
“...ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์
ให้มีกำาลังกายที่แข็งแรง มีกำาลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น

และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอจักได้สามารถนำาพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์
จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำาเร็จได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา...”

พระราชดำารัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช ๒๕๕๙



สารบัญ

สรุปผู้บริหาร	 ๓

ความเป็นมา	มูลนิธิปิดทองหลังพระ	สืบสานแนวพระราชดำาริ	 ๑๒

และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ	

คณะกรรมการ	 ๑๕

หลักการดำาเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน	 ๑๗

กรอบการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ	 ๑๙

สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ	 ๒๔

งบการเงิน	ปี	๒๕๕๘	 ๖๔	

แผนงานในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	 ๘๒



สรุปผู้บริหาร๑

หลังการดำาเนินการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ในพื้นที่ต้นแบบ 

ทั้ง ๕ พื้นที่ ในจังหวัดน่าน อุดรธานี เพชรบุรี กาฬสินธุ์และอุทัยธานี มาได้ ๖ ปี การพัฒนา

ด้านกายภาพ โดยเฉพาะระบบน้ำา สามารถดำาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายในทุกพื้นที่ และยัง

มีการขยายผลวิธีการทำางานแบบปิดทองหลังพระฯ ไปสู่การพัฒนาระบบน้ำาในยุทธศาสตร์ที่  ๑  

สง่เสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตรและชนบท 

ทั่วทั้งจังหวัดน่านและอุดรธานี ในปี ๒๕๕๘

ในปี ๒๕๕๘ ปิดทองหลังพระฯ จึงเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ต้นแบบ 

ดว้ยการใหอ้งคค์วามรู ้รบัฟงัความตอ้งการของราษฎร และรว่มมอืกบัหนว่ยงานและองคก์รตา่งๆ 

แก้ไขปัญหาและพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี ภูมิสังคม และตลาด ซ่ึงผล 

การดำาเนินการสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ต้นแบบทั้ง ๕ พื้นที่ “อยู่รอด” ด้วยการพัฒนา 

แหล่งน้ำา ท่ีสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีรับน้ำาในจังหวัดน่านได้ ๑๑,๔๙๖ ไร่ จังหวัดอุดรธานี ๑,๒๙๗.๔๐ ไร่ 

จังหวัดเพชรบุรี ๔๙๗ ไร่ จังหวัดอุทัยธานี ๗๔๖ ไร่ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕,๙๓๘ ไร่ 

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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ส่งเสริมการเกษตรให้ราษฎรมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนได้ท้ังปี การส่งเสริม 

พืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกที่มีตลาดรองรับแน่นอน ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น 

ข้าวก่ำาลืมผัว พริกซุปเปอร์ฮอต สตรอว์เบอร์รี่ ผักปลอดสารพิษ กล้วยเหลืองนวล เป็นต้น 

รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู เป็ด ไก่ กบ ปลา ฯลฯ สามารถสร้างรายได้ที่น่าพอใจ

ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่ดำาเนินการได้ประสบผลสำาเร็จ เกิดจาก 

ความร่วมมือและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริษัท 

และภาคเอกชนจำานวนมาก ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นกระบวนการ คือ การให้ความรู้ 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ การปรับปรุงบำารุงดิน  

การกำาจัดศัตรูพืช การส่งเสริมความชำานาญและทักษะใหม่ๆ ไปตลอดสิ้นสุดกระบวนการ 

จนถึงการแปรรูปผลผลิต การจัดหาตลาดและการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่

ในปีท่ีผ่านมา มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร 

และชนบท ในการพัฒนาแหล่งน้ำาในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่านและจังหวัดอุดรธานี รวม ๘๐๘ 

โครงการ พื้นที่รับน้ำา ๑๓๘,๖๖๒ ไร่

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน โดยให้

น้ำาหนกักบัการทำางานในทอ้งถิน่ เชน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยั

ศลิปากร และมหาวทิยาลยัราชภฏัในพืน้ที ่ทีม่กีารนำาคณาจารยแ์ละนสิติ นกัศกึษาลงปฏบิตังิาน

ในพื้นที่ ทั้งการศึกษาวิจัย จัดทำาแผนปฏิบัติการ สนับสนุนองค์ความรู้ทุกด้าน ซ่ึงนอกจาก 

จะเปน็การนำาความรูใ้นสถาบนัการศกึษามาเพิม่ศกัยภาพใหก้บัคนในพืน้ทีเ่พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการพัฒนาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้มีการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 

และปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริง เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำาลังสำาคัญใน 

การพัฒนาชนบทต่อไปในอนาคต

ในปี ๒๕๕๘ ยังเป็นปีที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เริ่มทำางานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น 

ในพืน้ทีต่น้แบบ โดยนำาผลการศกึษารปูแบบการสือ่สารและพฤตกิรรมการเปดิรบัสือ่ของประชาชน

ในพื้นที่ต้นแบบ ที่จัดทำาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ 

มาเป็นข้อมูลในการจัดทำาแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสถานี

โทรทัศน์ เคเบิลทีวีท้องถิ่น วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น ควบคู่กับการนำาสื่อมวลชน

จากส่วนกลางศึกษาดูงานในพื้นที่

ทิศทางการดำาเนินงานพื้นที่ต้นแบบของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในปีต่อไป จะยังคงเน้น 

ส่งเสริมองค์ความรู้ และเชื่อมโยงด้านการตลาด ต่อยอดจากการพัฒนาระบบน้ำาที่โครงการ 

ส่งเสริมตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยมีเป้าหมายให้การพัฒนาชุมชนไปสู่ “ระดับพื้นที่ภูมิภาค” (ยั่งยืน) 

โดยแนวทาง คือ ส่งเสริมให้มีแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งระดับ 

ชุมชนและระดับจังหวัด ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการทำาวิสาหกิจชุมชน 

ที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมถือหุ้นและบริหารจัดการเอง และพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนชุมชน 

ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่สามารถอยู่รอดแล้ว ก้าวต่อไปสู่การเป็นชุมชน

พอเพียง และพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด ตามเป้าหมายการทำางานของมูลนิธิปิดทอง 

หลังพระฯ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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สาร
ประธานกรรมการ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะที่ท้าทายในหลายด้าน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

ประเทศ จนส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของส่วนรวม ภาคส่วนต่างๆ พยายามปรับเพื่อให้ประเทศผ่านพ้น

ไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันยังเกิดภัยธรรมชาติ นำามาสู่ภาวะแห้งแล้ง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ 

การผลิตภาคเกษตรกรรม ซึ่งประสบกับปัญหาราคาผลผลิตในตลาดโลกตกต่ำาต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว

ในสภาวการณ์ดังกล่าว ผลการดำาเนินงานของปิดทองหลังพระฯ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ตลอดเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ว่า การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริสามารถ 

เป็นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี ประชาชนในทุกพื้นท่ีต้นแบบยังมีภูมิต้านทานผลกระทบดังกล่าวได้อย่างม่ันคง โดยใช้ 

ความรู้อย่างเหมาะสม ความเพียร และความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปิดทองหลังพระฯ ยังได้รับการยอมรับ

และถูกนำาไปขยายผลทั้งโดยภาคราชการ องค์กรท้องถิ่น เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ซึ่งสะท้อนความยั่งยืน

ของการพัฒนาชนบทอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสถาบนัฯไดม้มีตใิหป้ดิทองหลงัพระฯ เขา้รว่มพฒันาแหลง่น้ำาในพืน้ทีต่น้แบบตามนโยบาย

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) ตลอดจนเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ใหม่ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และการสง่เสรมิศกัยภาพของเกษตรกรตามแนวพระราชดำารใินพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืรว่มกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

และอีกหลายๆ กิจกรรม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวทางของปิดทองหลังพระฯ จะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 

แต่ความสำาเร็จอย่างย่ังยืน จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ผมจึงขอให้กำาลังใจกับทุกท่านในการร่วมกันนำา 

แนวพระราชดำาริไปเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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สาร
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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(หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล)
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

มลูนธิปิดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิและสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมปดิทองหลงัพระ สบืสาน

แนวพระราชดำาริ ดำาเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา ๖ ปี เพื่อทำางานในสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสองประการ คือ การแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชนบทแบบบูรณาการ กับการทำาให้เห็นประจักษ์ในผลสัมฤทธิ์ของการใช้แนวพระราชดำาริเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

จากการทำางานในพื้นที่ต้นแบบ ๕ จังหวัด น่าน อุดรธานี เพชรบุรี กาฬสินธุ์ และอุทัยธานี เห็นผลที่ปรากฏออก

มาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการพัฒนาระบบน้ำาและการส่งเสริมอาชีพ ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายในทุกพื้นที่ 

การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา มีครัวเรือนในพื้นที่ต้นแบบได้รับประโยชน์ประมาณ ๓,๐๐๐ ครัวเรือน การพัฒนา 

ระบบน้ำาสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกสำาหรับการประกอบอาชีพหลังฤดูเก็บเก่ียวประมาณ ๑๘,๗๐๐ ไร่ ซ่ึงทำาให้รายได ้

ของประชากรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองมีนัยสำาคัญ เช่น พื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่านมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๓ 

ในระยะเวลา ๕ ปี หรือในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๔.๖ ต่อปี

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้นแบบได้รับการถ่ายทอดความรู้และการส่งเสริมอาชีพทางเลือกจนเกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

ที่มีการบริหารจัดการโดยชาวบ้านเอง ๓๐ กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ใชน้้ำา กลุ่มพริก กลุ่มสตรอว์เบอร์รี่ กลุ่มโรงสี กลุ่มการตลาด 

ผักปลอดสาร เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ปิดทองหลงัพระฯ ยงัไดน้ำาความสำาเรจ็ไปขยายผลภายใตย้ทุธศาสตรข์บัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน 

จังหวัดน่าน และอุดรธานี โดยร่วมกับจังหวัดและชุมชนพัฒนาระบบน้ำาแล้วเสร็จ ๘๐๐ โครงการ สามารถส่งเสริม

การเกษตรในฤดูแล้งได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริและกระทรวงมหาดไทยยังได้นำาไปขยายผลดำาเนินการในพื้นที่เป้าหมายของยุทธ์ศาสตร์ขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทอีกด้วย

นอกจากน้ี การทำางานของปิดทองหลังพระฯ ยังประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริเพื่อแก้ปัญหาใน

พื้นที่ มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความ

สมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนดูแลและพึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง ผ่านการบูรณาการจากภาคีสำาคัญต่างๆ เช่น ความสำาเร็จของการทำางานเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับ 

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่มาจากทุกภาคส่วน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดำาริ ยังดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการฟาร์ม 

ตัวอย่างฯ สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติฯ เป็นต้น และประการสำาคัญยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งที่นำาเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ตลอดระยะเวลาของการทำางานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ ปี ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ 

ของการบริการจัดการ ระหว่างองค์ความรู้ทันสมัยท่ีถูกนำามาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของแต่ละพื้นท่ี จนเกิดเป็น 

การพฒันาท่ียัง่ยนื และเปน็ทีย่อมรบัของชาวบา้นวา่ ศาสตรพ์ระราชานัน้สามารถแกป้ญัหาและความตอ้งการของชมุชน

ได้อย่างแท้จริง

ความก้าวหน้าท้ังหมดน้ีเป็นผลจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันสร้าง

ประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปในอนาคต.

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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สาร
ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ10



(พลตำารวจเอก เอก อังสนานนท์)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริข้ึน เพี่อส่งเสริมพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาริในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บูรณาการเชื่อมโยง

การใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และจังหวัด กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 

สามารถใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการบริหารจัดการอาชีพและพัฒนาต่อยอดอาชีพ จนสามารถพึ่งตนเองได้ และ

มีรายได้เพียงพอใช้จ่ายภายในครัวเรือน การดำาเนินการในการสืบสานแนวพระราชดำาริในตลอดระยะเวลากว่า ๖ ปี ของ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ สามารถขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำาริให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ใน 

หลายพื้นที่อย่างกว้างขวาง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง รวมทั้งสร้าง 

รายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรากฐานของประเทศโดยแท้จริง

ในโอกาสการจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี ๒๕๕๘ ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ผมขอ 

สง่ความระลกึถงึและกำาลงัใจมายงักรรมการ เจ้าหนา้ทีข่องมลูนธิฯิ ทกุทา่น ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ในสากล อกีทัง้บารมแีหง่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ไดโ้ปรดดลบนัดาล

ประทานพรให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยของเรา 

ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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      มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้สำานักงาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ดำาเนินการจัดตั้ง  “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” 

และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” มีการ 

จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

พันธกิจ
 จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเชื่อมโยง 

องค์ความรู้และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริต่างๆ ภาครัฐ 

เอกชน วิชาการ ท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  

จนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ความเป็นมา
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ

๒

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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วัตถุประสงค์
 ๑. จัดต้ังและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิซึง่เปน็หนว่ยปฏบิตัขิองมลูนธิ ิใหด้ำาเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง

 ๒. ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๒.๑) สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 

    แก่องค์กร ชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ  

    องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ ในการดำาเนินงานที่สอดคล้อง 

    กับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ 

    ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒.๒) สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริ โดยประสานความร่วมมือ 

    กบัศนูยศ์กึษาการพฒันาโครงการสว่นพระองค ์โครงการตามพระราชประสงค ์ 

    โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ องค์กรชุมชน 

    ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กร 

    ทางสังคม  สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับ 

    ความรู้ การต่อยอดชุดความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและ 

    นอกระบบ ตลอดจนการขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 

   ๒.๓) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบันกับแผนชุมชน  

    แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐ 

    ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล

  ๒.๔)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ 

    ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และ 

    เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ

  ๒.๕) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาร ิ

    อย่างต่อเนื่อง

 ๓. เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิการศกึษา และทศันศกึษาทีเ่กีย่วกบัการนำาแนวพระราชดำาริ

ไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔. เพ่ือส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อกิจกรรม

พัฒนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 ๕. ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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ผลผลิตจากการดำาเนินงาน
 ๑. เกิดแนวทางท่ีหลากหลายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอย่าง

ยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ 

 ๒. เกดิการมสีว่นรว่มจากภาคทีกุภาคสว่นในการพฒันายทุธศาสตรช์าต ิและยทุธศาสตร์

สาขาตามแนวพระราชดำาริ

 ๓. เกิดการรับรู้ เข้าใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชน ท้องถิ่น 

ชุมชน ประชาสังคม และนานาชาติ ในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมแก้ไขปัญหาพื้นฐาน 

ที่สำาคัญของประเทศตามแนวพระราชดำาริ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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 ในการประชุมคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที ่

๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำาริ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดังมีรายนาม

ของกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ๓

ศ. นพ.เกษม  วัฒนชัย 
องคมนตรี

ประธานกรรมการ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 
ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

กรรมการและเลขาธิการ

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

กรรมการ

ดร.จิรายุ อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
ผู้อำานวยการสำานักทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ 
กรรมการ

ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ 
รองราชเลขาธิการ

กรรมการ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ 
รองราชเลขานุการในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ

ดร.วิรไท สันติประภพ 
กรรมการและเหรัญญิก

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

และครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสถาบันส่งเสริมและ 

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จำานวน ๑๖ ตำาแหน่ง และคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้มีมติเม่ือ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสถาบันฯ เพิ่มอีกจำานวน ๒ ตำาแหน่ง ดังมีรายนาม 

คณะกรรมการฯ ดังนี้

 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล  ประธานกรรมการ

 ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการ

 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ

 ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

 ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการ

 ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ

 ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ กรรมการ

 เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

 ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรรมการ

 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  กรรมการ

 นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  กรรมการ

 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย  กรรมการ

 นายกสมาคมกำานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย  กรรมการ

 ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม กรรมการ

 ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ  และเลขานุการ

คณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มีหลักในการดำาเนินงานและแนวทาง

การปฏิบัติงาน โดยการน้อมนำาเอาองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ 

ยึดหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ดังนี้

๑. หลักการองค์ความรู้ ๖ มิติ
คือ มิติด้านน้ำา ด้านดิน ด้านเกษตร ด้านพลังงานทดแทน ด้านป่า และด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยปรับให้สอดรับเป็นไปตามสภาพของภูมิสังคมและพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความยากจน เช่ือมโยง 

ความรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน

๒. หลักการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ต้องมีการทำาความเข้าใจในชุมชน เข้าใจในสภาพพื้นที่และภูมิสังคม การเข้าถึงข้อมูล 

การเกบ็ขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิและนำาขอ้มลูมาวเิคราะห ์แลว้จงึเริม่การพฒันาโดยการนำาองคค์วามรูใ้ห้

ชาวบ้านลงมือทำาด้วยตนเอง ปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้เชื่อมความรู้จากหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ 

จากครูภูมิปัญญา ไปให้กับชาวบ้าน

หลักการดำาเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน๔
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๓. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ ๒๓ ข้อ 

 ๑. ระเบิดจากภายใน

 ๒. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก               

 ๓. ทำาตามลำาดับขั้น     

 ๔. ภูมิสังคม 

 ๕. บริการที่จุดเดียว 

 ๖. ใช้อธรรมปราบอธรรม                    

 ๗. การพึ่งตนเอง 

 ๘. พออยู่พอกิน 

 ๙. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

๑๐. ขาดทุนคือกำาไร

 ๑๑. เศรษฐกิจพอเพียง

 ๑๒. ทำางานอย่างมีความสุข

 ๑๓. ความเพียร

 ๑๔. รู้ รัก สามัคคี

 ๑. จะทำาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ

 ๒. ทำางานแบบองค์รวม

 ๓. ไม่ติดตำารา

 ๔. ประหยัด

 ๕. ทำาให้ง่าย

 ๖. การมีส่วนร่วม

 ๗. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม

 ๘. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

 ๙. ปลูกป่าในใจคน

หลักการโครงการ หลักการทรงงาน

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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 คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้วางกรอบการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ไว้ดังนี้

 ๑. นำาเสนอแผนดำาเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน การสง่ผลผลติ จำาแนกกลุม่เปา้หมายเปน็ ๒ ระดบั ระดบัศนูยศ์กึษาการพฒันา โครงการ 

สว่นพระองค ์โครงการตามพระราชประสงค ์โครงการหลวง โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ

และระดับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทาง

สังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ   

กรอบการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ๕

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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 ๒. แผนงบประมาณจะจำาแนกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับแผนงาน ระดับโครงการ และ

ระดับกิจกรรม โดยระดับแผนงานจะสอดคล้องกับผลผลิตที่กำาหนดไว้

 ๓. จำาแนกแผนงานออกเป็น ๔ แผนงาน  คือ

  ๓.๑ งานจัดการความรู้ ประกอบด้วย การรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ 

เป็นคลังความรู้ การนำาองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำาริ ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน  

การจัดทำาคู่มือ ขั้นตอนการพัฒนาและการบริหารโครงการ การติดตามประเมินผล เพื่อเป็น

ตัวอย่างสำาหรับโครงการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ การจัดทำาความรู้พร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถ 

นำาไปปรับใช้กับภูมิสังคมได้ การเชื่อมโยงองค์ความรู้โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมความรู้จากสถาบันการศึกษา 

สู่ชุมชน โดยมีความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษา

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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   ๓.๒ งานสง่เสรมิการพฒันา ประกอบดว้ย โครงการสง่เสรมิการบรูณาการระดบัพืน้ที ่

และโครงการพัฒนาระบบความร่วมมือภาคีเครือข่ายสืบสานแนวพระราชดำาริ มุ่งส่งเสริม 

ความรว่มมอืกบัภาคพีฒันาทกุภาคสว่น ในการแกไ้ขปญัหาความยากจน ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม โดยต้องนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ สนับสนุนให้ชุมชน  

ท้องถิ่นร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก และเป็นเจ้าของการพัฒนา ท้ังนี้ การพัฒนานั้น 

ต้องสอดคล้องกับภูมิสังคมและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับ 

ภาคีพัฒนา ทั้งหน่วยงานพื้นที่ หน่วยงานภารกิจ หน่วยงานนโยบาย และท้องถิ่น ชุมชน องค์กร

ทางสงัคม เพือ่ใหม้โีครงการตน้แบบการพฒันาอยา่งเหมาะสม และสนบัสนนุใหม้โีครงการขยาย

ผลในระดับจังหวัด โดยมีแนวทางหลักคือ ควรเป็นพื้นที่ที่มีการต่อยอดโครงการที่ชุมชน 

ได้ดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอยู่แล้ว หรือชุมชนมีความเข้มแข็งและต้องการดำาเนินการ 

ตามแนวพระราชดำาริ และควรกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ไม่ซ้ำาพื้นที่เดิม 

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ 21



 ๓.๓ งานส่ือสารและภาคีสัมพันธ์ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจ 

แนวพระราชดำาริของประชาชน ส่ือมวลชน ส่งเสริมการสื่อสารเพื่อการรับรู้ เข้าใจ การปรับ

ทัศนคติ ท้ังในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และชุมชน ตลอดจนบทบาทในการเชื่อมโยง

ส่ือมวลชนเรียนรู้ชนบท นำาส่ือมวลชนลงพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ 

การเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน  

 ๓.๔ งานบริหารจัดการสำานักงาน ประกอบด้วย การติดตามสนับสนุนงานฝ่ายต่างๆ 

และงานโครงการอย่างต่อเนื่อง การบริหารการเงิน ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย จัดทำางบการเงิน 

ประจำาปี การบริหารสำานักงาน อำานวยความสะดวกต่อการทำางาน การติดตามประเมินผล 

โดยการพฒันาระบบสารสนเทศ การจดัประชมุคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการ งานธรุการ

ต่างๆ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชดำาริ เห็นชอบกับการทำายุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ดังนี้
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วิสัยทัศน์

ค่านิยมร่วม (shared value)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาเชิงพื้นที่

แบบบูรณาการ
(Area based 

project)

๑
พัฒนาโครงการ

ขยายผล

(Extension

project)

๒
สร้างภาคี

แนวร่วม

๓
สื่อสารกับภาคี

พัฒนาและ

สาธารณชน

๔
พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

องค์กร

๕

๑. สร้างพื้นท่ีต้นแบบ 

การบูรณาการเช่ือมโยง 

ความรู้มาใช้แก้ปัญหา

ได้จริง 

๒. มีระบบการบริหาร

การพัฒนาโดยความ

ร่วมมือหลายฝ่าย

๑. ชุมชนได้ความรู้ที่

สามารถนำาไปประยกุต์

ใช้ได้เร็ว 

๒. ชุมชนสามารถ

แบ่งปัน แลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้การแกไ้ขปัญหา 

และพัฒนาร่วมกับ

ชุมชนอื่น

๓. เกิด อปท.นำาร่อง

ที่มีความพร้อมในการ

ขยายผลความสำาเร็จ

๑ .  เพิ่ มหน่ วยงาน

องค์กรที่จะเป็นแนว

ร่วมเชิงยุทธศาสตร์กับ

สถาบันฯ

๒. มีโครงการความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาคี 

๑. ให้สาธารณชนรับรู้ 

ว่าแนวพระราชดำาริ

สามารถแก้ปัญหาและ

พัฒนาชีวิตความเป็น

อยู่ได้จริง  

๒. ให้ภาคีรับรู้ เข้าใจ 

และขยายผล สู่การ

ปฏิบัติจริง

๑. พฒันากระบวนการ

หลักเพื่อรองรับการ

ทำางานทั้ง ๔ ด้านให้

รวดเร็ว ถูกต้อง

๒. พัฒนาระบบสาร 

สนเทศและฐานข้อมูล 

พัฒนาทักษะบุคลากร

ในการทำางาน

เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยขยายผลแนวพระราชดำาริให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างกว้างขวาง

กลยุทธ์หลัก

๑) ศรัทธาในแนวพระราชดำาริ
๒) เชื่อในพลังของการเรียนรู้

๓) ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือของท้องถิ่น/ชุมชน
๔) ประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากการดำาเนินงานขององค์กร

“เชื่อมโยง และ ร่วมเรียนรู้” (Link & Learn)

ยุทธศาสตร์
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๖ สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ

การดำาเนินการในรอบปี ๒๕๕๘ ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพควบคู่ 

กบัสนบัสนนุการรวมกลุม่ เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน โดยการทำางานรว่มกับ

ภาคเีครอืขา่ยทัง้หนว่ยงานภาครฐั เอกชนและสถาบนัการศึกษา เพือ่สรา้งการพฒันา

ท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ทั้ง ๕ พื้นที่ ในจังหวัดน่าน อุดรธานี 

เพชรบุรี กาฬสินธุ์และอุทัยธานี

หลังจากการพัฒนาด้านกายภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบน้ำา สามารถ

ดำาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายในทุกพื้นที่ และวิธีการดำาเนินงานของปิดทอง 

หลังพระฯ ยังมีการนำาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบน้ำาตามยุทธศาสตร์ที่  ๑ 

ส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรและชนบท เพื่อขยายผลทั่วทั้งจังหวัดน่านและอุดรธานี โดยปิดทอง 

หลังพระฯ เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ในกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง แก่ทีมปฏิบัติงาน

จังหวัดและอำาเภอ 
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การพัฒนาระบบน้ำา

• จังหวัดอุดรธานี

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เสริมฝายอ่างเก็บน้ำา และการส่งน้ำาด้วยระบบท่อตามยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทของจังหวัดอุดรธานี 

๑๒๑ โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ ๑๓๑ หมู่บ้าน ๑๕ อำาเภอ ๒๙,๐๑๓ ไร่

พื้นที่ต้นแบบ
เสริมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายฯ และวางแนวท่อส่งน้ำา ความยาว ๖,๒๙๐ เมตร 

พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๒๙๗ ไร่ บริหารน้ำาโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำา ๕ กลุ่ม

ครัวเรือนในโครงการ
๒๑๔ ครัวเรือน

เริ่มโครงการ
ธ.ค. ๒๕๕๓ ระยะเวลาดำาเนินการ

๕ ปี

• จังหวัดน่าน

พื้นที่ต้นแบบ
๒๑ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอ พื้นที่รับประโยชน์ ๙,๑๑๒ ไร่

โครงการต่อยอดการพัฒนา ในยุทธศาสตร์จังหวัด “สร้างเมืองน่าน น่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำา” 
พื้นที่รับประโยชน์ ๔,๙๓๑ไร่

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เสริมฝายอ่างเก็บน้ำา และการส่งน้ำาด้วยระบบท่อตามยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทของจังหวัดน่าน 
๕๙๑ โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ ๘๙,๐๐๘ ไร่

ครัวเรือนในโครงการ
๑,๗๙๓ ครัวเรือน

เริ่มโครงการ
๒๕๕๓ ระยะเวลาดำาเนินการ

๕ ปี

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ 25



ครัวเรือนในโครงการ
๓,๕๗๓ ครัวเรือน

เริ่มโครงการ
ม.ค. ๒๕๕๖ ระยะเวลาดำาเนินการ

๒ ปี

พื้นที่ต้นแบบ
ขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย เพิ่มปริมาณน้ำาเก็บกักจาก ๑.๐๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร

เป็น ๖.๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาระบบกระจายน้ำาด้วยสถานีสูบน้ำาพลังไฟฟ้า ๓ สถานี 
พื้นที่รับน้ำา ๕,๙๓๘ ไร่ ใน ๒๖ หมู่บ้าน ๒ อำาเภอ 

• จังหวัดเพชรบุรี

ครัวเรือนในโครงการ
๑๓๘ ครัวเรือน

เริ่มโครงการ
ธ.ค. ๒๕๕๕ ระยะเวลาดำาเนินการ

๓ ปี

พื้นที่ต้นแบบ
ก่อสร้างฝายเกษตร ๒ ตัว สระเก็บน้ำา ๒ สระ ความจุรวม ๒,๘๐๐ ลบ.ม. และการสูบน้ำาด้วยพลังแสงอาทิตย์
พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๒ ไร่

โครงการชลประทานเพชรบุรี มีแผนการดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็ก

• จังหวัดกาฬสินธุ์
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ครัวเรือนในโครงการ
๔๐๓ ครัวเรือน

เริ่มโครงการ
ก.พ. ๒๕๕๖ ระยะเวลาดำาเนินการ

๒ ปี

พื้นที่ต้นแบบ
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ดีน้อยฯและระบบท่อส่งน้ำา
ก่อสร้างฝายเพื่อการเกษตร ฝายเพื่อการอุปโภคบริโภค ๕ ตัว ต่อท่อส่งน้ำาและปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำา
ก่อสร้างฝายอนุรักษ์ ๒๓ แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๑๙๕ ไร่ ๒ งาน

• จังหวัดอุทัยธานี
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๒๐
๐

๔๐

๖๐

๘๐
ผลผลิตถังต่อไร่

๓๙ ถัง

๖๙ ถัง

ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย ๓๙ ถังต่อไร่เป็น ๖๙ ถังต่อไร่ เพียงพอต่อการบริโภคของครัวเรือนทั้งปี

กล้วยน้ำาว้าเหลืองนวล มีเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำาว้าจำาหน่าย ๓๓๒ ราย รายได้รวม ๓๘๐,๘๓๒ บาท

พืชผักสวนครัวปลูกในพื้นที่ว่างของครัวเรือน ๑,๕๔๓ ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายเดือนละ ๓๐๐ บาท  
สร้างรายได้เดือนละ ๓๐๐ บาท

พืชหลังนา ๕ ชนิด หน่อไม้ฝรั่ง พริก ใบยาสูบ ถั่วลันเตา บล็อกโครี่ ข้าวโพดหลังนา แบบปลอดสารพิษ 
โดยมีบริษัทเอกชนมาให้ความรู้และควบคุมคุณภาพการผลิต ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ เทคนิควิธีการปลูก การดูแล 
และเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐานสำาหรับส่งออกจำาหน่าย สร้างรายได้เสริม ๕๙๔,๙๓๙ บาท เฉลี่ยรายละ  
๔,๒๑๙ บาท

พืช 
ผักสวนครัว

พืชหลังนา 
๕ ชนิด

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ต้นแบบทั้ง ๕ จังหวัด ในปี ๒๕๕๘ ปิดทองหลังพระฯ 

ดำาเนินการด้วยการให้องค์ความรู้ รับฟังความต้องการของราษฎรเป็นหลัก จากนั้นจะเป็น 

ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 

ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

• จังหวัดน่าน

ข้าว

กล้วยน้ำาว้า
เหลืองนวล
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ในปี ๒๕๕๘ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับได้แก่



ลูกเดือย พื้นที่เป้าหมายปลูก ๒๗๒ ไร่ ๑๑๖ ราย เพิ่มจากปี ๒๕๕๗ ที่มีผู้ปลูก ๔๘ ราย ๑๓๒ ไร่ ๓ งาน 
ผลผลิตลูกเดือยรวม ๓๘,๘๒๓ กิโลกรัม เฉลี่ยไร่ละ ๒๙๔ กิโลกรัม สร้างรายได้ ๔๖๕,๘๗๖ บาท เฉลี่ยไร่ละ 
๓,๕๒๙ บาท ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เนื่องจากได้ราคาดีกว่า

ข้าวก่ำาพันธุ์ลืมผัว ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP และ GI มีผู้ปลูก ๘๘ ราย 
๑๖๗ ไร่ ราคาประกัน ๒๕ บาท ปีนี้ทำาเมล็ดพันธุ์ขายปีแรก กิโลกรัมละ ๔๐ บาท

พริกซุปเปอร์ฮอทมาตรฐาน GAP มีผู้ปลูก ๓๙ รายพื้นที่ ๔๖ ไร่ สร้างรายได้ ๕๕๔,๓๔๓ บาท 
เฉลี่ยไร่ละ ๑๒,๐๕๑ บาท โดยมีต้นทุนอยู่ที่ไร่ละ ๓,๔๐๐ บาท

พริกเขียวมณี ผู้ปลูก ๕ ราย พื้นที่ ๑๐ ไร่ สร้างรายได้ ๘๙,๔๘๘ บาท

๕๐
๐

๑๐๐

๑๕๐

ผู้ปลูก/ไร่

๔๘ ราย
๑๓๒ ไร่ ๓ งาน

๑๑๖ ราย

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

๕๐
๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐
พื้นที่ปลูก/ไร่

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

มีพื้นที่ปลูก ๑๗๖ ไร่

มีผู้ปลูก ๑๐๒ รายพื้นที่ ๒๓๗ ไร่
รายได้จากการจำาหน่ายรวม ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

งาม่อน มีผู้ปลูก ๑๐๒ รายพื้นที่ ๒๓๗ ไร่ เพิ่มจากปี ๒๕๕๗ ที่มีพื้นที่ปลูก ๑๗๖ ไร่ มีรายได้จากการ
จำาหน่ายรวม ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 กระเจี๊ยบแดง บริษัทศุภดิถีรับซื้อกิโลกรัมละ ๑๘๐ บาท

ลูกเดือย

ข้าวก่ำา
พันธุ์ลืมผัว

พริก
ซุปเปอร์ฮอท
มาตรฐาน GAP

พริก
เขียวมณี

งาม่อน

กระเจี๊ยบแดง
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หน่วยงานราชการจำานวนมากได้เข้ามาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร 

เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ สนับสนุนความรู้การปลูกข้าวทำาเมล็ดพันธุ์ และตรวจขั้นตอน 

การจัดการแปลงเป็นระยะเพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐานตาม GAP ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 

ศนูยว์จิยัขา้วสะเมงิ มลูนธิชิยัพฒันา สนบัสนนุเมลด็พนัธุข์า้วเหนยีวดำาพนัธุล์มืผัว ๗๓๔ กิโลกรมั

และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการในการเก็บคัดเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตเมล็ดข้าว 

พันธุ์ดีของจังหวัดน่าน ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ 

ในการทดลองปลูกในพื้นที่ ๑๐๐ กิโลกรัม และลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันโรค

กรมวิชาการเกษตร จังหวัดน่าน ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่ต้นแบบ อำาเภอ 

สองแคว มีการปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP เพื่อประกันคุณภาพสินค้า สามารถส่งออก 

ต่างประเทศได้ เทศบาลตำาบลยอด อำาเภอสองแคว ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ 

ไว้บริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการความมั่นคงทางอาหาร โดยสนับสนุน 

เมล็ดพันธุ์ พันธุ์ปลา กบ กศน.ตำาบลยอด อำาเภอสองแคว สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเชื้อเห็ด

นางฟ้าให้กับเกษตรกรพื้นที่ต้นแบบ ตำาบลยอด อำาเภอสองแคว 
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สำานักงานพัฒนาท่ีดินน่านสนับสนุนโดโลไมท์เพื่อมาปรับปรุงดินพื้นที่ต้นแบบ อำาเภอ 

สองแคว ๘,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก ปศุสัตว์อำาเภอท่าวังผา สนับสนุน

อุปกรณ์ เช่น ตาข่ายกั้นเล้าไก่พร้อมวัคซีนสัตว์ ให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านน้ำาป้าก พร้อมทั้งทำา 

การผสมเทียม โค กระบือ ให้เกษตรกรบ้านน้ำาป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง สำานักงานกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณต่อยอดกองทุนสุกรบ้านน้ำาป้าก อำาเภอ

ท่าวังผา โดยให้ชาวบ้านบริหารจัดการเอง สำานักงานปศุสัตว์อำาเภอสองแคว สนับสนุนวัคซีนไก่ 

เพือ่ลดอตัราการตายของสตัวป์กีในพืน้ทีต่น้แบบ อำาเภอสองแคว ปศสุตัวอ์ำาเภอเฉลมิพระเกยีรติ

สนับสนุนวัคซีนปากเท้าเปื่อย เกลือแร่ชนิดก้อน และยาถ่ายพยาธิ สำาหรับรักษาสัตว์และป้องกัน

โรคระบาดในพื้นที่
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สำานักงานพลังงานจังหวัด สนับสนุนเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นท่ีต้นแบบ 

ทั้ง ๓ อำาเภอ รวม ๗ เครื่อง เพื่อต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำาพริกแห้ง การตาก

เมล็ดกาแฟ สำานักงานเกษตรอำาเภอสองแควและมูลนิธิศุภนิมิต สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ 

องค์ความรู้การทำาสารชีวภัณฑ์ เช่น บิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์มา น้ำาหมักจุลินทรีย์ ให้กับเกษตรกร

พื้นที่ต้นแบบ อำาเภอสองแคว เพื่อลดรายจ่ายในการใช้สารเคมีในการปลูกพืช ศูนย์ส่งเสริม 

และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) อบรมเสริมความรู้การผลิตกล้วยฉาบ 

ให้แก่กลุ่มกล้วยฉาบบ้านห้วยฟอง ตำาบลขุนน่าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน 

เครื่องซีลถุง พร้อมท้ังสอนวิธีการทำาน้ำายาอเนกประสงค์ให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านสะจุก เพื่อเพิ่ม

มูลค่า สร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม และเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน สำานักงานพัฒนาชุมชน 

อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตกล้วยฉาบ ให้แก่ 

หมู่บ้านห้วยกานต์ น้ำาช้าง ห้วยฟอง 
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ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนอาชีพ เช่น สโมสรโรตารีน่าน สนับสนุนพันธุ์เป็ด ๓๔๕ ตัว 

และเมล็ดพันธุ์พริกซุปเปอร์ฮอทให้กับเกษตรผู้ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอทรายใหม่ สมาคมผู้ค้า 

เมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยมอบเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ เพื่อบริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือน 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำาหรับปลูกหลังนาในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที ่

รับประโยชน์ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายฯ จังหวัดน่าน โครงการธรรมชาติปลอดภัย 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์สนบัสนนุเปด็ไขแ่ละอาหารเลีย้งเปด็ ๒๓๕ ตวั และสนบัสนนุการตัง้กองทนุ

ต่อยอดการแปรรูปไข่เค็ม ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้การทำาเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

ภายใต้ช่ือ  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จังหวัดลพบุรี มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

ธรรมศาสตร์ ๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ๗๗ ราย ในพื้นที่โครงการฯ ๑๖๔ ไร่

นอกจากน้ี ยังมีภาคเอกชนและหน่วยงานราชการเข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ 

ความชำานาญและทักษะใหม่ๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานราชการ เพื่อนำาความรู้ใหม่ 

ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต เช่น บริษัทศุภดิถี  และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้ามาส่งเสริม

ความรู้เรื่องการปลูกข้าวเพ่ือทำาเมล็ดพันธุ์ เช่น ข้าวก่ำา (ลืมผัว) ข้าวหอมทับทิม เพื่อให้ได้

มาตรฐาน GAP และมีคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ ตั้งแต่ข้ันการเตรียมพื้นท่ี การให้ปุ๋ย 

ตามระยะเวลา การสังเกตสีใบของข้าว การสังเกตระยะการออกดอก รวมถึงการเก็บเก่ียว 

ในระยะที่เหมาะสม ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ให้ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก่ำาพันธุ์ลืมผัว 

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดน่าน บริษัท สยามบานาน่า จำากัด จังหวัด

กาญจนบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกล้วยทอดกรอบ ให้เกษตรกรทั้งจากพื้นที่ต้นแบบ 

และพื้นที่ขยายผล รวมทั้งรับซื้อผลผลิต ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา 

ให้ความรู้ในการผลิตกล้วยฉาบ และการทำาน้ำายาอเนกประสงค์ เทศบาลตำาบลยอด อำาเภอ 

สองแคว จัดอบรมการบรหิารจดัการโฮมสเตยใ์หแ้กช่มุชนตำาบลยอด สำาหรบัรองรบัการทอ่งเทีย่ว

เชิงนิเวศ และสำานักงานพลังงานจังหวัดน่าน อบรมให้ความรู้เรื่องการทำาบ่อแก๊สชีวภาพให้

เกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบทั้ง ๓ อำาเภอ 
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ในพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดอุดรธานี ผลการความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

ต้ังแต่การตรวจสอบคุณภาพดินและให้คำาแนะนำาในการใช้ปุ๋ยปรับปรุงบำารุงดินให้กับเกษตรกร 

ท่ีเข้าร่วมโครงการผู้ปลูกข้าวปลอดภัยและโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าว  

(การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรปีที่ ๒) การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

อุดรธานี และการจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยสำานักงานเกษตรอำาเภอ 

ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี การทำาสารสกัดไล่แมลงศัตรูพืช การทำาปุ๋ยหมัก 

น้ำาหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและการทำาปุ๋ยอัดเมล็ดจำาหน่าย ทำาให้เกษตรกรในพื้นที่

ต้นแบบบ้านโคกล่ามและแสงอร่าม อำาเภอหนองวัวซอ ลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น

• จังหวัดอุดรธานี

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ34



จากผลผลิตข้าวต่อไร่ ๓๓๕ กิโลกรัมต่อไร่ ในปี ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นโดยลำาดับ เป็น ๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

พืชหลังนาที่ส่งเสริม ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ปอเทือง ถั่วลิสง พืชผักสวนครัวผสมผสาน เป็นต้น มีเกษตรกร 
ผู้ปลูก ๖๓ ราย พื้นที่ ๒๓๔.๗๕ ไร่ สามารถลดรายจ่ายค่าอาหารและปรับปรุงบำารุงดิน และมีรายได้หลังหัก 
ต้นทุนแล้ว ๒๕๓,๔๖๙ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ท่ีมีผู้ปลูกพืชหลังนา ๔๑ ราย พ้ืนท่ี ๕๓.๑ ไร่ มีรายได้ 
๑๖๐,๒๔๙ บาท

 

ผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่ ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๓

ผลผลิตข้าวกิโลกรัมต่อไร่

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

๖๐๐

๔๕๐

๓๐๐

๑๕๐

๐

ผู้ปลูกพืชหลังนา ๔๑ ราย
พื้นที่ ๔๓.๐ ไร่

ผู้ปลูกพืชหลังนา ๖๓ ราย
พื้นที่ ๒๓๔.๗๕ ไร่

๑๖๐,๒๔๙ ๒๕๓,๔๖๙

หมูเหมยซาน 
การเลี้ยงหมูเหมยซาน

มีผู้เลี้ยง ๑๗ ราย

มีแม่พันธุ์ ๓๑ ตัว

พ่อพันธุ์ ๓ ตัว

ลูกสุกร ๗๐ ตัว

ไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดรายจ่าย  

และขายเมื่อเหลือจากการบริโภค  

มีสมาชิกเริ่มต้น ๑๐ ราย ไก่ไข่ ๑๐๐ ตัว

และจะขยายผลให้เกษตรกรรายอื่น 

ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙

๖๐๐

๓๓๕

ข้าว

พืชหลังนา
๕ ชนิด

รายได้หลังหักต้นทุนแล้ว/บาท

๔๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๐
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ปี ๒๕๕๕
ผู้ปลูก ๔๕ ราย พื้นที่ ๙๐ ไร่

รายได้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๕๗
ผู้ปลูก ๓๘ รายพื้นที่ ๙๐ ไร่

รายได้ ๓๔๔,๒๓๖ บาท

ปลูกข้าว

ระยะเวลา ๑๐ เดือน (มกราคม-ตุลาคม)

รายได้จากการปลูกข้าว/กล้วยเหลืองนวลต่อปี

ปลูกกล้วยเหลืองนวล

ในพื้นที่ต้นแบบบ้านโป่งลึก-บางกลอย อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงมีหลาย 

หน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุน เช่น ครูภูมิปัญญาต่างๆ สำานักงานเกษตรอำาเภอแก่งกระจาน 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ฯลฯ ทั้งด้านองค์ความรู้ในการปลูกข้าว การทำาปุ๋ย

และการปรับปรุงบำารุงดิน การสนับสนุนกล้าไม้ผล และสัตว์เลี้ยง ทำาให้ชาวปกากะญอในพื้นที่ 

รอดพน้จากปญัหาการขาดแคลนน้ำาเพือ่การเกษตร  ดนิขาดความอดุมสมบรูณ ์ ผลผลติทางการ

เกษตรต่ำา มีข้าวและแหล่งอาหารไม่เพียงพอการบริโภคในครัวเรือน จนมีอาหารเพียงพอ 

และมีรายได้จากการทำาการเกษตรในพื้นที่ลาดเอียง

มีผู้ปลูกข้าวทั้งหมด ๔๒ ราย (ทั้งแบบข้ันบันไดและแบบด้ังเดิม) ลดลง ๑๙ ราย จากปี ๒๕๕๗ 
เนื่องจากพื้นที่จำากัดและขาดความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนมีโครงการ ผลผลิตข้าว
ในปี ๒๕๕๗ เฉลี่ย ๑๗๘.๕๙ กิโลกรัมต่อไร่ ก็ยังสูงกว่าในปี ๒๕๕๕ ที่มีผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๓๕ กิโลกรัม
ต่อไร่

เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกข้าว มีผู้ปลูก ๓๘ ราย ในพื้นที่ ๘๐ ไร่ ในระยะเวลา ๑๐ เดือน (มกราคม 
-ตุลาคม) สร้างรายได้ ๓๔๔,๒๓๖ บาท ซึ่งดีกว่ารายได้จากการปลูกข้าวในปี ๒๕๕๗ พื้นที่ ๙๐ ไร่ ๔๕ ราย 
เกษตรกรมีรายได้เพียง ๑๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ข้าว

กล้วย
เหลืองนวล

• จังหวัดเพชรบุรี

จำานวนข้าวที่ปลูกได้แต่ละปี
ปี ๒๕๕๗

เฉลี่ย ๑๗๘.๕๙ กิโลกรัมต่อไร่ ปี ๒๕๕๕
เฉลี่ย ๑๓๕.๐๐ กิโลกรัมต่อไร่

ผู้ปลูกข้าวทั้งหมด ๔๒ ราย (ทั้งแบบขั้นบันไดและแบบดั้งเดิม)
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ไก่
ในปี ๒๕๕๗

มีผู้เลี้ยงไก่ ๒๐ ราย

ออกลูกคอกแรก ๑๙๕ ตัว

มีไก่ในขณะนี้ ๓๒๔ ตัว

หมู
ในปี ๒๕๕๗ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๔ ราย

หมูคอกแรก มีผลผลิต ๓๙ ตัว

ในปี ๒๕๕๘ มีเกษตรกร

แจ้งความประสงค์ 

ที่จะเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้น

เป็ดเทศ
ในปี ๒๕๕๗ 

มีผู้เลี้ยงเป็ดเทศ ๒๐ ราย ออกลูก

คอกแรก ๒๔๘ ตัว มีเป็ดในขณะน้ี ๓๒๑ ตัว 

เริ่มมีรายได้จากการขายในหมู่บ้าน

ราคากิโลกรัมละ ๘๐ บาท ๑๐ ตัว  

เป็นเงิน ๑,๕๖๐ บาท

มีผู้ร่วมโครงการ ๗๕ ราย ที่ได้รับกล้าไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำาไย ลองกอง ส้มโอ มะขาม 
ละมุด มะนาว ฯลฯ ไปปลูกแซมต้นกล้วยบริเวณคันนาเพื่อให้เกิดรายได้ระยะยาวอย่างมั่นคงในอนาคต

การพัฒนารูปแบบ
การเกษตรในสภาพ

พื้นที่ลาดเอียง

การส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์
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ในปี ๒๕๕๘ มีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการจัดทำาแปลงต้นแบบ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ๔ ราย ซึ่งประสบความสำาเร็จในการประกอบอาชีพ ทั้งการเลี้ยงเป็ดในบ่อ 

ดักตะกอน เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ พืชสวน ข้าว ผักสวนครัว ทำาให้ในปี ๒๕๕๙ มีชาวบ้านที่สมัครใจ

ร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ิมเติมอีก ๒๓ ราย รวมทั้งจัดทำาโครงการธนาคารอาหารชุมชน โดยให้ 

อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน ทดลองเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ปลา กบ การทำาปุ๋ยหมัก พืชผักสวนครัว  

เตาอิวาเต๊ะ เพื่อเน้นให้เกษตรกรให้ความสำาคัญกับแหล่งอาหาร ขณะเดียวกันก็ใช้พื้นที่ที่ดำาเนิน

กิจกรรมนี้ เป็นแปลงสาธิตแก่เกษตรกรและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

การจดัทำาโครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้น ผกัสวนครวัทีป่ลกูทัง้ ผกัแส ้ถัว่กะหรา่ง แตงเปรีย้ว ฟกัทอง

พื้นเมือง พริกกะเหรี่ยง ตะไคร้ ข่า มะนาว ฯลฯ การเล้ียงปลาดุกในบ่อดิน เล้ียงเป็ด ไก่ 

เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ในช่วง ๓ เดือน สามารถขยายผลให้เกษตรกรได้จาก ๙ ราย 

เป็น ๑๓ ราย

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพัฒนาเรื่องพืชสมุนไพรในพื้นที่โป่งลึก-บางกลอย  เนื่องจาก 

ในพ้ืนท่ีป่าแก่งกระจานมีพันธุ์พืชท่ีมีสรรพคุณรักษาโรคอยู่มากและมีผู้ที่มีความรู้เรื่องสมุนไพร

รักษาโรคต่างๆ จึงมีการส่งเสริมการเดินท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ด้านสมุนไพร โดยมีอาจารย์ 

ภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ปรึกษา 
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การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ อำาเภอร่องคำา-กมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการดำาเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ 

ในปี ๒๕๕๗ และระยะท่ี ๒ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ หลังจากการวิเคราะห์ดิน 

ก้นหนองที่นำามาถมในแปลงชาวบ้าน และส่งเสริมการจัดปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำารุงดินให้ 

เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยความร่วมมือของทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน

กาฬสินธุ์ เกษตรอำาเภอร่องคำา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปราชญ์

ชาวบ้าน และฟื้นฟูโรงปุ๋ยที่มีในชุมชนให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงบำารุงดินสามารถผลิตปุ๋ยได้ ๑,๒๙๐ กระสอบ กระสอบละ ๕๐ กิโลกรัม จำาหน่าย 

ในราคากระสอบละ ๓๐๐ บาท ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้วยความร่วมมือ 

จากหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ผักปลอดภัย
มีการเชื่อมโยงความร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริม 

การปลูกผักในโรงเรือนตลอดปี จาก

เกษตรกรนำาร่อง ๑๐ ราย ในปี ๒๕๕๗  

 ขยายผลเกษตรกร ๘๐ ราย

มะเขือเทศ
เพื่อส่งผลผลิตให้กับโรงงานหลวง

อาหารสำาเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

ในราคาประกันกิโลกรัมละ ๒.๓๐ บาท

มีผู้เข้าร่วมโครงการ

๔๘ ราย ๕๓ ไร่ กล้วย 
สนับสนุนหน่อกล้วยหอมทอง

ให้กับเกษตรกร ๒๕๘ ราย

๓,๘๖๖ หน่อ

กล้วยน้ำาว้า ๗๗ ราย

๑,๗๗๖ หน่อ

ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัยสูง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เนื่องจาก

ต้นทุนการผลิตข้าวเฉล่ียสูงถึงไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท แต่ผลผลิตได้เฉล่ียเพียง 

๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็นรายได้เพียง ๓,๕๐๐ บาท โดยใช้วิธีการ 

ข้าวต้นเดียว ข้าวนาหว่าน ข้าวนาโยนและข้าวนาดำาในแปลงของชาวบ้านที่ 

สมัครใจเรียนรู้เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบลดต้นทุนใน

ระยะต่อไป

เสนอเมนูทางเลือกให้กับชาวบ้าน ได้แก่ ถั่วลิสง แตงโม แตงไทย มันเทศ

และข้าวโพดหวานท่ีมีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน โดยทำาการเพาะปลูกให้แล้ว

เสร็จก่อนสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ข้าว

พืช
หลังนา
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เป็ดเทศ

ไก่ไข่

การเลี้ยงสัตว์

ปี ๒๕๕๗
สมาชิก ๑๐ ราย

จำานวนไก่ไข่ ๑๐๐ ตัว

ปี ๒๕๕๗
สมาชิก ๖ ราย

จำานวนเป็ดเทศ ๖๐ ตัว

ปี ๒๕๕๘
สมาชิก ๓๒ ราย

จำานวนไก่ไข่ ๓๒๐ ตัว

ปี ๒๕๕๘
สมาชิก ๕๗ ราย

จำานวนเป็ดเทศ ๑,๓๑๑ ตัว

หมูหลุม

ปี ๒๕๕๗
สนับสนุนลูกหมู

ให้ชาวบ้าน ๒๓๔ ตัว

ปี ๒๕๕๘
ขยายผลทั้งในและนอกพื้นที่

มีพ่อแม่พันธุ์ ๒๓๑ ตัว ลูกหมู ๑๖๘ ตัว
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ส่งเสริมให้กับสมาชิก ๕๐ ราย 
จำานวน ๖๐,๐๐๐ ตัว

กบ

ปลา

ประมง

จัดต้ังธนาคารกบ ๔ ศูนย์ดำาเนินการโดยชาวบ้าน เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์กบที่ได้มาตรฐาน โดยทั้ง ๔ ศูนย์ 
ต้องเพาะพันธุ์กบและกระจายให้กับสมาชิกใหม่ปีละ ๑๐ รายต่อศูนย์ต่อปี จำานวน ๑,๒๐๐ ตัว

ส่งเสริมปลาตะเพียน ๒๒ ราย จำานวน ๕๕,๐๐๐ ตัว ปลานิล ๒๒ ราย จำานวน ๕๕,๐๐๐ ตัว ปลาดุกเชิงพาณิชย ์
๗๖ ราย จำานวน ๑๙๐,๐๐๐ ตัว
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ปี ๒๕๕๕
ผู้ปลูก ๔๕ ราย พื้นที่ ๙๐ ไร่

รายได้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๕๘
ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน
มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวม ๒๙๕ ราย

ผู้ปลูก ๓๘ ราย พื้นที่ ๙๐ ไร่
รายได้ ๓๔๔,๒๓๖ บาท

กล้วย
น้ำาว้า

พันธ์ุปากช่อง ๕๐

หลังดำาเนินการในพื้นที่ต้นแบบ ๔ หมู่บ้าน ในตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  

ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขาแข้งกับป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวยและ 

ปา่หว้ยกระเวน พืน้ที ่๒๑,๖๐๐ ไร ่มาได ้๒ ป ีโดยเริม่ตน้จากการสำารวจรงัวดัพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน์

ของราษฎร สำารวจแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จากนั้นจึงเป็นการพัฒนา 

ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

สำานักงานทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๔ สาขานครสวรรค์ กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักรจังหวัดอุทัยธานี สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี 

ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง ตามเป้าหมายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ทุกครัวเรือนมีอาหารพอกิน

ตลอดท้ังปี ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ภาคเกษตรด้วยการเสนอรูปแบบการเกษตรทางเลือกให้

ชาวบ้านที่พร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ สร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด 

มันสำาปะหลัง เพื่อลดการแผ้วถางขยายพื้นที่การทำาเกษตรของราษฎรในพื้นที่

• จังหวัดอุทัยธานี

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ 43



สตรอว์
เบอร์รี่
พันธ์ุพระราชทาน ๘๐

ปี ๒๕๕๗
ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๖ ราย

พื้นที่ปลูก ๒๔ ไร่ ผลผลิตรวม ๔,๐๐๐ กิโลกรัม
เฉลี่ย ๒๓๕ กิโลกรัมต่อไร่

ราคาอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ ๑๕๐-๓๐๐ บาท
สร้างรายได้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยไร่ละ ๗๐,๕๘๘ บาท

ปี ๒๕๕๘
สนับสนุนต้นพันธุ์ ๑๒๓,๐๗๑ ต้น

ให้ผู้ปลูก ๖๕ ราย พื้นที่ปลูก ๑๖ ไร่
เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙

ไม้เศรษฐกิจ
ปี ๒๕๕๘ 

สนับสนุนการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ

เช่น ทุเรียน เงาะ มะพร้าวน้ำาหอม อะโวคาโด

รวม ๑๕,๖๙๐ ต้น

ให้กับราษฎร ๓๑ ราย

กะหล่ำาปลีหัวใจ 
มีการส่งเสริม

ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๔ ราย 

เพื่อสร้างรายได้เสริมช่วงการท่องเที่ยว

ของพื้นที่ตำาบลแก่นมะกรูด
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การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับชุมชน ด้วยการลดต้นทุน 

การผลิต จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตระดับชุมชนเพื่อให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น 

ทั้งคุณภาพและปริมาณในปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน มีกองทุนกลุ่มอาชีพที่บริหาร

จัดการโดยชุมชน ๑๐ กองทุน ได้แก่ กองทุนปุ๋ย กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนอาหารสัตว์ กองทุน

สุกร กองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์ กองทุนแปรรูปน้ำาพริกมะแขว่น กองทุนโรงสีข้าว กองทุน 

เครื่องบดข้าวโพด กองทุนแหย่งและกองทุนผู้ใช้น้ำา มีเงินหมุนเวียนในกองทุนที่อำาเภอท่าวังผา 

๔๙,๙๔๗ บาท อำาเภอสองแคว ๓๓๑,๗๘๑ บาท และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ๗๕,๙๕๘ บาท

การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
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พ้ืนท่ีต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

๑๐ กองทุน คือ กองทุนปุ๋ย กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก กองทุนเป็ด กองทุนหมู 

กองทุนศึกษาดูงาน กองทุนตลาด กลุ่มผู้ใช้น้ำา กองทุนโรงสีข้าวและกองทุนยาและเวชภัณฑ์ 

ซึง่มคีณะกรรมการบรหิารจัดการกลุม่ตวัเองและเชือ่มโยงการทำางานรว่มกนัระหวา่งกองทนุตา่งๆ 

เริ่มมีการจัดต้ังกลุ่มหรือกองทุนแรกที่พื้นที่ต้นแบบบ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี 

คือกลุ่มแม่บ้านทำาอาหารประกอบการเล้ียงรับรองคณะศึกษาดูงาน มีสมาชิก ๓๐ ราย โดยมี

สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 

ในกองทุนหลังการปันผล ปี ๒๕๕๗ จำานวน ๙๐,๐๐๖ บาท และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

บริหารจัดการน้ำาบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึก และคณะกรรมการกลุ่มผู้เล้ียงสุกรและกลุ่ม 

ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในระยะต่อไป 

พืน้ทีโ่ครงการขดุลอกแกม้ลงิหนองเลงิเปอืยฯ จงัหวดักาฬสนิธุ ์หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ เช่น กองทุนพืชแปลงรวม กองทุนผักปลอดสาร (เครือข่ายผัก

ปลอดภัยจากสารพิษ) กองทุนหมู กองทุนสัตว์ปีก กองทุนประมง ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน 

การบรหิารจดัการดว้ยตนเอง และสามารถนำาปจัจยัทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุในครัง้แรกเพยีงครัง้เดยีว

มาขยายผลต่อให้คนในชุมชนได้เอง และมีกองทุนที่เกิดจากข้อเสนอของชุมชนเอง เช่น การจัด

ตั้งโรงสีข้าวชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามัคคีชาวนา และกองทุนกล้วย เป็นต้น
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สำาหรับพื้นที่ต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี มีการสนับสนุนเกิดการรวมตัวกัน

ในรูปแบบกลุ่มสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน เช่น การรวมกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา

ระบบน้ำาเพื่อการเกษตร ๕ ลำาห้วย ที่มีการตั้งกติกาการใช้น้ำาและคณะกรรมการบริหารจัดการ

และมีการรวมกลุ่มโดยธรรมชาติ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการตามแนวทางสหกรณ์ โดยมี 

หน่วยงานราชการเป็นพี่เลี้ยง คือ กลุ่มเกษตรแก่นมะกรูด มีสมาชิก ๗๕ คน เงินทุน ๑๕,๐๐๐ 

บาท กลุ่มไม้ผลเศรษฐกิจ มีสมาชิก ๓๓ คน เงินทุน ๒๓,๓๙๐ บาท

น่าน
๑๐ กองทุน

อุดรธานี
๑๐ กองทุน

อุทัยธานี
๗ กลุ่ม

เพชรบุรี
๔ กองทุน

กาฬสินธุ์
๘ กองทุน
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การดำาเนินการในพ้ืนท่ีต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ตลอด ๖ ปีที่ผ่านมา ยังได้รับความ 

รว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

มีการทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการดำาเนินงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนา

ชนบท กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ในพื้นที่

หมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระ จังหวัดน่าน อุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี และกาฬสินธุ์  

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะดำาเนินการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาชนบท 

ในพืน้ทีต่น้แบบปดิทองหลงัพระฯ ทัง้ ๕ พืน้ที ่เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถอยูร่อดในระดบัครวัเรอืน 

ก้าวไปสู่ชุมชนพอเพียง และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ 

และสง่เสรมิใหเ้กดิการดำาเนนิการศกึษา วจิยัและพฒันารว่มกนั เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพของนกัวจิยั 

และบุคลากรของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ  

ที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้งานในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระฯได้อย่างเหมาะสมและ 

ให้ใช้ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน และ 

หอ้งปฏบิตักิารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในรายโครงการวจิยัยอ่ยทีด่ำาเนนิการรว่มกนั เพือ่สนบัสนนุกจิกรรม

ร่วมมือทางวิชาการ เช่น สัมมนาวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานของบุคลากร

ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

ความร่วมมือกับภาคีสถาบันการศึกษา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสรุปบทเรียนจากการดำาเนินงานโครงการขุดลอกแก้มลิง 

หนองเลิงเปือยฯ ในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา และนำามาจัดทำาแผนพัฒนาโครงการพัฒนาแก้มลิง 

หนองเลิงเปือยฯ (Master Plan) รวมทั้งการติดตามการพัฒนาระบบโครงสร้างชลประทาน 

และการบริหารจัดการน้ำาชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะรอบหนองเลิงเปือย  

(พบิตัเิชงิลาด) การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้มตอ่เนือ่งจากการพฒันาระบบน้ำา ทัง้การตดิตามคุณภาพ

น้ำาและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ศึกษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางน้ำา ติดตามและ 

วิเคราะห์คุณภาพดิน (การปรับปรุงบำารุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก) การพัฒนาเทคนิค

การเกษตรอินทรีย์และการตลาด โดยเน้นการหาผลผลิตที่เป็นอัตลักษณ์ของหนองเลิงเปือย 

ทั้งด้านเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนต้นแบบ

จากวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำา 

แปลงต้นแบบประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทำาการชาวนา 
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ขณะท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิง 

หนองเลิงเปือยฯ เพ่ือจัดทำาคู่มือข้ันตอนการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์

แนวพระราชดำาร ิเพือ่ใหส้ถาบนัฯ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตัิ

และประยุกต์ปรับใช้ในการดำาเนินงานพื้นท่ีอื่นได้ วิจัยเสียงสะท้อนและมุมมองจากผู้มีส่วนร่วม 

ในโครงการพฒันาแกม้ลงิหนองเลงิเปอืยฯ เพือ่ทบทวนและวเิคราะหบ์ทเรยีนทัง้ดา้นความสำาเรจ็

และอปุสรรคในการดำาเนนิงานและพฒันา รวมทัง้การพฒันาและการแปรรปูเพือ่เพิม่มลูคา่ผลผลติ

จากการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มี

ศักยภาพ ได้แก่ หมูเหมยซาน และจิ้งหรีด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการนำานักศึกษาในโครงการ CU Talent ขึ้นไปเรียนรู้วิถีชีวิต 

ชาวบ้าน ความเป็นอยู่และร่วมพัฒนาหมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการ 

รว่มเรยีนรูร้ะบบน้ำา ความเปน็มา ตน้น้ำา วธิกีารนำาน้ำาขึน้มา เดนิสำารวจหว้ยสระหนิ เรยีนรูช้มุชน 

การทอผ้า การกินอยู่ ฝึกให้เด็กมีจิตอาสา ซึ่งเด็กในโครงการเป็นเด็กที่เรียนเก่ง ทางโครงการ 
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จึงอยากให้เด็กเก่งและเสียสละเป็น ร่วมกันขนท่อ ฝังท่อท่ีบ่อดักตะกอน ทำาแปลงผักบ้าน 

บางกลอย เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าว ฝัดข้าว ปลูกพืชหลังนา รวมทั้งนักศึกษายังมีโครงการต่อยอด

จากที่มาลงศึกษา กลับมาจัดโครงการสอนหนังสือให้กับนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน 

บ้านโป่งลึก

จัดทำาโครงการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกและการทำานาขั้นบันได โดยภาค

วิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำาเด็กที่มีจิตอาสาขึ้นไปทำากิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น 

การทำาเกษตร ปลูกข้าวในพื้นที่โซน D (บ้านโป่งลึก) ตั้งแต่การเตรียมดิน ทำาปุ๋ย ฉีดปุ๋ยน้ำาหมัก 

E.M. หยอดข้าว เกี่ยวข้าว นับผลผลิต เรียนรู้ชุมชน และใช้งบส่วนตัวในการพัฒนากังหันน้ำา 

เพื่อผันน้ำาขึ้นไปสระ ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านบางกลอยสำาเร็จ

นอกจากน้ี ยังมีโครงการจัดทำาแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำาในพื้นที่บ้านบางกลอย-โป่งลึก 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการแนะนำาแนวทางเสริมประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ำาเดิมให้มี

ประสิทธิภาพ คำานวณปริมาณการใช้น้ำาที่เหมาะสมด้านการเกษตร (สมดุลน้ำา) เสนอแนวทาง

พัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำา และแนวทางการบริหารจัดการน้ำาโดยชุมชน 

และโครงการจัดทำาแผนท่ีและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ 

บ้านบางกลอย-โป่งลึก 
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ในปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังจะจัดทำาโครงการพัฒนาแปลงนาสาธิต

เพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตข้าว โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ

พัฒนาระบบสุขาภิบาลและการผลิตปศุสัตว์ (สุกร+เป็ด) โดยสำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

ภาควิชาสูติศาสตร์ ธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่ากล้วย โครงการนำาร่องสืบสานบ้านชาวกะหร่าง และโครงการ

แปลงป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง (สวนป่าชุมชน) โดยภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการศึกษาประเพณีและศิลปวัฒนธรรมชุมชนกะหร่าง 

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และโครงการ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนต้นแบบ โดยภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำา

ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

พ้ืนท่ีต้นแบบบ้านโป่งลึก-บางกลอย ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล ใน 

การออกหน่วยเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรียให้กับชาวบ้านโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ชมรมมหาวทิยาลยัชาวบา้น นำานสิติมาออกคา่ยจติอาสาทำากจิกรรม

ร่วมกับชาวบ้าน เช่น ปรับพื้นที่แปลงนา ทำาปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำารุงดิน เรียนรู้ชุมชน เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี นำานักศึกษาเข้ามาเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น 

และตัวอย่างข้าวพันธุ์นาเจิง และกิซู้ เพื่อทำาการศึกษาถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 

ข้าวไร่ ความเหมือนหรือแตกต่างกันของข้าวไร่ หาสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวไร่ 

กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น หลังจากนักศึกษา

ทำาวิจัยได้ผลออกมาแล้ว จะนำามาขยายผลสู่ชุมชนที่บางกลอย-โป่งลึก

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำาการศึกษาและทำาวิจัยส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการ 

โดยคณะเภสชัศาสตร ์เพือ่หาแนวทางเบือ้งตน้ใหช้าวบา้นในการหาพนัธุส์มุนไพรในพืน้ทีเ่พือ่ปลกู

และทำาทางเดนิศกึษาธรรมชาตสิมนุไพร ซึง่อยูร่ะหวา่งการสำารวจเสน้ทางทีเ่หมาะสมและสำารวจ

พันธุ์สมุนไพรที่จะนำามาปลูก

พื้นที่ต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนถึงปี ๒๕๕๘ โดยหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ทำาปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เพื่อลดต้นทุน 

สง่เสรมิและใหค้วามรูก้ารเกบ็ตวัอยา่งดนิเพือ่ใหเ้กษตรกรรูจ้กัการปรบัปรงุบำารงุดนิและเสรมิธาตุ

อาหารให้ดินในพื้นที่ของตนเอง สนับสนุนเครื่องปั้นปุ๋ยให้กับกองทุนปุ๋ยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 

สนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพด สนับสนุนเครื่องตัดท่อนมันสำาปะหลังให้กับ

เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่
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สาขาเกษตรและเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับอาสาสมัครพัฒนาปิดทอง 

หลังพระฯ เรียนรู้การวิเคราะห์ดินในห้องแล็บเพื่อหาค่าของดิน เรียนรู้การใช้เครื่องมือและ 

อ่านค่าของผลตรวจเพ่ือใช้ตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่างดินสำาหรับผู้ปลูกพืชไร่สวนยางพารา มันสำาปะหลัง  

และอ้อย ทดลองและวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมือง ๓๒ สายพันธุ์ (แปลงสาธิต) สนับสนุนให้ความรู้ 

การแปรรูป การคำานวณต้นทุนการผลิต พร้อมกับการบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าและของฝาก 

เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ปี ๒๕๕๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เช่น ฟักทอง กล้วย มันเทศ (กล้วยอบเนย ฟักทองกรอบ มันบาร์บีคิว)

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำาน้ำาหมักชีวภาพและสารไล่แมลง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

วิทยาเขตบึงกาฬ ทำาการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ในปี ๒๕๕๗
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วทิยาลยัสารพดัชา่งอดุรธาน ีสง่เสรมิและใหค้วามรูก้ารแปรรปูผลติภณัฑจ์ากหม ูเชน่ แหนม 

ไสก้รอก ไสอ้ัว่ สาค ูมหาวทิยาลยัขอนแกน่ โดยสำานกังานสขุภาวะและพฒันาสงัคม ทำาโครงการ

วิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรม

จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
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รายจ่าย

ผลการดำาเนินงานโดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ทำาให้สภาพเศรษฐกิจสังคมของประชาชนในพื้นที่ 

ตน้แบบดขีึน้โดยลำาดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบักอ่นดำาเนนิการพฒันา เชน่ พืน้ทีต่น้แบบ ๒๐ หมูบ่า้น 

๓ อำาเภอของจงัหวดันา่น ๑,๗๒๒ ครวัเรอืน ๗,๐๙๔ คน ในป ี๒๕๕๗ มรีายไดร้วม ๒๒๐,๑๙๙,๑๙๒ 

บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๒๗,๘๐๐ บาท 

รายจ่ายรวม ๑๑๓,๗๕๔,๙๔๖ บาท เฉล่ียครัวเรือนละ ๖๖,๐๒๑ บาท ส่วนใหญ่มาจากค่าลงทุนในการ 
ปลูกพืชร้อยละ ๒๙ และค่าวัตถุดิบประกอบอาหารร้อยละ ๒๕ ที่เหลือเป็นค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เฉลี่ยร้อยละ ๓-๘ ของรายจ่าย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ เฉลี่ยปีละ ๕,๒๐๗ บาทต่อ 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๒ ต่อปี

สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ต้นแบบ

รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือรายได้ 
จากปศุสัตว์ และรายได้อื่นๆ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๒ เฉลี่ยปีละ ๑๘,๒๒๒ บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  
๓๓.๑๘ ต่อปี

ปศุสัตว์ และอื่นๆ 

การเกษตรในพื้นที่

รายได้

ค่าพาหนะ
ค่าการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
และอื่นๆ

ค่าวัตถุดิบ
ประกอบอาหาร

ค่าลงทุนปลูกพืช
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เงินออม

มีเงินออมรวม ๓๐,๗๔๔,๓๐๑ บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๗,๘๗๓ บาท โดยร้อยละ ๕๔ ออมโดย 
การฝากธนาคาร รองลงมาเก็บไว้ที่บ้านร้อยละ ๒๕ และออมโดยซื้อประกันร้อยละ ๑๕ ลดลงจากปี ๒๕๕๒  
เฉลี่ยปีละ ๑๗ บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ต่อปี

ขณะที่ความสามารถในการจัดการชีวิตของครัวเรือนดีข้ึน เช่น มีการจดบันทึกรายรับ 

รายจา่ย หรอืการทำาบญัชคีรวัเรอืน สามารถจดัการสภาพคลอ่งทางการเงนิ และมัน่ใจวา่สามารถ

จัดการการผลิตได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๘๕ 

มีหนี้สินรวม ๕๒,๙๓๑,๕๕๐ บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ ๓๐,๗๒๑ บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากกองทุนหมู่บ้าน
ร้อยละ ๓๘ รองลงมาเป็นหนี้สหกรณ์และกองทุนต่างๆ ร้อยละ ๒๔ และหนี้ธนาคารร้อยละ ๑๘ ลดลง 
จากปี ๒๕๕๒ เฉลี่ยปีละ ๑,๙๕๔ บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗ ต่อปี

หนี้สิน หนี้กองทุนหมู่บ้าน

ฝากธนาคาร

หนี้สหกรณ์
และกองทุนต่างๆ

เก็บไว้ที่บ้าน

ซื้อประกัน

หนี้ธนาคาร
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พื้นที่ต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด สามารถทำาโครงการสนับสนุนการท่องเท่ียวได้โดยการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสภาตำาบลและโดยรอบ จัดเป็นแปลงสาธิตการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ตลาด

ชมุชน “ตลาดกระเหรีย่งแกน่มะกรดู” และจดุแสดงหุน่จำาลองสตัวป์า่หว้ยขาแขง้  เปดิใหน้กัทอ่ง

เที่ยวเข้าชมได้อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีการจัดทำาแปลงไม้ดอกเมือง

หนาวและจุดท่องเท่ียวบริเวณบ้านอีมาด–อีทราย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยว 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘–มีนาคม ๒๕๕๙

การสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจ–สังคม ทั้ง ๔ หมู่บ้านในตำาบลแก่นมะกรูด ซึ่งทำาการสำารวจ

ข้อมูลทุกหมู่บ้าน  ของพัฒนาชุมชนอำาเภอบ้านไร่  โดยใช้เกณฑ์ จปฐ. คือมีรายได้ต่ำากว่า 

๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี พบว่าในพื้นที่ต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด ๔๔๘ ครัวเรือน ในปี ๒๕๕๘ 

พบว่าไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. คือ มีรายได้ต่ำากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทเลย
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สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  ได้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน

พื้นที่ต้นแบบ ในปี ๒๕๕๙ ดังนี้

พ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดน่าน จะเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้ และเชื่อมโยงด้านการตลาด 

เพื่อต่อยอดจากการพัฒนาระบบน้ำาที่โครงการส่งเสริมตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยมีเป้าหมายให้การ

พัฒนาชุมชนไปสู่ “ระดับพื้นที่ภูมิภาค” (ยั่งยืน) โดยมีแนวทาง คือ ส่งเสริมให้มีแหล่งรวบรวม

และกระจายผลผลติทางการเกษตร ทัง้ระดบัชมุชนและระดบัจงัหวดั สง่เสรมิการแปรรปูผลผลติ

ทางการเกษตร และการทำาวิสาหกิจชุมชน ท่ีชาวบ้านมีส่วนร่วมถือหุ้นและบริหารจัดการเอง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน ๓ อำาเภอ

ตน้แบบ และพฒันาความเขม้แขง็ของกองทนุตา่งๆ ในชมุชน โดยเชือ่มโยงสำานกังานตรวจบญัชี

และสหกรณ์จังหวัดเข้ามาร่วมจัดระบบสหกรณ์ในชุมชน เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส 

ทั่วถึง และเป็นธรรม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี มีแนวทางท่ีจะจัดตั้งแหล่งรวบรวม

และกระจายผลผลิต เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในพื้นที่โครงการ และเชื่อมโยงตลาดมา 

รองรับผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเน้นการดำาเนินงานและบริหารจัดการ 

โดยคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้าน โดยแบ่งรายได้เป็น  ๔ ส่วน ได้แก่ ร้อยละ ๗๐ เข้ากองทุน 

ร้อยละ ๒๐ เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ร้อยละ ๕ เป็นค่าประกันความเสี่ยงให้กับสมาชิก 

และอีกร้อยละ ๕ เป็นเงินปันผลประจำาปี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน รวมทั้งการ 

เชื่อมเครือข่ายกับภายนอก เพื่อไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

ทิศทางการดำาเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ
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พืน้ทีต่น้แบบตำาบลแกน่มะกรดู จงัหวดัอทุยัธาน ีจะเนน้การสรา้งความรูใ้นการบรหิารจัดการ

พื้นท่ีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกทดแทนการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว เพื่อลดการ

บุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่  ต่อยอดการพัฒนาระบบน้ำา และจัดทำาฐานข้อมูลด้านการจัดการแนว 

เขตที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ด้วยการจัดตั้ง

คณะกรรมการบรหิารพืน้ที ่รวมทัง้สง่เสรมิปลกูพชืแสดงขอบเขตโครงการฯ และจดัทำาฐานขอ้มลู

พื้นที่การใช้ประโยชน์ของราษฎร เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในการวางแผนการ

พัฒนา ตามมาตรา ๑๙ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ โดยคณะทำางานด้านจัดการแนวเขตที่ดินเป็น

ผู้ดำาเนินงาน
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ต่อยอดการพัฒนาระบบน้ำาด้วยการต่อท่อกระจายน้ำาเข้าสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งสร้าง

จุดพักน้ำาเพ่ือเป็นน้ำาสำารองในแปลงเกษตร สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ด้วยการสร้างฝายอนุรักษ์ 

รวมท้ังสร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำาท่ีเข้มแข็งเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำาอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการ

ปลูกพืชทางเลือก การทำาเกษตรแบบประณีต ส่งเสริมการปลูกไม้ผลและการจัดการพื้นที่อย่าง

จำากัดให้สร้างรายได้  เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว โดยคณะทำางานด้านการเกษตรและ

สง่เสรมิอาชพีเปน็ผูด้ำาเนนิงาน สง่เสรมิการรวมกลุม่ของเกษตรกรในการบรหิารจดัการทรพัยากร

ใหม้ปีระสทิธภิาพ และพฒันากลุม่เดมิทีม่อียูใ่นพืน้ทีใ่หเ้กดิความเขม้แขง็ สามารถดำาเนนิงานได ้

อย่างต่อเนื่อง โดยคณะทำางานด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ และมีสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

เป็นพี่เลี้ยงในการดำาเนินการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ และส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต่อยอดการท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวระหว่างเดือน

พฤศจิกายน–มีนาคมของทุกปี ให้เป็นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  โดยราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมใน

การจัดการท่องเที่ยว โดยคณะทำางานด้านการจัดการท่องเที่ยว
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ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ 61



ผลการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

ผลการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ ผ่าน

สือ่สิง่พมิพแ์ละโทรทศันส์ว่นกลาง ในปงีบประมาณ ๒๕๕๘ (ตลุาคม ๒๕๕๗ – กนัยายน ๒๕๕๘) 

ได้รับความสนใจและถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งสิ้น ๓๗ สื่อ ๓๕๐ ข่าว 

มีจำานวนการรับรู้ ๙๒๒,๒๑๒,๘๖๑ ครั้ง กล่าวคือ เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ๒๒ สำานักพิมพ์ 

รวม ๒๓๙ ข่าว ๑๓,๘๗๖ คอลัมน์นิ้ว ๑๘๒,๗๑๕,๘๕๕ ฉบับ มีการรับรู้ ๗๓๐,๘๖๓,๔๒๐ ครั้ง 

เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ๑๕ สถานี รวม ๑๑๑ ข่าว ความยาว ๒,๔๙๙.๗๑ นาที ๖๑,๗๒๕,๖๒๖ 

ครัวเรือน มีการรับรู้ ๑๙๑,๓๔๙,๔๔๑ ครั้ง

สื่อโทรทัศน์ ๑๕ สำานัก

สื่อเว็บไซต์ ๒๖ สำานัก

สื่อสิ่งพิมพ์ ๒๒ สำานัก 
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นอกจากนี้ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลงัพระ  สบืสานแนวพระราชดำาร ิยงัดำาเนนิการรว่มกบัหนว่ยงานภาคตีา่งๆ เชน่ มลูนธิิ

ชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำานักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำานักนายก

รัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน มูลนิธิรากแก้วและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้

ผลสำาเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ ส่งเสริมการเรียนรู้แนวพระราชดำาริ เพื่อสร้าง

ประสบการณต์รงจากสถานทีจ่รงิกบักลุม่เปา้หมาย และกระตุน้ใหน้ำาแนวทางการพฒันาตามแนว

พระราชดำาริไปปฏิบัติให้เกิดผลในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ รวม ๙ ครั้ง จัด

กิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสสำาคัญ เช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ร่วมกับสื่อมวลชน ผลิตรายการและสารคดีทางโทรทัศน์ เช่น รายการ “ปัน้ฝันเดอะบัณฑิต” 

รว่มกบัสถานโีทรทศันช์อ่ง NOW๒๖ จำานวน ๑๕ ตอน ออกอากาศตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

–กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสารคดี “อาหารบันดาลใจ” ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีจำานวน 

๒๖ ตอน ออกอากาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗–สิงหาคม ๒๕๕๗ 

นอกจากนี้ ยังมีการนำาสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำาริ ณ  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริ  

ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังพ้ืนท่ีต้นแบบปิดทองหลังพระฯ อย่างต่อเน่ือง 

นำานิสิต นักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาดูงาน พื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ เป็นต้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะฯ ยังริเริ่มดำาเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

ต้นแบบผ่านส่ือมวลชนท้องถิ่น โดยนำาผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารและพฤติกรรมการเปิด 

รบัสือ่ของประชาชนในพืน้ทีต่น้แบบ ทีจ่ดัทำาโดยจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัราชภฏั

ในพื้นที่ มาเป็นข้อมูลในการจัดทำาแผนประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนท้องถ่ิน ในรูปแบบต่างๆ 

คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ อสมท ที่ออกอากาศในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ๑๒ ครั้ง วิทยุ อสมท.

ที่ออกอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๒ ครั้ง และผ่านสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่น ๒ ช่อง 

จำานวน ๑๙๐ ครั้ง รวมทั้งการนำาสื่อมวลชนท้องถิ่นศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี 

เป็นต้น รวมทั้งกำาหนดแผนงานที่จะดำาเนินการต่อ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบการเงิน

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  คณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิาร

พจิารณาวา่จำาเปน็ เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

๗ งบการเงินปี ๒๕๕๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการ 

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน 

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 

หรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำา

และการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ 

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

สุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๔๘๔๓

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

  พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 หมายเหตุ บาท บาท 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๒๙,๐๙๒,๔๙๑ ๒๕,๘๐๘,๑๖๘ 

เงินลงทุนชั่วคราว ๔ ๘๗๓,๘๐๙,๒๑๖ ๗๐๒,๑๒๐,๔๖๑ 

ลูกหนี้อื่น ๕ ๑,๙๔๘,๘๒๙ ๕,๗๓๑,๐๓๒ 

เงินสำารองจ่าย ๖ ๓,๑๒๑,๙๓๖ ๙,๒๗๓,๐๖๙ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๒,๒๑๗,๖๓๑ ๑๙,๘๓๘   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๙๑๐,๑๙๐,๑๐๓ ๗๔๒,๙๕๒,๕๖๘   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินลงทุนระยะยาว ๗ - ๒๑๕,๖๐๔,๓๖๘ 

อุปกรณ์ - สุทธิ ๘ ๑๐,๐๐๐,๐๕๖ ๑๔,๗๙๓,๑๔๗ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๙ ๔,๑๘๘ ๓๔,๙๐๙ 

เงินมัดจำาระยะยาว  ๑,๑๗๖,๔๙๖ ๑,๑๗๒,๗๔๖ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ๓๓๐,๐๐๐ -   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๑๑,๕๑๐,๗๔๐ ๒๓๑,๖๐๕,๑๗๐ 

รวมสินทรัพย์  ๙๒๑,๗๐๐,๘๔๓ ๙๗๔,๕๕๗,๗๓๘

    

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ   

    

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๗๐ ถึง ๘๑ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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  พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  บาท บาท 

หนี้สินและส่วนของทุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้  ๑,๑๙๑,๓๖๕ ๒๒๐,๐๑๒ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๑๓,๕๓๑,๓๗๔ ๒,๗๓๖,๘๐๕ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๔๒๖,๓๘๘ ๒๙๓,๔๙๑ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๑๕,๑๔๙,๑๒๗ ๓,๒๕๐,๓๐๘ 

รวมหนี้สิน  ๑๕,๑๔๙,๑๒๗ ๓,๒๕๐,๓๐๘ 

ส่วนของทุน    

ทุนจดทะเบียน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๙๐๖,๒๑๘,๐๙๗ ๙๗๐,๖๘๘,๔๙๐ 

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  ๑๓๓,๖๑๙ ๔๑๘,๙๔๐ 

รวมส่วนของทุน  ๙๐๖,๕๕๑,๗๑๖ ๙๗๑,๓๐๗,๔๓๐ 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๙๒๑,๗๐๐,๘๔๓ ๙๗๔,๕๕๗,๗๓๘

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๗๐ ถึง ๘๑ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๗๐ ถึง ๘๑ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

   พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  หมายเหตุ บาท บาท

รายได้      

เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รายรับจากเงินบริจาค  ๑๑๖,๙๐๒ ๔๐,๖๕๐

ดอกเบี้ยรับ  ๒๘,๐๗๖,๒๑๐ ๓๑,๖๔๑,๔๓๘ 

กำาไรที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย  ๒,๕๔๔,๙๖๔ ๓,๓๖๖,๓๐๒ 

รายได้อื่น  ๑๕๓,๗๙๑ ๑๐๔,๓๔๓   

รวมรายได้  ๓๓๐,๘๙๑,๘๖๗ ๓๓๕,๑๕๒,๗๓๓   

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๓๓,๙๗๖,๓๖๐ ๓๓,๘๒๙,๙๑๗ 

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  ๒๘,๑๓๑,๘๑๗ ๑๓,๙๘๖,๗๙๓ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  ๑๒๑,๙๔๘ ๑๒๑,๖๕๑ 

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง  ๑๓,๖๐๗,๘๑๘ ๑๑,๓๘๘,๓๐๕ 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ๑๕๙,๗๒๐,๖๐๙ ๑๖,๙๔๖,๓๐๘

ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์  ๔,๕๓๒,๓๕๑ ๔,๕๑๔,๙๔๕ 

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ์  ๑,๔๐๒,๑๘๘ ๑,๓๗๘,๒๙๖ 

ค่าเสื่อมราคา ๘ ๕,๒๔๒,๔๒๔ ๖,๔๒๙,๕๒๗

ค่าตัดจำาหน่าย ๙ ๓๐,๗๒๑ ๓๔,๙๘๐ 

ค่าสาธารณูปโภค  ๑,๙๙๐,๔๘๗ ๑,๘๒๒,๘๖๙ 

ค่ารับรอง  ๘,๗๙๙,๒๐๘ ๖,๗๗๖,๒๗๒

ค่าประกันภัย  ๓๒๐,๑๓๑ ๒๔๒,๗๙๖ 

ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๔๓,๗๔๕,๑๔๔ ๙,๖๖๐,๓๗๔ 

เงินอุดหนุน  ๙๑,๙๗๔,๔๑๘ ๓๙๔,๓๗๘,๓๗๐ 

ค่าขนส่ง  ๔๓๓,๓๒๖ ๙๒,๐๓๗ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ๑,๓๓๓,๓๑๐ ๑,๐๙๐,๓๔๖   

รวมค่าใช้จ่าย  ๓๙๕,๓๖๒,๒๖๐ ๕๐๒,๖๙๓,๗๘๖   

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  (๖๔,๔๗๐,๓๙๓) (๑๖๗,๕๔๑,๐๕๓)

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๗๐ ถึง ๘๑ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

     ผลกำาไร(ขาดทุน)

     ท่ียังไม่เกิดข้ึน  

    รายได้สูงกว่า(ต่ำากว่า) จากการวัดมูลค่า  

   ทุนจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม 

   บาท บาท บาท บาท 

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 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ๒๐๐,๐๐๐ ๙๗๐,๖๘๘,๔๙๐ ๔๑๘,๙๔๐ ๙๗๑,๓๐๗,๔๓๐ 

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  - - (๒๘๕,๓๒๑) (๒๘๕,๓๒๑) 

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - (๖๔,๔๗๐,๓๙๓) - (๖๔,๔๗๐,๓๙๓) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๐๐,๐๐๐ ๙๐๖,๒๑๘,๐๙๗ ๑๓๓,๖๑๙ ๙๐๖,๕๕๑,๗๑๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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๑ ข้อมูลทั่วไป

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (“มูลนิธิ”) ได้จดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง  

 และพาณิชย์ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนลำาดับที่ กท ๑๙๑๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนดังนี้

 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต 

 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังนี้

 ๑)  ให้จัดต้ังและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  

   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 ้การตอ่ยอดชมุความรูใ้หม ่การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาในและนอกระบบ ตลอดจน 

     การขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ 71

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 และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริ อย่างต่อเนื่อง

 ๓)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช ้

   และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔)  เพื่อส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน 

   ทอ้งถิน่ องคก์รภาครฐั องคก์รทางสงัคม สถาบนัวชิาการ ภาคธรุกจิ เพือ่กจิกรรมพฒันาและกจิกรรม 

   สาธารณประโยชน์

 ๕)  ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒ นโยบายการบัญชี

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปนี้

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

   งบการเงนินีจั้ดทำาขึน้ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 

   ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

   งบการเงินได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

   ยกเว้นเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม

   งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี 

   เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับ 

   ภาษาไทยเป็นหลัก

 ๒.๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และบัตรเงินฝากที่ออกโดย 

   ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือ 

   สิ้นระยะเวลาที่กำาหนด (เงินฝากประจำา) และเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการเบิกถอน รายการ 

   เทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจาก 

   วันที่ได้มา 
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

	 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราว หมายรวมถึง

   เงินฝากประจำา

   เงินฝากประจำาที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวคือ เงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนด 

   อยู่ระหว่าง ๓ ถึง ๑๒ เดือน และเงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนดมากกว่า  

   ๑๒ เดอืน แตจ่ะครบกำาหนดในอกี ๑๒ เดอืนขา้งหนา้ สำาหรบัเงนิฝากประจำาทีจ่ะครบกำาหนดมากกวา่  

   ๑๒ เดือน ณ วันสิ้นงวดจะแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว

   เงินฝากประจำา วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

   เงินลงทุนเผื่อขาย

   เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

   หรือเมื่ออัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลง โดยได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งฝ่ายบริหารแสดง 

   เจตจำานงท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า ๑๒ เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุน 

   เผือ่ขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม รายการกำาไรและขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 

   ของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของทุน จนกระทั่งมูลนิธิจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จึงบันทึก 

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ๒.๔ เงินสำารองจ่าย

   เงินสำารองจ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่พนักงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้สำาหรับการดำาเนินงาน 

   ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ซ่ึงรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามจำานวนเงินทดรองท่ีจ่ายจริง และจะ 

   วัดมูลค่าต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด 
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

	 ๒.๕ อุปกรณ์

   อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

   ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า  

   และจำานวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้ 

   สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานท่ีและสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้ง 

   ต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสำาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็น 

   ภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้น 

   ในช่วงเวลาหนึ่ง

   มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญช ี

   ของสินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

   แก่มูลนิธิ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากรายการสินทรัพย์  

   สำาหรับค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่นๆ มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดง 

   รายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

   ค่าเส่ือมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอด 

   อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้:

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง ๕  ปี

ยานพาหนะ ๕  ปี

เครื่องจักร ๑๐  ปี

อุปกรณ์สำานักงาน ๓ - ๕  ปี
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 ๒.๕ อุปกรณ์ (ต่อ)

   มูลนิธิมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 

   อย่างสม่ำาเสมอ

   รายการกำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่ายคำานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีได้รับกับราคา 

   ตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

   ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่า อุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุน 

   ในการขาย ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ 

   ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ๒.๖  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณ 

   จากต้นทุนในการได้มาและการดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำามาใช้งาน 

   ได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 

   ๓ - ๕ ปี

   ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น  

   ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

   ซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย ์

   ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำานวนเงินที่เหมาะสม
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

	 ๒.๗ ประมาณการหนี้สิน

   มูลนิธิจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง 

   ที่จัดทำาไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ 

   ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้มูลนิธิต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือ 

   ของจำานวนที่ต้องจ่าย 

 ๒.๘ การรับรู้รายได้

   เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน รายรับจากเงินบริจาค และรายได้ดอกเบ้ียรับรู้เป็นรายได้ 

   ตามเกณฑ์คงค้าง

๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗

บาท บาท

 เงินสดในมือ

๒๑๖,๔๙๒ ๑๗๙,๗๖๒
 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

๒๘,๘๗๕,๙๙๙ ๒๕,๖๒๘,๔๐๖

๒๙,๐๙๒,๔๙๑ ๒๕,๘๐๘,๑๖๘

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๔๐ - ๐.๙๐ ต่อปี 

 (พ.ศ. ๒๕๕๗ : ร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี และร้อยละ ๑.๑๓ ต่อปี)
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๔ เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗

บาท บาท

 เงินฝากประจำา
๗๕๓,๙๖๘,๔๗๘ ๖๗๕,๓๔๙,๘๑๑

 เงินลงทุนเผื่อขาย
๑๑๙,๘๔๐,๗๓๘ ๒๖,๗๗๐,๖๕๐

 รวม
๘๗๓,๘๐๙,๒๑๖ ๗๐๒,๑๒๐,๔๖๑

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากประจำากับธนาคารที่จะครบกำาหนด 

 ภายใน ๑๒ เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ ๒.๐๐ - ๓.๔๐ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ : ร้อยละ ๒.๕๕ - ๓.๕๕  

 ต่อปี)

 เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน มูลนิธิวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 เผื่อขายโดยใช้ราคาปิดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ณ วันสิ้นปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย

บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ ๒๖,๗๗๐,๖๕๐

เพิ่มขึ้นระหว่างปี ๔๖๐,๑๕๙,๖๑๑

ลดลงระหว่างปี (๓๖๖,๘๐๔,๒๐๒)

การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (๒๘๕,๓๒๑)

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ ๑๑๙,๘๔๐,๗๓๘
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๕ ลูกหนี้อื่น
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗

บาท บาท

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ๑,๖๕๙,๐๖๐

 ดอกเบี้ยค้างรับ ๑,๒๙๖,๗๒๙ ๔,๐๗๑,๙๗๒

 อื่นๆ ๖๕๒,๑๐๐ -

๑,๙๔๘,๘๒๙ ๕,๗๓๑,๐๓๒

๖ เงินสำารองจ่าย
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗

บาท บาท

 เงินสำารองจ่ายแก่พนักงาน ๑,๔๙๕,๕๔๑ ๑,๑๖๔,๒๙๕

 เงินสำารองจ่ายแก่มูลนิธิรากแก้ว - ๒๒,๙๓๔

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน ๗๘๓,๒๐๒ -

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ๖๔,๗๐๘ ๑๐,๖๗๖

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี - ๗๓๘,๔๑๑

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๔๒,๔๘๕ ๖,๙๘๐,๗๕๓

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ๓๓๖,๐๐๐ ๓๕๖,๐๐๐

๓,๑๒๑,๙๓๖ ๙,๒๗๓,๐๖๙

๗ เงินลงทุนระยะยาว

 เงินลงทุนระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗

บาท บาท

 เงินฝากประจำา - ๒๑๕,๖๐๔,๓๖๘

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ บริษัทไม่มีเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินฝากประจำากับธนาคารประเภท 

 ครบกำาหนดเกิน ๑๒ เดือน
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๘ อุปกรณ์ - สุทธิ

      เคร่ืองตกแต่ง   อุปกรณ์

      และติดต้ัง ยานพาหนะ เคร่ืองจักร สำานักงาน รวม

      บาท บาท บาท บาท บาท 

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. 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

     

 สำาหรับปีส้ินสุด     

     วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘     

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

 ซ้ือสินทรัพย์   - - ๔๐,๒๘๓ ๔๐๙,๐๕๐ ๔๔๙,๓๓๓

 ค่าเส่ือมราคา  (๑,๒๗๙,๐๐๐) (๒,๕๕๓,๑๓๒) (๕๙,๗๙๔) (๑,๓๕๐,๔๙๘) (๕,๒๔๒,๔๒๔)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ ๒,๐๓๕,๘๒๖ ๕,๑๒๐,๒๓๓ ๔๘๔,๒๒๓ ๒,๓๕๙,๗๗๔ ๑๐,๐๐๐,๐๕๖

     

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘     

 ราคาทุน   ๑๑,๕๙๓,๓๑๘ ๑๒,๘๕๗,๓๖๐ ๖๒๕,๓๐๙ ๘,๗๑๑,๓๓๕ ๓๓,๗๘๗,๓๒๒

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (๙,๕๕๗,๔๙๒) (๗,๗๓๗,๑๒๗) (๑๔๑,๐๘๖) (๖,๓๕๑,๕๖๑) (๒๓,๗๘๗,๒๖๖)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๒,๐๓๕,๘๒๖ ๕,๑๒๐,๒๓๓ ๔๘๔,๒๒๓ ๒,๓๕๙,๗๗๔ ๑๐,๐๐๐,๐๕๖
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๙ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

บาท

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 ราคาทุน ๑๗๔,๙๐๐

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (๑๓๙,๙๙๑)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๓๔,๙๐๙

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ๓๔,๙๐๙

 ค่าตัดจำาหน่าย (๓๐,๗๒๑)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ ๔,๑๘๘

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 ราคาทุน ๑๗๔,๙๐๐

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (๑๗๐,๗๑๒)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๔,๑๘๘
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๑๐ ภาระผูกพัน

 มูลนิธิได้ทำาสัญญาเช่าอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา ๑ - ๕ ปี สัญญานี้ถือเป็นสัญญาเช่า 

 ดำาเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ 

 ไม่สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗

บาท บาท

 ภายใน ๑ ปี ๒,๖๒๔,๕๐๕ ๔,๗๘๖,๒๑๔

 เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๔๖๒,๐๐๐ ๒,๑๒๑,๘๔๓

๓,๐๘๖,๕๐๕ ๖,๙๐๘,๐๕๗



๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ                     เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานแนวพระราชดำาริ ด้านการจัดการความรู้ และด้านการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาร ิ

 อย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบเดิม ๕ จังหวัด  

๘๑ หมู่บ้าน 

๑๘,๙๓๗,๕๐๐ ๑๘,๙๓๗,๕๐๐ ๖,๓๑๒,๕๐๐ ๖,๓๑๒,๕๐๐ ๕๐,๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน/ชุมชน 

ในพื้นที่ต้นแบบ ๕ จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดน่าน 

จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดอุทัยธานี 

และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑) เพื่อให้พื้นที่ต้นแบบมี 

รูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย 

ตามลักษณะภูมิสังคม

เป็นตัวอย่างในการขยายผล 

ก้าวไปสู่ชุมชนพอเพียง 

และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

๒) เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่

เป้าหมาย มีแหล่งอาหาร

บริโภค มีการมีความเข้มแข็ง

โดยการรวมกลุ่มในหมู่บ้าน 

ลักษณะวิสาหกิจชุมชน

๑) เกิดกิจกรรมการพัฒนา 

ในระดับครัวเรือน และระดับ

ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับประชาชนใน

พื้นที่ 

๒) เกิดรูปแบบการพัฒนา

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

ส่งผลให้ประชาชนอยู่รอด 

มีการรวมกลุ่มของหมู่บ้าน

ในระดับพอเพียง และสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อมและความสุขเพ่ิมข้ึน

 ๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติ 

ด้านการผลิต เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำา และดิน

 ๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการงานพัฒนาที่ชุมชนบริหาร 

จดัการไดด้ว้ยตนเองในลกัษณะการสมทบกองทนุ เพือ่เชือ่มโยง

การตลาด

 ๓) ส่งเสริมการผลิต แปรรูป และการตลาด แบบกลุ่ม

ธุรกิจ (Cluster) เช่น การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การ

ท่องเที่ยว ในลักษณะ Social Enterprise

 ๔) ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

สภาพพื้นที่ เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร

 ๕) การสนบัสนนุการปฏบิตังิานของสำานกังานโครงการฯ  

ในพื้นที่ต้นแบบ

๑.๒ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ หมู่บ้าน 

ใน ๓ 

จังหวัด

ชายแดน

ภาคใต้ 

๒๕,๑๒๕,๐๐๐ ๒๕,๑๒๕,๐๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน/ชุมชน 

ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

๑) เพื่อใช้ความรู้จาก

มหาวิทยาลัยในพื้นที่มาแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาตามความ

ต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชนในพื้นที่ 

๒) เพื่อค้นหารูปแบบ

การพัฒนาที่เหมาะสมให้

ประชาชนสามารถอยู่รอด

ระดับครัวเรือน ก้าวสู่ชุมชน

พอเพียง และพึ่งพาตัวเองได้

อย่างยั่งยืน 

๓)  เพื่อเป็นแนวทางนำาไปสู่

การขยายผลของพื้นที่ภาคใต้

๑) เกิดพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่

ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๒)  เกิดการนำาความรู้ในด้าน

การผลิต การแปรรูป และ 

การตลาด ลงไปปฏิบัติการจริง 

ในพื้นที่ ด้วยการนำาความรู้

จากมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติ

การจริงในพื้นที่ 

 ๑) การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหา

ความยากจน

 ๒) การนำาความรู้จากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การผลิต 

การแปรรูป และการตลาด ลงไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่

 ๓) การพัฒนาหลักสูตร “เกษตรยุคใหม่” และการเตรียม

ความพร้อมเกษตรกร

 ๔) การเตรยีมการเพือ่ขยายผลสูพ่ืน้ทีภ่าคใต ้๑๔ จงัหวดั

 ๕) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงานโครงการฯ  

ในพื้นที่ต้นแบบ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ                     เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานแนวพระราชดำาริ ด้านการจัดการความรู้ และด้านการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาร ิ

 อย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบเดิม ๕ จังหวัด  

๘๑ หมู่บ้าน 

๑๘,๙๓๗,๕๐๐ ๑๘,๙๓๗,๕๐๐ ๖,๓๑๒,๕๐๐ ๖,๓๑๒,๕๐๐ ๕๐,๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน/ชุมชน 

ในพื้นที่ต้นแบบ ๕ จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดน่าน 

จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดอุทัยธานี 

และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑) เพื่อให้พื้นที่ต้นแบบมี 

รูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย 

ตามลักษณะภูมิสังคม

เป็นตัวอย่างในการขยายผล 

ก้าวไปสู่ชุมชนพอเพียง 

และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

๒) เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่

เป้าหมาย มีแหล่งอาหาร

บริโภค มีการมีความเข้มแข็ง

โดยการรวมกลุ่มในหมู่บ้าน 

ลักษณะวิสาหกิจชุมชน

๑) เกิดกิจกรรมการพัฒนา 

ในระดับครัวเรือน และระดับ

ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับประชาชนใน

พื้นที่ 

๒) เกิดรูปแบบการพัฒนา

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

ส่งผลให้ประชาชนอยู่รอด 

มีการรวมกลุ่มของหมู่บ้าน

ในระดับพอเพียง และสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อมและความสุขเพ่ิมข้ึน

 ๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติ 

ด้านการผลิต เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำา และดิน

 ๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการงานพัฒนาที่ชุมชนบริหาร 

จดัการไดด้ว้ยตนเองในลกัษณะการสมทบกองทนุ เพือ่เชือ่มโยง

การตลาด

 ๓) ส่งเสริมการผลิต แปรรูป และการตลาด แบบกลุ่ม

ธุรกิจ (Cluster) เช่น การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การ

ท่องเที่ยว ในลักษณะ Social Enterprise

 ๔) ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

สภาพพื้นที่ เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร

 ๕) การสนบัสนนุการปฏิบตังิานของสำานกังานโครงการฯ  

ในพื้นที่ต้นแบบ

๑.๒ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ หมู่บ้าน 

ใน ๓ 

จังหวัด

ชายแดน

ภาคใต้ 

๒๕,๑๒๕,๐๐๐ ๒๕,๑๒๕,๐๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน/ชุมชน 

ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

๑) เพื่อใช้ความรู้จาก

มหาวิทยาลัยในพื้นที่มาแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาตามความ

ต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชนในพื้นที่ 

๒) เพื่อค้นหารูปแบบ

การพัฒนาที่เหมาะสมให้

ประชาชนสามารถอยู่รอด

ระดับครัวเรือน ก้าวสู่ชุมชน

พอเพียง และพึ่งพาตัวเองได้

อย่างยั่งยืน 

๓)  เพื่อเป็นแนวทางนำาไปสู่

การขยายผลของพื้นที่ภาคใต้

๑) เกิดพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่

ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๒)  เกิดการนำาความรู้ในด้าน

การผลิต การแปรรูป และ 

การตลาด ลงไปปฏิบัติการจริง 

ในพื้นที่ ด้วยการนำาความรู้

จากมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติ

การจริงในพื้นที่ 

 ๑) การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหา

ความยากจน

 ๒) การนำาความรู้จากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การผลิต 

การแปรรูป และการตลาด ลงไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่

 ๓) การพัฒนาหลักสูตร “เกษตรยุคใหม่” และการเตรียม

ความพร้อมเกษตรกร

 ๔) การเตรยีมการเพือ่ขยายผลสูพ่ืน้ทีภ่าคใต ้๑๔ จงัหวดั

 ๕) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงานโครงการฯ  

ในพื้นที่ต้นแบบ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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๑.๓ สนับสนุนองค์ความรู้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หมู่บ้านเป้า

หมายตาม

ยุทธศาสตร์

ในพื้นที่

ต้นแบบ 

ปิดทองหลัง

พระ ๕ 

จังหวัด 

๑๒,๑๘๗,๕๐๐ ๑๒,๑๘๗,๕๐๐ ๔,๐๖๒,๕๐๐ ๔,๐๖๒,๕๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑) คณะกรรมการระดับ

จังหวัด 

๒) คณะกรรมการระดับ

อำาเภอ 

๓) คณะทำางานระดับตำาบล 

๔) คณะทำางานระดับหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้

กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา ตามคู่มือการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท 

และด้านความมั่นคง

๑) เกิดการสนับสนุนการ

ทำางานของคณะกรรมการ

ระดับจังหวัด/ระดับอำาเภอ 

คณะทำางานระดับตำาบล/

หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาตามคู่มือฯ 

๒) เกิดแผนพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท 

และด้านความมั่นคง 

ในหมู่บ้านเป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ

 ๑) การสนบัสนนุความรูก้ระบวนการเขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 

ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท

 ๒) การร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด อำาเภอ 

และปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย

 ๓) การสนับสนุนคณะทำางานระดับอำาเภอในการจัดเก็บ

ข้อมูล และร่วมเวทีเรียนรู้

 ๔) การร่วมทบทวนการจัดทำาแผนงานโครงการให้

สอดคล้องตามกรอบแนวคิดตามยุทธศาสตร์ฯ 

รวมงบประมาณ ๑๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒. การจัดตั้งสถาบันอบรม (Training) เพื่อเตรียมบุคลากร ทำางานพัฒนาทางเลือก โดยมีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม                           ความต้องการของประเทศและภูมิสังคม ความชำานาญของบุคลากร เทคนิคการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

๒.๑ พฒันาชดุความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการ

น้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

๓ หลักสูตร ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ผู้นำาชุมชน และเกษตรกร

ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำาขนาดเล็ก 

หรือมีระบบน้ำาชุมชนที่ใช้ได้

ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

  

๑) เพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ

น้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

โดยการฝึกปฏิบัติให้เกิดผล

แก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง 

๒) เพื่อถอดบทเรียนสร้าง

ความรู้ใหม่จากการประยุกต์

ใช้ของเกษตรกร 

๓) เพื่อพัฒนาให้ผู้นำาชุมชน/

เกษตรกร มีทักษะความ

สามารถในการเป็นวิทยากร 

๑) ได้หลักสูตรการบริหาร

จัดการน้ำาชุมชนตามแนว

พระราชดำาริ 

๒) ได้แผนปฏิบัติการบริหาร

จัดการน้ำาชุมชน ที่นำาไป

ปฏิบัติได้จริง 

๓) มีวิทยากรมีความ

เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

จัดการน้ำา    

๔) เครือข่ายความร่วมมือกับ

ทุกภาคส่วนด้านการพัฒนา 

 ๑) สำารวจ ค้นหา ผู้นำาชุมชน/เกษตรกรที่มีประสบการณ์

ความรู้จากการปฏิบัติจริง

 ๒) การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำาชุมชน

 ๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำาชุมชน 

และเกษตรกรที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

 ๔) การวางแผนและฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ 

โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนให้คำาแนะนำา

 ๕) ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข

 ๖) สรุปชุดความรู้ นำาเสนอผลการดำาเนินงาน

และประเมินผล

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ84



๑.๓ สนับสนุนองค์ความรู้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หมู่บ้านเป้า

หมายตาม

ยุทธศาสตร์

ในพื้นที่

ต้นแบบ 

ปิดทองหลัง

พระ ๕ 

จังหวัด 

๑๒,๑๘๗,๕๐๐ ๑๒,๑๘๗,๕๐๐ ๔,๐๖๒,๕๐๐ ๔,๐๖๒,๕๐๐ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑) คณะกรรมการระดับ

จังหวัด 

๒) คณะกรรมการระดับ

อำาเภอ 

๓) คณะทำางานระดับตำาบล 

๔) คณะทำางานระดับหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้

กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา ตามคู่มือการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท 

และด้านความมั่นคง

๑) เกิดการสนับสนุนการ

ทำางานของคณะกรรมการ

ระดับจังหวัด/ระดับอำาเภอ 

คณะทำางานระดับตำาบล/

หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาตามคู่มือฯ 

๒) เกิดแผนพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท 

และด้านความมั่นคง 

ในหมู่บ้านเป้าหมายตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ

 ๑) การสนบัสนนุความรูก้ระบวนการเขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 

ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท

 ๒) การร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด อำาเภอ 

และปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย

 ๓) การสนับสนุนคณะทำางานระดับอำาเภอในการจัดเก็บ

ข้อมูล และร่วมเวทีเรียนรู้

 ๔) การร่วมทบทวนการจัดทำาแผนงานโครงการให้

สอดคล้องตามกรอบแนวคิดตามยุทธศาสตร์ฯ 

รวมงบประมาณ ๑๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒. การจัดตั้งสถาบันอบรม (Training) เพื่อเตรียมบุคลากร ทำางานพัฒนาทางเลือก โดยมีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม                           ความต้องการของประเทศและภูมิสังคม ความชำานาญของบุคลากร เทคนิคการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

๒.๑ พฒันาชดุความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการ

น้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

๓ หลักสูตร ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ผู้นำาชุมชน และเกษตรกร

ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำาขนาดเล็ก 

หรือมีระบบน้ำาชุมชนที่ใช้ได้

ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

  

๑) เพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ

น้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

โดยการฝึกปฏิบัติให้เกิดผล

แก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง 

๒) เพื่อถอดบทเรียนสร้าง

ความรู้ใหม่จากการประยุกต์

ใช้ของเกษตรกร 

๓) เพื่อพัฒนาให้ผู้นำาชุมชน/

เกษตรกร มีทักษะความ

สามารถในการเป็นวิทยากร 

๑) ได้หลักสูตรการบริหาร

จัดการน้ำาชุมชนตามแนว

พระราชดำาริ 

๒) ได้แผนปฏิบัติการบริหาร

จัดการน้ำาชุมชน ที่นำาไป

ปฏิบัติได้จริง 

๓) มีวิทยากรมีความ

เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

จัดการน้ำา    

๔) เครือข่ายความร่วมมือกับ

ทุกภาคส่วนด้านการพัฒนา 

 ๑) สำารวจ ค้นหา ผู้นำาชุมชน/เกษตรกรที่มีประสบการณ์

ความรู้จากการปฏิบัติจริง

 ๒) การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำาชุมชน

 ๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำาชุมชน 

และเกษตรกรที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

 ๔) การวางแผนและฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ 

โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนให้คำาแนะนำา

 ๕) ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข

 ๖) สรุปชุดความรู้ นำาเสนอผลการดำาเนินงาน

และประเมินผล

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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 ๒.๒ พัฒนาชุดความรู้ของเกษตรกรยุคใหม่ 

และเตรียมความพร้อม

๑ หลักสูตร ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑) เกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบ 

๒) อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 

๓) เยาวชนในสถาบันการ

ศึกษา และที่จบการศึกษาแล้ว

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต และการเป็น 

ผู้ประกอบการให้เกษตรกร  

ได้หลักสูตรพัฒนาความ

เชี่ยวชาญในการเกษตรแบบ

ผสมผสานของเกษตรกร 

และการเป็นผู้ประกอบการ

๒.๓ สร้างความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาจากประสบการณ์

การปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบ

 ๑) การตดิตามประเมนิผลแบบมสีว่นรว่มในพืน้ทีต่น้แบบ 

 ๒) ถอดบทเรียนการพัฒนาและสร้างความรู้ใหม่

๖ มิติความรู้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๖,๕๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านในพื้นที่ต้นแบบ ๑) เพื่อประเมินผลการพัฒนา

พื้นที่ต้นแบบ 

๒) เพื่อถอดบทเรียนและสร้าง

ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง

ของชุมชน 

๑) ได้ชุดความรู้การพัฒนา 

๖ มิติ และชุดความรู้

กระบวนการพัฒนา 

๒) ได้ข้อเสนอแนะ 

และแนวทางในการปรับปรุง

การพัฒนาให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 

๒.๔ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษา

๑ แห่ง ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ความร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษา

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

และถ่ายทอดความรู้

ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล

มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีองค์ความรู้จาก

การปฏิบัติจริงของเกษตรกร 

ทั้งด้านน้ำา เกษตร อาชีพ

และการบริหารจัดการ

รวมงบประมาณ ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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 ๒.๒ พัฒนาชุดความรู้ของเกษตรกรยุคใหม่ 

และเตรียมความพร้อม

๑ หลักสูตร ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑) เกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบ 

๒) อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 

๓) เยาวชนในสถาบันการ

ศึกษา และที่จบการศึกษาแล้ว

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต และการเป็น 

ผู้ประกอบการให้เกษตรกร  

ได้หลักสูตรพัฒนาความ

เชี่ยวชาญในการเกษตรแบบ

ผสมผสานของเกษตรกร 

และการเป็นผู้ประกอบการ

๒.๓ สร้างความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาจากประสบการณ์

การปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบ

 ๑) การตดิตามประเมนิผลแบบมสีว่นรว่มในพืน้ทีต่น้แบบ 

 ๒) ถอดบทเรียนการพัฒนาและสร้างความรู้ใหม่

๖ มิติความรู้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๖,๕๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านในพื้นที่ต้นแบบ ๑) เพื่อประเมินผลการพัฒนา

พื้นที่ต้นแบบ 

๒) เพื่อถอดบทเรียนและสร้าง

ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง

ของชุมชน 

๑) ได้ชุดความรู้การพัฒนา 

๖ มิติ และชุดความรู้

กระบวนการพัฒนา 

๒) ได้ข้อเสนอแนะ 

และแนวทางในการปรับปรุง

การพัฒนาให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 

๒.๔ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษา

๑ แห่ง ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ความร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษา

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

และถ่ายทอดความรู้

ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล

มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีองค์ความรู้จาก

การปฏิบัติจริงของเกษตรกร 

ทั้งด้านน้ำา เกษตร อาชีพ

และการบริหารจัดการ

รวมงบประมาณ ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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๓.  การส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ

 ๓.๑ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการในสมเด็จพระนางเจ้า      

สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส ๘๔ พรรษา (Press Tour)

๖ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานสืบสานแนว

พระราชดำาริ 

ภาครัฐ เอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน 

ภาคเอกชน

๑) กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ 

กิจกรรมการพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริ 

๒) กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ศรัทธาในแนวทางแก้ไขปัญหา

และพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริ 

๓) กลุ่มเป้าหมายนำากิจกรรม

และองค์ความรู้ปิดทอง

หลังพระฯ ไปปรับใช้พัฒนา

ต่อยอด 

๑) กิจกรรมและองค์ความรู้

ปิดทองหลังพระฯ เป็นทาง

เลือกในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

๒) เกิดการพัฒนาตาม

แนวทางปิดทองหลังพระฯ 

เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 

๓) แนวพระราชดำาริเป็น

แนวทางหลักในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาประเทศ 

 ๓.๒ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส ๗๐ ปีครองราชย์ (Press Tour)

๖ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๓  รายการเดอะบันฑิต ปี ๒/ตลาดนัดความดี ๑ ครั้ง ๑๓ ตอน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  - ๘,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๔  การเผยแพร่สารคดีชุด “ขุดที่รากถอนที่โคน” ๒๐ ตอน  -  -  -  -    -

 ๓.๕  โครงการเผยแพรแ่นวพระราชดำาร ิ(ปลานลิจติรลดา) ๑ ครั้ง  - ๒,๗๗๐,๐๐๐ ๒,๒๓๐,๐๐๐  - ๕,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๖  สารคด ี“บทบาทประเทศตา่งๆ ในงานพระราชดำาร”ิ ๑๕ ตอน ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๗  รายการทีวีทฤษฎีใหม่ ๑๕ ตอน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๘  แถลงข่าวประจำาปี ๒๕๕๙ ๑ ครั้ง  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๙  สมุดบันทึกปิดทอง ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๐  รายงานประจำาปี ๒๕๕๘ ๑ ครั้ง ๔๐๐,๐๐๐  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๑ ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำาคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๒ คนเปลี่ยนโลก ปี ๒ ๔๘ ตอน  - ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๓ Social Media ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๔ สื่อมวลชนส่วนกลางศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ๖ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐

 ๓.๑๕ ผลิตสปอตโฆษณา เพื่อส่งเสริมสังคมร่วมคิด

และแก้ไขปัญหาของประเทศ

๔ ตอน ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๖ ผลิตสารคดีปิดทองหลังพระฯ เผยแพร่ในต่างประเทศ ๓ ตอน ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๗ กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน (ชมรมสื่อบ้านนอก) ๑ ครั้ง  -  - ๒,๐๒๐,๐๐๐  - ๒,๐๒๐,๐๐๐

 ๓.๑๘ นิทรรศการร่วมกับภาคี (ส่วนกลาง) ๒ ครั้ง  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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๓.  การส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ

 ๓.๑ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการในสมเด็จพระนางเจ้า      

สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส ๘๔ พรรษา (Press Tour)

๖ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานสืบสานแนว

พระราชดำาริ 

ภาครัฐ เอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน 

ภาคเอกชน

๑) กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ 

กิจกรรมการพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริ 

๒) กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ศรัทธาในแนวทางแก้ไขปัญหา

และพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริ 

๓) กลุ่มเป้าหมายนำากิจกรรม

และองค์ความรู้ปิดทอง

หลังพระฯ ไปปรับใช้พัฒนา

ต่อยอด 

๑) กิจกรรมและองค์ความรู้

ปิดทองหลังพระฯ เป็นทาง

เลือกในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

๒) เกิดการพัฒนาตาม

แนวทางปิดทองหลังพระฯ 

เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 

๓) แนวพระราชดำาริเป็น

แนวทางหลักในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาประเทศ 

 ๓.๒ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส ๗๐ ปีครองราชย์ (Press Tour)

๖ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๓  รายการเดอะบันฑิต ปี ๒/ตลาดนัดความดี ๑ ครั้ง ๑๓ ตอน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  - ๘,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๔  การเผยแพร่สารคดีชุด “ขุดที่รากถอนที่โคน” ๒๐ ตอน  -  -  -  -    -

 ๓.๕  โครงการเผยแพรแ่นวพระราชดำาร ิ(ปลานลิจติรลดา) ๑ ครั้ง  - ๒,๗๗๐,๐๐๐ ๒,๒๓๐,๐๐๐  - ๕,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๖  สารคด ี“บทบาทประเทศตา่งๆ ในงานพระราชดำาร”ิ ๑๕ ตอน ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๗  รายการทีวีทฤษฎีใหม่ ๑๕ ตอน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๘  แถลงข่าวประจำาปี ๒๕๕๙ ๑ ครั้ง  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐

 ๓.๙  สมุดบันทึกปิดทอง ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๐  รายงานประจำาปี ๒๕๕๘ ๑ ครั้ง ๔๐๐,๐๐๐  -  -  - ๔๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๑ ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำาคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๒ คนเปลี่ยนโลก ปี ๒ ๔๘ ตอน  - ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๓ Social Media ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๔ สื่อมวลชนส่วนกลางศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ๖ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐

 ๓.๑๕ ผลิตสปอตโฆษณา เพื่อส่งเสริมสังคมร่วมคิด

และแก้ไขปัญหาของประเทศ

๔ ตอน ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๖ ผลิตสารคดีปิดทองหลังพระฯ เผยแพร่ในต่างประเทศ ๓ ตอน ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐

 ๓.๑๗ กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน (ชมรมสื่อบ้านนอก) ๑ ครั้ง  -  - ๒,๐๒๐,๐๐๐  - ๒,๐๒๐,๐๐๐

 ๓.๑๘ นิทรรศการร่วมกับภาคี (ส่วนกลาง) ๒ ครั้ง  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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๔.  การสื่อสารสาธารณะ และภาคีสัมพันธ์

 ๔.๑.  หนังสือพิมพ์ปิดทองหลังพระฯ (ท้องถิ่น) ๒ พื้นที่ ๒๔ ฉบับ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - ๗,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ

และพื้นที่โดยรอบ เยาวชน 

สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

๑) เพื่อประชาสัมพันธ์ผล

สำาเร็จ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

พัฒนาตามแนวทาง

พระราชดำาริ 

๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ

และพื้นที่โดยรอบมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนร่วมกับ

โครงการ 

๓) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

ศรัทธาในการพัฒนาชุมชน

ตามแนวพระราชดำาริ 

สามารถแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนได้ 

๑) ผลสำาเร็จ/กิจกรรมที่เกิด

ขึ้นจากการพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริเป็นที่รู้จัก 

๒) ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายเกิดความตื่นตัว

และมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ

ร่วมกับโครงการ 

๓) พื้นที่ต้นแบบเป็น

แหล่งเรียนรู้ ศึกษา ฝึกปฏิบัติ

แก่ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนา

ชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

๔) เกิดการขยายผลโครงการ

ในพื้นที่ใกล้เคียง 

 

 ๔.๒  งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ ๖ ครั้ง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐

 ๔.๓  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ (ท้องถิ่น) 

๕ พื้นที่

๑๒๐ ครั้ง ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐

 ๔.๔  สนบัสนนุการประชาสมัพนัธผ์า่นเคเบลิทวี ี(ทอ้งถิน่) ๒๔ ครั้ง  

(๒ พื้นที่)

๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๙๗๐,๐๐๐

 ๔.๕  การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงประจำา

หมู่บ้าน ๓ พื้นที่

๓๖ ครั้ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

 ๔.๖  สนบัสนนุการประชาสมัพนัธผ์า่นสถานวีทิยโุทรทศัน์

แห่งประเทศไทย (ขอนแก่น) ๒ พื้นที่

๑๒ ครั้ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

 ๔.๗  การศึกษาดูงานของสื่อมวลชน (ท้องถิ่น) ๕ พื้นที่ ๕ ครั้ง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

 ๔.๘  สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (ท้องถิ่น) 

Press Meeting ๕ พื้นที่

๕ ครั้ง ๓๑๗,๐๕๐ ๓๑๗,๐๕๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๑๓๔,๑๐๐

 ๔.๙  เอกสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ๒ ครั้ง  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

 ๔.๑๐ นิทรรศการร่วมกับภาคีในพื้นที่ต้นแบบ ๓ ครั้ง  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

 ๔.๑๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร อาสาพัฒนาฯ ด้านการ

สื่อสารสาธารณะ เช่น การเขียนข่าว การทำา Infographic 

เป็นต้น

๑ครั้ง  -  - ๖๕๕,๙๐๐  - ๖๕๕,๙๐๐

รวมงบประมาณ ๒๑,๙๖๔,๑๐๐ ๘,๐๓๕,๙๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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๔.  การสื่อสารสาธารณะ และภาคีสัมพันธ์

 ๔.๑.  หนังสือพิมพ์ปิดทองหลังพระฯ (ท้องถิ่น) ๒ พื้นที่ ๒๔ ฉบับ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - ๗,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ

และพื้นที่โดยรอบ เยาวชน 

สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

๑) เพื่อประชาสัมพันธ์ผล

สำาเร็จ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

พัฒนาตามแนวทาง

พระราชดำาริ 

๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ

และพื้นที่โดยรอบมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนร่วมกับ

โครงการ 

๓) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

ศรัทธาในการพัฒนาชุมชน

ตามแนวพระราชดำาริ 

สามารถแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนได้ 

๑) ผลสำาเร็จ/กิจกรรมที่เกิด

ขึ้นจากการพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริเป็นที่รู้จัก 

๒) ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายเกิดความตื่นตัว

และมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ

ร่วมกับโครงการ

๓) พื้นที่ต้นแบบเป็น

แหล่งเรียนรู้ ศึกษา ฝึกปฏิบัติ

แก่ผู้ที่ประสงค์จะพัฒนา

ชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

๔) เกิดการขยายผลโครงการ

ในพื้นที่ใกล้เคียง 

 

 ๔.๒  งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ ๖ ครั้ง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐

 ๔.๓  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ (ท้องถิ่น) 

๕ พื้นที่

๑๒๐ ครั้ง ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐

 ๔.๔  สนบัสนนุการประชาสมัพนัธผ์า่นเคเบลิทวี ี(ทอ้งถิน่) ๒๔ ครั้ง  

(๒ พื้นที่)

๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๙๗๐,๐๐๐

 ๔.๕  การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงประจำา

หมู่บ้าน ๓ พื้นที่

๓๖ ครั้ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

 ๔.๖  สนบัสนนุการประชาสมัพนัธผ์า่นสถานวีทิยโุทรทศัน์

แห่งประเทศไทย (ขอนแก่น) ๒ พื้นที่

๑๒ ครั้ง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

 ๔.๗  การศึกษาดูงานของสื่อมวลชน (ท้องถิ่น) ๕ พื้นที่ ๕ ครั้ง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

 ๔.๘  สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (ท้องถิ่น) 

Press Meeting ๕ พื้นที่

๕ ครั้ง ๓๑๗,๐๕๐ ๓๑๗,๐๕๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๑๓๔,๑๐๐

 ๔.๙  เอกสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ๒ ครั้ง  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

 ๔.๑๐ นิทรรศการร่วมกับภาคีในพื้นที่ต้นแบบ ๓ ครั้ง  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

 ๔.๑๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร อาสาพัฒนาฯ ด้านการ

ส่ือสารสาธารณะ เช่น การเขียนข่าว การทำา Infographic 

เป็นต้น

๑ครั้ง  -  - ๖๕๕,๙๐๐  - ๖๕๕,๙๐๐

รวมงบประมาณ ๒๑,๙๖๔,๑๐๐ ๘,๐๓๕,๙๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

๕. การบริหารจัดการ

 ๕.๑  ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ค่าบริการวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลากร 

๑๒ เดือน ๙,๐๕๒,๕๐๐ ๙,๐๕๒,๕๐๐ ๓,๐๖๖,๐๐๐ ๓,๐๖๗,๓๗๔ ๒๔,๒๓๘,๓๗๔ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ     

ที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย 

ผู้ใช้บริการสำานักงาน 

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่

ติดต่อประสานงาน

๑) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ/

สถาบันฯ 

๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ให้สอดคล้องกับการพัฒนา

องค์กร

๓) เพื่อเกิดความคล่องตัว 

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสาร

ให้มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕) เพื่อสนับสนุนภารกิจการ

ดำาเนินงานของมูลนิธิฯ/

สถาบันฯ

๑) บุคลากรมีขวัญกำาลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน  

๒)  บุคลากรมีการพัฒนา

ศักยภาพ 

๓)  มีแผนบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน

เป็นเครื่องป้องกันและแก้ไข

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๔)  มีระบบและวัสดุอุปกรณ์ที่

พร้อมสนับสนุนต่อการใช้งาน 

๕)  มีระบบเครื่องมือ และ

ระบบส่ือสาร ในการปฏิบัติงาน 

ในการสื่อสารทั้ง ภายใน

องค์กร และภายนอกองค์กร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/

บุคคลทั่วไป 

ได้รับการบริการที่ดี

 ๕.๒  ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา ค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค (น้ำา ไฟ โทรศัพท์) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

๑๒ เดือน ๒,๑๒๒,๕๐๐ ๒,๑๒๒,๕๐๐ ๖๘๓,๐๐๐ ๕๓๓,๖๒๖ ๕,๔๖๑,๖๒๖

 ๕.๓  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำาแผนบริหาร

ความเสี่ยงในการบริหารงาน และการจัดทำาระบบตรวจสอบ

และควบคุมภายใน

๒ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

๕. การบริหารจัดการ

 ๕.๑  ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ค่าบริการวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลากร 

๑๒ เดือน ๙,๐๕๒,๕๐๐ ๙,๐๕๒,๕๐๐ ๓,๐๖๖,๐๐๐ ๓,๐๖๗,๓๗๔ ๒๔,๒๓๘,๓๗๔ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ     

ที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย 

ผู้ใช้บริการสำานักงาน 

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่

ติดต่อประสานงาน

๑) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ/

สถาบันฯ 

๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ให้สอดคล้องกับการพัฒนา

องค์กร

๓) เพื่อเกิดความคล่องตัว 

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสาร

ให้มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕) เพื่อสนับสนุนภารกิจการ

ดำาเนินงานของมูลนิธิฯ/

สถาบันฯ

๑) บุคลากรมีขวัญกำาลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน  

๒)  บุคลากรมีการพัฒนา

ศักยภาพ 

๓)  มีแผนบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน

เป็นเครื่องป้องกันและแก้ไข

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๔)  มีระบบและวัสดุอุปกรณ์ที่

พร้อมสนับสนุนต่อการใช้งาน 

๕)  มีระบบเครื่องมือ และ

ระบบส่ือสาร ในการปฏิบัติงาน 

ในการสื่อสารทั้ง ภายใน

องค์กร และภายนอกองค์กร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/

บุคคลทั่วไป 

ได้รับการบริการที่ดี

 ๕.๒  ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา ค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค (น้ำา ไฟ โทรศัพท์) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

๑๒ เดือน ๒,๑๒๒,๕๐๐ ๒,๑๒๒,๕๐๐ ๖๘๓,๐๐๐ ๕๓๓,๖๒๖ ๕,๔๖๑,๖๒๖

 ๕.๓  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำาแผนบริหาร

ความเสี่ยงในการบริหารงาน และการจัดทำาระบบตรวจสอบ

และควบคุมภายใน

๒ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

 ๕.๔  การทำาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ - - - -

 ๕.๕   การวดัความพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของสถาบนัฯ 

(ทำาเปรียบเทียบทุกปี ดูแบบสำารวจปีที่แล้ว)

- - - -

 ๕.๖  การพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญที่สามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันฯ อย่างได้ผลดี

- - - -

 ๕.๗ การปรับปรุงกระบวนงานของสถาบันฯ

ให้มีประสิทธิภาพ และนำาไปสู่ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๕.๑ ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ 

จะนำาเอางบประมาณจากไตรมาสที่ ๑ และ ๒ มาจ่ายสมทบ

- - - -

รวมงบประมาณ ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๒๒๔,๔๖๔,๑๐๐ ๗๕,๕๓๕,๙๑๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ:  การใช้จ่ายงบประมาณทั้ง ๕ แผนงานดังกล่าว สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

    จะได้ดำาเนินการใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้ และให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันส่งเสริม

    และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯว่าด้วยการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงาน หน่วย

                     งบประมาณ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔

รวม 

๔ ไตรมาสต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๘

ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๕๙

เม.ย.-มิ.ย.
๒๕๕๙

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๕๙

 ๕.๔  การทำาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ - - - -

 ๕.๕   การวดัความพงึพอใจตอ่การดำาเนนิงานของสถาบนัฯ 

(ทำาเปรียบเทียบทุกปี ดูแบบสำารวจปีที่แล้ว)

- - - -

 ๕.๖  การพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญที่สามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันฯ อย่างได้ผลดี

- - - -

 ๕.๗ การปรับปรุงกระบวนงานของสถาบันฯ

ให้มีประสิทธิภาพ และนำาไปสู่ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๕.๑ ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ 

จะนำาเอางบประมาณจากไตรมาสที่ ๑ และ ๒ มาจ่ายสมทบ

- - - -

รวมงบประมาณ ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๒๒๔,๔๖๔,๑๐๐ ๗๕,๕๓๕,๙๑๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ:  การใช้จ่ายงบประมาณทั้ง ๕ แผนงานดังกล่าว สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

    จะได้ดำาเนินการใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้ และให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันส่งเสริม

    และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯว่าด้วยการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายงานประจำาปี ๒๕๕๘
ปิดทองหลังพระ	สืนสานแนวพระราชดำาริ 95




