


“…ให้มีความมุ่งมั่น มีกำาลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่
ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างสำาเร็จผล เป็นความดี ความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง 
แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...”

พระราชดำารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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สรุปผู้บริหาร๑

การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สามารถบรรล ุ

ตามเป้าหมายสำาคัญของการก่อต้ังมูลนิธิ คือ ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทาง

โครงการพระราชดำาริและน้อมนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อยกระดับฐานะ 

ความเป็นอยู่ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจควบคู่กับการกระตุ้นจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ยังดำาเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทั้ง ๕ ด้าน ๑๘ ตัวชี้วัด 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดยผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ คือ พื้นที่ต้นแบบ ๕ จังหวัด จำานวน ๘๑ หมู่บ้าน ๓,๑๖๑ 

ครัวเรือน มีรูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม ประชาชนสามารถอยู่รอดในระดับครัวเรือน ก้าวไปสู่ชุมชนพอเพียง 

และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน มีครัวเรือนในพื้นท่ีต้นแบบอยู่รอด หรือรายได้ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ.เพิ่มข้ึน 

จากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๖ จากการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติด้านการผลิต 

โดยการบรหิารจดัการน้ำา การปรบัปรงุดนิใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลกู การฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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ด้านระบบน้ำา สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีรับประโยชน์ด้านเกษตรกรรมได้เป็น ๑๑,๙๙๗ ไร่ เพิ่มขึ้น ๓,๖๒๔ ไร่ 

หรือร้อยละ ๔๓.๒๘ มีระบบน้ำาเพื่อการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๑ ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดในพื้นที่ต้นแบบ 

๕ จังหวัด กล่าวคือ พื้นที่ต้นแบบโครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี สามารถเพ่ิมพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำาเพื่อการเกษตร ร้อยละ ๖.๙ ทำาให้มีน้ำา 

เพื่อการเกษตรครอบคลุมร้อยละ ๓๘.๘๙ ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด การทำาฝายในพื้นที่ต้นน้ำาเหนืออ่างเก็บน้ำา

ห้วยคล้าย โดยปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนเพียงวัสดุอุปกรณ์ สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำาในพื้นที่ได้ ๑๘,๑๘๑ 

ลูกบาศก์เมตร

โครงการพ้ืนท่ีต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำาบลแก่นกระกรูด จังหวัดอุทัยธานี สามารถ 

ขยายพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ๑,๖๑๙.๓๗ ไร่ จาก ๘๓๕.๘๓ ไร่ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒,๔๕๕ ไร่ หรือเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๑๙๓.๗๔ มีระบบน้ำาเพ่ือการเกษตรครอบคลุมร้อยละ ๑๔.๖๙ ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด โครงการ 

แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ฯ บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 

เพื่อการเกษตรจากเดิม ๓๐๒ ไร่ ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๓๗๒ ไร่ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่รับประโยชน์ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น จากเดิม ๕,๙๓๘ ไร่ในปี ๒๕๕๘ 

เป็น ๗,๗๙๑ ไร่ ในปี ๒๕๕๙
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ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการสนับสนุนการปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวในพื้นที่ต่างๆ เช่น   

กล้วยหมาก มะขามเปรี้ยวยักษ์ ทุเรียน เงาะ อโวคาโด มะพร้าวน้ำาหอม ในพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีตำาบลแก่นกระกรูด จังหวัดอุทัยธานี เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการปลูกสตรอว์เบอร์รี 

นอกจากเพื่อสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการสร้างแนวกันชนให้กับชายป่าห้วยขาแข้งอีกด้วยเช่นเดียวกับการสนับสนุน 

ให้ปลูกตะคร้อ ไผ่เกรียบ สะตอ มะเนียง ทุเรียน มังคุด มะขามยักษ์ ในพื้นที่โครงการแผนพัฒนาชนบท 

เชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ บ้านบางกลอย-โป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนอาชีพทางเลือกอื่นๆ เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด กุ้งฝอย กบ ไส้เดือน มดแดง ปศุสัตว์

และประมง ฯลฯ ควบคู่กับการให้ความรู้ในการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี การแปรรูปและการตลาด 

รวมทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ในการรับซื้อผลผลิตจากการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

ในการเผยแผ่ความรู้ตามแนวพระราชดำาริเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

ได้ร่วมกับภาคีและสถาบันการศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันเอง อีก ๓ ครั้งใน ๓ ภูมิภาค 

คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี ภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรี และภาคเหนือที่จังหวัดแพร่

แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงมุ่งเน้นให้การดำาเนินงานของสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มีความเข้มข้นในการขยายผลมากขึ้น  

โดยในการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ จะส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 

มรีะบบการรวมกลุม่ทีเ่ปน็มาตรฐานสากล พฒันาพืน้ทีใ่หเ้ปน็ตน้แบบอยา่งครบวงจร และขยายผลตอ่ไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ 

ในจังหวัดต้นแบบ จัดต้ังสถาบันฝึกอบรมตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ ที่จะรวบรวมความรู้และประสบการณ์ 

ของสถาบนัฯ ในการพฒันาชมุชนในพืน้ทีต่น้แบบมาเปน็หลกัสตูรในการฝกึอบรมตอ่ไป รว่มกบัความรูจ้ากภมูปิญัญา

เดิมและสืบสานขยายผลแนวทางพระราชดำาริร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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(ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

 ในปี ๒๕๕๙ ประชาชนชาวไทยต้องประสบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จากการเสด็จสวรรคตของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังความโศกเศร้าอาลัยให้เกิดแก่ประชาชน 

มาจนถงึปัจจบุนั ดว้ยประชาชนชาวไทยไดป้ระจกัษแ์ละสำานกึในพระมหากรณุาธคุิณโดยเสมอมาวา่ พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงงานอย่างหนักและต่อเนื่องมาตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราช

สมบัติ เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของประชาชนโดยแท้ ดังจะเห็นได้ว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จำานวนมาก เช่น โครงการปลานิลพระราชทาน โครงการฟาร์มโคนม โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ทุนมูลนิธิ

อานันทมหิดล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อันเกิด 

จากพระมหากรณุาธคิณุของพระองค ์ลว้นอำานวยประโยชนแ์กป่ระชาชนทกุคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำาเนินการขยายผลแนวพระราชดำาริ 

ให้กว้างขวางจนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ และได้ดำาเนินการมาแล้วเป็นเวลา ๗ ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา

ดังกล่าวนั้น มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนชุมชน นำาแนวพระราชดำาริมาปรับใช้

ในการพัฒนา และยึดหลักการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเป็นหัวใจในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 

ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 ในปีที่ผ่านมา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาได้ขยายไปยังพื้นที่ใหม่ ทำาให้มูลนิธิฯ มีพื้นที่การดำาเนินงานในจังหวัด

ต่างๆ ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุทัยธานี 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ผลสำาเร็จและความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน

ของมูลนิธิฯ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและประชาชน 

ในทุกพื้นที่ ซึ่งเมื่อนำาไปปฏิบัติแล้วก็ได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 ในฐานะประธานกรรมการมลูนธิฯิ ขา้พเจา้ขอขอบคณุคณะกรรมการทัง้ในสว่นของมลูนธิ ิและในสว่นสถาบนั

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ภาคีราชการ เอกชน และชุมชนต่างๆ ตลอดไปจนถึงเจ้าหน้าที่ 

ปิดทองหลังพระฯ ในทุกพื้นที่ ที่มีศรัทธาในแนวพระราชดำาริและเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำานวนมาก

 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จในงาน เพื่อที่เพื่อนร่วมชาติของเราจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

ตามพระราชปณิธาน เป็นกำาลังในการพัฒนาให้ประเทศไทยได้รุ่งเรืองสถาพรต่อไป
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(หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล)
ประธานกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

 สถานการณป์จัจบุนั หลายประเทศชัน้นำาของโลกมกีารเปลีย่นแปลงผูน้ำาและการบรหิารเศรษฐกจิ ซึง่กระตุน้

ให้เกิดการปรับตัวกันขนานใหญ่ทั่วโลก และเกิดการคาดการณ์กันในหลายมิติ เช่น จะเกิดการปิดกั้นทางการค้า 

จะมีความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ จะมีการสะสมกำาลังอาวุธกันอย่างกว้างขวาง เป็นต้น

 ความเปลีย่นแปลงดงักลา่วยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศของเราได ้ไมม่ากกน็อ้ย แตเ่มือ่ยอ้นดวูกิฤตตา่งๆ 

ของโลกที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต จะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และแนวพระราชดำาริต่างๆ 

ทั้งเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทาน

มานั้น ล้วนให้คำาตอบและทางแก้ไขท่ีได้ผลอย่างยั่งยืนมั่นคงแก่ปวงชนชาวไทย รอแต่เพียงให้เราศึกษา 

แนวพระราชดำาริให้ถ่องแท้ นำาไปปฏิบัติแล้วพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 เหล่านั้นคือพันธกิจที่ปิดทองหลังพระฯ ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนเข้าสู่ปีที่ ๗ ในขณะนี้ สรุปได้ 

โดยย่อ คือ การนำาแนวพระราชดำาริไปแก้ไขปัญหาของประเทศ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่

ต้นแบบเพื่อให้เห็นประจักษ์ ได้รับการยอมรับ จนมีการนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ

 จากภาคเหนอืในพืน้ทีต่น้แบบจงัหวดันา่น ปดิทองหลงัพระฯ รว่มกบัภาค ีขยายพืน้ทีต่น้แบบไปยงัภาคอสีาน 

ภาคกลาง และภาคใต้ จนทำาให้ปัจจุบันมีพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วย น่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุทัยธานี 

เพชรบุรี และในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

 ในภาวะท่ีความเหล่ือมล้ำาของประเทศขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาน้ัน การดำาเนินงาน 

ของปิดทองหลังพระฯ จึงมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองให้แก่ชุมชนท่ีด้อยโอกาส ผ่านกระบวนการร่วมคิด 

ร่วมทำา ซึ่งปรากฏว่าการดำาเนินงานมีความก้าวหน้าในทุกพื้นที่

 อยา่งไรกต็าม การพฒันาทีย่ดึโยงการสรา้งคนหรอืประชาชนเปน็แกนสำาคญันัน้ เปน็ไปตามพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีว่า “...การพัฒนาประเทศจำาเป็นต้องทำาตามลำาดับข้ัน 

ตอ้งสรา้งพืน้ฐาน คอื ความพอด ีพอกนิ พอใชข้องประชาชนสว่นใหญเ่ปน็เบือ้งตน้กอ่น โดยใชว้ธิกีารและใชอ้ปุกรณ์

ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม

ความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำาดับต่อไป…”

 นอกเหนือไปจากนั้น ปิดทองหลังพระฯ ให้ความสำาคัญกับ “ภูมิสังคม” ตระหนักว่าแต่ละพื้นท่ีมีปัญหาท่ี 

แตกต่างกัน เช่น จังหวัดน่านและอุทัยธานีมีปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ก็ได้เข้าไปร่วมกับหน่วยงาน 

พร้อมกับชุมชนต่างๆ กำาหนดพ้ืนท่ีทำากินท่ีชัดเจน และส่งเสริมเร่ืองอาชีพให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเก้ือกูลกัน 

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี เพชรบุรี มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำาในการประกอบอาชีพ ควรแก้ไขด้วยการร่วมกับ 

หน่วยงานต่างๆ พัฒนาแหล่งน้ำาและต่อยอดเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมสู่ 

การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน

 ความสำาเร็จในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 

รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประชาชนในชุมชน ทำาให้ปิดทองหลังพระฯ สามารถเพิ่มพื้นที่ต้นแบบ 

การพัฒนา และนำาแนวพระราชดำาริไปสู่การปฏิบัติครบทุกภาคของประเทศ

 ผมจึงขอขอบคุณทุกท่าน ท้ังในภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ได้ร่วมงานกันมา พร้อมกับหวังว่าจะมีความ 

ร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ภูมิคุ้มกันของประเทศและประชาชน ให้เกิดความผาสุก

สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ท่ีทรงงานอย่างไม่หยุดย้ังมาโดยตลอด 

เพื่อประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ
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(นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้มอบหมายให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

จัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ เพ่ือปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

อยา่งเป็นระบบกวา้งขวาง จนกระทัง่เปน็แนวทางหลกัในการพฒันาประเทศซึง่ไดเ้ริม่ดำาเนนิการมาตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เป็นต้นมา

 เมื่อผ่านระยะเวลาของ ๕ ปีแรก มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริและสถาบันส่งเสริม 

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้ดำาเนินงานอย่างเข้มข้นและก้าวหน้าจนเกิด 

การขยายพื้นที่ต้นแบบไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนา 

เชงิพืน้ท่ี (area-based) ของมลูนธิปิดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิและสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรม

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ยังได้รับการพัฒนามาเป็นคู่มือทั้งเอกสารและสื่อประเภทต่างๆ  

ในการพัฒนาแบบบูรณาการ ท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและอีกหลายกระทรวงสามารถนำาไปใช้ 

ในการขยายผลได้เป็นอย่างดี

 จากความสำาเร็จดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ อนุมัติการดำาเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิ 

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชดำาริ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เพื่อผลักดันให้การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริมีความก้าวหน้า

และยั่งยืนต่อไป

 ในฐานะปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระผมได้รับทราบการดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริมาอย่างต่อเนื่อง 

และได้มีโอกาสในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภารกิจของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริในหลายๆ พื้นที่ จึงขอขอบคุณทุกท่าน 

ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการนำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ในทุกชุมชน หน่วยงาน และองค์กร พร้อมกันนี้กระผม 

มีความยินดีให้ความสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำารินี้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  

มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป
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      มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้สำานักงานปลัดสำานักนายก

รฐัมนตร ีดำาเนนิการจดัตัง้ “มลูนธิปิดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร”ิ และ “สถาบนัสง่เสรมิและพฒันากิจกรรม

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ” มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำาริ 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

พันธกิจ
 

 จัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และบูรณาการความร่วมมือ 

กับหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำาริต่างๆ ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคม เพื่อให้เกิด

การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ความเป็นมา
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ

๒
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วัตถุประสงค์
 

 ๑. จัดตั้งและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชดำาริ ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง

 

 ๒. ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๒.๑) สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กร ชุมชน 

    ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ 

    ภาคธรุกจิ ในการดำาเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัมติกิารพฒันาตามแนวพระราชดำาร ิเพือ่ใหป้ระชาชน 

    มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒.๒) สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษา 

    การพฒันาโครงการสว่นพระองค ์โครงการตามพระราชประสงค ์โครงการหลวง โครงการอนัเนือ่ง 

    มาจากพระราชดำาริ องค์กรชุมชนประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ  

    องค์กรทางสังคม  สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับความรู้ 

    การต่อยอดชุดความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจนการ 

    ขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 

   ๒.๓) สง่เสรมิใหเ้กดิการบรูณาการ ภารกจิและกจิกรรมของสถาบนักบัแผนชมุชน แผนองคก์รปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล

  ๒.๔)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำาแนวพระราชดำาริ 

    ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ

  ๒.๕) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง

 

 ๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

และขยายผลสู่ชุมชน

 

 ๔. เพื่อส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 

 ๕. ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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ผลผลิตจากการดำาเนินงาน
 

 ๑. เกิดแนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตาม 

แนวพระราชดำาริ 

 ๒. เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์สาขาตาม 

แนวพระราชดำาริ

 ๓. เกิดการรับรู้ เข้าใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ประชาสังคม 

และนานาชาติ ในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่สำาคัญของประเทศตามแนวพระราชดำาริ
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 ในการประชุมคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที่ 

๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้มีการพิจารณาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดำาริ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดังมีรายนาม

ของกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ๓

๑.	 ท่านผู้หญิงบุตรี		วีระไวทยะ	 ประธานกรรมการ
๒.	 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์	ทีขะระ	 รองประธานกรรมการ
๓.	 รศ.ดร.จิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 กรรมการ
๔.	 ดร.วิรไท	สันติประภพ	 กรรมการ
๕.	 นายมนูญ	สรรค์คุณากร	 กรรมการ
๖.	 รศ.สุธรรม	อยู่ในธรรม	 กรรมการ
๗.	 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	ดิศกุล	 กรรมการและเลขาธิการ

๑

๓

๒

๗๔๖
๕
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หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.) กรรมการ

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรรมการ

ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการ

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรรมการ

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย กรรมการ

นายกสมาคมกำานัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาร ิ กรรมการและเลขานกุาร

 

คณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มีหลักในการดำาเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการ

น้อมนำาเอาองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ยึดหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ดังนี้

๑. หลักการองค์ความรู้ ๖ มิติ

คือ มิติด้านน้ำา ด้านดิน ด้านเกษตร ด้านพลังงานทดแทน ด้านป่า และด้านสิ่งแวดล้อม โดยปรับให้สอดรับ

เป็นไปตามสภาพของภูมิสังคมและพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาความยากจน เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริม 

ให้เกิดการพัฒนาให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืน

๒. หลักการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ต้องมีการทำาความเข้าใจในชุมชน เข้าใจในสภาพพื้นที่และภูมิสังคม การเข้าถึงข้อมูล การเก็บข้อมูลที่เป็นจริง

และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วจึงเริ่มการพัฒนาโดยการนำาองค์ความรู้ให้ชาวบ้านลงมือทำาด้วยตนเอง ปิดทอง 

หลังพระฯ เป็นผู้เชื่อมความรู้จากหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ จากครูภูมิปัญญา ไปให้กับชาวบ้าน

หลักการดำาเนินงานและแนวทางปฏิบัติงาน๔
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๓. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ ๒๓ ข้อ 

 ๑. ระเบิดจากภายใน

 ๒. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก               

 ๓. ทำาตามลำาดับขั้น     

 ๔. ภูมิสังคม 

 ๕. บริการที่จุดเดียว 

 ๖. ใช้อธรรมปราบอธรรม                    

 ๗. การพึ่งตนเอง 

 ๘. พออยู่พอกิน 

 ๙. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

๑๐. ขาดทุนคือกำาไร

 ๑๑. เศรษฐกิจพอเพียง

 ๑๒. ทำางานอย่างมีความสุข

 ๑๓. ความเพียร

 ๑๔. รู้ รัก สามัคคี

 ๑. จะทำาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ

 ๒. ทำางานแบบองค์รวม

 ๓. ไม่ติดตำารา

 ๔. ประหยัด

 ๕. ทำาให้ง่าย

 ๖. การมีส่วนร่วม

 ๗. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม

 ๘. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

 ๙. ปลูกป่าในใจคน

หลักการโครงการ หลักการทรงงาน
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 คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้วางกรอบการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

ปิดทองหลังพระฯ ไว้ดังนี้

 ๑. นำาเสนอแผนดำาเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งผลผลิต 

จำาแนกกลุม่เปา้หมายเปน็ ๒ ระดบั ระดบัศนูยศ์กึษาการพฒันา โครงการสว่นพระองค ์โครงการตามพระราชประสงค ์

โครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ และระดับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ   

กรอบการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ๕
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 ๒. แผนงบประมาณจะจำาแนกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับแผนงาน ระดับโครงการ และระดับกิจกรรม 

โดยระดับแผนงานจะสอดคล้องกับผลผลิตที่กำาหนดไว้

 ๓. จำาแนกแผนงานออกเป็น ๔ แผนงาน  คือ

  ๓.๑ งานจัดการความรู้ ประกอบด้วย การรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริเป็นคลังความรู้ 

การนำาองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำาริ ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน การจัดทำาคู่มือ ขั้นตอนการพัฒนา 

และการบริหารโครงการ การติดตามประเมินผล เพื่อเป็นตัวอย่างสำาหรับโครงการขยายผลในพื้นท่ีอื่นๆ การจัด

ทำาความรูพ้รอ้มใชท้ีป่ระชาชนสามารถนำาไปปรบัใชกั้บภูมิสงัคมได ้การเชือ่มโยงองค์ความรูโ้ดยการจดัเวทแีลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมความรู้จากสถาบันการศึกษา 

สู่ชุมชน โดยมีความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษา
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   ๓.๒ งานส่งเสริมการพัฒนา ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการบูรณาการระดับพื้นท่ี และโครงการ 

พัฒนาระบบความร่วมมือภาคีเครือข่ายสืบสานแนวพระราชดำาริ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน 

ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยต้องนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ตามแนวพระราชดำาริ สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก และเป็นเจ้าของการพัฒนา ทั้งนี้  

การพัฒนานั้นต้องสอดคล้องกับภูมิสังคมและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับ 

ภาคีพัฒนา ทั้งหน่วยงานพื้นที่ หน่วยงานภารกิจ หน่วยงานนโยบาย และท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางสังคม  

เพื่อให้มีโครงการต้นแบบการพัฒนาอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้มีโครงการขยายผลในระดับจังหวัด โดยมี 

แนวทางหลักคือ ควรเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการต่อยอดโครงการที่ชุมชนได้ดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอยู่แล้ว หรือ 

ชุมชนมีความเข้มแข็งและต้องการดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริ และควรกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ไม่ซ้ำา 

พื้นที่เดิม 
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 ๓.๓ งานส่ือสารและภาคีสัมพันธ์ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ 

ของประชาชน สื่อมวลชน ส่งเสริมการสื่อสารเพื่อการรับรู้ เข้าใจ การปรับทัศนคติ ทั้งในระดับส่วนกลาง  

ระดับจังหวัด และชุมชน ตลอดจนบทบาทในการเชื่อมโยงสื่อมวลชนเรียนรู้ชนบท นำาสื่อมวลชนลงพื้นที่ต้นแบบ 

และพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ การเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน  

 ๓.๔ งานบริหารจัดการสำานักงาน ประกอบด้วย การติดตามสนับสนุนงานฝ่ายต่างๆ และงานโครงการ 

อย่างต่อเนื่อง การบริหารการเงิน ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย จัดทำางบการเงินประจำาปี การบริหารสำานักงาน อำานวย

ความสะดวกต่อการทำางาน การติดตามประเมินผลโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดประชุมคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการ งานธุรการต่างๆ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  

สืบสานแนวพระราชดำาริ เห็นชอบกับการทำายุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ดังนี้
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ค่านิยมองค์กร
 
ศรัทธา   แนวพระราชดำาริ
เชื่อมั่น      ในองค์กร
ก้าวหน้า    ร่วมกันทุกภาคส่วน
ยั่งยืน        โดยประชาทำาเอง

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรจัดการความรู้
และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

										ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
๒. การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรม
๓. การส่งเสริมการรับรู้
 และเข้าใจแนวพระราชดำาริ
๔. การสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์
๕. การบริหารจัดการ
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เพชรบุรี

นราธวิาส

ปัตตานี

ยะลา

น่าน

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

อุทัยธานี

24

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ๖ สรุปการดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ



สรุปผลการดำาเนินงาน
 

 การดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ

เดิมทั้ง ๕ จังหวัด และพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ ๒ แห่ง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

ของการประกอบอาชีพ คือ น้ำา ดิน และเกษตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบน้ำา

 ในปี ๒๕๕๙ การพัฒนาระบบน้ำา  สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ต้นแบบ ๕ จังหวัด 

ได้ถึง ๓,๘๑๙ ไร่ จาก ๑๗,๔๘๕ ไร่ เป็น  ๒๑,๓๐๔ ไร่ กล่าวคือ  

 เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จาก ๓๐๒ ไร่ เป็น ๓๗๒ ไร่ ในพื้นที่ต้นแบบบ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี 

ด้วยการพัฒนาระบบสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างกังหันน้ำาและระบบปั๊มชักจากแม่น้ำาเพชรบุรีเพื่อลดต้นทุนในการสูบน้ำา เสริมแนวกัน

ฝายบริเวณท้ายห้วยสระหินเพื่อเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำาเดิม 

 ในพื้นท่ีโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดกาฬสินธุ์ การเสริม

ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำาด้วยพลังไฟฟ้าและระบบการกระจายน้ำาสู่พื้นท่ีเกษตร กรมชลประทานพัฒนาระบบน้ำา 

ในพื้นที่ถมดิน ติดตั้งสถานีสูบน้ำาแห่งใหม่ ๒ สถานี พร้อมระบบกระจายน้ำาสู่แปลงเกษตร และการขุดสระเก็บน้ำา

ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ๒๙๑ บ่อ การซ่อมแซมฝายในพื้นที่ ๖ ตัว พื้นที่รับประโยชน์ ๒๒๗ ไร่ สามารถ 

เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จาก ๕,๙๓๘ ไร่ เป็น ๘,๐๖๘ ไร่  

 พื้นท่ีต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ถึง ๑,๖๑๙.๓๗ ไร่ 

หรือร้อยละ ๑๙๓.๗๔ คือ จาก ๘๓๕.๘๓ ไร่ ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒,๔๕๕ ไร่ ด้วยการเพิ่มเติมระบบส่งน้ำาเข้าแปลง

เกษตร จากระบบเดิม ๕ ลำาห้วย ๘ บ่อพวง โดยสนับสนุนวัสดุท่อและข้อต่อ โดยใช้แรงงานชาวบ้าน 

 การขยายผลแนวทางของปิดทองหลังพระฯ  โดยโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำา  

และการสง่น้ำาดว้ยระบบทอ่ ตามยทุธศาสตรข์บัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตร

และชนบท ยังสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ในจังหวัดน่านได้ ๙๗,๘๕๒ ไร่ และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ในจังหวัด

อุดรธานี ระยะที่ ๑ และ ๒ ได้รวม ๙๗,๖๗๔ ไร่
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การพัฒนาระบบน้ำาในพื้นที่ต้นแบบ ๕ จังหวัด

•	 โครงการซ่อมแซม	ปรับปรุง	เสริมฝาย	

	 อ่างเก็บน้ำา	และการส่งน้ำาด้วยระบบท่อ	

	 ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนา

	 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ในภาคการเกษตรและชนบท	

	 ๖๖๓	โครงการ	๒๖๓	หมู่บ้าน

	

	 พื้นที่รับประโยชน์		รวม	๙๗,๘๕๒	ไร่

จังหวัดน่าน

พื้นที่ต้นแบบ	๙,๑๑๒	ไร่

•	 โครงการต่อยอดการพัฒนาในยุทธศาสตร์จังหวัด

	 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่	คู่ป่าต้นน้ำา”

	

	 พื้นที่รับประโยชน์	รวม	๔,๙๓๑	ไร่

พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๙
๒๑,๑๐๙	ไร่

เพิ่มขึ้น	๓,๒๖๔	ไร่
ร้อยละ	๑๘.๒๙

พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๘
๑๗,๘๔๕	ไร่

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
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พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๙
๓๗๒	ไร่

เพิ่มขึ้น	๗๐	ไร่
ร้อยละ	๒๓.๑๘

พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๘
๓๐๒	ไร่

26 27

พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๙
๑,๒๙๗	ไร่

โครงการซ่อมแซม	ปรับปรุง	เสริมฝาย	อ่างเก็บน้ำา	และการส่งน้ำาด้วยระบบท่อ	

ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท	ระยะที่	๒	

พื้นที่รับประโยชน์	๑๕๒	หมู่บ้าน	๒๐	อำาเภอ	๖๘,๖๖๑	ไร่

โครงการซ่อมแซม	ปรับปรุง	เสริมฝาย	อ่างเก็บน้ำา

และการส่งน้ำาด้วยระบบท่อ	 ตามยุทธศาสตร์ขับเคล่ือน		

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท	ระยะที่	๑	

พื้นที่รับประโยชน์	๑๓๑	หมู่บ้าน	๑๕	อำาเภอ		

๒๙,๐๑๓	ไร่

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเพชรบุรี
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จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๙
๘,๐๖๘	ไร่

เพิ่มขึ้น	๒,๑๓๐	ไร่
ร้อยละ	๒๖.๔๐

พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๘
๕,๙๓๘	ไร่

พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๘
๘๓๖	ไร่

พื้นที่รับประโยชน์	ปี	๒๕๕๙
๒,๔๕๕	ไร่
เพิ่มขึ้น	๑,๖๑๙	ไร่
ร้อยละ	๑๙๓.๖๖
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 นอกจากนี ้ยงัมกีารเพิม่ประสทิธภิาพโครงสรา้งพืน้ฐานการผลติดว้ยการปรบัปรงุบำารงุดนิ โดยการทำาน้ำาหมัก

และปุ๋ยเพื่อเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินร่วมกับชาวบ้าน โดยใช้เศษวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่น ใบไม้ แกลบ 

ฟาง มูลวัว และสาร พด. สามารถทำาปุ๋ยรองพื้นในพื้นที่ต้นแบบได้ ๒,๖๖๘ ตัน ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี 

เพชรบุรี และกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ 
จากวัชพืชแห้ง/ฟางข้าว/

กากอ้อย/มูลสัตว์/

กากน้ำาตาล

อุดรธาน ี

จากวัชพืชแห้ง/ฟางข้าว/

มูลสัตว์/กากน้ำาตาล/

การไถกลบตอซังข้าว

เพชรบุรี 
จากวัชพืชแห้ง/ฟางข้าว/

มูลสัตว์/กากน้ำาตาล/

สาร พด. ๑, ๓, ๖ /ดิน/

หยวกกล้วย

๕๕๑ ตัน ๗๒ ตัน ๒,๐๔๕ ตัน

การทำาน้ำาหมักและปุ๋ย
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การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 

 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติทั้ง ระบบน้ำา ดิน รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพในพื้นที่ต้นแบบ ปิดทองหลังพระฯ ดำาเนินการด้วยการให้องค์ความรู้ รับฟังความต้องการของ 

ราษฎรเป็นหลัก และร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย รวมท้ังภาคเอกชน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมอาชีพ 

อย่างสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด ทำาให้ประชาชนเป้าหมายในพื้นท่ีต้นแบบ ๕ จังหวัด 

รวม ๘๑ หมู่บ้าน ๓,๑๖๑ ครัวเรือน มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. รวม ๒,๐๑๐ ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘  

จำานวน ๒๑๖ ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖

 การสง่เสรมิและพฒันาอาชพีในพืน้ทีต่น้แบบปดิทองหลงัพระฯ ดำาเนนิการควบคู่กับแผนงานสง่เสรมิการผลติ 

การแปรรูป และการตลาด โดยใช้แนวทางประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เริ่มจากการวางระบบการบริหารจัดการที่ดิน 

การคำานวณปริมาณน้ำาให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดปี การคำานวณแรงงานที่จะสามารถดำาเนินการได้  

ตลอดจนการวางแผนแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรในด้านความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น ราคาสินค้าทางการเกษตร  

ปี	๒๕๕๙
ผ่านเกณฑ์	จปฐ.	๒,๐๑๐	ครัวเรือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๖

ปี	๒๕๕๘
ผ่านเกณฑ์	จปฐ.	๑,๗๙๔	ครัวเรือน

ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด
๓,๑๖๑	ครัวเรือน	
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น่าน

อุดรธานี

เพชรบุรี

กาฬสินธ์ุ

อุทัยธานี

ระบบการตลาด ราคาปจัจยัการผลติ การสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งกองทนุ การพฒันาระบบกองทนุ  การพฒันา

เครื่องมือในการตรวจติดตามการดำาเนินงานด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ในลักษณะ “สมุดตรวจแปลง”  

เพื่อให้รู้ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยทำาการบันทึกฐานข้อมูล 

เกษตรกร ปฏิทินการเพาะปลูก บันทึกการลงแปลงของทีมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้นทุน ผลผลิต รายได้ การเจริญ

เติบโตของพืช ประวัติการรักษา ปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น 

ในแปลง โดยจะบันทึกผลที่พื้นที่ต้นแบบ และประมวลผลเป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเรียกใช้

 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำาหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ต้นแบบ 

ซึ่งพบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดน่าน ได้แก่ กล้วย ลูกเดือย งาม้อน ข้าวก่ำาพันธุ์ลืมผัว  

พรกิซปุเปอรฮ์อท  พืน้ทีต่น้แบบจังหวดัอดุรธาน ีไดแ้ก ่ขา้วหอมมะล ิผกัปลอดภยั ไกไ่ข ่พืน้ทีต่น้แบบจงัหวดัอทุยัธาน ี

ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี และข้าวโพด พื้นที่ต้นแบบจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ กล้วย ทุเรียน พื้นที่ต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ได้แก่ พริก มะเขือเทศ ถั่วลิสง ผักปลอดภัย จิ้งหรีด กบ ปลา และไก่ไข่

ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต้นแบบ

 ข้าวหอมมะลิ ผักปลอดภัย ไก่ไข่

 กล้วย ทุเรียน

 พริก มะเขือเทศ ถั่วลิสง ผักปลอดภัย จิ้งหรีด กบ ปลา ไก่ไข่

 สตรอว์เบอร์รี ข้าวโพด

 กล้วย ลูกเดือย งาม้อน ข้าวก่ำาพันธุ์ลืมผัว พริกซุปเปอร์ฮอท
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•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้ปลูก	๙๔๔	ครัวเรือน

	 ลดรายจา่ย	เดอืนละ	๓๐๐	บาท

พืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับ

พื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผลผลิตเฉลี่ย	๕๐	ถังต่อไร่

ข้าว

พืชผักสวนครัว

กล้วยน้ำาว้าเหลืองนวล •	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้ปลูก	๓๒๗	ราย

	 รายได้	๖๑๗,๑๙๐	บาท	

	 เฉลี่ยต่อราย	๑,๘๘๗.๔๓	บาท

	 เพิ่มขึ้น	๒๓๖,๒๗๗	บาท		

	 ร้อยละ	๖๒.๐๔

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้ปลูก	๓๒๗	ราย		 	

	 รายได้	๓๘๐,๘๓๒	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๑,๑๖๔.๖๒	บาท
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ลูกเดือย

ข้าวก่ำาพันธุ์ลืมผัว

ผลผลิตรวม	๖๔,๔๕๓	กิโลกรัม

ผู้ปลูก	๑๔๐	ราย	๓๕๕	ไร่

สร้างรายได้		๕๑๙,๑๒๗	บาท

เฉลี่ยไร่ละ	๑,๔๖๒	บาท

ผู้ปลูก	๔๒๖	ราย	๑๖๔	ไร่	

ผลผลิตรวม	๒๐,๕๔๑	กิโลกรัม	

สร้างรายได้	๕๑๓,๕๒๕	บาท

เฉลี่ยไร่ละ	๓,๑๓๑	บาท

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้ปลูก	๓๒	ราย

	 ผลผลิต	๑๗,๐๑๕	กิโลกรัม

	 สร้างรายได้	๕๕๔,๓๔๓	บาท

	 เฉลี่ยไร่ละ	๑๓,๑๙๘	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๑๗,๓๒๓	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้ปลูก	๑๖	ราย

	 ผลผลิต	๒,๔๙๓	กิโลกรัม

	 สร้างรายได้	๑๐๔,๖๕๘	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๖,๕๔๑	บาท
พริกซุปเปอร์ฮอท
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ผู้ปลูก	๙๓	ราย	รายได้	๑,๘๕๕,๙๗๒	บาท	เฉลี่ยต่อราย	๑๙,๙๕๗	บาท

มะนาว

งาม้อน ผู้ปลูก	๑๔๐	ราย	สร้างรายได้	๓๔๕,๙๕๐	บาท	เฉลี่ยต่อราย	๒,๔๗๑	บาท

พืชอื่นๆ ได้แก่ กระเจี๊ยบ  มะเขือเปราะ 
ผู้ปลูก	๓๕	ราย		สร้างรายได้	๓๓,๔๔๖	บาท	เฉลี่ยต่อราย	๙๕๕	บาท
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พื้นที่ต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี

 มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้าน ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี และการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้มาตรฐาน

การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มนำาร่องแก่เกษตรกรที่สนใจ ๕๒ ราย 

และส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้เกษตรกร  โดยพัฒนาแหล่งทดลองเลี้ยงจิ้งหรีด กุ้งฝอย กบ  ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยง 

การดูแล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ก่อนถ่ายทอดให้แก่ชุมชน 

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้ปลูก	๑๐๐	ราย

	 พื้นที่ปลูก	๑๐๐๒	ไร่

	 ผลผลิตเฉลี่ย	๔๘.๘๔	ถังต่อไร่		

	 รายได้	๖,๑๓๕,๓๑๖	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้ปลูก	๑๑๔	ราย

	 พื้นที่ปลูก	๙๐๒	ไร่

	 ผลผลิตเฉลี่ย	๕๒.๔๓	ถังต่อไร่

	 รายได้	๓,๗๘๓,๓๔๙	บาท

ข้าวหอมมะลิ

พืชหลังนา
ผู้ปลูก	๖๒	ราย	สร้างรายได้	๔๘๑,๙๐๙	บาท	เฉลี่ยต่อราย	๗,๗๗๓	บาท
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กล้วย •	ปี	๒๕๕๙	สร้างรายได้	๑๐๘,๐๐๐	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๓๐	ราย

	 สร้างรายได้	๑๙๙,๔๗๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๖,๖๔๙	บาท

	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕๓.๓๓	

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้เลี้ยง	๒๐	ราย

	 สร้างรายได้	๑๓๐,๐๙๕	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๖,๕๐๔	บาท

ไก่ไข่
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พื้นที่ต้นแบบบ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี 
 

 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สร้างรายได้ในระยะยาว เช่น ทุเรียน มังคุด มะขามยักษ์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้

ในการปลูกไม้ผลเดิมในพื้นที่ เช่น การตัดกิ่งที่มีโรคและเผาทำาลายในต้นทุเรียน การตัดหน่อของกล้วยเหลืองนวล

เพื่อรักษาต้นแข็งแรง แนะนำาความรู้ในการปลูกทุเรียน ตั้งแต่เลือกต้นพันธุ์ตลอดจนการดูแลรักษา รวมทั้ง 

การส่งเสริมพืชที่มีศักยภาพ อายุสั้นและขนส่งง่าย เนื่องจากพื้นท่ีเป็นถ่ินทุรกันดาร อาทิ การปลูกมะนาว 

ในบ่อวง การฟื้นฟูวิถีการปลูกพริกกะเหรี่ยงและพริกทางเลือกอื่น เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ เช่น พริก 

และพริกขี้หนู เป็นต้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ๑,๔๓๒,๖๗๙ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ที่มีรายได้อยู่ที่  

๔๕๔,๒๖๗ บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 สร้างรายได้	๓๑,๐๕๘	บาท

พืชผักสวนครัว ทุเรียน

•	 ปี	๒๕๕๙	
	 ผู้ปลูก	๓๕	ราย

	 สร้างรายได้	๓๘๔,๒๙๐	บาท	

	 เฉลี่ยต่อราย	๑๐,๙๘๐	บาท

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้ปลูก	๔๓	ราย

	 สร้างรายได้	๔๐๔,๔๒๗	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๙,๔๐๕	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้ปลูก	๔๔	ราย

	 สร้างรายได้	๙๓๖,๙๓๖,	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๒๑,๒๙๔	บาท

กล้วย

36 37

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



หมู •	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้เลี้ยง	๒๑	ราย

	 สร้างรายได้	๓๕,๙๐๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๑,๗๑๐	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๒๕	ราย

	 สร้างรายได้	๕๐,๘๐๐	บาท	

	 เฉลี่ยต่อราย	๒,๐๒๓	บาท

	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๘.๓๐

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้เลี้ยง	๑๖	ราย

	 สร้างรายได้	๑๒,๗๒๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๗๙๕	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๑๖	ราย

	 สร้างรายได้	๑๔,๓๒๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๘๙๕	บาท

	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๒.๕๘

เป็ดเทศ

เป็ดไข่

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๑๓	ราย

	 สร้างรายได้	๗,๑๑๕	บาท	

	 เฉลี่ยต่อราย	๕๔๗.๓	บาท

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้เลี้ยง	๑๖	ราย

	 สร้างรายได้	๔,๓๒๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๒๗๐	บาท

ไก่พื้นบ้าน
•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๑๖	ราย

	 สร้างรายได้	๘,๑๖๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๕๑๐	บาท

	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	๘๘.๘๙

38

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



พื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
 

 เน้นส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ประมง และปศุสัตว์ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

สถาบันการศึกษา ถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ และสร้างฐานการผลิตตั้งแต่การวางแผน 

การตลาด การผลิต และแก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต การจัดจำาหน่าย ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่า 

เพิ่มขึ้น เช่น พริก ไก่ไข่ จิ้งหรีด เป็นต้น

 นอกจากน้ี ยังมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ในการรับซื้อผลผลิตจากการส่งเสริมอาชีพ เช่น 

พริก มะเขือเทศ ผัก กบ ปลา ไก่ไข่ จ้ิงหรีด หมู สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ๑,๔๑๙,๗๘๒ บาท 

ในปี ๒๕๕๙ 

ข้าวในพื้นที่ถมดิน ๒,๐๑๐ ไร่

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้ปลูก	๒๒๙	ราย	รายได้	๔,๕๕๔,๑๐๒	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๑๙,๘๘๗	บาท

ข้าวในพื้นที่รับน้ำา ๕,๙๓๘ ไร่
ผู้ปลูก	๕๖๐	ราย	รายได้	๓๗,๒๗๕,๗๙๕	บาท

พริก
•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้ปลูก	๕๑	ราย	

	 รายได้	๒๔๐,๒๐๔	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๔,๗๑๐	บาท

มะเขือเทศ
•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้ปลูก	๔๒	ราย

	 รายได้	๓๒๔,๑๔๔	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๘,๑๔๖	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

38 39

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



•	ปี	๒๕๕๘
ผู้เลี้ยง	๑๔	ราย

รายได้	๒๗,๕๘๐	บาท

เฉลี่ยต่อราย	๑,๙๗๐	บาท

จิ้งหรีด

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๓๗	ราย

	 รายได้	๗๖,๑๔๕		บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๔,๖๒๕	บาท

ผักในโรงเรือน

•	ปี	๒๕๕๙

	 ผู้ปลูก	๑๙	ราย	รายได้	๘๐,๔๘๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๔,๒๓๕	บาท

•	ปี	๒๕๕๘	
	 ผู้ปลูก	๑๐	ราย	รายได้	๑๗๖,๒๐๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๑๗,๖๒๐	บาท

ผู้เลี้ยง	๕๐	ราย

รายได้	๑๐๓,๓๐๒	บาท

เฉลี่ยต่อราย	๒,๐๖๖	บาท

ปลา

กบ

ไก่ไข่
•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้เลี้ยง	๓๐	ราย

	 รายได้	๖๐,๐๐๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๒,๐๐๐	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๕๒	ราย

	 รายได้	๑๗๖,๙๑๑	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๓,๔๐๒	บาท

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้เลี้ยง	๖๔	ราย

	 รายได้	๑๐๔,๕๗๐	บาท	

	 เฉลี่ยต่อราย	๑,๖๓๔	บาท		

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๑๐๔	ราย

	 เก็บผลผลิตแล้ว	๕๖	ราย

	 รายได้	๙๓,๖๔๐	บาท	
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หมู

•	ปี	๒๕๕๘
	 ผู้เลี้ยง	๑๑๖	ราย

	 รายได้	๗๒,๕๐๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๖๒๕	บาท

•	ปี	๒๕๕๙
	 ผู้เลี้ยง	๙๒	ราย

	 รายได้	๕๓๖,๙๐๐	บาท

	 เฉลี่ยต่อราย	๕,๘๓๖	บาท

แปลงนำาร่อง
เพ่ือการท่องเท่ียว
ผู้ร่วมโครงการ	๗	ราย

สร้างรายได้

๔๖๕,๐๐๐	บาท

เฉลี่ยต่อราย

๖๖,๔๒๙	บาท

สตรอว์เบอร์รี
ผู้ปลูก	๓๓	ราย	

ได้ผลผลิต	๔๑,๓๐๐	ตัน

กล้วย
ปี	๒๕๕๙
สร้างรายได้	

๑๙๖,๘๓๙	บาท

สมุนไพร
ปี	๒๕๕๙
สร้างรายได้	

๗๐,๐๐๐	บาท

พื้นที่ต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี
 

 ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ สตรอเบอร์รี ให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP)  

และพืชผักเมืองหนาวอื่นๆ เช่น เบบี้แครอท บล็อคโคลี่ กรีนโอ๊ค เป็นอาชีพทางเลือก รวมทั้งส่งเสริมการปลูกไม้ผล

เพื่อสร้างรายได้ระยะยาว เช่น ทุเรียน เงาะ อโวคาโด มะพร้าวน้ำาหอม นอกจากเป็นการสร้างรายได้แล้ว ยังเพื่อ 

ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เกษตรจังหวัด ศูนย์พัฒนาชาวเขา ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการทำาแปลง 

เรียนรู้ การปลูกไม้เมืองหนาว การปลูกไม้ดอกในและนอกโรงเรือน เพื่อสร้างจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 

และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชาวบ้าน

40 41

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 

 การดำาเนนิงานของปดิทองหลงัพระฯ ในป ี๒๕๕๙ ยงัมเีปา้หมายเพือ่การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ เช่น การก่อสร้างฝายดินผสมซีเมนต์ ๑๐ ตัว โดยปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และชาวบ้าน

ร่วมกันลงแรง ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำาเหนืออ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายฯ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งนอกจากช่วยชะลอความชุ่มชื่น 

ให้ป่าสงวนแห่งชาติหมากหญ้าแล้ว ยังสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำาในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น ๑๘,๑๘๑ ลูกบาศก์เมตร 

 ในพื้นที่ตำาบลแก่นมะกรูด มีการทำาความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องการใช้ประโยชน์ในแปลงทำากิน 

เตรียมต้นกล้ากล้วย ๓๙,๐๐๐ ต้น หมาก ๑๐,๐๐๐ ต้น มะขามเปรี้ยวยักษ์ ๖๐๐ ต้น เพื่อการสร้างแนวกันชน 

ให้กับชายป่าห้วยขาแข้ง โดยประสานความร่วมมือกับสำานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และสำานักงาน

จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๔ เช่นเดียวกับในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี มีการสนับสนุน 

เพาะพันธุ์กล้าตะคร้อ ๑๐,๐๐๐ ต้น ไผ่เกรียบ ๔๐๐ ต้น สะตอ ๑,๕๐๐ ต้น และมะเนียง ๑,๐๐๐ ต้น ในโครงการ

ปลูกป่าเสริมพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่า รักษาวัฒนธรรมและเสริม 

รายได้

การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

 ในปี ๒๕๕๙ ปิดทองหลังพระฯ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและกองทุนต่างๆ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา 

สู่ความยั่งยืน และธุรกิจเพื่อสังคมที่ชาวบ้านบริหารจัดการด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยการสร้างระบบการบริหารจัดการ

ที่ดี คือ มีคณะกรรมการกองทุน กฎระเบียบกองทุน มีการดำาเนินงานต่อเนื่องที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ 

สมาชิกและคนในชุมชน มีสมาชิกและผู้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนและมีธรรมาภิบาล ปัจจุบัน 

มีกลุ่มกิจกรรมและกองทุนที่มาจากความต้องการของชุมชนใน ๕ พื้นที่ต้นแบบ จำานวน ๓๒ กลุ่ม/กองทุน  

ครอบคลุมทั้ง ๘๑ หมู่บ้าน ที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่ดีครบทั้ง ๖ ข้อ

พื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดอุทัยธานี

๔ กองทุน

พื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดเพชรบุรี

๒ กองทุน

พื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดอุดรธานี

๗ กองทุน

พื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดน่าน

๑๓ กองทุน

พื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดกาฬสินธุ์

๖ กองทุน
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 ท้ังนี ้ในป ี๒๕๕๙ มกีารสรปุบทเรยีนจากการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา โดยใชพ้ืน้ทีจ่งัหวดัอดุรธานเีปน็กรณศีกึษา

ผ่านการวินิจฉัยระบบการลงบัญชี นำามาพัฒนาเป็นรูปแบบทางการบัญชีอย่างง่ายและสร้างระบบให้เปิดเผย  

โปร่งใส เพื่อเป็นฐานในการดำาเนินงานต่อไป ตลอดจนปรับเปล่ียนระบบการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากรูปแบบ 

ให้ฟรี เป็นการสนับสนุนผ่านระบบกองทุน 

 ผลการดำาเนินงานในปี ๒๕๕๙ ระบบกองทุนมีอัตราการขยายตัว ท้ังในเชิงมูลค่าและจำานวนสมาชิก  

อย่างน่าพอใจ กล่าวคือ พื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน มีกองทุนกลุ่มอาชีพที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

๑๓ กองทุน คือ ๑. กองทุนปุ๋ย ๒. กองทุนเมล็ดพันธุ์ ๓. กองทุนอาหารสัตว์ ๔. กองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์ 

๕. กองทุนแปรรูปน้ำาพริกมะแขว่น ๖. กองทุนโรงสีข้าว ๗. กองทุนเครื่องบดข้าวโพด ๘. กองทุนแหย่ง  

๙. กลุ่มผู้ใช้น้ำา ๑๐. กลุ่มไม้กวาด ๑๑. กลุ่มกล้วยกรอบ ๑๒. กองทุนเป็ด และ ๑๓. วิสาหกิจกลุ่มผลิตมะนาว 

มีเงินทุนหมุนเวียน รวม ๒,๖๘๔,๐๘๑ บาท เพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียน  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวม ๑,๒๙๕,๓๖๖ บาท

กองทุนปุ๋ย
อ.ท่าวังผา ๒๗,๕๑๑ บาท
อ.สองแคว ๔๘,๔๔๕ บาท 

อ.เฉลิมพระเกียรติ
๔๒,๐๐๐ บาท

กองทุนเมล็ดพันธุ์
อ.ท่าวังผา ๘๗๒,๐๑๕ บาท
อ.สองแคว ๒๑,๒๓๗ บาท 

อ.เฉลิมพระเกียรติ
๒๕,๐๐๐ บาท

กองทุนอาหารสัตว์
อ.ท่าวังผา ๙,๓๖๔ บาท
อ.สองแคว ๙,๑๐๐ บาท 

อ.เฉลิมพระเกียรติ

กองทุนแปรรูป
น้ำาพริกมะแขว่น
อ.ท่าวังผา ไม่มี 

อ.สองแคว ๑๒๗,๐๔๗ บาท 
อ.เฉลิมพระเกียรติ ไม่มี

กองทุนโรงสีข้าว 
อ.ท่าวังผา ๓๕,๐๔๙ บาท 
อ.สองแคว ๑๔,๕๖๗ บาท 

อ.เฉลิมพระเกียรติ 
๒๓,๒๗๘ บาท

กองทุนเครื่องบด
ข้าวโพด

อ.ท่าวังผา ไม่มี
อ.สองแคว ไม่มี 

อ.เฉลิมพระเกียรติ
๓,๑๑๐ บาท

กองทุนแหย่ง 
อ.ท่าวังผา ๔,๔๒๗ บาท 

อ.สองแคว ไม่มี 
อ.เฉลิมพระเกียรติ ไม่มี

กลุ่มผู้ใช้น้ำา
อ.ท่าวังผา ๒,๐๐๐ บาท 

อ.สองแคว ๑๐,๘๔๕ บาท 
อ.เฉลิมพระเกียรติ

๑,๑๕๐ บาท

กลุ่มไม้กวาด
อ.ท่าวังผา ไม่มี
อ.สองแคว ไม่มี 

อ.เฉลิมพระเกียรติ
๗๗,๐๔๙ บาท

กลุ่มกล้วยกรอบ 
อ.ท่าวังผา ไม่มี 
อ.สองแคว ไม่มี 

อ.เฉลิมพระเกียรติ
๕,๕๐๐ บาท

กองทุนเป็ด
อ.ท่าวังผา ๓๕,๒๕๐ บาท 

อ.สองแคว ไม่มี  
อ.เฉลิมพระเกียรติ ไม่มี

วิสาหกิจ
กลุ่มผลิตมะนาว

อ.ท่าวังผา ไม่มี
อ.สองแคว๑,๒๘๔,๗๗๙ บาท 

อ.เฉลิมพระเกียรติ ไม่มี

กองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์ 
อ.ท่าวังผา ๖,๑๒๐ บาท 

อ.สองแคว ร่วมกับ
กองทุนอาหารสัตว ์๙,๑๐๐ บาท 

อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ
กองทุนเครื่องบดข้าวโพด
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 พื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี มี ๗ กองทุน คือ กองทุนปศุสัตว์ กองทุนปุ๋ย กองทุนการตลาด กองทุน 

เมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุนศึกษาดูงาน กองทุนโรงสีข้าวชุมชน และกองทุนผู้ใช้น้ำา มูลค่ากองทุนรวมทุกกองทุน  

๓๐๐,๗๖๔ บาท มีเงินกองทุนรวม ๙๒๘,๖๖๕ บาท 

 จังหวัดเพชรบุรี มี ๒ กองทุน คือ กองทุนแม่บ้าน กองทุนสุกร มีเงินกองทุนรวม ๕๔,๕๐๐ บาท

กองทุนปศุสัตว์
มูลค่ากองทุน ๒๑,๖๙๔ บาท

เงินกองทุน ๖๔,๗๓๑ บาท  

กองทุนโรงสีข้าวชุมชน
มูลค่ากองทุน ๑๓๖,๙๒๖ บาท

เงินกองทุน ๓๔๘,๓๓๔ บาท  
กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 
มูลค่ากองทุน ๑๖,๑๒๖ บาท

เงินกองทุน ๑๒๔,๙๒๒ บาท  

กองทุนปุ๋ย
มูลค่ากองทุน ๓,๐๘๐ บาท

เงินกองทุน ๘๔,๕๓๐ บาท 

กองทุนศึกษาดูงาน
มูลค่ากองทุน

๙๔,๓๐๐ บาท

เงินกองทุน

๒๔๖,๕๗๙ บาท  

กองทุนการตลาด
มูลค่ากองทุน ๒๕,๕๕๘ บาท 

เงินกองทุน ๕๐,๔๒๙ บาท  

กองทุนสุกร
สมาชิก ๒๕ ราย

เงินกองทุน

๖,๓๕๐ บาท

กองทุนแม่บ้าน
สมาชิก ๒๘ ราย

เงินกองทุน

๔๘,๑๕๐ บาท

กองทุนผู้ใช้น้ำา
มูลค่ากองทุน

๓,๐๘๐ บาท

เงินกองทุน

๙,๑๔๐ บาท
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 จังหวัดอุทัยธานี มี ๔ กองทุน/กลุ่ม คือ กองทุนสตรอว์เบอร์รี กองทุนพืชผักเมืองหนาว กองทุนเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ มูลค่ากองทุนรวมทุกกองทุน ๒,๑๖๒,๓๐๓ บาท และกลุ่มตลาดกะเหรี่ยง 

 ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ มี ๗ กองทุน คือ กองทุนพืชแปลงรวม (กล้วย) มีสมาชิก ๓๘๘ ราย 

กองทุนผักเพื่อสุขภาพ มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ๕๔ ราย รวมเป็น ๘๑ ราย กองทุนสัตว์ปีก (ไก่ไข่) สมาชิก ๓๒ ราย 

กองทุนจิ้งหรีด มีสมาชิกเพ่ิมข้ึน ๒๔ ราย รวมเป็น ๓๘ ราย กองทุนประมง มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ๗๐ ราย  

รวมเป็น ๑๕๔ ราย กองทุนสระ มีสมาชิกเพิ่มข้ึน ๑๙๐ ราย รวมเป็น ๒๙๑ ราย และกองทุนสุกร มีสมาชิก 

๙๒ ราย มูลค่ากองทุนรวม ทุกกองทุน ๔,๓๓๔,๙๙๐ บาท มีเงินกองทุนรวม ๓๔๙,๒๙๘ บาท

กองทุนพืชแปลงรวม 
(กล้วย)

มูลค่ากองทุน

๗๐,๘๕๐ บาท

กองทุนจิ้งหรีด
มูลค่ากองทุน

๒๔๕,๑๐๐ บาท 

กองทุนผักเพื่อสุขภาพ
เงินกองทุน

๔๓,๙๐๐  บาท

กองทุนประมง
มูลค่ากองทุน

๑๗๘,๐๔๐ บาท

เงินกองทุน ๓๑,๙๐๐ บาท

กองทุนสระ
มลูคา่กองทนุ ๓,๖๙๔,๐๐๐ บาท

เงินกองทุน ๒๑๑,๐๐๐ บาท      

กองทุนเกษตรทฤษฎีใหม่ 

มูลค่ากองทุน

๑๗๐,๗๕๘ บาท

กองทุนพืชผักเมืองหนาว 
มูลค่ากองทุน

๑๖,๕๐๖ บาท

กองทุนสตรอว์เบอร์รี
มูลค่ากองทุน

๑,๙๗๕,๐๓๙ บาท

กองทุนสัตว์ปีก (ไก่ไข่)
มูลค่ากองทุน ๒๔,๐๐๐ บาท

เงินกองทุน ๕๒,๘๐๐ บาท 

กองทุนสุกร
มูลค่ากองทุน ๑๒๓,๐๐๐ บาท

เงินกองทุน ๑๑,๕๘๙ บาท 
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 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มและกองทุนที่มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ชุมชนก้าวสู่ระดับพอเพียง คือ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามัคคีชาวนา (กลุ่มข้าวปลอดภัย) พื้นที่ต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งซื้อข้าวเปลือกจาก 

เกษตรกรนำามาแปรรูป ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๐ ราย สร้างรายได้ ๓๒๐,๑๖๕ บาท แหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิต

ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกไปจำาหน่ายตามความต้องการของตลาด เริ่มต้น 

จากการนำาผลผลิตจากเครือข่ายผักเพื่อสุขภาพหนองเลิงเปือย จำาหน่ายให้ห้างบิ๊กซี สร้างรายได้ในเวลา ๒ เดือน 

(กันยายน-ตุลาคม) รวม ๖๕,๔๗๘ บาท 

 กลุ่มโรงปุ๋ย ซึ่งปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงเครื่องผลิตปุ๋ย และเงินทุนตั้งต้น เพื่อผลิต

ปุ๋ยให้แก่เกษตรกรและกองทุนอื่นในพื้นที่โครงการฯ ด้วยคุณภาพเท่าเทียมกับปุ๋ยในตลาดและราคาถูกกว่า ปัจจุบัน

มีโรงปุ๋ยร่วมกันดำาเนินงาน ๔ โรง ซึ่งสามารถผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยได้ตามวัตถุประสงค์ มีรายได้และสามารถ 

คืนเงินทุนให้กับสถาบันฯ ได้แล้ว ๖๘,๐๐๐ บาท

 ขณะท่ีมีกองทุนท่ีมีศักยภาพในการก้าวไปสู่ชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย 

ของทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม คือ มีความร่วมมือมากกว่า ๑ หมู่บ้าน และมีการเชื่อมโยงประสานกับหน่วยงานภายนอก 

เชน่ เชือ่มโยงแหลง่ทนุภายนอก การแลกเปลีย่นความรูแ้ละเทคโนโลยเีพือ่ตอ่ยอดความรูเ้ดมิ และเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ ์

คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีสมาชิกรวม ๙๓ ครัวเรือน 

จากในและนอกหมู่บ้าน มีการเชื่อมโยงให้บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) รับซื้อผลผลิตมะนาวปลอดภัย 

ตามมาตรฐาน GAP อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่เดือนมีนาคม-กันยายน ๒๕๕๙ รวม ๒๓ รอบ มีรายได้รวม  

๒,๒๑๒,๒๒๒ บาท มีคณะกรรมการ ๑๑ คน ที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคัดเลือก เป็นผู้ประสานงานรับออเดอร์ 

จากบริษัท และประชาสัมพันธ์รวบรวมผลผลิตทุกวันอังคาร สมาชิกมาร่วมกันคัดเกรด จัดแพ็คใส่บรรจุภัณฑ์  

และลำาเลียงผลผลิตส่งให้บริษัท โดยบริษัทจะโอนเงินให้กลุ่มภายใน ๑๕ วัน หลังท่ีส่งผลผลิต กำาไรจากการ 

จำาหน่ายมะนาว จะนำามาปันผลให้สมาชิกผู้ถือหุ้นในปลายปี และจัดสวัสดิการดูแลสมาชิกในกลุ่ม มีการรายงาน

ชี้แจงรายรับ-รายจ่าย ต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุมประจำาเดือน หรือไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน  

เพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ฟ้าประทาน บ้านผาหลัก รับซ้ือผลผลิตมะนาวตาฮิติ และพริกจากสมาชิกในชุมชน 

นำาไปส่งให้กับพ่อค้าจากต่างจังหวัดที่มีออเดอร์แน่นอนต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานเกษตรอำาเภอ

ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสามารถหาตลาดได้เอง มีคณะกรรมการ 

๘ คน ท่ีสมาชกิในกลุม่รว่มกนัคดัเลอืก  เปน็ผูป้ระสานงานรบัออเดอรจ์ากพอ่ค้า และประชาสมัพนัธร์วบรวมผลผลติ

จากเกษตรกรในหมู่บ้าน  
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รายได้

*รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนในปี	๒๕๕๘	เพ่ิมข้ึนจากปี	๒๕๕๒	เฉล่ียปีละ	๑๗,๔๘๔	บาทต่อครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๘๔	ต่อปี

อื่นๆ
เช่น การค้าขายและหัตถกรรม
ปศุสัตว์ เงินสนับสนุนค่าบำารุง
ปลูกป่าเศรษฐกิจ

รับจ้าง
ร้อยละ ๔๔

การเกษตร
ร้อยละ ๓๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

เศรษฐกิจและสังคม

 การสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน ทั้ง ๑,๗๒๓ ครัวเรือน ๗,๓๙๒ คน 

ใน ๒๐ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอ มีรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และเงินออม สรุปได้ดังนี้ รายได้รวม ๒๗๕,๓๖๓,๗๑๐ บาท 

เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕๙,๘๑๖ บาท รายจ่ายรวม ๒๒๙,๗๙๕,๙๕๒ บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๓๓,๓๗๐ บาท 

หนี้สินรวม ๖๖,๘๙๖,๓๓๔ บาท เฉล่ียครัวเรือนละ ๓๘,๘๒๕ บาท เงินออมรวม ๑๒๘,๓๘๐,๕๕๓ บาท 

เฉลี่ยครัวเรือนละ ๗๔,๕๑๐ บาท

*รายจ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนในปี	๒๕๕๘	เพ่ิมข้ึนจากปี	๒๕๕๒	เฉล่ียปีละ	๑๔,๖๙๖	บาทต่อครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๕๒	ต่อปี

รายจ่าย

หนี้สิน

หนี้กองทุนหมู่บ้าน
ร้อยละ ๓๖

หนี้สถาบันการเงิน/
ธนาคาร

ร้อยละ ๓๕

หน้ีจากการผ่อนสินค้า
ยืมญาติ และกองทุนต่างๆ

ในหมู่บ้าน

การลงทุน
ในการเลี้ยงสัตว์

ร้อยละ ๑๔

การลงทุนค้าขาย
ร้อยละ ๑๔

ค่าอุปโภคบริโภค
ร้อยละ ๖๐

การลงทุน
ในการเกษตร
ร้อยละ ๒๒

*หน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนในปี	๒๕๕๘	เพ่ิมข้ึนจากปี	๒๕๕๒	เฉล่ียปีละ	๔๘	บาทต่อครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	๐.๑๒	ต่อปี

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
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๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒
๑
๐

 การสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี ๒๗๙ ครัวเรือน มีรายได้ 

๓๒,๕๖๗,๑๒๑ บาท เป็นรายได้จากภาคการเกษตร ๗,๐๐๐,๖๓๔ บาท ปศุสัตว์ ๒,๑๕๗,๗๕๔ บาท รายจ่าย 

รวม ๑๘,๘๐๕,๕๔๔ บาท เป็นรายจ่ายจากการซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร การศึกษาและงานบุญ มีหนี้สิน 

รวม ๒๑,๙๑๑,๐๗๐ บาท และมีเงินออม รวม ๘,๒๒๙,๗๑๖ บาท

ฝากธนาคาร
ร้อยละ ๑๘ 

ฝากประกัน
ร้อยละ ๑๑ 

ออมไว้ในบ้าน
ร้อยละ ๙ 

ออมกับสหกรณ์
ร้อยละ ๒ 

ลงทุน
เช่น

การซื้อสลาก
ออมทรัพย์

เครื่องประดับ

วัตถุดิบประกอบอาหาร
๔,๐๕๓,๑๙๒ บาท

(หน่วยล้านบาท)

การศึกษา
๓,๖๒๒,๕๘๔ บาท

พิธีกรรมงานบุญ
๒,๓๘๖,๙๐๐ บาท

เงินออม

*เงินออมเฉล่ียต่อครัวเรือนในปี	๒๕๕๘		เพ่ิมจากปี	๒๕๕๒	เฉล่ียปีละ	๙,๔๓๓	บาทต่อครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ	๕๒.๖๗	ต่อปี

รายได้

ภาคปศุสัตว์
๒,๑๕๗,๗๕๔ บาท

ภาคเกษตร
๗,๐๐๐,๖๓๔ บาท

รายจ่าย

(ร้อยละ)
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หนี้สิน ๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒
๑
๐

(หน่วยล้านบาท)

๑๐
๙
๘
๗
๖
๕
๔
๓
๒
๑
๐

(หน่วยล้านบาท)

รายได้

กองทุนเงินล้าน
๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท

กข.คจ.
๙,๔๖๖,๖๗๐ บาท

ธ.ก.ส.
๒,๘๐๐,๘๐๐ บาท

เงินฝากธนาคาร
๓,๙๓๕,๔๑๖ บาท

เงินฝาก ธ.ก.ส.
๑,๖๓๕,๑๐๐ บาท

เก็บไว้ที่บ้าน
๙๓๕,๙๐๐ บาทเงินออม

 พื้นที่ต้นแบบบ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ในปี ๒๕๕๙ พบว่า ๑๗๘ 

ครัวเรือน มีรายได้รวม ๑๘,๓๑๙,๕๓๖ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ที่มีรายได้รวม ๑๓,๒๘๙,๒๘๐ บาท  

ขณะที่รายจ่ายในปี ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๕,๖๖๗,๙๙๒ บาท หนี้สิน ๕,๔๔๒,๑๒๔ บาท เงินออม ๑,๐๙๙,๗๘๕ บาท

รายได้จากภาคเกษตร
๑,๕๖๒,๕๑๙ บาท
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๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

หนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์
ร้อยละ ๑๔.๑

เงินกู้นอกระบบ
ร้อยละ ๑๙.๑

กองทุนเงินล้าน
ร้อยละ ๑๗.๗

กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
ร้อยละ ๑๙.๑

 พื้นที่ต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี ๕๑๓ ครัวเรือน มีรายได้ในปี ๒๕๕๘ อยู่ท่ี  

๖๐,๘๖๕,๗๓๒ บาท เพิ่มขึ้นเป็น ๗๑,๗๕๑,๘๔๕ บาทในปี ๒๕๕๙ ขณะที่รายจ่ายปี ๒๕๕๙ ก็เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘  

เป็น ๗๑,๑๖๓,๖๔๖ บาท จาก ๖๗,๗๓๔,๑๙๕ บาท หนี้สิน จาก ๔๕,๑๗๔,๓๔๕ บาท เป็น ๔๗,๙๘๕,๓๔๕ บาท  

เงินออม เพิ่มขึ้นจาก ๓,๔๓๙,๘๒๒ บาท เป็น ๓,๕๗๒,๙๒๒ บาท 

รายจ่าย

เสื้อผ้า
ของใช้ส่วนตัว
ร้อยละ ๕.๔

สุรา บุหรี่
สิ่งทำาลายสุขภาพ

ร้อยละ ๑๒.๑
ยานพาหนะ

และการเดินทาง
ร้อยละ ๑๓.๕

วัตถุดิบ
ประกอบอาหาร
ร้อยละ ๑๗.๔ 

เงินฝากธนาคาร
ร้อยละ ๖๔.๕

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

เก็บไว้ที่บ้าน
ร้อยละ ๑๓.๘

ซื้อประกัน
ร้อยละ ๒.๗

เงินออม
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๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

๐

รายได้

หมู่ที่ ๒
๑๗,๓๓๘,๗๖๙ บาท

หมู่ที่ ๔
๒๑,๘๐๒,๖๑๓ บาท

หมู่ที่ ๑
๑๑,๕๖๘,๕๔๕ บาท

หมู่ที่ ๓
๒๑,๐๔๑,๙๑๘ บาท

หนี้สิน

รายจ่าย

หมู่ที่ ๓
๒๖,๖๖๐,๘๒๒ บาท

หมู่ที่ ๓
๑๕,๒๔๗,๑๘๕ บาท

หมู่ที่ ๓
๖๕๖,๒๗๐ บาท

หมู่ที่ ๒
๑๔,๖๖๕,๘๔๐ บาท

หมู่ที่ ๒
๘,๔๒๘,๖๕๐ บาท

หมู่ที่ ๒
๗๔๒,๔๓๒ บาท

หมู่ที่ ๔
๑๗,๒๙๕,๘๑๗ บาท

หมู่ที่ ๔
๑๒,๘๐๔,๐๐๐ บาท

หมู่ที่ ๔
๑,๕๘๙,๘๔๐ บาท

หมู่ที่ ๑
๑๒,๕๔๑,๑๖๗ บาท

หมู่ที่ ๑
๑๑,๕๐๕,๕๑๐ บาท

หมู่ที่ ๑
๕๘๔,๓๘๐ บาท

(หน่วยล้านบาท)

(หน่วยล้านบาท)

(หน่วยล้านบาท)

เงินออม
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ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

 ปิดทองหลังพระฯ ดำาเนินงานพัฒนาในทุกพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคี 

เครือข่ายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เช่น ในพื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดน่าน สำานักงานเกษตรจังหวัดน่าน โครงการชลประทานจังหวัดน่าน กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๑ 

และ ๓๒๐๒ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบน้ำา 

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำาบลขุนน่าน พัฒนาท่ีดิน 

จังหวัดน่าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑  สำานักงานประมง

จังหวัดน่าน สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน พัฒนาที่ดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ กล้าไม้เศรษฐกิจ ยาและเวชภัณฑ์ 

รักษาโรคสัตว์ พันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ต่างๆ และสารปรับปรุงดิน เป็นต้น

 นอกจากน้ี ยังมีการอบรมเพ่ิมความรู้โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น สำานักงานเกษตรอำาเภอสองแคว ร่วมกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์อำาเภอ สาธารณสุขอำาเภอ สาธารณสุขอำาเภอสองแคว สำานักงานพัฒนา 

ที่ดินจังหวัดน่าน  สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดน่าน และโครงการชลประทานจังหวัดน่าน จัดโครงการอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ อำาเภอสองแคว ๓ หมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง  

โครงการอบรมการทำาปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์

 ในการพัฒนาอาชีพ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดน่าน ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแหล่งผลิต GAP 

พริก และมะนาวในพ้ืนท่ีต้นแบบอำาเภอสองแคว ให้ได้มาตรฐาน และราคาสูงขึ้น หน่วยจัดการต้นน้ำาขุนน่าน 

และหน่วยพัฒนาสังคมที่ ๒๕ จังหวัดน่าน สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มไม้กวาดบ้านห้วยฟอง พลังงานจังหวัดน่าน 

สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลขุนน่าน บ้านน้ำารีพัฒนา จัดโครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดคน 

ในชุมชนบ้านน้ำาช้างพัฒนาและบ้านน้ำารีพัฒนา ๓๘๕ ราย เพื่อหาค่าสารเคมีในเลือดและแนะนำาโทษของสารเคมี 

สร้างความตระหนักคิดในการรักษาสุขภาพของชาวบ้าน

 ภาคเอกชนท่ีให้การสนับสนุน ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเป็ดไข่ และกล้า 

กล้วยหอมทอง บริษัทเบทาโกร ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ศูนย์เรียนรู้บ้านกิ่วจันทร์ และทำาแปลง 

ทดลองข้าวโพดตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  

ต่อยอดพืชเศรษฐกิจ รับซื้อผลผลิตมะนาวพันธุ์ตาฮิติ อำาเภอสองแคว จนเกิดการรวมกลุ่มและจดทะเบียน 

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด  

 นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานท่ีเข้ามาร่วมส่งเสริมความรู้ ความชำานาญ และทักษะใหม่ๆ ให้เกษตรกร 

เพื่อนำาความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต เช่น กรมป่าไม้ กองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

ราชอาณาจักร จังหวัดน่าน (กอ.รมน.) จัดโครงการปลูกฝังจิตสำานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างการปรองดองให้ 

นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด พัฒนาชุมชนอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมเวทีกระบวนการสร้างความเข้าใจ

โครงการหมู่บ้านประชารัฐ ๑๕ หมู่บ้านและการจัดทำาบัญชีครัวเรือน สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดน่าน 

ถ่ายทอดความรู้การจัดทำาบัญชีครัวเรือน 
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 ขณะที่องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ง อบต.ตาลชุม อบต.ขุนน่าน และเทศบาลตำาบลยอด ร่วมสนับสนุน

งบประมาณดำาเนินการต่างๆ โดยบรรจุเข้าอยู่ในแผนพัฒนาของ อบต. เช่น โครงการพัฒนาระบบน้ำา 

และการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

 ปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน ยังร่วมกับสำานักงานโครงการพระธรรมจาริกจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรม

คุณธรรม จริยธรรมในพื้นที่ต้นแบบ ด้วยโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” และร่วมกับศูนย์อบรม

และส่งเสริมศีลธรรมบ้านป่ากลาง อำาเภอปัว จัดอบรมศีลธรรมในโรงเรียน การทำาบุญสัญจรเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

เป็นต้น

หน่วยงานราชการ
 
•  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
•  กระทรวงกลาโหม 
•  กระทรวงมหาดไทย 
•  กระทรวงพลังงาน 
•  กระทรวงสาธารณสุข 
•  กระทรวงศึกษาธิการ

องค์กรปกครองท้องถิ่น

•  องค์การบริหารส่วนตำาบลขุนน่าน
•  องค์การบริหารส่วนตำาบลตาลชุม 
•  เทศบาลตำาบลยอด

ภาคเอกชน

•  เครือเจริญโภคภัณฑ์
  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเป็ดไข่
  กล้ากล้วยหอมทอง 
•  บริษัทเบทาโกร
  ส่งเสริมอาชีพการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่, หมู
  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้บ้านกิ่วจันทร์ 
  แปลงทดลองข้าวโพดตามหลักวิชาการ 
•  บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
  รับซื้อผลผลิตมะนาวพันธุ์ตาฮิ 
  จนเกดิการรวมกลุม่และจดทะเบยีนเปน็กลุม่
  วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด  

ศาสนา
 
•  สำานักงานโครงการพระธรรมจาริก 
  จังหวัดน่าน 
•  ศูนย์อบรมและส่งเสริมศีลธรรม
  บ้านป่ากลาง อำาเภอปัว
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 พื้นที่ต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี ได้รับความร่วมมือสนับสนุนความรู้ในการปรับปรุงดิน 

และพัฒนาผลผลิตจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เกษตรอำาเภอหนองวัวซอ เกษตรจังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด

สนับสนุนพันธุ์สัตว์ ขณะท่ีพาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด มณฑลทหารบกที่ ๒๔ เชื่อมโยงตลาด 

และแหล่งรับซื้อผลผลิต

 นอกจากน้ี ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทำาโครงการ 

ธนาคารขยะ และโรงขยะชุมชนเพื่อคัดแยกขยะ นำาเยาวชนจากโรงเรียนบ้านแสงอร่ามพิทยาคมมาเรียนรู้ 

การทำาปุ๋ยหมักและการทำาฝายอนุรักษ์

 เกษตรจังหวัดเพชรบุรี และการศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุนกล้าไม้ผล ให้กับชาวบ้าน ประมง สนับสนุน

พันธุ์ปลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนเป็ดไข่ และแรงงานช่วยเหลือการทำาฝายชะลอน้ำา มหาวิทยาลัย 

พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี สนับสนุนองค์ความรู้และช่วยเหลือซ่อมแซมระบบสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 พืน้ทีต่น้แบบตำาบลแกน่มะกรดู จงัหวดัอทุยัธาน ีไดร้บัความรว่มมอืจากสำานกังานเกษตรและสหกรณจ์งัหวดั 

และองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไร่ สนับสนุนกล้าพันธุ์กล้วยและสตรอว์เบอร์รี และมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม

สนับสนุนการดำาเนินการ คือ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิทยาเขตอุทัยธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 

 ปิดทองหลังพระฯ ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้นำาความคิดระดับนานาชาติ ร่วมกับสำานักงาน 

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  

บรษัิท ช.การชา่ง จำากดั (มหาชน) และสถาบนัเอเชยีศึกษา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั รว่มจดัการประชมุทางวชิาการ 

“ความท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชีย” เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาประเทศท่ียกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกร

ชาวไทยให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำาริสู่เวทีระดับนานาชาติ และเป็นเวทีแก่บุคลากรด้านการพัฒนา

ของประเทศ ในการเผยแพร่และแลกเปล่ียนองค์ความรู้เชิงวิชาการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ 

ตลอดจนเรียนรู้งานพัฒนาของต่างประเทศ โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้า การอภิปรายของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๔ ประเทศ ได้แก่ Mr. Stefanos Fotiou Director of Environment and Development  

Division จาก UNESCAP และการเสวนาเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย Ms. Lamiya Morshed Executive  

Director, Yunus Centre จากบังกลาเทศ  Ms. Monica Sy Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation 

จากไต้หวัน และหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วงบ่าย 

เปน็การเสวนาของคณะผูว้จิยั เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เชงิวชิาการเกีย่วกบัประสบการณก์ารพฒันาในตา่งประเทศ 

และบทเรียนการพัฒนาในประเทศท่ีมีรูปธรรมความสำาเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานราชการ มูลนิธิ  

องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนกว่า ๔๐๐ คน 
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 ในแผนงานสง่เสรมิการรบัรูแ้ละเขา้ใจแนวพระราชดำาร ิ มีวตัถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนในสงัคมทกุภาคสว่น

ทราบและศรัทธาต่อแนวพระราชดำาริ รู้ เข้าใจ และนำาไปประยุกต์ใช้  แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง ชุมชน  

มีการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ปิดทองหลังพระฯ ๓ ครั้งในปีท่ีผ่านมา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบหรือชุมชน 

เข้มแข็งที่มั่นคงจากการพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้ กล่าวคือ ร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จังหวัดอุดรธานี เม่ือวันที่ 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 

อย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ จัดงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดแพร่” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

พื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ 

 ประสบการณ์และบทเรียนจากการทำางานในพื้นที่ต้นแบบ ๕ แห่งของปิดทองหลังพระฯ  ทำาให้ได้ข้อสรุปว่า 

การพัฒนาต้องเกิดจากชาวบ้านมีความรู้ เข้าใจ เห็นประโยชน์ มีความต้องการ (ระเบิดจากข้างใน) ร่วมลงมือทำา 

แสดงความเปน็เจา้ของ และชว่ยดแูลรกัษา จงึจะเปน็การพฒันาทีย่ัง่ยืน และการขยายผลทีด่ำาเนนิการไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ควรมีพื้นที่ต้นแบบให้ประชาชนได้เรียนรู้ ปิดทองหลังพระฯ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย นำาแนวคิดนี้มาขยายผลการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี 

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำาในตำาบลทุ่งโป่ง อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีแนวคิดการพัฒนา คือ  

นำาประสบการณ์และองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ มาสู่การปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา 

และจัดหาน้ำาให้ ๑๐ หมู่บ้านในตำาบลทุ่งโป่ง อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ต้นแบบและมุ่งหวังที่จะ

ขยายผลในพื้นที่เป้าหมายอีก ๕๒๘ หมู่บ้าน

 ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้เสนอแผนการขับเคลื่อนฯ ต่ออนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตร์ท่ี ๑) ซ่ึงได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการพัฒนาระบบน้ำา โดยโครงการ

ปรับปรุงคลองส่งน้ำาสถานีบ้านหนองผือ ๒ จุด รวม ๑,๕๗๙ เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๓๘๑.๔ ไร่ โครงการ 

ต่อท่อส่งน้ำาจากคลองส่งน้ำาสถานีสูบน้ำาบ้านจระเข้ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ของสถานีสูบน้ำาบ้านจระเข้ เพื่อเสริม

ประสทิธภิาพใหช้าวบา้นปลายคลองจากสถานสีบูน้ำาหนองผอืไดร้บัน้ำา และพืน้ทีร่ะบบชลประทานไปไมถ่งึ ประมาณ 

๖,๐๐๐ ไร่ รวม ๔,๘๐๐ เมตร และโครงการสร้างฝายแบบ มข-๕๘ และซ่อมแซมฝาย ๒ ตัว และก่อสร้างใหม่ ๑ ตัว 

เพื่อเพิ่มระดับน้ำาในลำาห้วยให้สูงข้ึนและสามารถกระจายน้ำาไปยังพื้นที่การเกษตร ๒ ตำาบล คือ ตำาบลโคกสูง 

และตำาบลทุ่งโป่ง จะมีพื้นที่รับน้ำาได้เพิ่มอีกประมาณ ๘๐๐ ไร่ โดยงบประมาณดำาเนินการ ๑๙๒,๓๓๓,๓๐๐ บาท 

 การพัฒนาระบบน้ำาทั้ง ๓ โครงการ จะเพิ่มพื้นท่ีรับประโยชน์ในด้านการเกษตรได้ ๖๕๖.๖ ไร่ จากเดิม 

ที่ชาวบ้านบริเวณน้ีไม่ได้ใช้คลองส่งน้ำามานานถึง ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔.๓ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  

๑๕,๓๒๙ ไร่

 การพัฒนาระบบน้ำาระยะท่ีสอง จะเป็นโครงการผันน้ำาจากเขื่อนอุบลรัตน์ ปล่อยลงพื้นที่ ระยะทาง  

๗ กิโลเมตร พร้อมระบบกระจายน้ำาเข้าแปลง ครอบคลุมพื้นที่ ๒ ตำาบล (ตำาบลเขื่อนและตำาบลทุ่งโป่ง) ทำาให้จะมี

น้ำามาเติมพื้นที่ประมาณ ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ ๗,๐๐๐ ไร่ ด้วยงบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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 แผนงานในระยะต่อไป คือ การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับเกษตรกรในโครงการ มข. 

แก้จน คณะอาจารย์และนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคม  

และนักเรียนระดับประถมศึกษา รวม ๔,๙๙๐ คน โดยถ่ายทอดกระบวนการการทำางานที่น้อมนำาแนวพระราชดำาริ

มาปรับใช้ มีแปลงต้นแบบและขยายผลสู่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง

 นอกจากนี้ ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรเกษตรยุคใหม่และเตรียมความพร้อม  

สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโรงพยาบาลเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น 

ในการดำาเนินงาน เพื่อสร้างฐานงานพัฒนาสู่กิจกรรมด้านอื่นๆ 

ฟักทอง
๒๙,๔๖๕.๐๐ บาท

กล้วย
ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ไก่พื้นเมือง
ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต

 พร้อมกับการปรับปรุงบำารุงดิน ด้วยกระบวนการทำาปุ๋ยรองพื้นเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โดยใช้ 

เศษวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่น ใบไม้ แกลบ ฟาง ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน สามารถทำาปุ๋ยรองพื้นในพื้นที่ต้นแบบ 

ได้ ๑๘ ตัน และการทำาแปลงเกษตรลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ๑๔๔ ราย ใน ๑๐ หมู่บ้าน 

ของตำาบลทุ่งโป่ง และมีการสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำา การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก  

วิเคราะห์ตลาด วางแผนการผลิต การติดตามการผลิตโดยส่งเสริมปลูกข้าวโพดหวาน ฟักทอง ที่ไม่เคยมี 

การปลูกมาก่อน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ๕๐ ราย มากกว่า ๑,๐๘๔,๔๙๙.๙๐ บาท (ยังไม่รวมรายได้จากข้าว 

กล้วย ไก่พื้นเมือง)

ข้าวพื้นที่รับน้ำา
๖๕๙.๖  ไร่

ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ข้าวโพดหวาน
๗๕๒,๐๑๔.๒๐ บาท

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
๓๐๓,๐๒๐.๗๐ บาท
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พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กอ.รมน. ภาค ๔  ศอ.บต. สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำาศาสนา และผู้นำาชุมชน พัฒนาพื้นที่ ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาระบบการตลาด 

 จากการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาหลายมิติท่ี 

ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เช่น สภาพป่าต้นน้ำาแต่ละพื้นที่เสื่อมโทรม ถูกบุกรุกด้วยพืชเชิงเดี่ยว 

ไฟไหม้ป่า ทำาให้ป่าต้นน้ำาเสียหาย ไม่มีระบบการจัดการน้ำาที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง ขาดการดูแล

รักษา ไม่มีระบบท่อส่งน้ำาไปสู่พื้นที่การเกษตร ทำาให้ขาดแคลนน้ำาในช่วงหน้าแล้ง ดินเป็นดินพรุ ดินทราย ค่าดินต่ำา 

ไม่อุ้มน้ำา ทำาให้ชาวบ้านทำาการเกษตรได้น้อย เกษตรกรขาดการวางแผนบริหารจัดการการเพาะปลูกให้เหมาะสม 

กับความต้องการของตลาด ขาดเทคนิคและองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น จึงใช้ต้นทุนการผลิตสูง  

ปริมาณผลผลิตต่ำา และขาดช่องทางในการจำาหน่ายผลผลิต เป็นต้น
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 การดำาเนินงานในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ดำาเนินโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหา 

อย่างเร่งด่วน (Quick win) ก่อน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของชาวบ้านและหน่วยงานภาคี ต่องานพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างพลังร่วมของชุมชนในการจัดการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีชาวบ้านได้รับ

ประโยชน์ ๘๒ ครอบครัว ประกอบด้วย การกำาจัดศัตรูพืช (หอยเชอรี่) โดยนำาไปทำาปุ๋ยและเลี้ยงเป็ด ตำาบลท่าน้ำา 

อำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลที่ได้รับ คือ ทำาให้ชาวบ้านสามารถลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยในนาข้าว ๒,๙๐๐ บาท 

ต่อไร่ต่อครัวเรือน และเกิดรายได้จากการขายไข่เป็ด ๑๕๐-๒๐๐ บาทต่อวัน โดยเริ่มต้นนำาร่อง ๑๐ ครัวเรือน

 กิจกรรมเพิ่มรายได้ทดแทนราคายางตกต่ำา ตำาบลท่าน้ำา อำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยการทำาเกษตร

แบบผสมผสานในสวนยาง ปลูกผักในร่มเงาต้นยาง เช่น พริกไทยอ่อน ผักเหลียง ผักหวานป่า การใช้ทะลายปาล์ม 

มาทำาเห็ดฟาง เศษซากวัสดุสามารถเป็นปุ๋ยให้ต้นยางโตเร็ว ลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มจาก 

วนัละ ๑๕๐บาทตอ่วนั เปน็ ๕๐๐-๖๐๐ บาทตอ่วนั นำารอ่ง ๑๕ ครวัเรอืนทีพ่ฒันาเปน็กลุม่กองทนุปา่ยางบรหิารจดัการ

ด้วยตัวเอง มีเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท

 กิจกรรมแปลงพอเพียง ตำาบลท่าธง อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยการปลูกพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านบริโภค 

สามารถสร้างรายได้วันละ ๑๐๐-๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน มีผู้เข้าร่วม ๑๗ คน

 กิจกรรมส่งเสริมและรักษาสุขภาพสัตว์ตำาบลท่าธง อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยง

สัตว์ในพื้นที่รวมตัวเป็นกลุ่มกองทุนเวชภัณฑ์ พัฒนาเป็นหมออาสารักษาสัตว์ มีสมาชิก ๑๓ คน 

 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตำาบลโคกเคียน อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ปัญหาดินทรายไม่อุ้มน้ำา 

ด้วยการทำาเกษตรแบบผสมผสาน สร้างฐานความรู้ในการปรับปรุงดิน การเกษตรทฤษฎีใหม่ ลดรายจ่าย เพิ่มราย

ได้ให้ชาวบ้าน มีชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้การปรับปรุงดินเพื่อปลูกผักและจับจองพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกผัก ๒๗ คน 

เกิดรายได้วันละ ๑๐๐-๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 

 กิจกรรมการซ่อมแซมระบบน้ำามัสยิดนูรุลอิสลามียะห์ ตำาบลโคกเคียน อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

เพื่อสร้างตัวอย่างท่ีชาวบ้านร่วมลงแรงในการพัฒนาระบบน้ำา ผลที่เกิดขึ้นคือ ความสามัคคีของชาวบ้าน 

เพราะมัสยิดเป็นศูนย์รวมใจ แหล่งเรียนรู้ชุมชน

 ผลจากการดำาเนินงาน คาดหมายว่านอกจากจะเกิดความร่วมมือ มีภาคีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และชาวบ้านเข้ามาร่วมในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความรู้ เทคนิคการทำาเกษตร

เชิงประณีตแก่ชาวบ้านแล้ว จะเกิดกลุ่มกองทุน ๖ กลุ่ม ที่ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการตนเองอย่างมีภูมิคุ้มกัน 

มีกลไกการทำางานของชาวบ้านเอง คือ กลุ่มกองทุนเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านฮูแตทูวอ กลุ่มกองทุนเกษตรพอเพียง 

บ้านจำาปูน กลุ่มกองทุนเยาวชนเห็ดนางฟ้าบ้านจำาปูน กลุ่มกองทุนสัตว์กีบ ตำาบลท่าน้ำา อำาเภอปะนาเระ จังหวัด

ปัตตานี กลุ่มกองทุนสัตว์ปีก พื้นที่ตำาบลท่าธง อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา และกลุ่มกองทุนเกษตรทำาสวนยาง 

ตำาบลท่าน้ำา อำาเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตาน ีรวมทัง้เกิดองค์ความรูจ้ากการปฏิบตังิานจรงิ โดยการถอดกระบวนการ

เพื่อนำาไปส่งต่อ ๖ ด้าน คือ การพัฒนาระบบปั๊มน้ำาด้วยแอร์เวย์ การเพาะเห็ดด้วยทะลายปาล์ม การเพาะเห็ดนางฟ้า 

การปรับปรุงบำารุงดิน การผลิตสารไล่แมลง และการทำาปุ๋ยน้ำาชีวภาพ
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 การดำาเนินงานภายใต้โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (Quick win) ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

ชายแดนใต้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการท่ีจำาเป็นของชาวบ้านได้ จึงกำาหนดแผนขยาย 

การทำางาน โดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น ขยายงานการเพิ่มรายได้ในระหว่างราคายางตกต่ำา สู่การส่งเสริม 

การปลูกผัก ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจในสวนยาง ในพื้นที่ภูเขาใหญ่หมู่ที่ ๒ และ ๓ ตำาบลท่าน้ำา อำาเภอปะนาเระ 

จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำาของตำาบลท่าน้ำา เพื่อเปล่ียนจากสวนยางเป็นป่ายาง เพิ่มรายได้แก่ชาวสวน 

และเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำา ฟื้นฟูแหล่งน้ำาธรรมชาติให้กลับมาขยายงานแปลงเกษตรพอเพียง สู่การส่งเสริมการปลูก 

พืชหลังนา ในพื้นที่หมู่บ้านจำาปูน ตำาบลท่าธง อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา ในพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ สร้างอาชีพเสริมรายได้

ตลอดทั้งปีแก่ชาวบ้าน และงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โซนนิคมบ้านฮูแตทูวอ ตำาบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 

ขยายลงสู่หมู่บ้านประชารัฐ และ ๗ หมู่บ้านท่ีเผชิญปัญหาน้ำาทะเลกัดเซาะฝ่ัง โดยนำากระบวนการปรับสภาพดิน 

และเทคนิคการปลูกผักในงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้

 พร้อมกับงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทำาเกษตร ด้วยการสร้างฝายอนุรักษ์  ขุดสระน้ำา สร้างบ่อพวง

ในพื้นที่ภูเขาใหญ่ งานต่อท่อน้ำาจากสระน้ำาวังพญา สู่แปลงพืชหลังนาบ้านจำาปูน ตำาบลท่าธง จังหวัดยะลา 

และการขุดลอกคลองโคกเคียน ตำาบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้า

ทางการเกษตร (ผลไม้) จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ผลไม้ท้องถิ่น ในพื้นที่  

ตำาบลบันนังสตา อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และตำาบลเมาะมาวี อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๕๙๙ ราย

 ในปี ๒๕๕๙ ปิดทองหลังพระฯ ยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย จัดทำาข้อมูลของศูนย์คัดแยก 

ไม้ผล เพื่อประมวลผลลงในโปรแกรมคาดการณ์ผลผลิตลองกองของศูนย์คัดแยกฯ เจ้าหน้าที่ และ อสพ. 

ปิดทองหลังพระฯ ได้ลงพื้นที่จับพิกัดศูนย์คัดแยกเป้าหมายได้สำาเร็จบรรลุเป้าหมาย  รวมทั้งรับผิดชอบการจำาหน่าย

ลองกองร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ๗๕ ตัน 
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 ผลการดำาเนินการ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๑๗ ราย ผลผลิตรวม ๓๗,๐๘๙.๔ กิโลกรัม รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๘๐๑,๗๔๑.๕๐ บาท เป็นการผลักดันให้เกษตรกรจำาหน่ายลองกองได้ราคาสูงขึ้น จากเดิมกิโลกรัมละ  

๕-๗ บาท เมื่อโครงการเข้ามาให้องค์ความรู้การทำาเกษตรเชิงประณีต มีการแยกเกรด ทำาให้ราคาลองกอง 

เกรด เอ อยู่ที่ ๒๗-๓๐ บาท เกรดบี ๑๗-๒๕ บาท เกรดซี ๑๐-๑๔ บาท และเกรดคละ ๑๕ บาท 

 หลังจากนี้ ปิดทองหลังพระฯ จะเตรียมทีมทำาความเข้าใจหลักการทำางาน ทำางานเป็นทีม บูรณาการ 

การทำางานได้อย่างต่อเนื่องในหมู่บ้าน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

สภาพป่า พื้นที่รับประโยชน์ สภาพสังคม ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานที่เข้ามาทำางานในพื้นที่ นำาข้อมูล 

มาวิเคราะห์ และทำาการคืนข้อมูลให้ชาวบ้าน จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จะแก้ไขอย่างไร และนำาข้อมูลมาคืนให้กับ

ชาวบ้าน เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา และจัดทำาแผนต่อไป

 ทั้งนี้ ปิดทองหลังพระฯ ได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ตามกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มีการสำารวจ  

การวิเคราะห์ข้อมูล และแผนการจัดทำาประชาคมหมู่บ้าน โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับ กอ.รมน. ภาค ๔  ศอ.บต. 

จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านท่ีผู้นำาทุกระดับและชาวบ้านมีความพร้อมใน 

การเข้ามาร่วมคิดร่วมลงมือทำางาน พื้นที่มีสภาพปัญหาต่อการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพ และมีความสำาคัญ 

ต่อระบบนิเวศ ซึ่งในเบื้องต้นเสนอตำาบลของผู้นำาชาวบ้านที่เคยมาศึกษาดูงาน ๖ ตำาบล ๔ อำาเภอ ใน ๓ จังหวัด 

ประกอบด้วย ตำาบลแป้น อำาเภอสายบุรี ตำาบลท่าน้ำาและตำาบลพ่อมิ่ง อำาเภอปะนาเระ ตำาบลสะกำา อำาเภอมายอ 

จังหวัดปัตตานี ตำาบลท่าธง อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา และตำาบลโคกเคียน อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

การจัดการความรู้
 

 ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการความรู้ ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ มีการรวบรวม

ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต้นแบบ ความรู้ด้านเทคนิค  

ด้านบริหารจัดการ ด้านกระบวนการ รวมทั้งถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบ 

การพัฒนาที่เหมาะสม จัดทำาเป็นชุดความรู้และหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีการถอดความรู้จากการปฏิบัติจริง 

ในโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำา การส่งน้ำาด้วยระบบท่อ จังหวัดน่าน และความรู้จากเกษตรกร

ต้นแบบ ๒๐ ราย ในพื้นที่จังหวัดน่านและกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ต่อผู้สนใจต่อไป

 ชุดความรู้ หลักสูตร และคู่มือที่ฝ่ายจัดการความรู้ดำาเนินการเสร็จแล้ว คือ ชุดความรู้จากการปฏิบัติจริง 

ในพื้นที่ต้นแบบ ประกอบด้วย ความรู้เชิงเทคนิค ความรู้เชิงจัดการ และความรู้การบริหารงานพื้นที่ รวม ๕ เรื่อง 

ไดแ้ก ่แนวปฏบิตัแิละคูม่อืการจดัการองคค์วามรูใ้นการพฒันาตามแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  

การพัฒนากลุ่มการผลิตและบริการ ความรู้จากการปฏิบัติ การปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำา 

ขนาดเล็ก กรณีจังหวัดน่าน รูปแบบการขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงฯ กรณีจังหวัดอุดรธานี และสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ความรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง 

และฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ
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 หลักสูตร ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรนักปฏิบัติการพัฒนา เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลัก เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา หลักสูตรการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และหลักสูตรการพัฒนากลุ่มการผลิต ทั้งนี้ หลักสูตร 

นักปฏิบัติการพัฒนา มีการอบรมนักพัฒนารุ่นแรกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔๒ คน ระยะเวลา ๔ เดือน 

(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๕๙) ในพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดน่าน และพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่จังหวัดขอนแก่น  

มีรูปแบบการฝึกอบรมเป็นลักษณะเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงในพื้นท่ี ท้ังหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ 

ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ  ภูมิสังคม บริบททางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของหมู่บ้าน/

ชมุชน  ทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลู การระบปุญัหา ความตอ้งการและการวางแผนชมุชน ความรูค้วามเขา้ใจปญัหา

เรื่องการจัดการน้ำา ดิน ป่า และการเกษตร การส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปศุสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต  

ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การทำางานต่างๆ ทักษะในการสื่อสาร การฝึกฝนจิตใจ การทำางานร่วมกัน 

เป็นทีม และความเข้าใจและทักษะในการบริหารจัดการงานพัฒนาในพื้นที่ 

 เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมทั้ง ๔๒ คนได้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ซึง่เปน็ภมูลิำาเนาของตนเอง และเปน็พืน้ทีต่น้แบบแหง่ใหม่ของสถาบนัฯ โดยใชป้ระสบการณค์วามรูจ้ากการฝึกอบรม

ไปทำากระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อเสนอแผนพัฒนาระยะเร่งด่วนที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของพื้นที่  

และสร้างเครือข่ายการทำางานที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน

 นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัทำาคูม่อืการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตร

และชนบท คู่มือการซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่งน้ำาขนาดเล็ก ๘ ขั้นตอน วีดิทัศน์ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำา 

และการลดรายจ่าย หลักเกณฑ์การกลั่นกรองโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำา และคู่มือกำาหนดรูปแบบสร้างฝายฯ 

(ร่วมทำากับกรมชลประทาน) เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการถ่ายโอนประสบการณ์การทำางานของสถาบันฯ 

ไปพัฒนาระบบการทำางานของภาคราชการ   
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เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
๒๐ สถานี รวม ๓๐๐ ข่าว ความยาว ๕,๑๕๕.๘๙ นาที

๑๑๐,๙๓๒,๖๐๑ ครัวเรือน มีการรับรู้ ๓๔๓,๘๙๑,๐๖๓ ครั้ง

เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
๒๘ สำานักพิมพ์ รวม ๓๘๔ ข่าว ๒๙,๙๗๑ คอลัมน์นิ้ว 

๒๗๒,๖๖๘,๖๘๐ ฉบับ มีการรับรู้ ๑,๐๙๐,๖๗๔,๗๒๐ ครั้ง 

 นอกจากนี้ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  

สืบสานแนวพระราชดำาริ ยังดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย สำานักงาน 

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

สื่อมวลชน มูลนิธิรากแก้วและสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้างการรับรู้ผลสำาเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

ส่งเสริมการเรียนรู้แนวพระราชดำาริเพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำาริและชุมชน

ตัวอย่างกับกลุ่มเป้าหมาย มีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ รวม ๗ ครั้ง จัดกิจกรรมพิเศษ

เนื่องในโอกาสสำาคัญ เช่น “โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำาริ ๕๐ ปี ปลานิลพระราชทาน”  “โครงการ ๑ จาน 

จากใจ” และกิจกรรมพิเศษ “เปิดปฐมบทแห่งการพัฒนาเพื่อประชาผาสุก” เพื่อสะท้อนการบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ประชาชนชาวไทย

NEWS
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

No.

11:12:2014

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREMT 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT 

AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT 

AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT 

AMET   

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

SUUMMM

LOL

LOREREELORLOLO M IPM IPM SUMSUUM D

ORERELORELOREM IPIPIPM IMM SUM MSUMSUMSUM DOLODOLOLODOLD R SIIR R S T AT AMT AM

OREEM IPM IPSUMUMS DOLOODOLODOLODOL R SISIR SIR SIT AMAMT AMT AMT T ETET ET ET LORELORLOR M IP

OLODOLOR SIIR S T AMAMMT AMETETET ET
LOLORELOREM I

LORELORELORELOREM IPM IPM SUMSUM DOLODO

AMETAMETLORELO M IPPSUMSUM DOLODOLOR SIR SITT AM

M IPSUM DOM DOLOR LO SIT AMET  LOREM IP

LLO
DD

NEWSLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

No.

11:12:2014

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREMT 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT 

AMETLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT 

AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET  LOREM IPSUM DOLOR SIT 

AMET   

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

การสื่อสารสาธารณะ

 ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ ดำาเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ 

เพื่อให้ประชาชนในสังคมทุกภาคส่วนทราบและศรัทธาต่อแนวพระราชดำาริ รู้ เข้าใจ และนำาไปประยุกต์ใช้ 

แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองและชุมชน ได้รับความสนใจเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ ๖๘๔ ข่าว 

สร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน ๑,๔๓๔,๕๖๕,๗๘๓ ครั้ง 
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 กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน เช่น ร่วมกับชมรมสื่อบ้านนอกจัดกิจกรรม “โครงการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการ

พัฒนาชนบท” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถานีโทรทัศน์

ช่อง NOW๒๖ ผลิตรายการโทรทัศน์และสารคดีโทรทัศน์ ได้แก่ “ป้ันฝันเดอะบัณฑิต” เป็นรายการที่เปิดพื้นที่ 

ให้นักศึกษานำาความรู้มาปรับใช้พัฒนาชุมชน สารคดี “คนไม่แพ้” สารคดีที่นำาเสนอบุคคลที่ใช้ความรู้ ความมุ่งมั่น

อุตสาหะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจนเป็นที่พึ่งของตนเองและชุมชน สารคดี “มิตรภาพไร้พรมแดน” สารคดี 

ท่ีนำาเสนอเรือ่งราวความรว่มมอืในโครงการพระราชดำารจิากตา่งประเทศ ออกอากาศตอ่เนือ่งตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 

– ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนำาสื่อมวลชนส่วนกลางศึกษาดูงานโครงการพระราชดำาริในโอกาส ๗๐ ปี 

ครองราชย์ และ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดทั้งปี รวม ๑๒ ครั้ง

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ฝ่ายส่ือสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ริเริ่มการประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการ

พัฒนาชุมชนตาม “Practical Framework ของการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนา

อย่างเป็นลำาดับขั้น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับพื้นที่/ภูมิภาค จากผลการวิจัย “โครงการ

ศกึษาแนวทางขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการองคค์วามรูจ้ากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร”ิ ทีป่ดิทองหลงัพระฯ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดทำาขึ้น รวมทั้งการนำาผลการศึกษารูปแบบการสื่อสาร 

และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนในพื้นท่ีต้นแบบ โดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มาเป็นแนวทางในการจัดทำาแผนประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนท้องถ่ินและขับเคล่ือนงานด้านประชาสัมพันธ์  

และแนวทางการสื่อสารที่จะดำาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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แผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

 จากความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงานในปงีบประมาณทีผ่า่นมา  มลูนธิปิดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิ

จึงกำาหนดแผนการดำาเนินงานเพ่ือขยายผลและต่อยอดความสำาเร็จต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมุ่งเน้น 

การพัฒนาระบบการรวมกลุ่มที่เป็นมาตรฐานสากล การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบอย่างครบวงจร การแก้ไขปัญหา

แบบองค์รวม และขยายผลการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดต้นแบบ ดังนี้

 พื้นที่ต้นแบบ ๓ อำาเภอของจังหวัดน่าน จะสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มรายได้  

และพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ทั้งกลุ่มปลูกพืชเกษตรต่างๆ  เช่น พริกซุปเปอร์ฮอท พริกใหญ่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ผักกาดเขียวปลี กล้วยหอมทอง พืชผัก กระเทียม ผักกาด กล้วยน้ำาว้า มะนาว ส้มโอ ถั่วเขียว และกลุ่มอาชีพ

หัตถกรรมและแปรรูป เช่น กลุ่มเย็บผ้าชาวเขา กลุ่มผลิตไม้กวาด วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำาดื่มชุมชนบ้านยอด  

เป็นตน้  พรอ้มกบัการพฒันากองทนุทีม่อียูท่ัง้ ๑๔ กองทนุ ใหส้ามารถบรหิารจดัการเอง เปน็แหลง่เงนิทนุเพือ่พฒันา

อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน เป็นต้นแบบ 

ให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียงต่อไป

 ด้านการส่งเสริมการเกษตร ต้ังเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความรู้เทคนิคการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น 

และลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตข้าวนาปี จากเฉลี่ย ๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เป็น ๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ในทุกพื้นที่  

ข้าวไร่เป็น ๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวก่ำาพันธุ์ลืมผัว ๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่  และเพิ่มคุณภาพ GAP เข้าสู่การแปรรูป 

ในระดับชุมชน ตลอดจนพัฒนาและขยายอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมูเหมยซาน เป็ดไก่พื้นเมือง และปลา รวมทั้ง 

จัดตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่ เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคในเขตเมือง 

 ต่อยอดความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นนอกต้นแบบอีก ๖๑ หมู่บ้านของจังหวัดน่าน

 พื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านโคกล่าม-

แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี จะสนับสนุนการแปรรูปและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างแนวกันชนให้กับชายป่า 

เชน่ ไผ ่ผกัหวานปา่ เปน็ตน้  ปรบัปรงุดนิดว้ยปุย๋พชืสด  ปุย๋หมกั และปุย๋เคมสีัง่ตดั ปรบัปรงุและพฒันาประสทิธภิาพ

แหล่งน้ำาเดิม  ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมฝายอนุรักษ์และฝายการเกษตรตามลำาห้วยหลัก เหนือพื้นที่อ่างฯ  

ห้วยคล้ายเพื่อเติมน้ำาลงในอ่างฯ โดยชาวบ้านร่วมลงแรง ๑๐ ตัว รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านการวางแผนการผลิต 

ทั้งครัวเรือนต้นแบบเดิมและครัวเรือนต้นแบบรายใหม่ 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ด้วยงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาพันธุ์สุกรเหมยซานอย่างครบวงจร ส่งเสริม 

การวางแผนการผลิตในรูปแบบกลุ่ม เพื่อความต่อเนื่อง สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาดทุกระดับ  

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตและตลาด เช่น การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP 

พฒันาระบบการบรหิารจดัการแหลง่รวบรวมและกระจายผลผลติ รปูแบบบรรจภุณัฑ ์สามารถเชือ่มโยงตลาดรองรบั

ผลผลิตได้เอง และพัฒนาการดำาเนินงานในรูปแบบกองทุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  

 พื้นที่ต้นแบบบ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปิดทองหลังพระฯ ตั้งเป้าหมาย

ที่จะส่งเสริมการแปรรูปพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างแนวกันชนให้กับชายป่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำาและดิน  

รวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรและปศุสัตว์ โดยเพิ่มแปลงเกษตรต้นแบบ จาก ๑๓ แปลง เป็น ๓๕ แปลง 
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 ในแปลงเกษตรต้นแบบ ๓๕ แปลง จะมีการส่งเสริมศักยภาพระบบน้ำา ด้วยการก่อสร้างถังเก็บน้ำา สานไม้ไผ่

ฉาบปูนทรงกลมขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๓๕ ถัง เพื่อจัดสรรน้ำาจากแหล่งน้ำาหลักสู่รายแปลง หลังจาก

สำารวจความต้องการใช้น้ำาจากชนิดพืชท่ีปลูก ระบบส่งน้ำาเดิม และแนวทางการหาน้ำาเพิ่มเติม โดยเจ้าของแปลง 

จะต้องมีส่วนร่วมลงแรงและดำาเนินการเอง ให้เก็บน้ำาไว้ใช้ได้ทั่วแปลง และเพียงพอต่อการปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน 

มะนาว ฯลฯ  ๑๐๐ ตน้ และปลกูพชืระยะสัน้จำานวน ๑ ไร ่ในแปลงของตนเอง  ตลอดจนสง่เสรมิใหส้ามารถวเิคราะห์

ต้นทุนการผลิต วางแผนกิจกรรมรายแปลง วิธีดูแลรักษา การจัดการ และการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปสู่ปลายทางคือ

ตลาดได้

 นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมปรับปรุงดินของเกษตรกร ๑๐ ราย พื้นที่ ๕๐ ไร่ สำาหรับเตรียมการปลูกข้าว 

ด้วยการส่งเสริมการทำาปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมักพืชสด รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้และขยายพื้นที่ปลูกพืชต่างๆ เพิ่มขึ้น 

เช่น กล้วย  พริกกะเหรี่ยง มะนาวบ่อวง พืชระยะสั้น การเลี้ยงกบนา เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้ 

จากการจำาหน่ายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค และเตรียมการสำาหรับการปลูกไม้ผลระยะยาว รวมทั้งส่งเสริม 

พัฒนาระบบการเงินครัวเรือน พัฒนาระบบการผลิตเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและตลาด และการบริหารจัดการ

กองทุนข้าวสาร กองทุนหมู กองทุนสัตว์ปีก เพื่อให้ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการเอง และดำาเนินกิจกรรมกองทุน

ได้อย่างต่อเนื่อง

 ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาแกม้ลงิหนองเลงิเปอืยอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิจงัหวดักาฬสนิธุ ์จะมกีารฟืน้ฟปูา่

ต้นน้ำา ดงแม่เผด จังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกป่า ปรับระบบนิเวศรอบหนองเลิงเปือย ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ 

แหล่งน้ำาเดิม ๖ สถานี และแหล่งน้ำาเดิม ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เสริมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำา บ่อ 

สระเก็บน้ำาในไร่นา

 ดา้นการเกษตร นอกจากการปรบัปรงุบำารงุดนิในพืน้ทีถ่มดนิใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลกูแลว้ ยงัจะสนบัสนนุ

การดำาเนินงานโรงปุ๋ย ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สร้างโรงเพาะพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ พัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิต และพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP สนับสนุน 

การเลี้ยงสุกรเหมยซานในระบบที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น ปลานิล ปลาหมอ กบ ตลอดจนสนับสนุน 

การดำาเนินงานกองทุนพืช ปศุสัตว์ ประมง ที่มีศักยภาพ

 ตำาบลแกน่มะกรดู จงัหวดัอทุยัธาน ีแผนงานสำาคัญ คือ การอนรุกัษพ์ืน้ทีป่า่ไม้ ดว้ยการจดัเวททีำาความเขา้ใจ

กับชาวบ้าน สร้างแนวกันชนให้กับชายป่า ด้วยการสนับสนุนพันธุ์ไม้ เช่น กล้วย หมาก มะขามเปรี้ยวยักษ์ ฯลฯ 

ให้กับเกษตรกรชายขอบและผู้อยู่ในพื้นที่บุกรุกที่สนใจคืนพื้นที่ให้ป่า รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 

 ควบคู่กับการจัดทำาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพแหล่งน้ำาเดิมให้มีน้ำาเพียงพอ 

ต่อการเพาะปลูกเพื่อลดการทำาเกษตรเชิงเดี่ยว ด้วยการซ่อมแซมระบบส่งน้ำา ขุดบ่อพวงเพิ่มเติม พร้อมต่อระบบ

กาลักน้ำากระจายสู่พื้นที่ทำากิน ขุดสระใหม่ และขุดลอกบ่อเดิม จัดทำาถังเก็บน้ำาขนาดใหญ่ เก็บน้ำาไว้ใช้ในแปลง 

เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างฝายคอนกรีตผสมดิน ๔๐ ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ดีน้อย ทำาระบบ 

อนุรักษ์ดินและน้ำา เช่น บ่อดักตะกอน ปรับพื้นที่ขั้นบันได ในพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ ๕๐๐ ไร่
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 เสรมิสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชน ทัง้ในเรือ่งกตกิาการใชน้้ำา การปลกูพชืทางเลอืกและการตอ่ยอด

กิจกรรมการส่งเสริมหลังมีระบบน้ำา พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ ตลอดจนพัฒนาแหล่งรวบรวม 

และกระจายผลผลิต ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและตลาด ให้มีผลิตผลจำาหน่าย 

แก่นักท่องเที่ยวให้ได้ ๓๖๕ วัน  จัดทำาแหล่งไม้ดอกตามฤดูกาล ๓ ฤดู  เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ

 สำาหรับพื้นที่ต้นแบบใหม่ของปิดทองหลังพระฯ คือ พื้นท่ีตำาบลทุ่งโป่ง อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลังจากการสำารวจด้านกายภาพ และจัดทำาฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มดำาเนินการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ำา ด้วยการสร้างฝาย  พัฒนาช่องทางการกระจายน้ำา และก่อสร้างระบบส่งน้ำา

ให้กับพื้นที่ ๑๐ หมู่บ้านของตำาบลทุ่งโป่ง ปรับปรุงบำารุงดิน ปรับปรุงแปลงเกษตรปลอดภัยต้นแบบ ส่งเสริม 

การปลูกพืชทางเลือกที่มีตลาดรองรับ เป็นพืชหลังนาที่ใช้น้ำาน้อย เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง 

ถั่วลิสง กล้วย ผักปลอดภัย ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำาสาธารณะ และไก่พื้นบ้าน เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริม

กลุ่มอาชีพนอกภาคเกษตร นอกจากนี้จะมีการเตรียมแปลงเพาะพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ให้กับพื้นที่ต้นแบบ

จังหวัดอุดรธานีและกาฬสินธุ์อีกด้วย

 สำาหรับพ้ืนท่ีต้นแบบ ๒๑ หมู่บ้าน ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ จะขยายผลการทำางานโดยพัฒนาพื้นที่ 

ลุ่มน้ำาเทือกเขาใหญ่ ๗ หมู่บ้านในจังหวัดปัตตานี เป็นต้นแบบการจัดการป่าต้นน้ำา พัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำาพรุบาเจาะ 

๗ หมู่บ้านในจังหวัดนราธิวาส เป็นต้นแบบการพัฒนาดิน และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาพรุลานควายและพื้นที่ลุ่มน้ำาสายบุรี 

๗ หมู่บ้านในจังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนามิติน้ำา

 รวมท้ังพัฒนาการพ้ืนท่ีต้นแบบในรูปแบบที่หลากหลายตามลักษณะภูมิสังคม เป็นตัวอย่างในการขยายผล 

ก้าวไปสู่ชุมชนพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเกิดการรวมกลุ่มเป็น 

วิสาหกิจชุมชน ที่มีการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 

 ในการสง่เสรมิอาชพีเพิม่รายได ้จะสง่เสรมิการผลติ การแปรรปู การตลาดแบบกลุม่ธรุกจิ เชน่ การทอ่งเทีย่ว 

ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง  

ผลไม้ท้องถิ่น ฯลฯ ในลักษณะการดำาเนินงานร่วมกันของภาคส่งเสริมการตลาด และภาคการผลิต เกิดภาคีร่วมกัน

ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

 ในทุกพื้นที่จะมีแผนงานพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตรและ 

ระบบพลังงานทดแทนอีกด้วย

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยังเป็นปีที่ปิดทองหลังพระฯ จะรวบรวมองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่

ตลอด ๗ ปีที่ผ่านมา สรุปและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ และหลักสูตรของการฝึกอบรมแบบปิดทองหลังพระฯ  

เพื่อเผยแผ่การขยายผลแนวทางพระราชดำาริให้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปตามพันธกิจของมูลนิธิ 

เช่นเดียวกับเป้าหมายของฝ่ายส่ือสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ ที่จะมุ่งการขยายผลการสื่อสารแนวพระราชดำาริ 

ไปยังกลุ่มเป้าหมายและภาคีทุกภาคส่วนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  คณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ 

การเงิน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

๗ งบการเงินปี ๒๕๕๙

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบการเงิน
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

68

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 

หรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำา

และการนำาเสนองบการเงนิ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ 

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 

ทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๔๘๔๓

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร

๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๗๔ ถึง ๘๕ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หมายเหตุ บาท บาท 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๓๑,๓๐๐,๓๕๕ ๒๙,๐๙๒,๔๙๑ 

เงินลงทุนชั่วคราว ๔ ๙๗๗,๒๗๕,๕๕๖ ๘๗๓,๘๐๙,๒๑๖ 

ลูกหนี้อื่น ๕ ๑,๕๕๐,๒๘๒ ๑,๙๔๘,๘๒๙ 

เงินสำารองจ่าย ๖ ๒,๐๘๑,๖๕๕ ๓,๑๒๑,๙๓๖ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๒,๘๔๗,๓๘๔ ๒,๒๑๗,๖๓๑ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๑,๐๑๕,๐๕๕,๒๓๒ ๙๑๐,๑๙๐,๑๐๓ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

อุปกรณ์ - สุทธิ ๗ ๗,๙๔๔,๒๖๘ ๑๐,๐๐๐,๐๕๖ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๘ ๓ ๔,๑๘๘ 

เงินมัดจำาระยะยาว  ๑,๔๔๘,๒๘๘ ๑,๑๗๖,๔๙๖ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  - ๓๓๐,๐๐๐ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๙,๓๙๒,๕๕๙ ๑๑,๕๑๐,๗๔๐ 

รวมสินทรัพย์  ๑,๐๒๔,๔๔๗,๗๙๑ ๙๒๑,๗๐๐,๘๔๓ 

  

    

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



  พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  บาท บาท 

  

หนี้สินและส่วนของทุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้  ๔,๙๗๐,๔๗๔ ๑,๑๙๑,๓๖๕ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๗,๐๙๔,๕๔๒ ๑๓,๕๓๑,๓๗๔ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๙๐๗,๒๗๒ ๔๒๖,๓๘๘ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๑๒,๙๗๒,๒๘๘ ๑๕,๑๔๙,๑๒๗ 

รวมหนี้สิน  ๑๒,๙๗๒,๒๘๘ ๑๕,๑๔๙,๑๒๗ 

ส่วนของทุน    

ทุนจดทะเบียน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๑,๐๐๙,๖๔๙,๙๖๘ ๙๐๖,๒๑๘,๐๙๗ 

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  ๑,๖๒๕,๕๓๕ ๑๓๓,๖๑๙   

รวมส่วนของทุน  ๑,๐๑๑,๔๗๕,๕๐๓ ๙๐๖,๕๕๑,๗๑๖ 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๑,๐๒๔,๔๔๗,๗๙๑ ๙๒๑,๗๐๐,๘๔๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๗๔ ถึง ๘๕ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๗๔ ถึง ๘๕ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

   พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  หมายเหตุ บาท บาท

รายได้    

เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รายรับจากเงินบริจาค  ๕,๙๓๑,๘๑๐ ๑๑๖,๙๐๒ 

ดอกเบี้ยรับ  ๑๕,๘๓๒,๙๗๐ ๒๘,๐๗๖,๒๑๐ 

กำาไรที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย  ๑,๒๘๙,๓๑๓ ๒,๕๔๔,๙๖๔ 

รายได้อื่น  ๑๗๔,๘๔๗ ๑๕๓,๗๙๑ 

รวมรายได้  ๓๒๓,๒๒๘,๙๔๐ ๓๓๐,๘๙๑,๘๖๗ 
     

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๔๔,๘๙๗,๒๖๓ ๓๓,๙๗๖,๓๖๐ 

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  ๓๖,๒๑๑,๑๖๓ ๒๘,๑๓๑,๘๑๗ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  ๑๒๑,๘๐๐ ๑๒๑,๙๔๘ 

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง  ๑๔,๘๐๒,๔๒๓ ๑๓,๖๐๗,๘๑๘ 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ๕๑,๙๔๐,๗๖๔ ๑๕๙,๗๒๐,๖๐๙ 

ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์  ๕,๐๖๕,๗๖๒ ๔,๕๓๒,๓๕๑ 

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ์  ๑,๖๘๔,๖๗๗ ๑,๔๐๒,๑๘๘ 

ค่าเสื่อมราคา ๗ ๔,๖๒๑,๖๔๓ ๕,๒๔๒,๔๒๔ 

ค่าตัดจำาหน่าย ๘ ๔,๑๘๕ ๓๐,๗๒๑ 

ค่าสาธารณูปโภค  ๒,๐๒๗,๓๙๓ ๑,๙๙๐,๔๘๗ 

ค่ารับรอง  ๘,๘๐๐,๐๐๖ ๘,๗๙๙,๒๐๘ 

ค่าประกันภัย  ๒๕๓,๔๓๗ ๓๒๐,๑๓๑ 

ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๓๗,๓๖๑,๙๓๖ ๔๓,๗๔๕,๑๔๔ 

เงินอุดหนุน  ๑๐,๔๖๗,๗๒๑ ๙๑,๙๗๔,๔๑๘ 

ค่าขนส่ง  ๒๔๖,๓๕๙ ๔๓๓,๓๒๖ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ๑,๒๙๐,๕๓๗ ๑,๓๓๓,๓๑๐ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๒๑๙,๗๙๗,๐๖๙ ๓๙๕,๓๖๒,๒๖๐ 

รายได้สูงกว่า (ต่ำากว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  ๑๐๓,๔๓๑,๘๗๑ (๖๔,๔๗๐,๓๙๓) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๗๔ ถึง ๘๕ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

     ผลกำาไร (ขาดทุน)

     ท่ียังไม่เกิดข้ึน  

    รายได้สูงกว่า (ต่ำากว่า) จากการวัดมูลค่า  

   ทุนจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม 

   บาท บาท บาท บาท 

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

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิ  - - (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 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๐๐,๐๐๐ ๙๐๖,๒๑๘,๐๙๗ ๑๓๓,๖๑๙ ๙๐๖,๕๕๑,๗๑๖ 

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิ  - - ๑,๔๙๑,๙๑๖ ๑,๔๙๑,๙๑๖ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - ๑๐๓,๔๓๑,๘๗๑ - ๑๐๓,๔๓๑,๘๗๑ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๙,๖๔๙,๙๖๘ ๑,๖๒๕,๕๓๕ ๑,๐๑๑,๔๗๕,๕๐๓

72 73

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๑ ข้อมูลทั่วไป

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (“มูลนิธิ”) ได้จดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

 และพาณิชย์ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนลำาดับท่ี กท ๑๙๑๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีท่ีอยู่ท่ีได้จดทะเบียนดังน้ี

 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล เลขท่ี ๑ ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต 

 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังน้ี

 ๑)  ให้จัดต้ังและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  

   สืบสานแนวพระราชดำาริ ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  

   สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดต้ัง

 ๒)  ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิ สนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

   ก)  สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กรชุมชน 

     ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ 

     ภาคธุรกิจ ในการดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เพ่ือให้ประชาชน 

     มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ข)  สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริโดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษา 

     การพัฒนา โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการ 

     อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพ่ือให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับ 

     ความรู้ การต่อยอดชุมความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจน 

     การขยายผลเช่ือมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๑ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังน้ี (ต่อ)

 ๒)  ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี (ต่อ)

   ค)  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน กับแผนชุมชน แผนองค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และนโยบายรัฐบาล

   ง)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพ่ือให้น้อมนำา 

     แนวพระราชดำาริไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับ 

     ของประเทศ

   จ)  สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริ อย่างต่อเน่ือง

 ๓)  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาท่ีเก่ียวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

   และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔)  เพ่ือส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพ่ือกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรม 

   สาธารณประโยชน์

 ๕)  ไม่ดำาเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี

 นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญซ่ึงใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปน้ี

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

   งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

   ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

   งบการเงินได้จัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

   ยกเว้นเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีแสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม

   งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี 

   เน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมาย 

   ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 ๒.๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และบัตรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคาร 

   พาณิชย์และสถาบันการเงินอ่ืน แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีกำาหนด  

   (เงินฝากประจำา) และเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจำากัดในการเบิกถอน รายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึง 

   เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มา

 ๒.๓ เงินลงทุนช่ัวคราว

   เงินลงทุนช่ัวคราว หมายรวมถึง

   เงินฝากประจำา

   เงินฝากประจำาท่ีเป็นเงินลงทุนช่ัวคราวคือ เงินฝากประจำาท่ีมีอายุต้ังแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนด 

   อยู่ระหว่าง ๓ ถึง ๑๒ เดือน และเงินฝากประจำาท่ีมีอายุต้ังแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนดมากกว่า 

   ๑๒ เดือน แต่จะครบกำาหนดในอีก ๑๒ เดือนข้างหน้า สำาหรับเงินฝากประจำาท่ีจะครบกำาหนดมากกว่า  

   ๑๒ เดือน ณ วันส้ินงวดจะแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว

   เงินฝากประจำา วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๓ เงินลงทุนช่ัวคราว (ต่อ)

   เงินลงทุนเผ่ือขาย

   

   เงินลงทุนเผ่ือขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่อง 

   หรือเม่ืออัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลง โดยได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน ซ่ึงฝ่ายบริหารแสดง 

   เจตจำานงท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า ๑๒ เดือนนับแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนเผ่ือขาย 

   แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำาไรและขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงของ 

   เงินลงทุนเผ่ือขายรับรู้ในส่วนของทุน จนกระท่ังมูลนิธิจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จึงบันทึก 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าน้ันในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ๒.๔ เงินสำารองจ่าย
   

   เงินสำารองจ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่พนักงานและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้สำาหรับการดำาเนินงาน 

   ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ซ่ึงรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามจำานวนเงินทดรองท่ีจ่ายจริง และจะวัดมูลค่า 

   ต่อมาด้วยจำานวนเงินท่ีเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างงวด 

 ๒.๕ อุปกรณ์

   

   อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

   ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซ้ือ อากรขาเข้า ภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า 

   และจำานวนท่ีได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ 

   เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร 

   รวมท้ังต้นทุนท่ีประมาณท่ีดีท่ีสุดสำาหรับการร้ือ การขนย้าย และการบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย์ 

   ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการท่ีเกิดข้ึนเม่ือกิจการได้สินทรัพย์น้ันมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ัน 

   ในช่วงเวลาหน่ึง
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๕ อุปกรณ์ (ต่อ)

   มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี 

   ของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องเม่ือต้นทุนน้ันเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ 

   มูลนิธิ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออกจากรายการสินทรัพย์ สำาหรับ 

   ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอ่ืนๆ มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และ 

   ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน

   ค่าเส่ือมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุ 

   การให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปน้ี:

   เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง  ๕ ปี

   ยานพาหนะ  ๕ ปี

   เคร่ืองจักร  ๑๐ ปี

   อุปกรณ์สำานักงาน   ๓ - ๕ ปี

   มูลนิธิมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา 

   อย่างสม่ำาเสมอ

   รายการกำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่ายคำานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีได้รับกับราคา 

   ตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

   ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีว่า อุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุน 

   ในการขาย ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ 

   ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๖  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณ 

   จากต้นทุนในการได้มาและการดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสามารถนำามาใช้งานได้ 

   ตามประสงค์ โดยจะตัดจำาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ - ๕ ปี

   ต้นทุนท่ีใช้ในการพัฒนาและบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน 

   ต้นทุนโดยตรงในการจัดทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมูลนิธิเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

   ซ่ึงอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ 

   ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีทำางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 

   ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในจำานวนเงินท่ีเหมาะสม

 ๒.๗ ประมาณการหน้ีสิน

   มูลนิธิจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง 

   ท่ีจัดทำาไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชำาระภาระผูกพันน้ันมีความเป็นไปได้ 

   ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้มูลนิธิต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของ 

   จำานวนท่ีต้องจ่าย 

 ๒.๘ การรับรู้รายได้

   เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน รายรับจากเงินบริจาค และรายได้ดอกเบ้ียรับรู้เป็นรายได้ 

   ตามเกณฑ์คงค้าง
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

      พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘

      บาท บาท

 เงินสดในมือ  ๒๙๐,๙๐๔ ๒๑๖,๔๙๒

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ๓๑,๐๐๙,๔๕๑ ๒๘,๘๗๕,๙๙๙

      ๓๑,๓๐๐,๓๕๕ ๒๙,๐๙๒,๔๙๑

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๘:  

 ร้อยละ ๐.๔๐ - ๐.๙๐ ต่อปี)

๔ เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนช่ัวคราวมีรายละเอียดดังน้ี

      พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘

      บาท บาท

 เงินฝากประจำากับธนาคาร ๘๐๙,๑๘๙,๔๘๘ ๗๕๓,๙๖๘,๔๗๘

 เงินลงทุนเผ่ือขาย ๑๖๘,๐๘๖,๐๖๘ ๑๑๙,๘๔๐,๗๓๘

 รวม    ๙๗๗,๒๗๕,๕๕๖ ๘๗๓,๘๐๙,๒๑๖

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินฝากประจำากับธนาคารท่ีจะครบกำาหนดภายใน ๑๒ เดือน 

 มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ ๑.๖๐ - ๒.๐๐ ต่อปี (พ.ศ. ๒๕๕๘: ร้อยละ ๒.๐๐ - ๓.๔๐ ต่อปี)
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๔ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

 เงินลงทุนเผ่ือขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน มูลนิธิวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

 โดยใช้ราคาปิดของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ณ วันส้ินปี ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

       เงินลงทุนเผ่ือขาย

       บาท

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  ๑๑๙,๘๔๐,๗๓๘

 เพ่ิมข้ึนระหว่างปี  ๒๔๕,๔๖๔,๑๐๐

 ลดลงระหว่างปี   (๑๙๘,๘๔๔,๓๐๕)

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  ๑,๖๒๕,๕๓๕

 ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  ๑๖๘,๐๘๖,๐๖๘

๕ ลูกหนี้อื่น

      พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘

      บาท บาท

  

 ดอกเบ้ียค้างรับ  ๑,๕๔๐,๒๘๒ ๑,๒๙๖,๗๒๙

 อ่ืนๆ    ๑๐,๐๐๐ ๖๕๒,๑๐๐

      ๑,๕๕๐,๒๘๒ ๑,๙๔๘,๘๒๙
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๖ เงินสำารองจ่าย

      พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘

      บาท บาท

 เงินสำารองจ่ายแก่พนักงาน ๓๖๒,๓๒๐ ๑,๔๙๕,๕๔๑

 เงินสำารองจ่ายแก่มูลนิธิรากแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ -

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ ๗๑๖,๑๖๕ ๔๔๒,๔๘๕

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ๒๔๘,๑๗๕ -

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ๔๖,๔๙๔ ๗๘๓,๒๐๒

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ๓๖๙,๔๐๑ -

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ๒๓๙,๑๐๐ ๖๔,๗๐๘

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี - ๓๓๖,๐๐๐

      ๒,๐๘๑,๖๕๕ ๓,๑๒๑,๙๓๖
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๗ อุปกรณ์ - สุทธิ

      เคร่ืองตกแต่ง   อุปกรณ์

      และติดต้ัง ยานพาหนะ เคร่ืองจักร สำานักงาน รวม

      บาท บาท บาท บาท บาท 

 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

     

 สำาหรับปีส้ินสุด     

  วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙     

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

 ซ้ือสินทรัพย์   - ๗๗,๙๕๐ ๔๖๘,๒๘๕ ๒,๐๒๓,๗๖๙ ๒,๕๗๐,๐๐๔

 จำาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - - (๔,๑๔๘) (๔,๑๔๘)

 ค่าเส่ือมราคา  (๘๓๔,๕๕๔) (๒,๔๐๐,๖๖๓) (๙๘,๖๕๒) (๑,๒๘๗,๗๗๕) (๔,๖๒๑,๖๔๔)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ ๑,๒๐๑,๒๗๒ ๒,๗๙๗,๕๒๐ ๘๕๓,๘๕๖ ๓,๐๙๑,๖๒๐ ๗,๙๔๔,๒๖๘

     

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙     

 ราคาทุน   ๑๑,๕๙๓,๓๑๘ ๑๒,๙๓๕,๓๑๐ ๑,๐๙๓,๕๙๔ ๑๐,๕๐๘,๔๕๔ ๓๖,๑๓๐,๖๗๖

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (๑๐,๓๙๒,๐๔๖) (๑๐,๑๓๗,๗๙๐) (๒๓๙,๗๓๘) (๗,๔๑๖,๘๓๔) (๒๘,๑๘๖,๔๐๘)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๑,๒๐๑,๒๗๒ ๒,๗๙๗,๕๒๐ ๘๕๓,๘๕๖ ๓,๐๙๑,๖๒๐ ๗,๙๔๔,๒๖๘
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

       บาท

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ราคาทุน    ๑๗๔,๙๐๐

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๑๗๐,๗๑๒)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๔,๑๘๘

  

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  ๔,๑๘๘

 ค่าตัดจำาหน่าย   (๔,๑๘๕)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  ๓

  

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ราคาทุน    ๑๗๔,๙๐๐

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๑๗๔,๘๙๗)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๓
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ

๙ ภาระผูกพัน

 มูลนิธิได้ทำาสัญญาเช่าอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ สัญญาน้ีถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ 

 ยอดรวมของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้มีดังน้ี

      พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๘

      บาท บาท

 ภายใน ๑ ปี  ๕,๖๒๔,๐๒๐ ๒,๖๒๔,๕๐๕

 เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๘,๓๒๕,๐๖๙ ๔๖๒,๐๐๐

      ๑๓,๙๔๙,๐๘๙ ๓,๐๘๖,๕๐๕
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๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม                                             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานแนวพระราชดำาริ ด้านการจัดการความรู้ และด้านการส่งเสริม 

 การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริอย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ                                            ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบเดิม ๕ จังหวัด  

๘๑ หมู่บ้าน 

๕๐,๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน/ชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบ

๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดอุทัยธานี 

และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑) เพื่อให้พื้นที่ต้นแบบมีรูปแบบ

การพัฒนาที่หลากหลายตาม

ลักษณะภูมิสังคม เป็นตัวอย่าง

ในการขยายผล ก้าวไปสู่ชุมชน

พอเพียง และพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 

๒) เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่

เป้าหมายมีแหล่งอาหารบริโภค 

มีความเข้มแข็ง โดยการรวมกลุ่ม

ในหมู่บ้าน ลักษณะวิสาหกิจชุมชน  

๑) เกิดกิจกรรมการพัฒนาใน

ระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

กับประชาชนในพื้นที่ 

๒) เกิดรูปแบบการพัฒนาที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งผล

ให้ประชาชนอยู่รอด มีการ

รวมกลุ่มของหมู่บ้านในระดับ

พอเพียง และสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และมีความสุขเพิ่มขึ้น  

 ๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติ

ด้านการผลิต เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำาและดิน

 ๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการงานพัฒนาที่ชุมชน

บริหารจัดการได้ด้วยตนเองในลักษณะการสมทบกองทุน 

เพื่อเชื่อมโยงการตลาด

 ๓) ส่งเสริมการผลิต แปรรูป และการตลาดแบบกลุ่ม

ธุรกิจ (Cluster) เช่น การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

การท่องเที่ยวในลักษณะ Social Enterprise

 ๔)  ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

สภาพพื้นที่ เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร

 ๕) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงาน

โครงการฯ ในพื้นที่ต้นแบบ

๑.๒ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ ๑) หมู่บ้านใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

๒) หมู่บ้านในตำาบล

ทุ่งโป่ง อำาเภอ

อุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น 

๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑) ครัวเรือน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

๒) ครัวเรือน/ชุมชนในตำาบลทุ่งโป่ง 

อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๑) เพื่อใช้ความรู้จากมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่มาแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ตามความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชนในพื้นที่ 

๒) เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาที่

เหมาะสมให้ประชาชนสามารถอยู่

รอดระดับครัวเรือน ก้าวสู่ชุมชน

พอเพียง และพึ่งพาตัวเอง

ได้อย่างยั่งยืน 

๓) เพื่อเป็นแนวทางนำาไปสู่การ

ขยายผลของพื้นที่ภาคใต้ 

๑) เกิดพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๒) เกิดการนำาความรู้ในด้านการ

ผลิต การแปรรูป และการตลาด 

ลงไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

ด้วยการนำาความรู้จาก

มหาวิทยาลัยมาปฏิบัติการจริง

ในพื้นที่ 

 ๑)  การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหา 

ความยากจน

 ๒)  การนำาความรู้จากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การผลิต   

การแปรรูป และการตลาด ลงไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่

 ๓) การพัฒนาหลักสูตร “เกษตรยุคใหม่” และการ

เตรียมความพร้อมเกษตรกร

 ๔)  การเตรียมการเพื่อขยายผลสู่พื้นที่จังหวัด  

ชายแดนภาคใต้และขอนแก่น

 ๕)  การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงาน

โครงการฯ ในพื้นที่ต้นแบบ

แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม                                             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานแนวพระราชดำาริ ด้านการจัดการความรู้ และด้านการส่งเสริม 

 การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริอย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ                                            ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบเดิม ๕ จังหวัด  

๘๑ หมู่บ้าน 

๕๐,๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน/ชุมชน ในพื้นที่ต้นแบบ

๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดอุทัยธานี 

และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑) เพื่อให้พื้นที่ต้นแบบมีรูปแบบ

การพัฒนาที่หลากหลายตาม

ลักษณะภูมิสังคม เป็นตัวอย่าง

ในการขยายผล ก้าวไปสู่ชุมชน

พอเพียง และพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 

๒) เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่

เป้าหมายมีแหล่งอาหารบริโภค 

มีความเข้มแข็ง โดยการรวมกลุ่ม

ในหมู่บ้าน ลักษณะวิสาหกิจชุมชน  

๑) เกิดกิจกรรมการพัฒนาใน

ระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

กับประชาชนในพื้นที่ 

๒) เกิดรูปแบบการพัฒนาที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งผล

ให้ประชาชนอยู่รอด มีการ

รวมกลุ่มของหมู่บ้านในระดับ

พอเพียง และสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และมีความสุขเพิ่มขึ้น  

 ๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานธรรมชาติ

ด้านการผลิต เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำาและดิน

 ๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการงานพัฒนาที่ชุมชน

บริหารจัดการได้ด้วยตนเองในลักษณะการสมทบกองทุน 

เพื่อเชื่อมโยงการตลาด

 ๓) ส่งเสริมการผลิต แปรรูป และการตลาดแบบกลุ่ม

ธุรกิจ (Cluster) เช่น การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

การท่องเที่ยวในลักษณะ Social Enterprise

 ๔)  ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

สภาพพื้นที่ เช่น เครื่องจักรกลทางการเกษตร

 ๕) การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงาน

โครงการฯ ในพื้นที่ต้นแบบ

๑.๒ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ ๑) หมู่บ้านใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

๒) หมู่บ้านในตำาบล

ทุ่งโป่ง อำาเภอ

อุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น 

๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑) ครัวเรือน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

๒) ครัวเรือน/ชุมชนในตำาบลทุ่งโป่ง 

อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

๑) เพื่อใช้ความรู้จากมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่มาแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ตามความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชนในพื้นที่ 

๒) เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาที่

เหมาะสมให้ประชาชนสามารถอยู่

รอดระดับครัวเรือน ก้าวสู่ชุมชน

พอเพียง และพึ่งพาตัวเอง

ได้อย่างยั่งยืน 

๓) เพื่อเป็นแนวทางนำาไปสู่การ

ขยายผลของพื้นที่ภาคใต้ 

๑) เกิดพื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๒) เกิดการนำาความรู้ในด้านการ

ผลิต การแปรรูป และการตลาด 

ลงไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

ด้วยการนำาความรู้จาก

มหาวิทยาลัยมาปฏิบัติการจริง

ในพื้นที่ 

 ๑)  การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหา 

ความยากจน

 ๒)  การนำาความรู้จากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การผลิต   

การแปรรูป และการตลาด ลงไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่

 ๓) การพัฒนาหลักสูตร “เกษตรยุคใหม่” และการ

เตรียมความพร้อมเกษตรกร

 ๔)  การเตรียมการเพื่อขยายผลสู่พื้นที่จังหวัด  

ชายแดนภาคใต้และขอนแก่น

 ๕)  การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงาน

โครงการฯ ในพื้นที่ต้นแบบ

แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท
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แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

๑.๓ สนับสนุนองค์ความรู้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หมู่บ้านเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์

ในพื้นที่ต้นแบบ 

ปิดทองหลังพระ

๗ จังหวัด 

๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑) คณะกรรมการระดับจังหวัด 

๒) คณะกรรมการระดับอำาเภอ 

๓) คณะทำางานระดับตำาบล 

๔) คณะทำางานระดับหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้

กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

ตามคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท 

และด้านความมั่นคง

๑) เกิดการสนับสนุนการทำางาน

ของคณะกรรมการระดับจังหวัด/

ระดับอำาเภอ คณะทำางานระดับ

ตำาบล/หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาตามคู่มือฯ 

๒) เกิดแผนพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท 

และด้านความมั่นคงในหมู่บ้าน

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 ๑) การสนับสนุนความรู้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท

 ๒)  การร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด อำาเภอ 

และปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย

 ๓) การสนับสนุนคณะทำางานระดับอำาเภอ

ในการจัดเก็บข้อมูล และร่วมเวทีเรียนรู้

 ๔) การร่วมทบทวนการจัดทำาแผนงานโครงการ

ให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดตามยุทธศาสตร์ฯ 

รวมงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒. การจัดต้ังสถาบันอบรม (Training) เพ่ือเตรียมบุคลากรทำางานพัฒนาทางเลือก โดยมีเน้ือหาหลักสูตรครอบคลุม                                            ความต้องการของประเทศและภูมิสังคม ความชำานาญของบุคลากร เทคนิคการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

๒.๑ พัฒนาชุดความรู้และกระบวนการเรียนรู้การบริหาร 

จัดการน้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

๓ หลักสูตร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ผู้นำาชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่

ที่มีแหล่งน้ำาขนาดเล็ก หรือมีระบบ

น้ำาชุมชนที่ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

  

๑) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ด้านการบริหารจัดการน้ำาชุมชน

ตามแนวพระราชดำาริ

โดยการฝึกปฏิบัติให้เกิดผล

แก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง 

๒) เพื่อถอดบทเรียนสร้างความรู้

ใหม่จากการประยุกต์ใช้

ของเกษตรกร 

๓) เพื่อพัฒนาให้ผู้นำาชุมชน/

เกษตรกร มีทักษะความสามารถ

ในการเป็นวิทยากร 

๑) ได้หลักสูตรการบริหารจัดการ

น้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

๒) ได้แผนปฏิบัติการบริหาร

จัดการน้ำาชุมชน ที่นำาไปปฏิบัติ

ได้จริง 

๓) มีวิทยากรมีความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการน้ำา    

๔) เครือข่ายความร่วมมือกับ

ทุกภาคส่วนด้านการพัฒนา 

 ๑) สำารวจ ค้นหา ผู้นำาชุมชน /เกษตรกรที่มี 

ประสบการณ์ ความรู้จากการปฏิบัติจริง

 ๒)  การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำาชุมชน

 ๓)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำาชุมชน  

และเกษตรกรที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

 ๔)  การวางแผนและฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยมีทีม

เจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนให้คำาแนะนำา

 ๕)  ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข

 ๖)  สรุปชุดความรู้ นำาเสนอผลการดำาเนินงาน 

และประเมินผล
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แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

๑.๓ สนับสนุนองค์ความรู้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หมู่บ้านเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์

ในพื้นที่ต้นแบบ 

ปิดทองหลังพระ

๗ จังหวัด 

๓๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑) คณะกรรมการระดับจังหวัด 

๒) คณะกรรมการระดับอำาเภอ 

๓) คณะทำางานระดับตำาบล 

๔) คณะทำางานระดับหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้

กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

ตามคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท 

และด้านความมั่นคง

๑) เกิดการสนับสนุนการทำางาน

ของคณะกรรมการระดับจังหวัด/

ระดับอำาเภอ คณะทำางานระดับ

ตำาบล/หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาตามคู่มือฯ 

๒) เกิดแผนพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท 

และด้านความมั่นคงในหมู่บ้าน

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 ๑) การสนับสนุนความรู้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท

 ๒)  การร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด อำาเภอ 

และปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย

 ๓) การสนับสนุนคณะทำางานระดับอำาเภอ

ในการจัดเก็บข้อมูล และร่วมเวทีเรียนรู้

 ๔) การร่วมทบทวนการจัดทำาแผนงานโครงการ

ให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดตามยุทธศาสตร์ฯ 

รวมงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒. การจัดต้ังสถาบันอบรม (Training) เพ่ือเตรียมบุคลากรทำางานพัฒนาทางเลือก โดยมีเน้ือหาหลักสูตรครอบคลุม                                            ความต้องการของประเทศและภูมิสังคม ความชำานาญของบุคลากร เทคนิคการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

๒.๑ พัฒนาชุดความรู้และกระบวนการเรียนรู้การบริหาร 

จัดการน้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

๓ หลักสูตร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ผู้นำาชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่

ที่มีแหล่งน้ำาขนาดเล็ก หรือมีระบบ

น้ำาชุมชนที่ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  

  

๑) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ด้านการบริหารจัดการน้ำาชุมชน

ตามแนวพระราชดำาริ

โดยการฝึกปฏิบัติให้เกิดผล

แก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง 

๒) เพื่อถอดบทเรียนสร้างความรู้

ใหม่จากการประยุกต์ใช้

ของเกษตรกร 

๓) เพื่อพัฒนาให้ผู้นำาชุมชน/

เกษตรกร มีทักษะความสามารถ

ในการเป็นวิทยากร 

๑) ได้หลักสูตรการบริหารจัดการ

น้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

๒) ได้แผนปฏิบัติการบริหาร

จัดการน้ำาชุมชน ที่นำาไปปฏิบัติ

ได้จริง 

๓) มีวิทยากรมีความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการน้ำา    

๔) เครือข่ายความร่วมมือกับ

ทุกภาคส่วนด้านการพัฒนา 

 ๑) สำารวจ ค้นหา ผู้นำาชุมชน /เกษตรกรที่มี 

ประสบการณ์ ความรู้จากการปฏิบัติจริง

 ๒)  การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำาชุมชน

 ๓)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำาชุมชน  

และเกษตรกรที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

 ๔)  การวางแผนและฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยมีทีม

เจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนให้คำาแนะนำา

 ๕)  ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแก้ไข

 ๖)  สรุปชุดความรู้ นำาเสนอผลการดำาเนินงาน 

และประเมินผล
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

๒.๒ พัฒนาชุดความรู้ของเกษตรกรยุคใหม่ และเตรียม

ความพร้อม

๓ หลักสูตร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑) เกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบ 

๒) อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 

๓) เยาวชนในสถาบันการศึกษา 

และที่จบการศึกษาแล้ว

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และการเป็นผู้ประกอบการ 

ให้เกษตรกร  

๑) ได้หลักสูตรพัฒนา

ความเชี่ยวชาญในการเกษตร

แบบผสมผสานของเกษตรกร 

และการเป็นผู้ประกอบการ 

๒) ได้วิทยากรต้นแบบของชุมชน

๒.๓ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรที่นำาความรู้

จากสถาบันอบรมไปประยุกต์ใช้ และสามารถถ่ายทอด

ให้แก่ผู้อื่นได้

๒๐ คน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อขยายผลความรู้ตาม

แนวพระราชดำาริ โดยเครือข่าย

วิทยากรต้นแบบ

ได้เครือข่ายวิทยากรต้นแบบ

ที่มีความเชี่ยวชาญในงานพัฒนา 

๖ มิติ จำานวน ๒๐ คน 

๒.๔ ถอดบทเรียนและสร้างความรู้ใหม่ด้านการพัฒนา

จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง

๖ มิติความรู้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านในพื้นที่ต้นแบบ ๑) เพื่อประเมินผลการพัฒนาพื้นที่

ต้นแบบ 

๒) เพื่อถอดบทเรียนและสร้าง

ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง

ของชุมชน 

๑) ได้ชุดความรู้การพัฒนา 

๖ มิติ และชุดความรู้

กระบวนการพัฒนา 

๒) ได้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง

ในการปรับปรุงการพัฒนาให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๓.  การส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ

แผนงานเผยแพร่ 

๑. นิทรรศการ ๓ งาน

 

๓ งาน ๖,๐๐๐,๐๐๐

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานสืบสาน

แนวพระราชดำาริ ภาครัฐ เอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน

ภาคเอกชน

๑) กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ 

กิจกรรมการพัฒนาตาม

แนวพระราชดำาริ 

๒) กลุ่มเป้าหมายเกิดความศรัทธา

ในแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริ 

๑) มีการรับรู้ เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

มีความตระหนักถึงความสำาคัญ

ในการพัฒนาตนเอง 

๒) เกิดการพัฒนาตาม

แนวทางปิดทองหลังพระฯ 

เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ครั้ง ๗,๐๐๐,๐๐๐

๓. จดหมายข่าว ๑๒ ครั้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐

๔. แถลงข่าวประจำาปี ๒๕๖๐ ๑ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐

๕. สมุดบันทึกปิดทอง ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐

๖. รายงานประจำาปี ๒๕๕๙ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐

๗. รายการทีวี ๓ รายการ ๓๑ ตอน ๙,๐๐๐,๐๐๐

๘. ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำาคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

๒.๒ พัฒนาชุดความรู้ของเกษตรกรยุคใหม่ และเตรียม

ความพร้อม

๓ หลักสูตร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑) เกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบ 

๒) อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 

๓) เยาวชนในสถาบันการศึกษา 

และที่จบการศึกษาแล้ว

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และการเป็นผู้ประกอบการ 

ให้เกษตรกร  

๑) ได้หลักสูตรพัฒนา

ความเชี่ยวชาญในการเกษตร

แบบผสมผสานของเกษตรกร 

และการเป็นผู้ประกอบการ 

๒) ได้วิทยากรต้นแบบของชุมชน

๒.๓ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรที่นำาความรู้

จากสถาบันอบรมไปประยุกต์ใช้ และสามารถถ่ายทอด

ให้แก่ผู้อื่นได้

๒๐ คน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อขยายผลความรู้ตาม

แนวพระราชดำาริ โดยเครือข่าย

วิทยากรต้นแบบ

ได้เครือข่ายวิทยากรต้นแบบ

ที่มีความเชี่ยวชาญในงานพัฒนา 

๖ มิติ จำานวน ๒๐ คน 

๒.๔ ถอดบทเรียนและสร้างความรู้ใหม่ด้านการพัฒนา

จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง

๖ มิติความรู้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านในพื้นที่ต้นแบบ ๑) เพื่อประเมินผลการพัฒนาพื้นที่

ต้นแบบ 

๒) เพื่อถอดบทเรียนและสร้าง

ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติจริง

ของชุมชน 

๑) ได้ชุดความรู้การพัฒนา 

๖ มิติ และชุดความรู้

กระบวนการพัฒนา 

๒) ได้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง

ในการปรับปรุงการพัฒนาให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๓.  การส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ

แผนงานเผยแพร่ 

๑. นิทรรศการ ๓ งาน

 

๓ งาน ๖,๐๐๐,๐๐๐

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานสืบสาน

แนวพระราชดำาริ ภาครัฐ เอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน

ภาคเอกชน

๑) กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ 

กิจกรรมการพัฒนาตาม

แนวพระราชดำาริ 

๒) กลุ่มเป้าหมายเกิดความศรัทธา

ในแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริ 

๑) มีการรับรู้ เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

มีความตระหนักถึงความสำาคัญ

ในการพัฒนาตนเอง 

๒) เกิดการพัฒนาตาม

แนวทางปิดทองหลังพระฯ 

เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ครั้ง ๗,๐๐๐,๐๐๐

๓. จดหมายข่าว ๑๒ ครั้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐

๔. แถลงข่าวประจำาปี ๒๕๖๐ ๑ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐

๕. สมุดบันทึกปิดทอง ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐

๖. รายงานประจำาปี ๒๕๕๙ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐

๗. รายการทีวี ๓ รายการ ๓๑ ตอน ๙,๐๐๐,๐๐๐

๘. ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำาคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

แผนงานการสร้างความมีส่วนร่วม ๓) กลุ่มเป้าหมายนำากิจกรรม

และองค์ความรู้ปิดทองหลังพระฯ 

ไปปรับใช้พัฒนาต่อยอด

๙. ตลาดนัดความดี ๑ ครั้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐. Social Media ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๑. สื่อมวลชนส่วนกลางศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ๖ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๒. กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน ๒ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารสาธารณะ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๔.  การสื่อสารสาธารณะ และภาคีสัมพันธ์

แผนงานเผยแพร่ 

๑. หนังสือพิมพ์ปิดทองหลังพระฯ ๒๔ ครั้ง ๗,๐๐๐,๐๐๐

ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ

และพื้นที่โดยรอบ เยาวชน 

สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

๑) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสำาเร็จ/

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากพัฒนาตาม

แนวทางพระราชดำาริ 

๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่

โดยรอบมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนร่วมกับโครงการ 

๓) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา

ในการพัฒนาชุมชนตามแนว

พระราชดำาริ สามารถแก้ไขปัญหา

ของชุมชนได้

๑) ผลสำาเร็จ/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากการพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริเป็นที่รู้จัก 

๒) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วม

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโครงการ 

๓) พื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ศึกษา ฝึกปฏิบัติแก่ผู้ที่ประสงค์จะ 

พัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

๔) เกิดการขยายผลโครงการ

ในพื้นที่ใกล้เคียง

๒. งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ ๒๕๐ ครั้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐

๓. เอกสารประชาสัมพันธ์พื้นที่ ๕ ครั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนงานการสร้างความมีส่วนร่วม

๔. นิทรรศการ ๕ ครั้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐

๕. งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ ๕ ครั้ง ๖,๐๐๐,๐๐๐

๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารสาธารณะ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐

๗. สื่อมวลชนศึกษาดูงานของสื่อมวลชน ๑ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐

๘. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ๑ ครั้ง ๔,๕๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
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ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

แผนงานการสร้างความมีส่วนร่วม ๓) กลุ่มเป้าหมายนำากิจกรรม

และองค์ความรู้ปิดทองหลังพระฯ 

ไปปรับใช้พัฒนาต่อยอด

๙. ตลาดนัดความดี ๑ ครั้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐. Social Media ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๑. สื่อมวลชนส่วนกลางศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ๖ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๒. กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน ๒ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารสาธารณะ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๔.  การสื่อสารสาธารณะ และภาคีสัมพันธ์

แผนงานเผยแพร่ 

๑. หนังสือพิมพ์ปิดทองหลังพระฯ ๒๔ ครั้ง ๗,๐๐๐,๐๐๐

ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ

และพื้นที่โดยรอบ เยาวชน 

สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป

๑) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสำาเร็จ/

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากพัฒนาตาม

แนวทางพระราชดำาริ 

๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่

โดยรอบมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนร่วมกับโครงการ 

๓) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา

ในการพัฒนาชุมชนตามแนว

พระราชดำาริ สามารถแก้ไขปัญหา

ของชุมชนได้

๑) ผลสำาเร็จ/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากการพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริเป็นที่รู้จัก 

๒) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วม

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโครงการ 

๓) พื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ศึกษา ฝึกปฏิบัติแก่ผู้ที่ประสงค์จะ 

พัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ

๔) เกิดการขยายผลโครงการ

ในพื้นที่ใกล้เคียง

๒. งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ ๒๕๐ ครั้ง ๔,๐๐๐,๐๐๐

๓. เอกสารประชาสัมพันธ์พื้นที่ ๕ ครั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐

แผนงานการสร้างความมีส่วนร่วม

๔. นิทรรศการ ๕ ครั้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐

๕. งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ ๕ ครั้ง ๖,๐๐๐,๐๐๐

๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารสาธารณะ ๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐

๗. สื่อมวลชนศึกษาดูงานของสื่อมวลชน ๑ ครั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐

๘. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ๑ ครั้ง ๔,๕๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
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ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (ต่อ)

๕. การบริหารจัดการ

๕.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ค่าบริการวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลากร 

๑๒ เดือน ๒๔,๓๖๔,๐๐๐ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ 

ที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ใช้บริการ

สำานักงาน ประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

๑) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ

งานของมูลนิธิฯ/สถาบันฯ 

๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้

สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร 

๓) เพื่อเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารให้มี

ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

๕) เพื่อสนับสนุนภารกิจการ

ดำาเนินงานของมูลนิธิฯ/สถาบันฯ

๑) บุคลากรมีขวัญกำาลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน  

๒) บุคลากรมีการพัฒนา

ศักยภาพ 

๓) มีแผนบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน เป็น

เครื่องป้องกันและแก้ไขความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๔) มีระบบและวัสดุอุปกรณ์ที่

พร้อมสนับสนุนต่อการใช้งาน 

๕) มีระบบเครื่องมือและระบบ

สื่อสารในการปฏิบัติงาน 

ในการสื่อสารทั้งภายในองค์กร 

และภายนอกองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/บุคคล

ทั่วไปได้รับการบริการที่ดี  

๕.๒ ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา ค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค (น้ำา ไฟ โทรศัพท์) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

๑๒ เดือน ๕,๓๓๖,๐๐๐

๕.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำาแผนบริหาร

ความเสี่ยงในการบริหารงาน และการจัดทำาระบบตรวจสอบ

และควบคุมภายใน

๒ ครั้ง ๓๐๐,๐๐๐ 

(สำาหรับกิจกรรม

ตามข้อ ๕.๓-๕.๗)

๕.๔ การทำาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ

๕.๕ การวัดพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของสถาบันฯ 

(ทำาเปรียบเทียบทุกปี ดูแบบสำารวจปีที่แล้ว)

๕.๖ การพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญที่สามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันฯ 

อย่างได้ผลดี

๕.๗ การปรับปรุงกระบวนงานของสถาบันฯ

ให้มีประสิทธิภาพ และนำาไปสู่ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ: การใช้จ่ายงบประมาณทั้ง ๕ แผนงานดังกล่าว สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

   จะได้ดำาเนินการใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้ และให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันส่งเสริม

   และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
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แผนงาน       
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต
หน่วย บาท

๕. การบริหารจัดการ

๕.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ค่าบริการวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลากร 

๑๒ เดือน ๒๔,๓๖๔,๐๐๐ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ 

ที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ใช้บริการ

สำานักงาน ประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน

๑) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ

งานของมูลนิธิฯ/สถาบันฯ 

๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้

สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร 

๓) เพื่อเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารให้มี

ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

๕) เพื่อสนับสนุนภารกิจการ

ดำาเนินงานของมูลนิธิฯ/สถาบันฯ

๑) บุคลากรมีขวัญกำาลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน  

๒) บุคลากรมีการพัฒนา

ศักยภาพ 

๓) มีแผนบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน เป็น

เครื่องป้องกันและแก้ไขความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๔) มีระบบและวัสดุอุปกรณ์ที่

พร้อมสนับสนุนต่อการใช้งาน 

๕) มีระบบเครื่องมือและระบบ

สื่อสารในการปฏิบัติงาน 

ในการสื่อสารทั้งภายในองค์กร 

และภายนอกองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/บุคคล

ทั่วไปได้รับการบริการที่ดี  

๕.๒ ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา ค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค (น้ำา ไฟ โทรศัพท์) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

๑๒ เดือน ๕,๓๓๖,๐๐๐

๕.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำาแผนบริหาร

ความเสี่ยงในการบริหารงาน และการจัดทำาระบบตรวจสอบ

และควบคุมภายใน

๒ ครั้ง ๓๐๐,๐๐๐ 

(สำาหรับกิจกรรม

ตามข้อ ๕.๓-๕.๗)

๕.๔ การทำาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ

๕.๕ การวัดพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของสถาบันฯ 

(ทำาเปรียบเทียบทุกปี ดูแบบสำารวจปีที่แล้ว)

๕.๖ การพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญที่สามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันฯ 

อย่างได้ผลดี

๕.๗ การปรับปรุงกระบวนงานของสถาบันฯ

ให้มีประสิทธิภาพ และนำาไปสู่ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ 

รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ: การใช้จ่ายงบประมาณทั้ง ๕ แผนงานดังกล่าว สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

   จะได้ดำาเนินการใช้จ่ายทุกรายการถัวจ่ายกันได้ และให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันส่งเสริม

   และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๙
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ








