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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 ๓.๒ สนับสนุนทุนการทำาวิทยานิพนธ์ 

   สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ให้แก่

   นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

   ที่มีหัวข้อเรื่องการพัฒนาตามแนว

   พระราชดำาริ

๑๐๐ ทุน ๒,๐๐๐,๐๐๐ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 

๑๐๐ เรื่อง  

• สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

• เน้นสถาบันอุดมศึกษา 

ในจังหวัดพื้นที่ขยายผล ๑๐ แห่ง

๑)  เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริ

 สู่การปรับใช้ของนักศึกษา 

๒)  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนว

 พระราชดำาริจากประสบการณ์จริง

 ในภูมิสังคมต่างๆ

๑) ได้วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ 

 ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปปฏิบัติ

 ๓.๓ การทำาสื่อการเรียนการสอน            

   e-learning

๖  เรื่อง ๒,๐๐๐,๐๐๐ โรงเรียนในพื้นที่ต้นแบบและขยายผล ๑)  เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแนว

 พระราชดำาริ

๑) ได้สื่อสำาหรับการเรียนการสอน

๔.  การสร้างฐานข้อมูลและคลังความรู้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๔.๑ การรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ที่

   เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านมิติ

   น้ำา มิติดิน และเกษตร

๓ มิติ ๑,๕๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่โครงการ 

• คณะทำางานโครงการ 

• หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

๑) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในเชิง

 การประมวลและวิเคราะห์ให้เกิดเป็น

 โมเดลตัวอย่างที่เหมาะสม

๑) ได้เอกสารความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำา ดิน เกษตร 

 สำาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่

 ๔.๒ ถอดความรู้จากครูภูมิปัญญา

   และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ 

๓๐ เรื่อง ๕๐๐,๐๐๐ ครูภูมิปัญญา ๓๐ ราย 

• ครูภูมิปัญญาที่อยู่นอก

 พื้นที่ของโครงการ 

• ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 

• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

๑) รวบรวมข้อมูลสำาหรับใส่ในระบบ

 คลังความรู้ และบริการความรู้ 

๒)  จัดทำาฐานข้อมูลครูภูมิปัญญา

 และผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 

๓)  นำาไปจัดทำาชุดความรู้พร้อมใช้

๑)  ได้ข้อมูลสำาหรับนำาขึ้นระบบจัดการความรู้ และเว็บไซต์

 ของสถาบันฯ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสำาหรับให้บริการ

 ความรู้ได้

 ๔.๓ การเผยแพร่ฐานข้อมูล

   และองค์ความรู้ 

   • ตลาดนัดความรู้ออนไลน์ 

   • จัดระบบเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

   • จัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้

     พร้อมใช้

๓ รูปแบบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ 

 และพื้นที่ขยายผล 

• นักเรียน นักศึกษา 

• ชุมชนที่เป็นนักปฏิบัติจริง

๑) เพื่อนำาฐานข้อมูลและองค์ความรู้

 ตามแนวพระราชดำาริที่มีการนำาไปใช้

 แล้วสำาเร็จ มาเผยแพร่

๑)  ได้เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมชุดความรู้

 พร้อมใช้สำาหรับเผยแพร่ให้ผู้สนใจ 

๕. งานนวัตกรรม ๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท

 ๕.๑ International conference  

   (จัดร่วมกับภาคีสืบสานแนว

   พระราชดำาริ)

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

• บุคคล องค์กร ทั้งในและ

 ต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์

 การพัฒนาตามแนวปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง 

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ

๑) เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์

 จากการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ

 ที่ได้ผล ให้แก่นานาชาติ 

๒)  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์

 จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ 

๑)  เกิดเครือข่ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนานาชาติ 

๒)  ยกระดับความรู้ของชุมชนสู่ระดับนานาชาติ

๖. งานสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๖.๑  กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา

   ข้อมูลและระบบรายงาน

๔  พื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ 

• พื้นที่ขยายผล

๑)  เพื่อจัดระบบข้อมูลสำาหรับนำาเสนอ 

 การรายงานผลและพัฒนาต่อยอด

 งานในพื้นที่

๑)  ได้ระบบข้อมูลและการรายงานผลที่นำาสู่การตัดสินใจ

 พัฒนางาน



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย
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 ๖.๒ กิจกรรมจัดการความรู้ เช่น 

   เชื่อมโยงความรู้  ถอดความรู้

   สรุปบทเรียน การศึกษาดูงาน   

   อบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

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

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ 

• หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น

๑)  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสกัด

 ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง 

๒)  เพื่อขยายองค์ความรู้แนว

 พระราชดำาริ

๑) เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

๒) เกิดการขยายผลแนวพระราชดำาริไปสู่การปฏิบัติจริง

 ๖.๓ กิจกรรมงานพัฒนากระบวนการ

   ทำางานร่วมกันบูรณาการตามแนว

   พระราชดำาริ

๓  ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• หน่วยงานราชการ

๑)  เพื่อสร้างเครือข่ายการทำางาน 

 สืบสานแนวพระราชดำาริ

 และเชื่อมโยงแผนงานกับภาคี

๑) เกิดเครือข่ายการทำางานสืบสานแนวพระราชดำาริ

 ๖.๔ สนับสนุนการนำาโครงการ

   ไปปฏิบัติ และการติดตาม

   ความก้าวหน้างาน

๔  พื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ 

• พื้นที่ขยายผล

๑)  เพ่ือให้เกิดผลการพัฒนาและปรับปรุง

 การทำางานให้ดียิ่งขึ้น

๑) เกิดผลการดำาเนินงานตามที่กำาหนดไว้ในแผนงาน

 และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงงาน 

 ๖.๕ งานสนับสนุนยุทธศาสตร์

   การพัฒนาประเทศ 

   และนโยบายรัฐบาล

๕  พื้นที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ 

• พื้นที่ขยายผล 

• พื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล

๑) เพื่อนำาองค์ความรู้จากการทำางาน

 ตามแนวทางของปิดทองหลังพระฯ 

 ขยายผลให้หน่วยงานในภาคส่วน

 ต่างๆ นำาไปประยุกต์ใช้

๑) เกิดการรับรู้และนำาแนวทางปิดทองหลังพระฯ 

 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่หลากหลาย

 สอดคล้องนโยบายรัฐบาล 

๗.  ค่าใช้จ่ายสำาหรับบริหารจัดการ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

ด้านการส่งเสริมการพัฒนา

๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

 ๑.๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำาริ 

ต้นแบบ :  

การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหา

ความยากจนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๑.๒ โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่าง

ยั่งยืน อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ 

ต้นแบบ :  

การบริหารจัดการแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ (Fully use)

 

๑๙ หมู่บ้าน 

๑,๒๐๐ ครอบครัว 

 

 

 

 

๒ หมู่บ้าน  

๒๐๐ ครอบครัว

 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

 

•  ชาวบ้านพื้นที่ ๑๙ หมู่บ้าน 

 ๑,๒๐๐ ครอบครัว ๓ หมู่บ้าน 

 อ.สองแคว ๓ หมู่บ้าน  

 อ.ท่าวังผา ๑๓ หมู่บ้าน  

 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

 

• ชาวบ้านพื้นที่ ๒ หมู่บ้าน  

 ๒๐๐ ครอบครัว 

 บ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม 

 อ.หนองวัวซอ  

 จ.อุดรธานี

 

๑)  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่  

 แบบองค์รวม โดยยึดหลักคิด ความ

 ต้องการ ศักยภาพ ประชาชนเป็นท่ีต้ัง 

๒)  เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

 เชิงพื้นที่ทางเลือกที่ยั่งยืน

๑) เกิดการบริหารจัดการน้ำาและที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

๒)  เกิดกลุ่มกองทุนในการที่ชาวบ้านสามารถดำาเนินการด้วย

 ตนเองได้ อย่างเปิดเผยโปร่งใส  

๓)  เกิดการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับองค์กร

 พัฒนาด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

 ในหมู่บ้าน นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน

 อย่างยั่งยืน



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

95รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 ๖.๒ กิจกรรมจัดการความรู้ เช่น 

   เชื่อมโยงความรู้  ถอดความรู้

   สรุปบทเรียน การศึกษาดูงาน   

   อบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

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

• ภาคีสืบสานแนวพระราชดำาริ 

• หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น

๑)  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสกัด

 ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง 

๒)  เพื่อขยายองค์ความรู้แนว

 พระราชดำาริ

๑) เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

๒) เกิดการขยายผลแนวพระราชดำาริไปสู่การปฏิบัติจริง

 ๖.๓ กิจกรรมงานพัฒนากระบวนการ

   ทำางานร่วมกันบูรณาการตามแนว

   พระราชดำาริ

๓  ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• หน่วยงานราชการ

๑)  เพื่อสร้างเครือข่ายการทำางาน 

 สืบสานแนวพระราชดำาริ

 และเชื่อมโยงแผนงานกับภาคี

๑) เกิดเครือข่ายการทำางานสืบสานแนวพระราชดำาริ

 ๖.๔ สนับสนุนการนำาโครงการ

   ไปปฏิบัติ และการติดตาม

   ความก้าวหน้างาน

๔  พื้นที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ 

• พื้นที่ขยายผล

๑)  เพ่ือให้เกิดผลการพัฒนาและปรับปรุง

 การทำางานให้ดียิ่งขึ้น

๑) เกิดผลการดำาเนินงานตามที่กำาหนดไว้ในแผนงาน

 และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงงาน 

 ๖.๕ งานสนับสนุนยุทธศาสตร์

   การพัฒนาประเทศ 

   และนโยบายรัฐบาล

๕  พื้นที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ • พื้นที่ต้นแบบ 

• พื้นที่ขยายผล 

• พื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล

๑) เพื่อนำาองค์ความรู้จากการทำางาน

 ตามแนวทางของปิดทองหลังพระฯ 

 ขยายผลให้หน่วยงานในภาคส่วน

 ต่างๆ นำาไปประยุกต์ใช้

๑) เกิดการรับรู้และนำาแนวทางปิดทองหลังพระฯ 

 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่หลากหลาย

 สอดคล้องนโยบายรัฐบาล 

๗.  ค่าใช้จ่ายสำาหรับบริหารจัดการ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

ด้านการส่งเสริมการพัฒนา

๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

 ๑.๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำาริ 

ต้นแบบ :  

การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหา

ความยากจนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๑.๒ โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่าง

ยั่งยืน อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ 

ต้นแบบ :  

การบริหารจัดการแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ (Fully use)

 

๑๙ หมู่บ้าน 

๑,๒๐๐ ครอบครัว 

 

 

 

 

๒ หมู่บ้าน  

๒๐๐ ครอบครัว

 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

 

•  ชาวบ้านพื้นที่ ๑๙ หมู่บ้าน 

 ๑,๒๐๐ ครอบครัว ๓ หมู่บ้าน 

 อ.สองแคว ๓ หมู่บ้าน  

 อ.ท่าวังผา ๑๓ หมู่บ้าน  

 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

 

 

• ชาวบ้านพื้นที่ ๒ หมู่บ้าน  

 ๒๐๐ ครอบครัว 

 บ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม 

 อ.หนองวัวซอ  

 จ.อุดรธานี

 

๑)  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่  

 แบบองค์รวม โดยยึดหลักคิด ความ

 ต้องการ ศักยภาพ ประชาชนเป็นท่ีต้ัง 

๒)  เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

 เชิงพื้นที่ทางเลือกที่ยั่งยืน

๑) เกิดการบริหารจัดการน้ำาและที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

๒)  เกิดกลุ่มกองทุนในการที่ชาวบ้านสามารถดำาเนินการด้วย

 ตนเองได้ อย่างเปิดเผยโปร่งใส  

๓)  เกิดการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับองค์กร

 พัฒนาด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

 ในหมู่บ้าน นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน

 อย่างยั่งยืน



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 
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๑.๒  การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบขยายผลความ

ร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๒.๑ โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที่ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอ

บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ความร่วมมือ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้นแบบ :  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับลดการ

บุกรุกป่าเพื่อสร้างแนวกันชน (Buffer zone) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

 ๑.๒.๒ โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ บ้านบางกลอย 

บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง 

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

ความร่วมมือ  

ก.มหาดไทย, ก.เกษตรฯ, ก.ทรัพยากรฯ 

ต้นแบบ : 

การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา

คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติ

 

 

๔ หมู่บ้าน 

๕๐๐ ครอบครัว 

 

 

 

 

 

๒ หมู่บ้าน 

๒๐๐ ครอบครัว

 

 

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๗,๐๐๐,๐๐๐

 

 

• ชาวบ้านพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน 

 ๕๐๐ ครอบครัว บ้านใต้ 

 บ้านใหม่คลองอังวะ 

 บ้านคลองเสลา 

 บ้านอีมาด อีทราย 

 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่  

 จ.อุทัยธานี 

 

• ชาวบ้าน ๒ หมู่บ้าน 

๒๐๐ ครอบครัว  

บ้านบางกลอย บ้านโป่งลึก 

ต.ห้วยแม่เพรียง  

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 

 

๑) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่

 แบบองค์รวม โดยยึดหลักคิด ความ

 ต้องการ ศักยภาพประชาชนเป็นท่ีต้ัง 

๒) เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

 เชิงพื้นที่ทางเลือกที่ยั่งยืนอย่าง

 มีชีวิตชีวา 

๓) เพื่อสร้างระบบพัฒนาภูมิภาคยึด

 พื้นที่ (Area based Development 

 Approach) มุ่งเน้นที่ชุมชน 

 

 

๑) เกิดการบริหารจัดการน้ำาและที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

๒)  เกิดกลุ่มกองทุนในการที่ชาวบ้านสามารถดำาเนินการ

 ด้วยตนเองได้อย่างเปิดเผยโปร่งใส  

๓)  เกิดการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับองค์กร

 พัฒนาด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน

 หมู่บ้าน นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน

 อย่างยั่งยืน 

๔)  เกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ทางเลือกที่ยั่งยืน

 สามารถเรียนรู้และนำาไปปฏิบัติได้

 ๑.๒.๓ โครงการพัฒนาแก้มลิง

หนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ความร่วมมือ 

สนง.กปร., กองทัพบก, มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 

ต้นแบบ : 

บริหารจัดการน้ำาทั้งระบบแก้มลิง ควบคู่กับ

การพัฒนาจิตใจคน รองรับกิจกรรมต่อเนื่อง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๕๓ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ • ชาวบ้าน ๕๓ หมู่บ้าน 

ต.โพนงาม อ.กมลาไสย,  

ต.ร่องคำา ต.เหล่าอ้อย  

ต.สามัคคี อ.ร่องคำา  

จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมดำาเนินงาน 

(๑) ส่งเสริมกิจกรรมเติมเต็มการพัฒนาด้านกายภาพ เช่น การพัฒนาระบบน้ำา การพัฒนาโครงสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดิน                     การพัฒนากิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงบำารุงดิน การปลูกข้าว ปลูกพืชหลังนา การปศุสัตว์ การประมง ฯลฯ 

(๒) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

(๓) ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง โดยตั้งสำานักงานเป็นศูนย์ประสานงานในพื้นที่ทำางาน 

    อยู่กับชาวบ้านตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๑.๒  การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบขยายผลความ

ร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๒.๑ โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที่ตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอ

บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ความร่วมมือ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้นแบบ :  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับลดการ

บุกรุกป่าเพื่อสร้างแนวกันชน (Buffer zone) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

 ๑.๒.๒ โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ บ้านบางกลอย 

บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง 

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

ความร่วมมือ  

ก.มหาดไทย, ก.เกษตรฯ, ก.ทรัพยากรฯ 

ต้นแบบ : 

การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา

คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติ

 

 

๔ หมู่บ้าน 

๕๐๐ ครอบครัว 

 

 

 

 

 

๒ หมู่บ้าน 

๒๐๐ ครอบครัว

 

 

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๗,๐๐๐,๐๐๐

 

 

• ชาวบ้านพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน 

 ๕๐๐ ครอบครัว บ้านใต้ 

 บ้านใหม่คลองอังวะ 

 บ้านคลองเสลา 

 บ้านอีมาด อีทราย 

 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่  

 จ.อุทัยธานี 

 

• ชาวบ้าน ๒ หมู่บ้าน 

๒๐๐ ครอบครัว  

บ้านบางกลอย บ้านโป่งลึก 

ต.ห้วยแม่เพรียง  

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 

 

๑) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่

 แบบองค์รวม โดยยึดหลักคิด ความ

 ต้องการ ศักยภาพประชาชนเป็นท่ีต้ัง 

๒) เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

 เชิงพื้นที่ทางเลือกที่ยั่งยืนอย่าง

 มีชีวิตชีวา 

๓) เพื่อสร้างระบบพัฒนาภูมิภาคยึด

 พื้นที่ (Area based Development 

 Approach) มุ่งเน้นที่ชุมชน 

 

 

๑) เกิดการบริหารจัดการน้ำาและที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

๒)  เกิดกลุ่มกองทุนในการที่ชาวบ้านสามารถดำาเนินการ

 ด้วยตนเองได้อย่างเปิดเผยโปร่งใส  

๓)  เกิดการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับองค์กร

 พัฒนาด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน

 หมู่บ้าน นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน

 อย่างยั่งยืน 

๔)  เกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ทางเลือกที่ยั่งยืน

 สามารถเรียนรู้และนำาไปปฏิบัติได้

 ๑.๒.๓ โครงการพัฒนาแก้มลิง

หนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ความร่วมมือ 

สนง.กปร., กองทัพบก, มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 

ต้นแบบ : 

บริหารจัดการน้ำาทั้งระบบแก้มลิง ควบคู่กับ

การพัฒนาจิตใจคน รองรับกิจกรรมต่อเนื่อง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๕๓ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ • ชาวบ้าน ๕๓ หมู่บ้าน 

ต.โพนงาม อ.กมลาไสย,  

ต.ร่องคำา ต.เหล่าอ้อย  

ต.สามัคคี อ.ร่องคำา  

จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมดำาเนินงาน 

(๑) ส่งเสริมกิจกรรมเติมเต็มการพัฒนาด้านกายภาพ เช่น การพัฒนาระบบน้ำา การพัฒนาโครงสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดิน                     การพัฒนากิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงบำารุงดิน การปลูกข้าว ปลูกพืชหลังนา การปศุสัตว์ การประมง ฯลฯ 

(๒) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

(๓) ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง โดยตั้งสำานักงานเป็นศูนย์ประสานงานในพื้นที่ทำางาน 

    อยู่กับชาวบ้านตลอด ๒๔ ชั่วโมง



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

98 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒. โครงการขยายผลแนวคิดปิดทองหลังพระฯ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมดำาเนินงาน 

 (๑) ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อรู้จัก

  และเห็นสภาพพ้ืนท่ีภูมิสังคมเบ้ืองต้น 

 (๒) จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านจนกว่า

  ประเมินว่าชาวบ้านมีความเข้าใจ 

 (๓) หลังจากชาวบ้านเข้าใจหลักการ

  และพรัอมที่จะร่วมโครงการ 

  ก็จะเริ่มเก็บข้อมูล  

 (๔) การแบ่งกลุ่มระดมปัญหาและความ

  ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

  จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัดลำาดับ

  ความสำาคัญของปัญหาตาม

  องคความรู้ ๖ มิติ และให้ชาวบ้าน

  ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล 

 (๕) นิมนต์พระสงฆ์ในโครงการพัฒนา

  ด้านจิตใจ ให้ข้อคิดกับชาวบ้าน

  เพื่อปรับทัศนคติ ขัดเกลาจิตใจ

  และร่วมมือในการพัฒนา 

 (๖) บูรณาการแผนพัฒนาชุมชน ที่เป็น

  ความต้องการของชาวบ้าน 

  โดยวัดผลลัพธ์ที่ “ชาวบ้านได้อะไร” 

  ปฏิบัติการตามแผนพัฒนา

๓๐ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ • การขยายผลในพื้นที่ต้นแบบ 

 ๓๐ หมู่บ้าน

๑) เพื่อขยายแนวคิดโครงการปิดทอง

 หลังพระฯ แก้ไขปัญหาและพัฒนา

 คุณภาพชีวิตชาวบ้าน  

๒) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ควบคู่

 กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

๓)  เพื่อเป็นการขยายผลในพื้นที่ ก่อให้

 เกิดความรู้ใหม่เพื่อสร้างความรู้ที่

 สมบูรณ์แบบ

๑) เกิดพื้นที่ขยายผลแนวคิดโครงการปิดทองหลังพระ

 ในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน 

 เป็นองค์ความรู้ใหม่ในมิติการพัฒนา

๓. โครงการขยายผลแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ (เสริมการทำางาน)  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมดำาเนินงาน 

ดำาเนินงานสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และ 

การจัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ ได้แก่ 

 (๑) การสร้างความเข้าใจ 

 (๒) การสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่

  ในทุกมิติ 

 (๓) การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ

  ชาวบ้าน

๑๐ จังหวัด ๕,๐๐๐,๐๐๐ • เสริมการทำางานแผนพัฒนา

 ชนบทเชิงพื้นที่ฯ ๑๐ จังหวัด

๑)  เพื่อให้ชาวบ้านมีความเข้าใจข้อมูลที่ 

 เป็นจริงของหมู่บ้าน รู้ปัญหาและ

 ความต้องการของตนเองในทุกมิติ 

๒)  เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้และ

 พร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำางานด้วย

 ตนเองทุกกระบวนการ 

 (เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา)  

๓)  การทำางานร่วมกันระหว่างชาวบ้าน

 และข้าราชการอย่างบูรณาการ

๑)  เกิดการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ที่เป็นการบูรณาการ

 การทำางานทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับหลักการ

 องค์ความรู้ ๖ มิติ 

๒)  ข้าราชการและชาวบ้านได้รับรู้เชิงกระบวนการ

 และสามารถถ่ายทอดต่อในการขยายผลได้



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

99รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒. โครงการขยายผลแนวคิดปิดทองหลังพระฯ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมดำาเนินงาน 

 (๑) ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อรู้จัก

  และเห็นสภาพพ้ืนท่ีภูมิสังคมเบ้ืองต้น 

 (๒) จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านจนกว่า

  ประเมินว่าชาวบ้านมีความเข้าใจ 

 (๓) หลังจากชาวบ้านเข้าใจหลักการ

  และพรัอมที่จะร่วมโครงการ 

  ก็จะเริ่มเก็บข้อมูล  

 (๔) การแบ่งกลุ่มระดมปัญหาและความ

  ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

  จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัดลำาดับ

  ความสำาคัญของปัญหาตาม

  องคความรู้ ๖ มิติ และให้ชาวบ้าน

  ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล 

 (๕) นิมนต์พระสงฆ์ในโครงการพัฒนา

  ด้านจิตใจ ให้ข้อคิดกับชาวบ้าน

  เพื่อปรับทัศนคติ ขัดเกลาจิตใจ

  และร่วมมือในการพัฒนา 

 (๖) บูรณาการแผนพัฒนาชุมชน ที่เป็น

  ความต้องการของชาวบ้าน 

  โดยวัดผลลัพธ์ที่ “ชาวบ้านได้อะไร” 

  ปฏิบัติการตามแผนพัฒนา

๓๐ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ • การขยายผลในพื้นที่ต้นแบบ 

 ๓๐ หมู่บ้าน

๑) เพื่อขยายแนวคิดโครงการปิดทอง

 หลังพระฯ แก้ไขปัญหาและพัฒนา

 คุณภาพชีวิตชาวบ้าน  

๒) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ควบคู่

 กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

๓)  เพื่อเป็นการขยายผลในพื้นที่ ก่อให้

 เกิดความรู้ใหม่เพื่อสร้างความรู้ที่

 สมบูรณ์แบบ

๑) เกิดพื้นที่ขยายผลแนวคิดโครงการปิดทองหลังพระ

 ในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน 

 เป็นองค์ความรู้ใหม่ในมิติการพัฒนา

๓. โครงการขยายผลแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ (เสริมการทำางาน)  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมดำาเนินงาน 

ดำาเนินงานสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และ 

การจัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ ได้แก่ 

 (๑) การสร้างความเข้าใจ 

 (๒) การสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่

  ในทุกมิติ 

 (๓) การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ

  ชาวบ้าน

๑๐ จังหวัด ๕,๐๐๐,๐๐๐ • เสริมการทำางานแผนพัฒนา

 ชนบทเชิงพื้นที่ฯ ๑๐ จังหวัด

๑)  เพื่อให้ชาวบ้านมีความเข้าใจข้อมูลที่ 

 เป็นจริงของหมู่บ้าน รู้ปัญหาและ

 ความต้องการของตนเองในทุกมิติ 

๒)  เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้และ

 พร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำางานด้วย

 ตนเองทุกกระบวนการ 

 (เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา)  

๓)  การทำางานร่วมกันระหว่างชาวบ้าน

 และข้าราชการอย่างบูรณาการ

๑)  เกิดการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ที่เป็นการบูรณาการ

 การทำางานทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับหลักการ

 องค์ความรู้ ๖ มิติ 

๒)  ข้าราชการและชาวบ้านได้รับรู้เชิงกระบวนการ

 และสามารถถ่ายทอดต่อในการขยายผลได้



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

100 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 (๔)  การจัดทำาแผน/โครงการ/ 

    กิจกรรม  

 (๕)   การทำาแผนชีวิตชุมชน 

 (๖)   การบูรณาการแผนหน่วยงาน

    และแผนชาวบ้าน 

 (๗)   การจัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิง

    พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ

๔)  การขยายผลการพัฒนาสืบสานแนว

 พระราชดำาริ สู่พื้นที่ชุมชนครอบคลุม

 ทั้งจังหวัด

๔. โครงการเสริมประสิทธิภาพงานพัฒนาเชิงพื้นที่  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๔.๑ โครงการประเมินความคุ้มค่า

   ที่ได้รับกับชาวบ้านและสังคม 

   จากการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 

 

 ๔.๒ โครงการพัฒนามิติด้าน

   จิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๕ พื้นที่ 

 

 

 

 

๕ พื้นที่ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ต้นแบบ ๕ พื้นที่ 

 

 

 

 

พื้นที่ต้นแบบ ๕ พื้นที่ 

๑)  เพื่อประเมินความคุ้มค่าจากการ

 ลงทุนในการดำาเนินงานโครงการ  

๒)  เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่ชาวบ้าน

 และสังคม 

 

๑)  เพื่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง ตั้งอยู่

 บนหลักสติปัญญา เหตุผล คุณธรรม 

 จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

๒)  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่จะ 

 รองรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะ

 เกิดขึ้นเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

 ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ผันผวน

 ที่สูงขึ้นในทุกมิติของการดำารงชีวิต

๑)  ได้รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง แนวทางในการบริหารจัดการงาน 

 และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการทำางานในพื้นที่ 

๒)  เกิดความรู้ในการขยายผลต่อ 

๓)  เกิดการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

๑)  เกิดการพัฒนาต้นแบบเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ชุมชน

 เข้มแข็งอย่างแท้จริง บนพื้นฐานความรู้ และคุณธรรม

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร

   พัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) 

 

 

 

 

 

 ๕.๒ การส่งเสริมการเรียนรู้พื้นที่สืบสาน

   แนวพระราชดำาริ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ต้นแบบ ๕ พื้นที่ 

และพื้นที่ขยายผล 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรัฐ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน  

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑)  เพื่อเป็นข้อต่อในการพัฒนาสื่อสาร

 และการทำางานระหว่างส่วนราชการ/

 หน่วยงาน/องค์กรเอกชน/องค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น/และชุมชน 

๒) เพื่อปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

 ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ ตาม

 แผนพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบและขยายผล 

๑)  เพื่อนำากลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน

 โครงการพระราชดำาริ

๑)  เกิดการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ

 ดำาเนินงานสืบสานแนวพระราชดำาริ และสามารถช่วยเหลือ

 แก้ไขปัญหาชาวบ้านได้อย่างเต็มที่ 

 

 

 

 

๑)  เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสืบสาน

 แนวพระราชดำาริ นำาไปสู่การปฏิบัติการจริงในพื้นที่

รวมงบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐
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 (๔)  การจัดทำาแผน/โครงการ/ 

    กิจกรรม  

 (๕)   การทำาแผนชีวิตชุมชน 

 (๖)   การบูรณาการแผนหน่วยงาน

    และแผนชาวบ้าน 

 (๗)   การจัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิง

    พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ

๔)  การขยายผลการพัฒนาสืบสานแนว

 พระราชดำาริ สู่พื้นที่ชุมชนครอบคลุม

 ทั้งจังหวัด

๔. โครงการเสริมประสิทธิภาพงานพัฒนาเชิงพื้นที่  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๔.๑ โครงการประเมินความคุ้มค่า

   ที่ได้รับกับชาวบ้านและสังคม 

   จากการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 

 

 ๔.๒ โครงการพัฒนามิติด้าน

   จิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๕ พื้นที่ 

 

 

 

 

๕ พื้นที่ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ต้นแบบ ๕ พื้นที่ 

 

 

 

 

พื้นที่ต้นแบบ ๕ พื้นที่ 

๑)  เพื่อประเมินความคุ้มค่าจากการ

 ลงทุนในการดำาเนินงานโครงการ  

๒)  เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่ชาวบ้าน

 และสังคม 

 

๑)  เพื่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง ตั้งอยู่

 บนหลักสติปัญญา เหตุผล คุณธรรม 

 จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

๒)  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่จะ 

 รองรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะ

 เกิดขึ้นเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

 ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ผันผวน

 ที่สูงขึ้นในทุกมิติของการดำารงชีวิต

๑)  ได้รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง แนวทางในการบริหารจัดการงาน 

 และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการทำางานในพื้นที่ 

๒)  เกิดความรู้ในการขยายผลต่อ 

๓)  เกิดการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

๑)  เกิดการพัฒนาต้นแบบเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ที่ให้ชุมชน

 เข้มแข็งอย่างแท้จริง บนพื้นฐานความรู้ และคุณธรรม

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร

   พัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) 

 

 

 

 

 

 ๕.๒ การส่งเสริมการเรียนรู้พื้นที่สืบสาน

   แนวพระราชดำาริ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

พื้นที่ต้นแบบ ๕ พื้นที่ 

และพื้นที่ขยายผล 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรัฐ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน  

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑)  เพื่อเป็นข้อต่อในการพัฒนาสื่อสาร

 และการทำางานระหว่างส่วนราชการ/

 หน่วยงาน/องค์กรเอกชน/องค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น/และชุมชน 

๒) เพื่อปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

 ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ ตาม

 แผนพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบและขยายผล 

๑)  เพื่อนำากลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน

 โครงการพระราชดำาริ

๑)  เกิดการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ

 ดำาเนินงานสืบสานแนวพระราชดำาริ และสามารถช่วยเหลือ

 แก้ไขปัญหาชาวบ้านได้อย่างเต็มที่ 

 

 

 

 

๑)  เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสืบสาน

 แนวพระราชดำาริ นำาไปสู่การปฏิบัติการจริงในพื้นที่

รวมงบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 
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ด้านสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์

๑. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 -  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลที่เกิด

  ขึ้นจากการพัฒนาตามพระราชดำาริ  

 -  เผยแพร่ศักยภาพของชุมชนให้

  ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 -  เผยแพร่ความรู้จากการทำางาน

  พัฒนาในพื้นที่ และองค์ความรู้อื่นๆ 

 -  ดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับ

  สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายปิดทอง 

 ๑.๑ จดหมายข่าวปิดทองรายเดือน 

 ๑.๒ ข่าวปิดทองหลังพระฯ 

   (press release) 

 ๑.๓ การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี 

   วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

   นิตยสาร สื่อมัลติมีเดีย Social 

   Media เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

• ครม. สำานักงบประมาณ 

 กรรมาธิการงบประมาณฯ

 หน่วยงานภาครัฐ 

 เอกชน สื่อมวลชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา 

 ผู้นำาเยาวชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

 ประชาชนทั่วไป  

๑)  กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการ

 ดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนว 

 พระราชดำาริ

 (กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ)  

๒)  กลุ่มเป้าหมายนำากิจกรรมและองค์

 ความรู้ปิดทองหลังพระฯ ไปปรับใช้

 พัฒนาต่อยอดในพื้นที่ท้องถิ่นได้ 

๓)  กลุ่มเป้าหมายเกิดความศรัทธา 

 ในแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา

 ตามแนวพระราชดำาริ  

๔)  เกิดการรับรู้การดำาเนินงานปิดทอง

 หลังพระฯ ในพื้นที่ขยายผลและพื้นที่

 อื่นๆ 

๑)  สถาบันฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยขยายผลแนว

 พระราชดำาริให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

๒)  กิจกรรมและองค์ความรู้ปิดทองหลังพระฯ 

 เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

๓)  เกิดพื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ กระจายตัวเพิ่มขึ้น

 ทั่วประเทศ  

๔)  แนวพระราชดำาริเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาประเทศ

๒. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (งานผลิต) ๑๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๑ จดหมายข่าวปิดทองรายเดือน 

 ๒.๒ งานผลิตวีดิทัศน์ 

      ๒.๒.๑ แนะนำามูลนิธิและสถาบันฯ 

      ๒.๒.๒ สารคดีคู่มือการทำางานแบบ

   ปิดทองหลังพระฯ 

      ๒.๒.๓ สารคดีปิดทองหลังพระ

   เฉพาะพื้นที่  (๖ พื้นที่) 

      ๒.๒.๔ สารคดีปิดทองหลังพระ 

   สำาหรับเด็กและเยาวชน 

 ๒.๓  สารคดีวิทยุปิดทองหลังพระฯ 

   เฉพาะพื้นที่ (๖ พื้นที่)

๑๒ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

 

๖ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

 

๖ ครั้ง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

• หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

 เยาวชน สถาบันการศึกษา 

 สื่อมวลชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป

๑)  เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ 

 เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาตาม 

 แนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

 และสถาบันฯ องค์ความรู้ปิดทอง

 หลังพระฯ ข่าวสารและกิจกรรม  

 ความร่วมมือระหว่างภาคีปิดทอง

 หลังพระฯ ไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 โดยปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมการ

 รับสื่อของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 (telemate)

๑) เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่

 กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

 และสถาบันฯ องค์ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมของ

 มูลนิธิและภาคีปิดทองหลังพระฯ ไปยังแต่ละ

 กลุ่มเป้าหมาย  

๒)  มูลนิธิและสถาบันฯ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

103รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

ด้านสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์

๑. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 -  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลที่เกิด

  ขึ้นจากการพัฒนาตามพระราชดำาริ  

 -  เผยแพร่ศักยภาพของชุมชนให้

  ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 -  เผยแพร่ความรู้จากการทำางาน

  พัฒนาในพื้นที่ และองค์ความรู้อื่นๆ 

 -  ดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับ

  สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายปิดทอง 

 ๑.๑ จดหมายข่าวปิดทองรายเดือน 

 ๑.๒ ข่าวปิดทองหลังพระฯ 

   (press release) 

 ๑.๓ การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี 

   วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

   นิตยสาร สื่อมัลติมีเดีย Social 

   Media เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

• ครม. สำานักงบประมาณ 

 กรรมาธิการงบประมาณฯ

 หน่วยงานภาครัฐ 

 เอกชน สื่อมวลชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา 

 ผู้นำาเยาวชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

 ประชาชนทั่วไป  

๑)  กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการ

 ดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนว 

 พระราชดำาริ

 (กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ)  

๒)  กลุ่มเป้าหมายนำากิจกรรมและองค์

 ความรู้ปิดทองหลังพระฯ ไปปรับใช้

 พัฒนาต่อยอดในพื้นที่ท้องถิ่นได้ 

๓)  กลุ่มเป้าหมายเกิดความศรัทธา 

 ในแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา

 ตามแนวพระราชดำาริ  

๔)  เกิดการรับรู้การดำาเนินงานปิดทอง

 หลังพระฯ ในพื้นที่ขยายผลและพื้นที่

 อื่นๆ 

๑)  สถาบันฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยขยายผลแนว

 พระราชดำาริให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

๒)  กิจกรรมและองค์ความรู้ปิดทองหลังพระฯ 

 เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

๓)  เกิดพื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ กระจายตัวเพิ่มขึ้น

 ทั่วประเทศ  

๔)  แนวพระราชดำาริเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาประเทศ

๒. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (งานผลิต) ๑๔,๕๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๑ จดหมายข่าวปิดทองรายเดือน 

 ๒.๒ งานผลิตวีดิทัศน์ 

      ๒.๒.๑ แนะนำามูลนิธิและสถาบันฯ 

      ๒.๒.๒ สารคดีคู่มือการทำางานแบบ

   ปิดทองหลังพระฯ 

      ๒.๒.๓ สารคดีปิดทองหลังพระ

   เฉพาะพื้นที่  (๖ พื้นที่) 

      ๒.๒.๔ สารคดีปิดทองหลังพระ 

   สำาหรับเด็กและเยาวชน 

 ๒.๓  สารคดีวิทยุปิดทองหลังพระฯ 

   เฉพาะพื้นที่ (๖ พื้นที่)

๑๒ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

 

๖ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

 

๖ ครั้ง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

• หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

 เยาวชน สถาบันการศึกษา 

 สื่อมวลชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป

๑)  เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ 

 เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาตาม 

 แนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

 และสถาบันฯ องค์ความรู้ปิดทอง

 หลังพระฯ ข่าวสารและกิจกรรม  

 ความร่วมมือระหว่างภาคีปิดทอง

 หลังพระฯ ไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 โดยปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมการ

 รับสื่อของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 (telemate)

๑) เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่

 กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ

 และสถาบันฯ องค์ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมของ

 มูลนิธิและภาคีปิดทองหลังพระฯ ไปยังแต่ละ

 กลุ่มเป้าหมาย  

๒)  มูลนิธิและสถาบันฯ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

104 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 ๒.๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ปิดทอง

   ส่วนกลาง (press release) 

 ๒.๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ปิดทอง

   ท้องถิ่น ๖ พื้นที่ (press release)  

   ๑ ข่าว/๑ เดือน/๑ พื้นที่ 

 ๒.๖ รายงานประจำาปี  

 ๒.๗ งานพัฒนาและบริหารจัดการ

   เว็บไซต์สถาบันฯ 

 ๒.๘ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ  

        ๒.๘.๑ เอกสารแนะนำาปิดทอง

   หลังพระ 

        ๒.๘.๒ นิทรรศการปิดทองเคล่ือนท่ี  

        ๒.๘.๓ หนังสือบันทึกเรื่องราวการ

   ทำางานพื้นที่ปิดทอง 

        ๒.๘.๔ สมุดบันทึก ของชำาร่วย 

   เสื้อ ถุงผ้า และอื่นๆ

๒๔ ครั้ง 

 

๗๒ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

 

 

๖ พื้นที่ 

๖ พื้นที่ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (สื่อส่วนกลาง)  ๕,๕๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๑  แถลงข่าวพบปะแลกเปลี่ยน

   - ความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหาร

   และสื่อมวลชนส่วนกลาง 

   (press conference)  

 ๓.๒  จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน

   ความคิดเห็นกลุ่มย่อย 

   (press meeting) 

 ๓.๓  นำาสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่

   ดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ  

   (press tour)  

 ๓.๔ เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ดำาเนินการ

   ปิดทองหลังพระฯ (exclusive trip) 

 ๓.๕ เชิญผู้บริหารสื่อมวลชนลงพื้นที่

   ดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ 

   (VIP trip)

๑ ครั้ง 

 

 

๔ ครั้ง 

 

๒ ครั้ง 

 

๓ ครั้ง 

 

๒ ครั้ง

๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐

• กรมประชาสัมพันธ์ 

 หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

 เคเบิลทีวี 

 สมาคมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง

๑) สื่อมวลชนมีความเข้าใจการดำาเนิน

 งานตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ 

 และสถาบันฯ  

๒)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

 สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

 ปัญหาและพัฒนาประเทศตามแนว

 พระราชดำาริ

๑) สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางเผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

๒)  เกิดความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนทุกแขนง

 ในการช่วยเผยกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

 ของมูลนิธิและสถาบันฯ 

๓)  องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 กระจายสู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

105รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 ๒.๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ปิดทอง

   ส่วนกลาง (press release) 

 ๒.๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ปิดทอง

   ท้องถิ่น ๖ พื้นที่ (press release)  

   ๑ ข่าว/๑ เดือน/๑ พื้นที่ 

 ๒.๖ รายงานประจำาปี  

 ๒.๗ งานพัฒนาและบริหารจัดการ

   เว็บไซต์สถาบันฯ 

 ๒.๘ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ  

        ๒.๘.๑ เอกสารแนะนำาปิดทอง

   หลังพระ 

        ๒.๘.๒ นิทรรศการปิดทองเคล่ือนท่ี  

        ๒.๘.๓ หนังสือบันทึกเรื่องราวการ

   ทำางานพื้นที่ปิดทอง 

        ๒.๘.๔ สมุดบันทึก ของชำาร่วย 

   เสื้อ ถุงผ้า และอื่นๆ

๒๔ ครั้ง 

 

๗๒ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

 

 

๖ พื้นที่ 

๖ พื้นที่ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (สื่อส่วนกลาง)  ๕,๕๔๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๑  แถลงข่าวพบปะแลกเปลี่ยน

   - ความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหาร

   และสื่อมวลชนส่วนกลาง 

   (press conference)  

 ๓.๒  จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน

   ความคิดเห็นกลุ่มย่อย 

   (press meeting) 

 ๓.๓  นำาสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่

   ดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ  

   (press tour)  

 ๓.๔ เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ดำาเนินการ

   ปิดทองหลังพระฯ (exclusive trip) 

 ๓.๕ เชิญผู้บริหารสื่อมวลชนลงพื้นที่

   ดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ 

   (VIP trip)

๑ ครั้ง 

 

 

๔ ครั้ง 

 

๒ ครั้ง 

 

๓ ครั้ง 

 

๒ ครั้ง

๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐

• กรมประชาสัมพันธ์ 

 หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

 เคเบิลทีวี 

 สมาคมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง

๑) สื่อมวลชนมีความเข้าใจการดำาเนิน

 งานตามแนวพระราชดำาริของมูลนิธิ 

 และสถาบันฯ  

๒)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

 สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

 ปัญหาและพัฒนาประเทศตามแนว

 พระราชดำาริ

๑) สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางเผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

๒)  เกิดความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนทุกแขนง

 ในการช่วยเผยกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

 ของมูลนิธิและสถาบันฯ 

๓)  องค์ความรู้และแนวทางพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 กระจายสู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

106 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 ๓.๖  นำาสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการ

   พระราชดำาริอื่นๆ 

 ๓.๗  กิจกรรมร่วมกับชมรมสื่อบ้านนอก 

 ๓.๘  เดินทางเข้าพบสื่อมวลชน

   ในโอกาสพิเศษ 

๑ ครั้ง 

 

๑ ชมรม 

๕ ครั้ง

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐

๔. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (สื่อท้องถิ่น)  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑ เดินทางสร้างความสัมพันธ์

   กับประชาสัมพันธ์จังหวัดและ

   สื่อมวลชนท้องถิ่น 

   (press meeting) 

 ๔.๒  แถลงข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

   ระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน

   ท้องถิ่น (press conference) 

 ๔.๓ นำาสื่อมวลชนท้องถิ่นเดินทาง

   ลงพ้ืนท่ีดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ 

   (press tour) ๖ พื้นที่ 

 ๔.๔ สนับสนุนสื่อท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม

   ในการเผยแพร่การดำาเนินงาน

   ปิดทองหลังพระฯ ในพ้ืนท่ี ๖ พ้ืนท่ี

๖ พื้นที่ 

 

๒ ครั้ง 

 

๖ ครั้ง 

 

๑๒ สื่อ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

• ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

 สื่อมวลชนท้องถิ่น 

 (วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี 

 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) 

๑)  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสำาเร็จที่เกิด

 ขึ้นจากพัฒนาตามพระราชดำาริ 

 และการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

 ที่เกี่ยวข้อง 

๒)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

 ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน

 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 ร่วมกับมูลนิธิและสถาบันฯ  

๓)  สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความศรัทธา

 ในการดำาเนินงานของสถาบันฯ และ

 ประชาสัมพันธ์งานปิดทองหลังพระฯ

 อย่างต่อเนื่อง

๑) ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำาริเป็นที่รู้จัก

 และศรัทธาในเชิงกว้าง 

๒) พื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ เป็นที่ศึกษาดูงานของ

 ชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓)  ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเกิดความตื่นตัวในการเข้าร่วม

 กับปิดทองหลังพระฯ 

๔)  เกิดโครงการขยายผลปิดทองหลังพระฯ

 ในพื้นที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

๕. ภาคีสัมพันธ์ (ภาคีเครือข่ายปิดทองหลังพระฯ)  ๑๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๑ การนำาฝ่ายประชาสัมพันธ์/CSR 

   ของหน่วยงานภาคีศึกษาดูงานใน

   พื้นที่ปฏิบัติการปิดทองหลังพระฯ 

 ๕.๒  จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน

   ความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารและ

   หน่วยงานภาคี  

 ๕.๓  นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภาคี 

 ๕.๔  รายการ Reality 

๑ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

 

๒ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

• หน่วยงานสืบสานแนว

 พระราชดำาริ สื่อมวลชน 

 สถาบันการศึกษา สถาบันเยาวชน 

 หน่วยงานรัฐ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สถาบันการศึกษา 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 CSR Club บริษัทเอกชน

๑)  เพื่อสร้างกระบวนการบูรณาการร่วม

 กันระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

 และกลุม่เปา้หมายในการแกไ้ขปญัหา

 และพัฒนาพื้นที่ 

๒)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการ

 ดำาเนินงานปิดทองหลังพระ

 โดยความร่วมมือของท้องถิ่น/ชุมชน 

๑)  ภาคีเครือข่ายปิดทองหลังพระ เกิดความศรัทธาในการนำา

 แนวทางพัฒนาตามพระแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ในการ

 ดำาเนินงานของหน่วยงาน 

๒)  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 ปิดทองหลังพระฯ 

๓)  เกิดการพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ 

 ในพื้นที่ดำาเนินการของหน่วยงานภาคี



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

107รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

 ๓.๖  นำาสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการ

   พระราชดำาริอื่นๆ 

 ๓.๗  กิจกรรมร่วมกับชมรมสื่อบ้านนอก 

 ๓.๘  เดินทางเข้าพบสื่อมวลชน

   ในโอกาสพิเศษ 

๑ ครั้ง 

 

๑ ชมรม 

๕ ครั้ง

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐

๔. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (สื่อท้องถิ่น)  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๑ เดินทางสร้างความสัมพันธ์

   กับประชาสัมพันธ์จังหวัดและ

   สื่อมวลชนท้องถิ่น 

   (press meeting) 

 ๔.๒  แถลงข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

   ระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน

   ท้องถิ่น (press conference) 

 ๔.๓ นำาสื่อมวลชนท้องถิ่นเดินทาง

   ลงพ้ืนท่ีดำาเนินการปิดทองหลังพระฯ 

   (press tour) ๖ พื้นที่ 

 ๔.๔ สนับสนุนสื่อท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม

   ในการเผยแพร่การดำาเนินงาน

   ปิดทองหลังพระฯ ในพ้ืนท่ี ๖ พ้ืนท่ี

๖ พื้นที่ 

 

๒ ครั้ง 

 

๖ ครั้ง 

 

๑๒ สื่อ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

• ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

 สื่อมวลชนท้องถิ่น 

 (วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี 

 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) 

๑)  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสำาเร็จที่เกิด

 ขึ้นจากพัฒนาตามพระราชดำาริ 

 และการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

 ที่เกี่ยวข้อง 

๒)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

 ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน

 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 ร่วมกับมูลนิธิและสถาบันฯ  

๓)  สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความศรัทธา

 ในการดำาเนินงานของสถาบันฯ และ

 ประชาสัมพันธ์งานปิดทองหลังพระฯ

 อย่างต่อเนื่อง

๑) ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำาริเป็นที่รู้จัก

 และศรัทธาในเชิงกว้าง 

๒) พื้นที่ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ เป็นที่ศึกษาดูงานของ

 ชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓)  ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเกิดความตื่นตัวในการเข้าร่วม

 กับปิดทองหลังพระฯ 

๔)  เกิดโครงการขยายผลปิดทองหลังพระฯ

 ในพื้นที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

๕. ภาคีสัมพันธ์ (ภาคีเครือข่ายปิดทองหลังพระฯ)  ๑๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๕.๑ การนำาฝ่ายประชาสัมพันธ์/CSR 

   ของหน่วยงานภาคีศึกษาดูงานใน

   พื้นที่ปฏิบัติการปิดทองหลังพระฯ 

 ๕.๒  จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน

   ความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารและ

   หน่วยงานภาคี  

 ๕.๓  นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภาคี 

 ๕.๔  รายการ Reality 

๑ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

 

๒ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

• หน่วยงานสืบสานแนว

 พระราชดำาริ สื่อมวลชน 

 สถาบันการศึกษา สถาบันเยาวชน 

 หน่วยงานรัฐ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สถาบันการศึกษา 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 CSR Club บริษัทเอกชน

๑)  เพื่อสร้างกระบวนการบูรณาการร่วม

 กันระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

 และกลุม่เปา้หมายในการแกไ้ขปญัหา

 และพัฒนาพื้นที่ 

๒)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการ

 ดำาเนินงานปิดทองหลังพระ

 โดยความร่วมมือของท้องถิ่น/ชุมชน 

๑)  ภาคีเครือข่ายปิดทองหลังพระ เกิดความศรัทธาในการนำา

 แนวทางพัฒนาตามพระแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ในการ

 ดำาเนินงานของหน่วยงาน 

๒)  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 ปิดทองหลังพระฯ 

๓)  เกิดการพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ 

 ในพื้นที่ดำาเนินการของหน่วยงานภาคี



แผนงาน

งบประมาณ

หน่วย บาท
กลุ่มเป้าหมาย

แผนและงบประมาณประจำาปี ๒๕๕๘ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ) 

108 รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๖.  งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.๑  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ๖.๒ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

   พระบรมราชินีนาถ 

 ๖.๓  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   สยามบรมราชกุมารี

๑ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

• หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ  

 ชุมชนที่นำาแนวพระราชดำาริ

 ไปใช้พัฒนาตนเอง  

 สถาบันการศึกษา เด็กและเยาวชน  

 เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สื่อมวลชน

๑) เพื่อเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ

 พระราชดำาริสามารถแก้ไขปัญหา

 ชุมชนได้ 

๒)  เพื่อสร้างกระบวนการบูรณาการ

 ร่วมกันระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

 และหน่วยงานสืบสานแนว

 พระราชดำาริ  

๓)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการ

 ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

 โดยความร่วมมือของท้องถิ่น/ชุมชน 

๑)  ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อแนวพระราชดำาริ 

๒)  ประชาชนนำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาตนเอง 

๓)  พระราชดำาริเป็นแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 ชนบทและชุมชนเมือง

๗. งานประเมินผลการประชาสัมพันธ์  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๗.๑ การประเมินผลการดำาเนินงาน 

   ประชาสัมพันธ์ของสถาบันส่งเสริม

   และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

 ๗.๒  การสำารวจทัศนคติและการรับรู้

   ของประชาชนและหน่วยงานภาคี

   ในพื้นที่ดำาเนินงานปิดทอง

   หลังพระฯ ๖ พื้นที่ 

๑ ครั้ง 

 

๖ ครั้ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

        

    

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

• ชุมชน ประชาชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่/

 โครงการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ 

 สื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น 

 หน่วยงานภาคีปิดทองหลังพระฯ 

 หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ  

 สถาบันการศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 CSR Club กรรมการมูลนิธิ/

 สถาบันฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ประเมินผลการรับรู้และพึงพอใจจากกลุ่ม

เป้าหมายเพื่อนำามาปรับปรุงการดำาเนิน

งานมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

โดยมีเป้าหมายให้เกิดความรับรู้

และพึงพอใจเกินร้อยละ ๗๕

๑)  มูลนิธิและสถาบันฯ รับทราบความพึงพอใจและประโยชน์

 ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานขององค์กร  

๒)  มูลนิธิและสถาบันฯ มีแนวทางปรับปรุงการดำาเนินงานที่มี

 ประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงาน

 ปิดทองหลังพระฯ โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิ

 และสถาบันฯ ต่อไป 

๘. แผนพัฒนาศัยภาพบุคลากรในงานด้านการสื่อสารฯ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๑ พัฒนาบุคลากรในการ

   ผลิตสื่อ social media 

 ๘.๒ อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  

   การหาประเด็นในพื้นที่ดำาเนินการ

   ปิดทองหลังพระฯ การเขียน

   รายงานประจำาวัน การถ่ายรูป  

   การบริหารจัดการเฟซบุ๊ก 

   (admin facebook) 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

• มูลนิธิรากแก้ว และสื่อมวลชน ๑)  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 

 ให้มีความรู้ด้านการผลิตและบริหาร

 จัดการสื่อ social media 

 ของแต่ละพื้นที่  

๒)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่

 สถาบันฯ ในด้านการสื่อสารและ  

 ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ดำาเนินการ

 ปิดทองหลังพระฯ

๑)  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการสร้างสื่อ social  

 media ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีรูปแบบมาตรฐาน

 เดียวกัน  

๒)  บุคลากรสามารถค้นหาประเด็นสำาคัญในพื้นที่ได้ 

 และสื่อสารออกมาในรูปแบบต่างๆ

๙. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑,๙๕๐,๐๐๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐



วัตถุประสงค์ ผลผลิต

109รายงานประจำาปี ๒๕๕๗
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๖.  งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.๑  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ๖.๒ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

   พระบรมราชินีนาถ 

 ๖.๓  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   สยามบรมราชกุมารี

๑ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

• หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ  

 ชุมชนที่นำาแนวพระราชดำาริ

 ไปใช้พัฒนาตนเอง  

 สถาบันการศึกษา เด็กและเยาวชน  

 เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สื่อมวลชน

๑) เพื่อเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ

 พระราชดำาริสามารถแก้ไขปัญหา

 ชุมชนได้ 

๒)  เพื่อสร้างกระบวนการบูรณาการ

 ร่วมกันระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

 และหน่วยงานสืบสานแนว

 พระราชดำาริ  

๓)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการ

 ดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

 โดยความร่วมมือของท้องถิ่น/ชุมชน 

๑)  ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อแนวพระราชดำาริ 

๒)  ประชาชนนำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา

 และพัฒนาตนเอง 

๓)  พระราชดำาริเป็นแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 ชนบทและชุมชนเมือง

๗. งานประเมินผลการประชาสัมพันธ์  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๗.๑ การประเมินผลการดำาเนินงาน 

   ประชาสัมพันธ์ของสถาบันส่งเสริม

   และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

 ๗.๒  การสำารวจทัศนคติและการรับรู้

   ของประชาชนและหน่วยงานภาคี

   ในพื้นที่ดำาเนินงานปิดทอง

   หลังพระฯ ๖ พื้นที่ 

๑ ครั้ง 

 

๖ ครั้ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

        

    

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

• ชุมชน ประชาชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่/

 โครงการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ 

 สื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น 

 หน่วยงานภาคีปิดทองหลังพระฯ 

 หน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริ  

 สถาบันการศึกษา ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 CSR Club กรรมการมูลนิธิ/

 สถาบันฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ประเมินผลการรับรู้และพึงพอใจจากกลุ่ม

เป้าหมายเพื่อนำามาปรับปรุงการดำาเนิน

งานมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

โดยมีเป้าหมายให้เกิดความรับรู้

และพึงพอใจเกินร้อยละ ๗๕

๑)  มูลนิธิและสถาบันฯ รับทราบความพึงพอใจและประโยชน์

 ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานขององค์กร  

๒)  มูลนิธิและสถาบันฯ มีแนวทางปรับปรุงการดำาเนินงานที่มี

 ประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงาน

 ปิดทองหลังพระฯ โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิ

 และสถาบันฯ ต่อไป 

๘. แผนพัฒนาศัยภาพบุคลากรในงานด้านการสื่อสารฯ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๘.๑ พัฒนาบุคลากรในการ

   ผลิตสื่อ social media 

 ๘.๒ อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  

   การหาประเด็นในพื้นที่ดำาเนินการ

   ปิดทองหลังพระฯ การเขียน

   รายงานประจำาวัน การถ่ายรูป  

   การบริหารจัดการเฟซบุ๊ก 

   (admin facebook) 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

• มูลนิธิรากแก้ว และสื่อมวลชน ๑)  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ 

 ให้มีความรู้ด้านการผลิตและบริหาร

 จัดการสื่อ social media 

 ของแต่ละพื้นที่  

๒)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่

 สถาบันฯ ในด้านการสื่อสารและ  

 ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ดำาเนินการ

 ปิดทองหลังพระฯ

๑)  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการสร้างสื่อ social  

 media ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีรูปแบบมาตรฐาน

 เดียวกัน  

๒)  บุคลากรสามารถค้นหาประเด็นสำาคัญในพื้นที่ได้ 

 และสื่อสารออกมาในรูปแบบต่างๆ

๙. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑,๙๕๐,๐๐๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐
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ด้านบริหารสำานักงาน

๑.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  

 เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 

 ค่าบริการวิชาชีพและการพัฒนา 

 บุคลากร

๑๙,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ 

ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปรึกษา 

๑)  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้  

    สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร 

๒)  เพื่อเพิ่มขวัญ กำาลังใจในการ 

    ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

๑)  บุคลากรมีขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน 

 และมีระเบียบวินัย 

๒)  บุคลากรมีการพัฒนา 

๓)  สถาบันฯ ได้รับการบริการที่ดี

๒. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน  

 ค่าเช่าพื้นที่สำานักงาน/ค่าครุภัณฑ์/ 

 ค่าวัสุดอุปกรณ์/ค่าซ่อมแซมบำารุง

 รักษา/ค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 และอินเตอร์เน็ต/ค่าสาธารณูปโภค 

 (น้ำา ไฟ โทรศัพท์)/วัสดุสิ้นเปลือง/ 

 ค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าพาหนะ/ 

 อื่นๆ 

๑๗,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ  

ที่ปรึกษา  ภาคีเครือข่าย 

ผู้ใช้บริการสำานักงาน บุคคลทั่วไป  

หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

๑)  เพื่อความคล่องตัว รวดเร็วในการ  

 ปฏิบัติงาน 

๒)  เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย

 คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ 

 ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 ยิ่งขึ้น 

๓)  เพื่อสนับสนุนภารกิจงาน

 ของสถาบันฯ

๑)  องค์กรมีระบบและวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมและพอเพียง

 ต่อการใช้งาน 

๒)  มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มีเครื่องมือ

 สื่อสารของสถาบันฯ ทำาให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้อย่างรวดเร็ว

 และถูกต้อง 

๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/บุคคลทั่วไป ได้รับการบริการที่ดี

รวมงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐
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ด้านบริหารสำานักงาน

๑.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  

 เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 

 ค่าบริการวิชาชีพและการพัฒนา 

 บุคลากร

๑๙,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างโครงการ 

ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปรึกษา 

๑)  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้  

    สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร 

๒)  เพื่อเพิ่มขวัญ กำาลังใจในการ 

    ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

๑)  บุคลากรมีขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน 

 และมีระเบียบวินัย 

๒)  บุคลากรมีการพัฒนา 

๓)  สถาบันฯ ได้รับการบริการที่ดี

๒. ค่าใช้จ่ายสำานักงาน  

 ค่าเช่าพื้นที่สำานักงาน/ค่าครุภัณฑ์/ 

 ค่าวัสุดอุปกรณ์/ค่าซ่อมแซมบำารุง

 รักษา/ค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 และอินเตอร์เน็ต/ค่าสาธารณูปโภค 

 (น้ำา ไฟ โทรศัพท์)/วัสดุสิ้นเปลือง/ 

 ค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าพาหนะ/ 

 อื่นๆ 

๑๗,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ  

ที่ปรึกษา  ภาคีเครือข่าย 

ผู้ใช้บริการสำานักงาน บุคคลทั่วไป  

หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

๑)  เพื่อความคล่องตัว รวดเร็วในการ  

 ปฏิบัติงาน 

๒)  เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย

 คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ 

 ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 ยิ่งขึ้น 

๓)  เพื่อสนับสนุนภารกิจงาน

 ของสถาบันฯ

๑)  องค์กรมีระบบและวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมและพอเพียง

 ต่อการใช้งาน 

๒)  มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มีเครื่องมือ

 สื่อสารของสถาบันฯ ทำาให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้อย่างรวดเร็ว

 และถูกต้อง 

๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/บุคคลทั่วไป ได้รับการบริการที่ดี

รวมงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐






