




คณะกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการและเลขาธิการ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองประธานกรรมการ

ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
กรรมการ

ดร.วิรไท สันติประภพ
กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
กรรมการ
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หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ กรรมการ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.) 

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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สารประธานกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

(ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนา 

กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา จนปัจจุบันมูลนิธิฯและสถาบันฯ  

ได้ดำาเนินงานมาจนครบเก้าปีแล้ว

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ประชาชนรวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและส่ือมวลชนได้เข้ามาร่วมงานเพ่ิมมากขึ้นตามลำาดับ 

จนทำาให้งานต่างๆ มีความก้าวหน้า ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบทั้ง ๗ พื้นที่ ๙ จังหวัด มีความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เริ่มขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ และการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบราชการ

เหล่านี้สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งสร้าง 

ความสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการรู้รัก สามัคคี ประกอบกับแนวพระราโชบาย

ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในอันที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำาริต่างๆ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันสร้างความสำาเร็จในปีที่ผ่านมา 

และขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จจนแนวพระราชดำาริจะได้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศตามมุ่งหวังของ 

พวกเราทุกๆ คน
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สารประธานกรรมการสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำาริ 

(หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล)
ประธานกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

ปี ๒๕๖๑ ที่เพิ่งผ่านไป เป็นปีที่เก้าของการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชดำาริ ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าว เราอาจสรุปได้อย่างสั้นๆ ว่า “เก้าปี ก้าวหน้า”

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จัดตั้งขึ้นมาให้มี 

พันธกิจในการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริให้เป็นระบบอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาชน เอกชน  

และภาครัฐต่างมีความตระหนักถึงความสำาคัญของงานนี้ จึงเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างความสำาเร็จต่างๆ

เราเห็นได้ว่าประชาชนในพ้ืนท่ีต้นแบบท้ัง ๙ จังหวัดเร่ิมมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน หลังจากการจัดการแหล่งน้ำา เพ่ิมพูนความรู้ทางการ

ผลิต และการพัฒนาด้านการตลาด ดังตัวอย่างรูปธรรมในโครงการทุเรียนคุณภาพจังหวัดยะลา ที่ทำาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง ๓.๘ เท่า จากความร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพของประชาชน ภาครัฐและเอกชน

ผลดังกล่าวทำาให้จำานวนเกษตรกรทุเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่เข้ามาร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพจำานวน ๑๘ ราย 

ในปี ๒๕๖๑ เพิ่มเป็น ๖๙๐ ราย ในปี ๒๕๖๒ และขยายจากจังหวัดยะลาไปยังปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งแน่นอนว่าจะกลายเป็นต้นแบบ

ของการสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดีต่อไปในอนาคต

สภาพดงักลา่วสง่ใหพ้ืน้ทีต่น้แบบปดิทองหลงัพระฯ ทัง้หมด กลายเปน็พืน้ทีแ่หง่ความรว่มมอืเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน 

มีองค์กรและหน่วยงานจำานวนมากเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำา อย่างจริงจัง เช่น กรมชลประทาน กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด กลุ่มมิตรผล สยามซีเมนต์

กรุ๊ป เป็นต้น สะท้อนเจตนารมณ์ของภาคีต่างๆ เหล่านี้ในการร่วม “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชดำาริ เพื่อนำาประโยชน์ 

สู่ประเทศและประชาชน

เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า การทำางานใดๆ จะต้องพบกับอุปสรรค และตลอดระยะเวลาเก้าปีที่ผ่านมา ปิดทองหลังพระฯ

และภาคกีารพฒันากไ็ดร้ว่มกนัแกไ้ขเรือ่งตา่งๆ มาโดยลำาดบัในลกัษณะของการเปน็หุน้สว่น เพือ่การพฒันาจนทำาใหเ้กดิความกา้วหนา้

อย่างมีคุณภาพ

ผลการประเมินของสถาบันวิชาการต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ต่างพบ

ว่าประชาชนในพื้นที่ต้นแบบมีความก้าวหน้า มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความรู้มากขึ้น มีความพึงพอใจ และมีเจตนาจะพัฒนาจนสามารถ 

ยืนได้ด้วยตนเอง

ประสบการณ์จากการร่วมกันทำางานกับภาคีต่างๆ พัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่นอกจากภาคประชาชนจะนำาไปใช้ในการขยายงาน 

สู่พื้นที่อื่นๆ แล้ว ยังเกิดเป็นทุนความรู้ให้แก่ภาครัฐและเอกชนนำาไปต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ เป็นอย่างดี

และท่ามกลางความผันผวนของโลกที่กำาลังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในปี ๒๕๖๒ นี้ แนวพระราชดำาริต่างๆ และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเข็มทิศที่นำาเราให้พ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ โดยประเทศและประชาชนมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม   

ผมจึงขอขอบคุณหุ้นส่วนการพัฒนาทุกท่าน และหวังว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริให้เข้มข้นขึ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ตลอดพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
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สารปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ ไดม้อบหมายใหส้ำานกังานปลดัสำานกันายกรฐัมนตรจีดัตัง้มลูนธิปิดิทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสนับสนุน

การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ โดยการนำาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบงบประมาณผูกพัน ๕ ปี ในหมวด 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป ปีละ ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จนกระทั่งเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ

สำานกังานปลดัสำานกันายกรฐัมนตรเีปน็หนว่ยงานบรูณาการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและสง่เสรมิแนวพระราชดำาริ

เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศของรัฐบาล โดยส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการการขับเคลื่อน

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ ซึ่งปัจจุบันได้ดำาเนินการอยู่ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓) ทั้งนี้ จากการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มูลนิธิฯ มีการดำาเนินงานขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระราโชบาย

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน โดยนำาศาสตร์พระราชามาสู่ 

การปฏิบัติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนสามารถอยู่รอดได้ในระดับครัวเรือน ก้าวไปสู่ชุมชนพอเพียง และพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาต ิ

ระยะ ๒๐ ปี ของรัฐบาล

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีขอชื่นชมการทำางานของมูลนิธิฯ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันส่งเสริม 

สนบัสนนุ และปฏบิตังิานขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ ความเปน็อยูข่องประชาชน 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนาประเทศ

ชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป
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ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
๒. การจัดตั้งสถาบันอบรม   
๓. การส่งเสริมการรับรู้
 และเข้าใจแนวพระราชดำาริ 
๔. การสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ 
๕. การบริหารจัดการ

ค่านิยมองค์กร
 
ศรัทธา   แนวพระราชดำาริ
เชื่อมั่น      ในองค์กร
ก้าวหน้า     ร่วมกันทุกภาคส่วน
ยั่งยืน        โดยประชาทำาเอง

พันธกิจ 

“การจัดการความรู้
และการส่งเสริมการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริ
อย่างเป็นระบบ กว้างขวาง

จนเป็นแนวทางการพัฒนาหลัก
ของประเทศ”

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ขยายผลแนวพระราชดำาริ
ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน

แก่ประชาชน
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จังหวัดน่าน

๒๕๕๓
ป่าต้นนำา้น่านถกูบกุรกุแผ้วถางทำาลายเพือ่การ 

เพาะปลกูพชืเชงิเดีย่ว โดยสาเหตจุากความยากจน 

และขาดโอกาส เกิดปัญหามลภาวะทั้งอากาศ ดิน

และนำ้า สุขภาพเสื่อมโทรมด้วยสารพิษ แนวลุ่มนำ้า

เกิดอุทกภัยรุนแรงซำ้าซาก

พื้นที่ทำาการเกษตรได้เพียงร้อยละ ๑๕.๒๐ 

ต้องนำาเข้าอาหารจากภายนอกปีละมากกว่า ๑,๒๐๐ 

ล้านบาท รายจ่ายสงูกว่ารายรบั มหีนีส้นิ รายได้เฉลีย่ 

ต่อหวัของประชากรตำา่เป็นลำาดบัที ่๓ ของประเทศ  

สัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากร 

๒๕๖๐
พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบนำ้า 

โดยปิดทองหลังพระฯ เพิ่มขึ้น ๙,๖๐๘ ไร่ ในพื้นที ่

ต้นแบบ ๒๐ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอ ผลผลิตข้าว 

เพิม่ขึน้ร้อยละ ๒๖, ๕๕ และ ๑๒๙ ในพืน้ทีต้่นแบบ

อำาเภอท่าวังผา สองแคว และเฉลิมพระเกียรติ 

ตามลำาดับ  

ผลผลติข้าว ตลอดจนรายได้เฉลีย่ต่อครวัเรอืน 

และเงินออม เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ มีกลุ ่ม/กองทุน 

ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชาวบ้านที่ดำาเนิน

กิจกรรมโดยชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง รวม ๒๕ 

กองทุน ๑ วิสาหกิจชุมชน และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 

๒๕๐,๐๐๐ ไร่

จังหวัดอุดรธานี
๒๕๕๕
ราษฎรหมู่ ๓ บ้านโคกล่ามและหมู่ ๑๑ บ้านแสงอร่าม 

กว่า ๑,๔๐๐ คน ขาดแคลนนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ 

การทำาเกษตร แม้จะมีอ่างเก็บนำ้าห้วยคล้ายฯ อยู่ในพื้นที ่

แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากไม่มีระบบส่งนำ้าและ 

การบริหารจัดการนำ้า

การทำาเกษตรไม่ได้ผลดี ผลผลิตข้าวเฉลี่ยเพียง ๓๕๐ 

กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีรายได้จากทั้งพืชก่อนและหลังนา รายได้ 

เฉลี่ยของครัวเรือนไม่ถึงปีละหนึ่งแสนบาท มีปัญหาหนี้สิน 

ทำาให้เกษตรกรต้องเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ไปทำางานรับจ้าง

ในต่างประเทศจำานวนมาก 

๒๕๖๑
การพัฒนาระบบนำ้า ทำาให้มีปริมาณกักเก็บนำ้ารวม 

๘๓๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร อ่างพวง ๓ อ่าง และมีระบบส่งนำ้า 

เข้าสู่แปลงเกษตรของราษฎร ระยะทางรวม ๖,๒๙๐ เมตร 

เพิ่มพื้นที่รับนำ้าได้ ๑๓๙ แปลง ๑,๘๕๐ ไร่ สามารถทำา 

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี ประชาชนเห็นศักยภาพของพื้นที ่

สามารถสร้างกิจกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบนำ้า 

เช่น เพิ่มผลผลิตข้าว การปลูกพืชทางเลือกในฤดูแล้งที่มี 

ตลาดรองรับ เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยง 

กับภายนอก ทั้งความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการตลาด 

ภายใต้ตราสินค้า “ภูธารา” ที่มีมาตรฐาน อย. รับรอง

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จาก ๑๔๐,๑๒๖ บาท/

ครัวเรือน/ปี ก่อนเริ่มโครงการ เป็น ๒๕๙,๓๓๙ บาท/ 

ครัวเรือน/ปี 
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จังหวัดเพชรบุรี
๒๕๕๕
ชาวปกาเกอะญอนบัพนัชวีติในบ้านโป่งลกึและบ้าน 

บางกลอย ดำารงชีวติอย่างยากลำาบาก อดอยาก ขาดแคลน

ปัจจัยพื้นฐานในการดำารงทุกอย่างและอาชีพเลี้ยงชีวิต 

เพราะแม่นำ้าเพชรบุรีอยู่ตำ่ากว่าพื้นที่ทำากินถึง ๕๐ เมตร 

พืน้ท่ีเพาะปลกูมน้ีอย ผลผลติข้าวได้เพยีง ๒๐๐ กโิลกรมั

ต่อไร่ และหลายคนไม่มสีทิธกิารเป็นพลเมอืงไทย รายได้ 

เฉลี่ยของครอบครัวมีเพียง ๔๓,๓๐๐ บาทต่อปี จากการ 

รับจ้าง ที่ต้องเดินเท้าออกมาเกือบสามชั่วโมง รายจ่าย 

เกือบทั้งหมดเป็นค่าอาหาร 

ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่มีความขัดแย้งท้ังคน 

กับคน คนกับป่า และคนกับสัตว์ป่า ลุกลามบานปลาย

ไปสู่ปัญหาสิทธิมนุษยชน

๒๕๖๑
การพฒันาระบบนำา้ด้วยระบบไมโครกรดิ ผลติกระแส 

ไฟฟ้าได้ ๑๗๑ กิโลวัตต์ สูบนำ้าเข้าพื้นที่การเกษตรได้  

๔๕๔ ไร่ มรีาษฎรได้รบัประโยชน์ ๕๗ ราย และขยายต่อ

เป็นระบบนำา้เพือ่การอปุโภคบรโิภคให้กบัราษฎรได้ทัว่ถงึ 

ทั้งพื้นที่ ด้วยการเดินท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดนำ้า  

๑๒๕ จุด 

เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกและดูแลทุเรียน  

สร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร ๓๒ ราย เป็นเงนิ ๑,๒๕๑,๐๔๐ 

บาท กล้วยนำ้าว้า ๙๖๖,๐๔๐ บาท เมื่อรวมกับพืชอื่นๆ 

และการเลี้ยงสัตว ์  มีรายได ้ เกิดขึ้นในพื้นที่ รวม 

๒,๓๐๙,๖๔๔ บาท

จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๕๕๗
แก้มลิงหนองเลิงเปือย พื้นที่ ๘๘๗ ไร่ เป็นแหล่งนำ้า 

สำาคญัหล่อเลีย้งพืน้ทีเ่กษตร ๔๓,๐๐๐ ไร่ และเพือ่อปุโภค 

บริโภคของราษฎร ๕๓ หมู่บ้าน ๔ ตำาบล ๒ อำาเภอ  

เมื่อแก้มลิงตื้นเขินและฝายเก็บกักนำ้าชำารุด ปริมาณ 

เกบ็กกันำา้ลดลง จาก ๓.๕ ล้านลกูบาศก์เมตร เหลอืเพยีง 

๑.๐๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปริมาณนำ้าไหล 

เข้าหนองเลงิเปือย เฉลีย่ปีละ ๕๗.๕๐ ล้านลกูบาศก์เมตร 

ทำาให้เกิดปัญหานำ้าท่วมซำ้าซากทุกปี 

แหล่งนำ้าธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ได้รับการ

พัฒนา พื้นที่เกษตรอยู่ไกลจากแหล่งนำ้า ซำ้าเติมให้

ปัญหาขาดแคลนนำ้าอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

ในฤดูแล้งรุนแรง

๒๕๖๑
การขดุลอกแก้มลงิหนองเลงิเปือย ทำาให้มปีรมิาณนำา้ 

เก็บกัก ๕.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร มีสถานีสูบนำ้าเพื่อ

การเกษตรทั้งหมด ๖ สถานี ฝายต้นนำ้า ๕ จุด เกษตรกร

ได้รับประโยชน์รวม ๘๐๒ ราย หรือ ๗๔๘ ครัวเรือน  

๑,๐๗๑ แปลง พื้นที่รับประโยชน์รวม ๘,๓๖๓ ไร่  

การส่งเสริมการเกษตร ๘ กิจกรรม เกษตรกรได้รับ 

ประโยชน์ ๙๓๒ ราย สร้างรายได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

รวม ๕,๔๕๑,๙๕๘ บาท ปศสุตัว์ เกษตรกรได้รบัประโยชน์ 

๓๗๙ ราย สร้างรายได้รวม ๒,๒๘๘,๙๖๘ บาท เกิดการ 

รวมกลุ่มบริหารจัดการกันเอง ๙ กลุ่ม และพัฒนาสู่การ 

เป็นสหกรณ์หนองเลิงเปือย จำาหน่ายผลผลิตภายใต ้

ตราสินค้า “หนองเลิงเปือย”
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สามจังหวัดชายแดนใต้
๒๕๕๙
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป ็นพื้นที่ที่ มีความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม และมีปัญหาการทำา

เกษตรเชงิเดีย่ว (ยางพารา) ราษฎรมี

ฐานะยากจน ส่งผลกระทบถงึปัญหา 

ความมั่นคง ป ิดทองหลังพระฯ 

ดำาเนินการในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ๓  

จงัหวดั เพือ่ค้นหารปูแบบการพฒันา 

ท่ีเหมาะสมร ่วมกับทุกภาคส่วน

ในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาการตลาด

ผลผลิตทางการเกษตร และการนำา 

ความรู้จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่มา 

แก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตามความ

ต้องการของราษฎร

๒๕๖๑
พื้นที่ต้นแบบ 7 หมู ่บ้านใน  

3 จังหวัด ได้รับการพัฒนาระบบนำ้า 

เช่น ระบบนำ้าบาดาล การขุดลอกคู

คลองไส้ไก่ ก่อสร้างฝาย ระบบส่งนำา้

ด้วยท่อ เป็นต้น 

หลังจากนั้นเป ็นการพัฒนา 

อาชีพเดิมและส่งเสริมอาชีพใหม่ 

ในพื้นที่ โดยส่งเสริมพืชเกษตร 

และสัตว ์ เศรษฐกิจที่ มี มูลค ่าสูง 

เช่น ผักในโรงเรือน การผลิตทุเรียน 

เพื่อการส่งออก เลี้ยงแพะคุณภาพ 

มะพร้าวพันธุ์ดี เป็นต้น

จังหวัดอุทัยธานี
๒๕๕๖
ป่าห้วยขาแข้งถูกคุกคามจาก 

หลายสาเหตุ เกษตรกรต้องพึ่งพิง 

นายทุนเรื่องปัจจัยการผลิตท้ังหมด 

ดินเส่ือมสภาพจากการใช้สารเคม ี

มากขึน้เรือ่ยๆ ขาดแคลนนำา้อปุโภค

บริโภคและทำาเกษตรในฤดูแล ้ง  

พื้นที่ทำากินของราษฎรกว่า ๑๔,๐๐๐ 

ไร่ ไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน

ราษฎร ๔ หมู่บ้านในตำาบล 

แก่นมะกรดู มรีายจ่ายสงูกว่ารายได้ 

และมีหนี้สินรวมกันแล้วมากกว่า  

๕๑.๕ ล้านบาท จากทรัพย์สิน 

เกินจำาเป็น เช่น รถไถ  

๒๕๖๑
เพ่ิมพื้นที่รับประโยชน์จากนำ้า 

จาก ๕๐๐ ไร่ เป็น ๒,๘๔๗ ไร่

พัฒนาระบบนำ้า สร้างฝาย ขุดสระ

ต่อท่อส่งนำ้า สร้างอาชีพทางการ

เกษตรใหม่ เช่น พืชเมืองหนาว  

สตรอว์เบอร์รี ทุเรียน อะโวคาโด 

เงาะ ขนุน มะยงชิด ลองกอง ฯลฯ 

ให้กับเกษตรกร ๒๔๓ ครัวเรือน

ประชากรมีรายได้ ๑๓๑,๕๔๒ 

บาท/ครัวเรือน/ปี ฟื้นฟูทรัพยากร 

ด้วยการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เพิ่ม

พ้ืนท่ีสีเขียวได้ ๒,๖๙๘ ไร่ เกิดป่า

ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ๘,๖๒๐ ไร่ 

จังหวัดขอนแก่น
๒๕๕๘
ราษฎร ๑๐ หมู่บ้าน ในตำาบล 

ทุ่งโป่ง ประสบปัญหาขาดแคลนนำ้า 

เ พ่ือการ เกษตรและนำ้ าอุป โภค 

บริโภค ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก 

นำ้าได้เต็มที่ กิจกรรมการเกษตร

ตลอด ท้ั งป ี ไ ม ่ ส ามา รถทำ า ไ ด ้ 

ป ิดทองหลั งพระฯ จึ งร ่ วมกับ

สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ

เอกชน สร้างการพัฒนารูปแบบใหม่ 

ในการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ 

เพื่อสร้างวิสาหกิจเพื่อชุมขน

๒๕๖๑
พฒันาระบบนำา้ครอบคลมุพืน้ที่ 

การเกษตร ๙,๔๐๑ ไร่ มีผู้ได้รับ 

ประโยชน์ ๕๓๓ ครัวเรือน รายได ้

ภาคการเกษตรจากการพฒันาระบบ 

นำา้และส่งเสริมอาชพี ทำาให้ครวัเรอืน 

มรีายได้ ๒๗,๕๘๕,๔๙๕ บาท เพิม่ขึน้ 

จากปี ๒๕๕๘ ก่อนเริ่มโครงการ 

๑,๙๐๖,๓๑๑ บาท หน้ีสินและ 

รายจ่ายลดลงหลายล้านบาท

เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนการ

ปลูกพืช เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง  

เช่น ข้าวโพดหวาน พืชผักตลอดปี  

พืชหลังนา มะพร้าวนำ้าหอม และ

ไก่พื้นเมือง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



11

บทสรุปผู้บริหาร
ผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการศึกษา 

การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อสถาบันส่งเสริมและ 

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ในพื้นท่ี 

ต้นแบบ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี  

น่าน และเพชรบุรี ซึ่งดำาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า  

ในพื้นที่ต้นแบบทั้ง ๕ จังหวัด มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น  

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นกลุ่มหัวไวใจสู้ ยิ่งเห็นผลชัดเจน ทั้งในด้าน 

ผลผลิต รายได้ และความสุขของตนเองและครอบครัว

ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ มคีวามพงึพอใจมากขึน้ จากการได้รบัความรู ้

ในการประกอบอาชีพ ทั้งการผลิต การแปรรูปและการทำาบัญชี  

การมีระบบนำ้าเพื่อการเกษตร นำ้าดื่มนำ้าใช้ การมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  

รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดีขึ้น จากการม ี

โครงการปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่

ในพื้นท่ีต้นแบบอุดรธานี การเปล่ียนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ  

การรวมกลุ่มเข้มแข็ง มีระบบระเบียบมากขึ้น ในพื้นที่ต ้นแบบ 

อุทัยธานี และน่าน กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีแนวโน้มที่จะเติบโต 

ขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ต้นแบบกาฬสินธุ์กำาลังเข้าสู ่

ระบบสหกรณ์หนองเลิงเปือย ส่วนพ้ืนท่ีต้นแบบเพชรบุรี ชาวบ้าน 

เริ่มมีความหวังกับการพัฒนาและเข้าสู่การรวมกลุ่ม

เห็นได้ว่า ในพ้ืนท่ีต้นแบบแก้มลิงหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจมาก ในระดับคะแนนที่สูงทุกด้าน 

ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม ขณะทีพ่ืน้ทีต่น้แบบ

บา้นโคกลา่ม-แสงอรา่ม จงัหวดัอดุรธาน ีมคีวามพงึพอใจมากดา้นสงัคม 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ขณะท่ีมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

ดา้นเศรษฐกจิ เชน่เดยีวกบัพืน้ทีต่น้แบบบา้นโปง่ลกึ-บางกลอย จงัหวดั

เพชรบุรี และพื้นที่ต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี สำาหรับ

พื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจมากด้าน 

สิง่แวดลอ้ม และพงึพอใจปานกลางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม

ผลการศึกษายังพบว่า ประชาชนในทุกพื้นที่รับรู้บทบาทหน้าที ่

ของ “ปิดทองฯ” อย่างถูกต้อง ว่ามีบทบาทในการพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุน ประสานงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ 

ความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจด้านสังคม

ความพึงพอใจด้านวัฒนธรรม

ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม

★ = ๑.๐๐-๑.๖๖ พึงพอใจน้อย  ★★ = ๑.๖๗-๑.๓๓ พึงพอใจปานกลาง 

★★★ = ๒.๓๔-๓.๐๐ พึงพอใจมาก

อุทัยธานี 
๒.๔๔

น่าน
๒.๔๓

อุดรธานี   
๒.๖๐

กาฬสินธ์ุ 
๒.๗๐

เพชรบุรี  
๒.๔๒

อุทัยธานี 
๒.๓๗

น่าน
๒.๑๙

อุดรธานี   
๒.๗๐

กาฬสินธ์ุ 
๒.๗๒

เพชรบุรี  
๒.๔๒

อุทัยธานี 
๒.๓๓

น่าน
๒.๒๘

อุดรธานี   
๒.๖๖

กาฬสินธ์ุ 
๒.๔๐

เพชรบุรี  
๒.๒๕

อุทัยธานี 
๒.๓๙

น่าน
๒.๒๔

อุดรธานี   
๒.๕๓

เพชรบุรี  
๒.๓๙

กาฬสินธ์ุ 
๒.๖๒

อุทัยธานี 
๒.๓๓

น่าน
๒.๐๑

อุดรธานี   
๒.๓๐

เพชรบุรี  
๒.๒๕

กาฬสินธ์ุ 
๒.๔๐

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ต้นแบบ ๕ จังหวัด

(จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



นอกจากนี้ ทั้งตัวแทนภาครัฐ ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาความคิด  

และตัวแทนเกษตรกรในทุกพื้นที่ เห็นว่า การดำาเนินงาน 

ของปิดทองหลังพระฯ มีความชัดเจน เหมาะสม และ 

มีจุดเด่นด้านความใกล้ชิดกับชาวบ้าน มีการติดตามผล 

อย่างต่อเนื่อง อยู ่ในพื้นที่นานกว่าหน่วยงานอื่น มี

ข้อมูลช่วยสนับสนุนการทำางานของหน่วยงานราชการ 

และสะท้อนความต้องการของชาวบ้านมาสู่ภาครัฐได้

ท้ังนี้ รายงานผลการพัฒนาประจำาปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ที่จัดทำาโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ สอดคล้อง

กับการสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และการรายงาน

ผลการพัฒนาประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดำาริ ที่พบว่า ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ มีรายได ้

เพิ่มมากข้ึน จากการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ท้ัง

พืช ปศุสัตว์และประมง ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด และมีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ให้ได ้

รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ จีเอพี  

และมาตรฐาน อย. เป็นต้น 

ชุมชนสามารถบริหารจัดการนำ้าและป่าให้ได้ใช ้

ประโยชน์ตลอดปี ตั้งแต่ นำ้าต้นทุน ระบบส่งนำ้า ระบบ

จัดการนำ้าภายในแปลง และทำากิจกรรมการเกษตร 

เชิงพาณิชย์ได้ในหลายพื้นท่ี จากการมีตลาดท่ีแน่นอน 

เช่น ห้างสะดวกซื้อขนาดใหญ่ในพื้นที่ โรงพยาบาล 

ตลาดในชุมชน เป็นต้น 

ขณะที่สามารถรวมกลุ่ม บริหารจัดการตนเองได้ใน

ลักษณะกลุ่มการผลิตและกองทุน ที่มีกฎระเบียบ มีการ

บริหารจัดการเงินของกลุ่มอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ผ่าน

การตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประจำา

ทุกไตรมาส และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 

เช่น สถาบันการศึกษา ธุรกิจเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิต การแปรรูป การปรับปรุง 

บรรจุภัณฑ์และการตลาด เป็นต้น

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการด�าเนินงานของปิดทองหลังพระฯ
ในพื้นที่ต้นแบบ ๕ จังหวัด (จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

จังหวัดน่าน
ค่าเฉลี่ยรวม  ๒.๔๑

จังหวัดอุดรธานี
ค่าเฉลี่ยรวม  ๒.๗๑

๒.๔๑

๒.๔๕

๒.๔๕

๒.๓๓

๒.๖๙

๒.๗๘

๒.๖๙

๒.๖๖

๒.๖๑

๒.๖๗

๒.๗๓

๒.๕๖

จังหวัดเพชรบุรี
ค่าเฉลี่ยรวม  ๒.๖๔

๒.๗๗

๒.๗๗

๒.๗๘

๒.๖๔

๒.๔๘

๒.๔๖

๒.๔๔

๒.๔๔

จังหวัดกาฬสินธุ์
ค่าเฉลี่ยรวม  ๒.๗๔

จังหวัดอุทัยธานี
ค่าเฉลี่ยรวม  ๒.๔๕

การทำางานของเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัยของ

เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ

การประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาในพื้นที่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระฯ 
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



โครงการต้นแบบ



โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำาริ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้น     ๒.๒๔ (จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของปิดทองหลังพระฯ   ๒.๔๑
(จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

★★
ด้านเศรษฐกิจ

★★★
ด้านสังคม

★★
ด้านวัฒนธรรม

★★★
ด้านสิ่งแวดล้อม

๒.๐๑ ๒.๒๘ ๒.๑๙ ๒.๔๓

๒.๔๑

๒.๔๕

๒.๔๕

๒.๓๓

การทำางานของเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัยของ

เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การประสานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาในพื้นที่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระฯ 

★ = ๑.๐๐-๑.๖๖ พึงพอใจน้อย  ★★ = ๑.๖๗-๑.๓๓ พึงพอใจปานกลาง 

★★★ = ๒.๓๔-๓.๐๐ พึงพอใจมาก
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สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำาริ เริ่มดำาเนินงานพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบ 

๒๐ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอของจังหวัดน่าน เมื่อปี ๒๕๕๓ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ให้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้าน

บ้านห้วยธนู บ้านนำ้าป้าก ตำาบลตาลชุม และบ้านห้วยม่วง ตำาบลศรีภูมิ อำาเภอท่าวังผา บ้านยอด บ้านผาหลัก บ้านนำ้าเกาะ 

ตำาบลยอด อำาเภอสองแคว และอีก ๑๔ หมู่บ้านในตำาบลขุนน่าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม ๑,๙๔๖ ครัวเรือน 

พื้นที่ต้นแบบ ๓ หมู่บ้าน  อ�าเภอท่าวังผา

พื้นที่ต้นแบบ ๓ หมู่บ้าน  อ�าเภอสองแคว

พื้นที่ต้นแบบ ๒๐ หมู่บ้าน  อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

พืน้ทีร่บัประโยชน์จากน�า้
ปี ๒๕๕๓ (๑,๑๒๔ ไร่) 
ปี ๒๕๖๐ (๗,๐๗๖ ไร่) 

เพิม่ขึน้ ๖๒๙%

ผลผลติข้าวเฉลีย่ต่อไร่
ปี ๒๕๕๓ (๑๗๐ กิโลกรัม/ไร่)
ปี ๒๕๖๐ (๓๙๐ กิโลกรัม/ไร่)

เพิม่ขึน้ ๑๒๙%

รายได้เฉลีย่ต่อครวัเรอืน 
ปี ๒๕๕๓ (๕๓,๐๒๘ บาท)
ปี ๒๕๖๐ (๑๕๕,๗๕๗ บาท)

เพิม่ขึน้ ๑๙๓%

ครวัเรอืนท่ีมรีายได้ผ่านเกณฑ์
๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๗๓๐ ครัวเรือน

เพิม่ขึน้ ๕๔%

พืน้ทีร่บัประโยชน์จากน�า้
ปี ๒๕๕๓  (๖๘๙ ไร่) 
ปี ๒๕๖๐ (๒,๖๐๗ ไร่)

เพิม่ขึน้ ๒๗๘%

ผลผลติข้าวเฉลีย่ต่อไร่
ปี ๒๕๕๓ (๔๒๐ กิโลกรัม/ไร่)
ปี ๒๕๖๐ (๖๕๐ กิโลกรัม/ไร่) 

เพิม่ข้ึน ๕๕%

รายได้เฉลีย่ต่อครวัเรอืน 
ปี ๒๕๕๓ (๔๑,๐๙๑ บาท)
ปี ๒๕๖๐ (๑๘๐,๘๔๕ บาท)

เพิม่ขึน้ ๓๔๐%

ครวัเรอืนท่ีมรีายได้ผ่านเกณฑ์
๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๑๐๘ ครัวเรือน

เพิม่ขึน้ ๓๒%

พืน้ทีร่บัประโยชน์จากน�า้
ปี ๒๕๕๓ (๑๙๙ ไร่)
ปี ๒๕๖๐ (๑,๙๓๗ ไร่)

เพิม่ขึน้  ๘๗๓%

ผลผลติข้าวเฉลีย่ต่อไร่
ปี ๒๕๕๓ (๔๗๐ กิโลกรัม/ไร่)
ปี ๒๕๖๐ (๕๙๐ กิโลกรัม/ไร่)

เพิม่ขึน้ ๒๖%

รายได้เฉลีย่ต่อครวัเรอืน 
ปี ๒๕๕๓ (๘๓,๓๐๗ บาท)
ปี ๒๕๖๐ (๒๐๗,๘๖๗ บาท)

เพิม่ขึน้ ๑๔๙%

ครวัเรอืนท่ีมรีายได้ผ่านเกณฑ์
๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๑๒๑ ครัวเรือน

เพิม่ขึน้ ๔๘%
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การศึกษาการรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวัง

ต่อสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พบว่าในพื้นที่ต้นแบบน่าน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

ในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ป่าและนำ้าสมบูรณ์ขึ้น การ

เปลีย่นแปลงด้านอืน่ๆ มแีนวโน้มดขีึน้ โดยเฉพาะผลผลติและ 

รายได้จากการทำานาข้าวและพืชผักสวนครัว โดยเฉพาะ

มะนาว

ประเด็นที่ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจมาก 

คือ ทรัพยากรธรรมชาติ/สภาพแวดล้อม นำ้าดื่มนำ้าใช้

การดูแลหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ และนำ้าใจไมตรี

ของคนในหมู ่บ้าน ประเด็นที่มีความพึงพอใจปานกลาง 

ค่อนข้างมาก คือ ความรู้ในการประกอบอาชีพ ความสุขของ

ตนเองและครอบครัว และนำ้าสำาหรับเกษตร

ทั้งนี้ ความรู ้ ท่ีได้รับ คือ ความรู ้ในการทำาเกษตร 

เช่น การปรับปรุงบำารุงดิน การปลูกพืชผัก การทำาเกษตร

ผสมผสาน การทำานาขั้นบันได การจัดการหน้าดินบน

พื้นท่ีสูงให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ และความรู้ในการจัดการนำ้า 

จากแหล่งนำ้า

ขณะที่รายงานผลการพัฒนาของสถาบันฯ ระบุว ่า 

จนถึงป ี ๒๕๖๑ ชุมชนในพื้นที่ต ้นแบบสามารถรวม

กลุ ่ม/กองทุนพึ่งพากันเองได้ มีผู ้เข้าร่วมกลุ่ม/กองทุน

จำ า น วนมาก  กลุ ่ ม แ ล ะกอ งทุ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ส าม า รถ 

เชื่อมโยงกับตลาด ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและราคา 

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู ้ เทคโนโลยี แหล่งทุน 

และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เอง

อ�าเภอท่าวังผา

อ�าเภอสองแคว

การปลูกข้าวลดต้นทุน และการผลิตเพื่อ

จำาหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ 

ข้าวไร่
พันธ์ุพ้ืนเมือง
เกษตรกร ๒๔ ราย
พื้นที่ ๑๓๑ ไร่

ข้าวนา
เกษตรกร ๘๕ ราย
พื้นที่ ๒๐๘ ไร่

ข้าวก�่าลืมผัว
(ข้าวไร่)
เกษตรกร ๕๕ ราย
พื้นที่ ๓๐๗ ไร่

เกษตรกร 
๓๐ ราย

จ�านวนพื้นที่ 
๑๐๖ ไร่ ๑ งาน

ผลสรุปการดำาเนินงาน
ของพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 อ�าเภอท่าวังผา

 ๒๔๑ ครัวเรือน จาก ๒๕๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ เงินทุนหมุนเวียนรวม ๒,๓๘๖,๐๑๐ บาท

กลุม่ผูใ้ช้น�า้
๗๑ ครวัเรอืน

กองทุนยาและเวชภัณฑ์
 ๓๙ ครวัเรอืน

กองทุนอาหารสตัว์
 ๓๙ ครวัเรอืน

กองทนุโรงสข้ีาว
๖๘ ครวัเรอืน

ยุ้งฉาง ลานตาก บ่อหมกักาแฟ/
เครือ่งสกีาแฟ ยุ้งฉาง ๑๐๒ หลงั 
ลานตาก ๙ แห่ง 
บ่อหมกักาแฟ ๔๘ บ่อ 
เครือ่งสกีาแฟ ๑๑ เครือ่ง

กองทนุปุย๋อนิทรย์ี
๘ ครวัเรอืน

กองทนุเมลด็พนัธุ์
๑๐๘ ครวัเรอืน

ผลสรุปการดำาเนินงานของพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน 

กล้วยน�า้ว้า
เกษตรกร ๓๕๘ ราย 

รายได้ ๒๐๕,๙๙๕ บาท

ฟักทอง/ฟักเขยีว
เกษตรกร ๙๑ ราย

รายได้ ๑๙๒,๔๗๙ บาท

ส้มสีทอง
เกษตรกร ๔ ราย
รายได้ ๒๓๑,๘๐๐ บาท

ข้าวโพด
เกษตรกร ๓๔ ราย

รายได้ ๕๖๗,๕๙๒ บาท

ยาสูบ
เกษตรกร ๓ ราย
รายได้ ๒๓๖,๗๗๕ บาท

งา/ลูกเดอืย
เกษตรกร ๗๕ ราย
รายได้ - บาท

มะนาว
เกษตรกร ๙๖ ราย
รายได้ ๑,๕๗๘,๘๒๙ บาท

มะแขว่น
เกษตรกร ๕ ราย
รายได้ ๑๒,๐๙๓ บาท

มะละกอฮอลแลนด์
เกษตรกร ๙ ราย

ผกักาดเขยีว
เกษตรกร ๕ ราย
รายได้ ๑๐๐,๙๖๕ บาท

พชืหลังนา
เกษตรกร รวม ๙๒๔ ราย

รายได้รวม ๔,๒๓๗,๙๗๕ บาท

การผลิตข้าว
แบบเข้มข้น

เกษตรกร ๒๙ ราย
พืน้ที ่๗๖ ไร่ ๒ งาน

ไม้ไผ่รวก
เกษตรกร ๗๐ ราย
รายได้ ๓๘,๕๐๐ บาท

พรกิซปุเปอร์ฮอต
เกษตรกร ๒๕ ราย

รายได้ ๑๓๐,๒๑๗ บาท

หอม/กระเทยีม
เกษตรกร ๑๐๐ ราย

รายได้
๑๖๔,๒๕๐ บาท

พรกิใหญ่
เกษตรกร ๔๐ ราย
รายได้ ๗๓๒,๙๒๒ บาท

ถ่ัวฝักยาว
เกษตรกร ๙ ราย
รายได้ ๔๕,๕๕๘ บาท

กองทุนสกุร
๓๙ ครวัเรอืน

กองทุนเป็ดไข่ 
๑๔ ครวัเรอืน

กองทุนแหย่ง
๒๑ ครวัเรอืน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



 ประเดน็ทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการฯ มคีวามพงึพอใจมาก คอื ทรพัยากรธรรมชาต/ิสภาพแวดล้อมจากผลการดำาเนินการ 

ปลูกป่า ท้ังป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย ป่าเศรษฐกิจ และลดพ้ืนท่ีทำากิน ทำาให้เพิ่มพื้นที่ป่าได้รวม ๒๕๐,๐๐๐ ไร่

 อ�าเภอสองแคว 
 

 ๒๓๖ ครัวเรือน จาก ๓๔๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๖๙ เงินทุนหมุนเวียนรวม ๒,๐๑๓,๒๓๘ บาท

  อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

 ๑,๒๔๘ ครัวเรือน จาก ๑,๓๕๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ เงินทุนหมุนเวียนรวม ๘๖๐,๓๑๕ บาท

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอสองแคว

อำเภอทาวังผา ๓๔,๓๑๔ ไร

๔๔,๔๐๘ ไร

๑๗๑,๒๗๘ ไร

ยุ้งฉาง  ลานตาก บ่อหมักกาแฟ เครื่องสีกาแฟ
เครื่องสีลูกเดือย ยุ้งฉาง ๔๗๖ หลัง 
ลานตาก ๒๕ แห่ง 
บ่อหมักกาแฟ ๘๓๒ บ่อ
เครื่องสีกาแฟ ๑๗๙ เครื่อง 
เครื่องสีลูกเดือย ๓ เครื่อง

ยุ้งฉาง ลานตาก บ่อหมกักาแฟ/เครือ่งสกีาแฟ 
ยุ้งฉาง ๑๐๒ หลงั 
ลานตาก ๙ แห่ง 
บ่อหมกักาแฟ ๔๘ บ่อ 
เครือ่งสกีาแฟ ๑๑ เครือ่ง

กลุม่ผูใ้ช้น�า้
๕๕๐ ครวัเรอืน

กองทนุโรงสข้ีาว
๑๔๗ ครวัเรอืน

กลุม่กล้วยกรอบ
บ้านน�า้ช้าง 

๑๕ ครวัเรอืน
กองทุนปุย๋อนิทรย์ี
๓๐ ครวัเรอืน

กลุม่ผูใ้ช้น�า้
๗๑ ครวัเรอืน

กองทนุโรงสข้ีาว
(บ้านน�า้เกาะ)

๓๔ ครวัเรอืน

กองทุนปุย๋อนิทรย์ี
๑๓ ครวัเรอืน

กองทนุเครือ่งบดข้าวโพด
๔๘ ครวัเรอืน

กองทนุแปรรปู
น�า้พรกิมะแขว่น

๓๐ ครวัเรอืน

วสิาหกิจชมุชนผลติมะนาว 
๙๖ ครวัเรอืน

กองทนุเมลด็พนัธุ์
๔๘ ครวัเรอืน

ผลสรุปการดำาเนินงานของพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน 

กองทุนอาหารสตัว์
และกองทุนยาเวชภัณฑ์

 ๕ ครวัเรอืน

กองทุนไม้กวาด
 ๓๑ ครวัเรอืน
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โครงการบริหารจัดการนำ้าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บนำ้าห้วยคล้าย
อันเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิบ้านโคกล่าม–แสงอร่าม จงัหวดัอดุรธานี
 สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ เริ่มดำาเนินงานพัฒนาในพื้นที่ 

ต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำาบลกดุหมากไฟ อำาเภอ 

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี ๒๕๕๕ ด้วยการ 

บูรณาการองค์ความรู ้ด้านการบริหารจัดการนำ้าของ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนา 

แหล่งนำา้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำารใิห้เกดิประสทิธภิาพ 

สูงสุด โดยกระบวนการทำาเล็ก ประหยัด ขยายผลได้เร็ว 

ในวงกว้าง ได้ประโยชน์สูงสุด รวมท้ังพัฒนาต่อยอด 

อาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

 การดำาเนินการตลอด ๗ ปีที่ผ่านมา สร้างความ 

พึงพอใจในระดับมากให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้าน 

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านเศรษฐกิจ

มีความพึงพอใจปานกลางค่อนข้างมาก จากรายได้ 

ท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสามารถทำาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

จากข้าว พืชหลังนาและพืชระหว่างนา

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้น  ๒.๕๓ (จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของปิดทองหลังพระฯ  ๒.๗๑
(จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

๒.๓๐ ๒.๖๖ ๒.๗๐ ๒.๖๐

★★
ด้านเศรษฐกิจ

★★★
ด้านสังคม

★★★
ด้านวัฒนธรรม

★★★
ด้านสิ่งแวดล้อม

การทำางานของเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัยของ

เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การประสานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาในพื้นที่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระฯ 

★ = ๑.๐๐-๑.๖๖ พึงพอใจน้อย  ★★ = ๑.๖๗-๑.๓๓ พึงพอใจปานกลาง 

★★★ = ๒.๓๔-๓.๐๐ พึงพอใจมาก

๒.๖๙

๒.๗๘

๒.๖๙

๒.๖๖
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 พืชหลังนา

 พืชระหว่างนา

ปอเทือง
เกษตรกร ๒๙ ราย

พื้นที่ ๑๔๑ ไร่ ๒ งาน
(ปลูกเพื่อปรับปรุงดิน) 

ถ่ัวเขียว 
เกษตรกร ๒ ราย

พื้นที่ ๑ ไร่
รายได้ ๑,๑๗๕ บาท

ข้าวโพดหวาน
เกษตรกร ๒๒ ราย

พื้นที่  ๓๖ ไร่ ๓ งาน
รายได้ ๑๑๐,๒๔๓ บาท

อ้อย
เกษตรกร ๓๙ ราย

พื้นที่ ๒๐๑ ไร่ ๓ งาน
(ยังไม่ถึงรอบการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต)

ข้าวโพดหวาน
เกษตรกร ๒๒ ราย

พื้นที่  ๓๐ ไร่ ๒ งาน
รายได ้๗๕,๓๙๐ บาท

ถั่วลิสง
เกษตรกร ๕ ราย  

พื้นที่ ๔ ไร่ 
รายได้ ๑๐,๗๐๐ บาท

ผลสรุปการดำาเนินงานด้านเกษตร
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เกษตรกร
๑๘๙ ราย

พื้นที่ ๑,๕๔๔ ไร่ 
๓ งาน

ผลผลิตรวม ๖๘๒,๔๙๖ กิโลกรัม 

(เฉลี่ย ๔๔๑ กิโลกรัมต่อไร่)

ข้าว



วสิาหกจิชมุชนผลิตภัณฑ์
“ภูธารา” 

สมาชกิ ๒๙ ครวัเรอืน
กลุ่มโรงสีข้าวขมุขน

สมาชกิ ๗๕ ครวัเรอืน
กลุม่เมลด็พนัธุข้์าว
สมาชกิทัง้หมูบ้่าน

กลุม่ปุ๋ย
สมาชกิ ๖๐ ครัวเรือน

กลุ่มการตลาด
สมาชกิทัง้หมูบ้่าน

กลุ่มศกึษาดงูาน
สมาชกิทัง้หมูบ้่าน

กลุม่ผูใ้ช้น�า้
สมาชกิ ๑๒๙ ครวัเรอืน

กลุม่ปศสุตัว์ 
สมาชกิ ๒ หมู่บ้าน

 ปี ๒๕๖๑ การรวมกลุ่มในพื้นที่ต้นแบบบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม มีความก้าวหน้ามากขึ้น ปัจจุบันมี ๒ วิสาหกิจชุมชน 

๖ กลุ่ม/กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวม ๑,๓๐๓,๕๙๔ บาท โดยเฉพาะกลุ่มปลูกผักแปลงรวม กลุ่มปุ๋ย กลุ่มแปรรูปผลผลิต 

และกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน มีความก้าวหน้าขึ้นมาก ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการทำางานของกลุ่ม รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ

ของผลผลิตที่ทั้ง ๔ กลุ่มตกลงสร้างตราสินค้า “ภูธารา” ร่วมกัน โดยมีตลาดที่แน่นอน
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โครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ 
ตามแนวพระราชด�าริ
บ้านบางกลอย-โป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้น  ๒.๓๙ (จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

๒.๒๕ ๒.๒๕ ๒.๔๒ ๒.๔๒

๒.๖๑

๒.๖๗

๒.๗๓

๒.๕๖

★★
ด้านเศรษฐกิจ

★★
ด้านสังคม

★★★
ด้านวัฒนธรรม

★★★
ด้านสิ่งแวดล้อม

การทำางานของเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัยของ

เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การประสานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาในพื้นที่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระฯ 

★ = ๑.๐๐-๑.๖๖ พึงพอใจน้อย  ★★ = ๑.๖๗-๑.๓๓ พึงพอใจปานกลาง 

★★★ = ๒.๓๔-๓.๐๐ พึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของปิดทองหลังพระฯ    ๒.๖๔
(จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

22

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



 การที่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้นแบบ

บ้านโป่งลึก-บางกลอย อยู่ในระดับสูงมาก ผลการศึกษาระบุว่า 

เนือ่งจากผูเ้ข้าร่วมโครงการเหน็ว่า มกีารเปลีย่นแปลงในทางทีดี่ขึน้

ทุกด้าน ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่คาดหวัง โดยการเปลี่ยนแปลงที่

เห็นได้ชัด คือ นำ้าใจไมตรีของคนในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ระบบนำ้าดื่ม

นำา้ใช้ดขีึน้ มหีน่วยงานเข้าไปช่วยเหลอืมากขึน้ ความสขุของตนเอง

และครอบครวัมากขึน้  และได้รบัความรูใ้นการประกอบอาชพีด้าน

การเกษตรใหม่ๆ เช่น การปรบัปรงุบำารงุดนิ การเพาะปลกู การทำา

ปุ๋ยหมัก ปศุสัตว์ การควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และ

การแปรรูปกล้วย ทุเรียน 

 ทั้งนี้ การพัฒนาระบบนำ้าจากการใช้พลังงานทดแทนด้วย

ระบบไมโครกริด โดยปิดทองหลังพระฯ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๐ 

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๑๗๑ กิโลวัตต์ สูบนำ้าเข้าพื้นที่

การเกษตรในระยะแรกได้ ๔๕๔ ไร่ มีราษฎรได้รับประโยชน์ทั้ง 

๒ หมู่บ้าน ๕๗ ราย  ในปี ๒๕๖๑ มีการขยายต่อมาถึงระบบ

นำ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ให้ทั่วถึง ด้วยการ 
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การส่งเสรมิกล้วย
เกษตรกร ๕๖ ราย

รายได้ ๙๖๖,๓๐๐ บาท

เดินท่อประปาให้กับราษฎรที่ต้องการใช้นำ้า  จึงมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นำ้า ๒ กลุ่ม สมาชิกรวม ๑๕๑ คน มีระเบียบ ข้อตกลง 

การใช้นำ้าร่วมกัน  และมีการติดตั้งมิเตอร์ เก็บค่าใช้นำ้าเป็นรายเดือน

 การส่งเสริมการดูแลและการปลูกทุเรียน สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มากที่สุด รวมทั้งสิ้น  

๑,๒๕๑,๐๔๐ บาท ปัจจุบันมีทุเรียนรวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๗ ต้น เกษตรกร ๓๒ ราย ขณะที่กาแฟ มีผู้ปลูก ๓๑ ราย ๑๒,๗๐๐ ต้น 

พื้นที่ประมาณ ๘๕ ไร่ รายได้จากการส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ รวม ๒,๓๐๙,๖๔๔ บาท

การส่งเสรมิปศสัุตว์
เกษตรกร ๑๔๑ ราย รายได้ ๗,๐๖๒ บาท

สุกร เกษตรกร ๑๕ ราย รายได้ ๗,๐๖๒ บาท

กบ เกษตรกร ๒๐ ราย เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

ปลาดุก เกษตรกร ๒๐ ราย รายได้ (จำาหน่ายหลังบริโภคในครัวเรือน) ๑,๕๔๐ บาท

ไก่บ้าน เกษตรกร ๖๕ ราย รายได้ (จำาหน่ายหลังบริโภคในครัวเรือน) ๕,๒๔๐ บาท

การส่งเสรมิทเุรยีน
เกษตรกร ๓๘ ราย

รายได้ ๑,๒๕๑,๐๔๐ บาท

แปลงผกัครัวเรือน
เกษตรกร ๓๕ ราย 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน

การส่งเสรมิกาแฟ
เกษตรกร ๓๑ ราย

รายได้ ๓๙,๐๐๐ บาท

การส่งเสรมิมะนาว
เกษตรกร ๓๗ ราย

รายได้ ๓๒,๔๐๐ บาท
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 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในปี ๒๕๖๑ เน้นการให้ความรู้ในการจัดทำาบัญชีและการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมกับ 

การเปิดสมุดบัญชีธนาคารให้เกิดความโปร่งใส ปัจจุบันทั้ง ๙ กลุ่ม/กองทุน มีเงินทุนหมุนเวียนรวม ๔๔๒,๐๕๐ บาท

 ในปี ๒๕๖๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเริ่มดำาเนินใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยความร่วมมือระหว่างปิดทองหลังพระฯ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และภาคีอีกหลายฝ่าย ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  แต่ยังต้องมีการพัฒนาต่อ เพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพา

ตัวเองได้และดำารงชีวิตอย่างยั่งยืน  

กลุม่กล้วยฉาบ
สมาชกิ ๒๙ ครัวเรือน

กลุม่สกุร
สมาชกิ ๑๗ ครัวเรือน

กองทุนวฒันธรรม
สมาชกิ ๓๔ ครัวเรือน

กลุ่มแม่บ้าน
สมาชกิ ๒๖ ครวัเรอืน

กลุ่มช่าง
สมาชกิ ๑๗ ครวัเรอืน

กองทนุเตน็ท์ท่องเทีย่ว
สมาชกิ ๒๖ ครวัเรอืน

กองทนุข้าวสาร
สมาชกิ ๑๘๔ ครัวเรือน

กลุ่มกล้วยตาก
สมาชกิ ๑๓ ครวัเรอืน

กลุ่มล่องแพ
สมาชกิ ๔๓ ครวัเรอืน
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โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ   
จังหวัดกาฬสินธุ์

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้น  ๒.๖๒ (จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

๒.๔๐ ๒.๔๐ ๒.๗๒ ๒.๗๐

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของปิดทองหลังพระฯ     ๒.๗๔
(จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

๒.๗๗

๒.๗๗

๒.๗๘

๒.๖๔

★★★
ด้านเศรษฐกิจ

★★★
ด้านสังคม

★★★
ด้านวัฒนธรรม

★★★
ด้านสิ่งแวดล้อม

การทำางานของเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัยของ

เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การประสานหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาในพื้นที่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระฯ 

★ = ๑.๐๐-๑.๖๖ พึงพอใจน้อย  ★★ = ๑.๖๗-๑.๓๓ พึงพอใจปานกลาง 

★★★ = ๒.๓๔-๓.๐๐ พึงพอใจมาก
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 พื้นที่ต้นแบบแก้มลิงหนองเลิงเปือย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๕๓ หมู่บ้าน  

ใน ๔ ตำาบล ๒ อำาเภอของจังหวัดกาฬสินธุ ์ การศึกษาความพึงพอใจ 

พบว่า โดยรวมแล้วทุกกลุ ่มเห็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทั้งด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตาม 

ท่ีคาดหวัง และมีความพึงพอใจในระดับที่สูงมากกว่าพื้นที่ต ้นแบบอื่นๆ  

ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความรู ้ในการประกอบอาชีพ  

รองลงมา คือ การดูแลหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ นำ้าใจไมตรีของ 

คนในหมู่บ้าน ความสุขของตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดีขึ้น

 ร้อยละ ๘๖.๓๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เหน็ว่าความรูใ้นการประกอบอาชพี

ที่ได้รับ คือ ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงบำารุงดิน อันตราย

จากการใช้สารเคมี การกำาจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ตลอดจนเกร็ดความรู ้

ที่ได้จากการศึกษาดูงานซึ่งนำามาประยุกต์ใช้ได้ เป็นต้น 
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 ทั้งนี้ หลังจากการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ซึ่งดำาเนินการเมื่อปี ๒๕๕๗ ทำาให้มีปริมาณนำ้าเก็บกัก ๕.๑๘ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร มีสถานีสูบนำ้าเพื่อการเกษตร ๖ สถานี ฝายต้นนำ้า ๕ จุด  ราษฎรที่ได้รับประโยชน์รวม ๘๐๒ ราย หรือ ๗๔๘ 

ครัวเรือน  ๑,๐๗๑ แปลง พื้นที่รับประโยชน์รวม ๘,๓๖๓ ไร่  

 การวางแผนส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งการฟื้นฟูประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต การส่งเสริมการ

ผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งรวบรวมสินค้า และการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการโดยชุมชน ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

รวม ๓,๒๙๕,๕๓๐ บาท โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา ทำาให้เกษตรกรมีรายได้รวม ๑,๙๐๓,๙๙๒ บาท ในช่วง

ระยะเวลา ๔ เดือน  ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐–มีนาคม ๒๕๖๑  

 การส่งเสริมการปลูกผักตลอดปีที่ประสบความสำาเร็จในปี ๒๕๖๐ ทำาให้ปัจจุบันมีเกษตรกรผลิตผักจำาหน่ายได้ต่อเนื่อง

เป็นอาชพี ๘๔ ราย รายได้รวม ๓๖๖,๗๒๔ บาท บาท จากการจำาหน่ายในตลาดระดบักลาง โรงพยาบาล และตลาดในชมุชน 

ขณะที่การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งไก่ไข่ จิ้งหรีด และการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรวม ๑๓๙ ราย รายได้รวม 

๑,๑๑๙,๘๖๕ บาท ปัจจุบันมีการรวมกลุ่ม ๑ สหกรณ์ ๙ กลุ่ม/กองทุน มีเงินหมุนเวียนรวม ๑,๑๙๐,๒๔๐.๕๔ บาท 

การเลี้ยงสัตว์

ไก่ไข่
เกษตรกร ๑๐๙ ราย 

รายได้ ๗๗๔,๗๐๕ บาท 
ลดรายจ่าย ๑๙๑,๗๖๓ บาท  
รวม ๙๖๖,๔๖๘ บาท

การผลิตหญ้าแพงโกล่า
เกษตรกร ๙ ราย

รายได้ ๑๘๔,๕๕๕ บาท 

จิง้หรดี
เกษตรกร ๑๙ ราย

รายได ้๑๖๐,๖๐๕ บาท

ข้าวโพดหวาน
เกษตรกร ๔๒ ราย

พื้นที่ ๖๔ ไร่
รายได้ ๔๒๓,๔๖๒ บาท

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
เกษตรกร ๒๖ ราย

พื้นที่ ๗๔ ไร่ ๒ งาน 
รายได้ ๓๓๐,๘๒๑ บาท

ถัว่ลิสง
เกษตรกร ๑๙ ราย

พื้นที่ ๒๐ ไร่
รายได้ ๕๘,๕๗๑ บาท

พรกิ
เกษตรกร ๑๒๖ ราย
พื้นที่ ๗๐ ไร่ ๒ งาน

รายได้  ๑,๐๙๑,๑๓๘  บาท

การปลูกพืชหลังนา

การปลูกผักตลอดปี

เกษตรกร ๘๔ ราย 
รายได้ ๓๖๖,๗๒๔ บาท

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
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กองทนุหมู
สมาชกิ ๑๑ ครัวเรือน

กองทนุประมง
สมาชกิ ๙๕ ครัวเรือน

กองทนุจิง้หรดี
สมาชกิ ๓๕ ครวัเรอืน

กองทนุผกัปลอดภัย
สมาชกิ ๑๐ ครวัเรอืน

กองทนุข้าวปลอดภยั
สมาชกิ ๘๐ ครัวเรือน

กองทนุสัตว์ปีก
สมาชกิ ๕๐ ครวัเรอืน

กองทนุปุย๋
สมาชกิ ๖๔ ครวัเรอืน

พชืแปลงรวม
สมาชกิ ๙๐ ครวัเรอืน

กองทนุสระ
สมาชกิ ๒๙๑ ครวัเรอืน

 ในปี ๒๕๖๑ การพัฒนาต่อยอดด้วยการจัดตั้งแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิต บริหารจัดการโดยราษฎร 

รวบรวมผลผลิตจากแต่ละกลุ ่ม รับและกระจายสินค้าไปยังแหล่งรับซ้ือท่ีสำาคัญ คือ ตลาดขนาดใหญ่ และ 

หน่วยงานของรัฐ ๔ แห่ง และตลาดชุมชน ๑ แห่ง สามารถสร้างรายได้ให้กับแหล่งรวบรวมฯ ๑,๑๑๕,๖๐๖.๐๐ บาท 

ปัจจุบันแหล่งรวบรวมฯ มีการพัฒนาเป็น “สหกรณ์หนองเลิงเปือย”

ตลาดอืน่ ๆ
รายได้ 

๓๑๓,๘๙๕.๑๐ บาท

แมค็โคร
สาขากาฬสินธุ์

รายได้ 

๑๓๒,๓๔๐.๔๐ บาท

บิก๊ซ ีสาขากาฬสินธุ์
รายได้

๙๓,๘๓๖ บาท

โรงพยาบาลกาฬสนิธุ์
รายได้

๕๓๘,๒๑๐ บาท

โรงพยาบาลกมลาไสย
รายได้

๒๓,๙๓๒.๕๐ บาท

ผลสรุปการดำาเนินงานด้านเกษตรและปศุสัตว์
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โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
ต�าบลแก่นมะกรูด อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้น  ๒.๓๙ (จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)

๒.๓๓ ๒.๓๓ ๒.๓๗ ๒.๔๔

๒.๔๘

๒.๔๖

๒.๔๔

๒.๔๔

★★
ด้านเศรษฐกิจ

★★
ด้านสังคม

★★★
ด้านวัฒนธรรม

★★★
ด้านสิ่งแวดล้อม

การทำางานของเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัยของ

เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ 

การประสานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาในพื้นที่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระฯ 

★ = ๑.๐๐-๑.๖๖ พึงพอใจน้อย  ★★ = ๑.๖๗-๑.๓๓ พึงพอใจปานกลาง 

★★★ = ๒.๓๔-๓.๐๐ พึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของปิดทองหลังพระฯ     ๒.๔๕
(จากคะแนนเต็ม ๓.๐๐)
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 การศึกษาความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน

พื้นที่ต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี เห็นว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที ่

คาดหวัง และมีความพึงพอใจมากเกือบทุกประเด็น จากผลการ 

พัฒนา โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การดูแล 

หรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ รองลงมา คือ ความรู ้ใน 

การประกอบอาชีพ เช่น การปรับปรุงบำารุงดิน การปลูกพืชผัก 

การปลูกพืชป้องกันดินทลาย อันตรายจากการใช้สารเคมี ความรู้ 

ด้านปศุสัตว์ และความรู้ในการจัดการนำ้าจากแหล่งนำ้า เป็นต้น 

การได้ผลผลิตดีขึ้นจากการสร้างวิถีการเกษตรใหม่ให้ชาวบ้าน

มีกิจกรรมการเกษตรที่เพิ่มรายได้มากขึ้น จากวิถีเดิมที่ปลูกพืช 

เชิงเดี่ยว ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งผลให้มีสุขภาพดีขึ้น 

ชีวิตดีขึ้น ความสุขของตนเองและครอบครัวมากขึ้น และการม ี

นำ้าดื่มนำ้าใช้เพียงพอ 

 การพัฒนาพื้นที่ต ้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด เริ่มต้นในปี 

๒๕๕๖ จนได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวน ตามมาตรา ๑๙ 
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พชืเมืองหนาว
เกษตรกร ๑๓ ราย
พื้นที่ ๗ ไร่ ๓ งาน

รายได้ ๗๑,๓๐๐ บาท

ปอเทอืง
เกษตรกร ๙๘ ราย

พื้นที่ ๔๙๐ ไร่
ปลูกเพื่อปรับปรุงบำารุงดิน

ไม้ผล
เกษตรกร ๒๑ ราย

พื้นที่ ๔๒ ไร่
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น

สตรอว์เบอร์รี
เกษตรกร ๒๖ ราย

พื้นที่ ๕  ไร่
รายได้ ๑๓๓,๘๒๗ บาท

ข้าวโพดลดต้นทนุ
เกษตรกร ๑๓ ราย

พื้นที่ ๕๐ ไร่
เพื่อการทดลอง 

กล้วย
เกษตรกร ๒๒๔ ราย

พื้นที่ ๕๔๐ ไร่
รายได ้๙๐๙,๓๐๕ บาท

พระราชบญัญตัป่ิาไม้ พ.ศ. ๒๕๐๗ จำานวน ๔ หมูบ้่าน ในตำาบลแก่นมะกรดู 

มีขอบเขตพื้นที่ดำาเนินงาน ๒๑,๖๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีป่าห้วยกระเวน 

ป่าห้วยขาแข้ง และป่าท่ากรวย โดยความร่วมมือจากคณะทำางานระดับ

จังหวัดอุทัยธานี อำาเภอบ้านไร่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้น

การพัฒนาระบบนำ้า และการขยายความรู้ในการบริหารจัดการนำ้า ด้วย

การสนับสนุนการสร้างฝายอนุรักษ์หรือฝายดักตะกอนในพื้นท่ีขอบเขตป่า 

หรือพื้นท่ีเกษตรของราษฎร เพ่ือลดการพังทลายของดิน เพิ่มการกักเก็บ 

นำ้าใต้ดิน เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ ทำาให้ปัจจุบันมีพื้นที่รับนำ้ารวมทั้งสิ้น 

๒,๘๔๗ ไร่  ราษฎรที่รับประโยชน์ ๑๓๙ ราย

 การส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตร ในปี ๒๕๖๑ มีเกษตรกรเข้าร่วม

รวม ๓๙๕ ราย พื้นที่ ๑,๑๓๔ ไร่ ๓ งาน สร้างรายได้รวม ๑,๑๑๔,๔๓๒ 

บาท การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตในระยะยาว คาดการณ์ว่า 

๖ ปีข้างหน้าจะให้ผลผลติ เป็นกจิกรรมเพือ่ลดการบกุรกุพืน้ทีป่่าแนวกนัชน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

ผลสรุปการดำาเนินงานด้านเกษตร
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กลุ่มแก่นมะกรดูโมเดล
สมาชกิ ๑๙ ครวัเรอืน

กลุม่เกษตรแก่นมะกรดู
สมาชกิ ๑๑๓ ครัวเรือน

 นอกจากนี้กลุ่ม/กองทุนที่จัดตั้งขึ้น ๒ กลุ่ม มีเงินหมุนเวียนรวม ๙๔๖,๑๑๓ บาท โดยกิจกรรมหลักของกลุ่ม 

เป็นการปรับพื้นที่ตามโมเดลทฤษฎีใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ปัจจุบันพื้นที่ต้นแบบตำาบลแก่นมะกรูด กำาลังพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างปิดทองหลังพระฯ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  สำานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมกันวางแผน 

เส้นทางการท่องเท่ียวและการบริหารจัดการการจัดทำาแปลงไม้ดอกและพฤกษชาติ การรวมกลุ่มผู้ค้าตลาดกะเหร่ียง 

แก่นมะกรูด และการเตรียมความพร้อมสถานที่และสาธารณูปโภคให้พร้อมรับการท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมกระตุ้น 

การท่องเที่ยว เช่น การจัดงานมนต์รักสตรอว์เบอร์รี เป็นการจดทะเบียนสมรสท่ามกลางสวนดอกไม้  เป็นต้น ทำาให้มี 

นักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนท่ีประมาณ ๖๙,๖๗๒ คน เฉลี่ยวันละ ๔,๘๓๐ คน รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวช่วง ๖ เดือน 

รวม ๓,๓๘๙,๒๒๔ บาท จากการให้บริการที่พัก ลานกางเต็นท์ การแสดงรำาตง การจำาหน่ายสินค้าในตลาดกะเหร่ียง 

การจำาหน่ายสตรอว์เบอร์รี และผักเมืองหนาว
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 เริ่มดำาเนินการในปี ๒๕๕๘ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาแหล่งนำ้า 

แก้ปัญหาขาดแคลนนำ้าเพื่อการเกษตรให้กับราษฎร ๑๐ หมู่บ้าน 

ควบคู่กับการส่งเสริมด้านการเกษตร ทั้งการจัดทำาแปลงตัวอย่างใน

การบรหิารจดัการพืน้ทีแ่ละระบบนำา้ เพือ่สร้างอาชพีและรายได้เสรมิ 

ให้ราษฎร  

 การดำาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการส่งเสริม

ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตด้วยการปรับปรุง 

ระบบส่งนำ้าจากระบบเดิมของสถานีสูบนำ้าจระเข้ ทำาให้พื้นที่ 

รับประโยชน์จากนำ้าเพิ่มขึ้น ๖,๙๒๕ ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน ์

เพิ่มขึ้น ๔๘๑ ครัวเรือน เปรียบเทียบกับก่อนเริ่มโครงการ  

ซึ่งระบบนำ้าในพื้นที่สามารถใช้ได้เพียง ๒,๔๗๖ ไร่ ราษฎรได้ 

รับประโยชน์ ๑๒๐ ครัวเรือน รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการนำ้า 

โครงการพัฒนาและจัดหาน�้าต�าบลทุ่งโป่ง
อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
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ให้เกิดประสิทธิภาพในแปลงเกษตร โดยเน้นการสร้างนวัตกรรม 

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหารจัดการพื้นที่แปลงเกษตร  

ด้วยการสนับสนุนความรู ้เรื่องการใช้ระบบนำ้าหยดในแปลงเกษตร 

ทำาให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำาเกษตร ปรับจาก 

การปลูกข้าวนาปรังเป็นการปลูกพืชหลังนา เช่น ข้าวโพดหวาน  

ถั่วลิสง พืชผักต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างพื้นท่ีกักเก็บนำ้า 

ในแปลงเกษตรด้วยการจัดทำา “บ่อจิ๋ว” เพื่อกักเก็บนำ้าในแปลงเกษตร

ตนเอง มีเกษตรกรสนใจและขุดบ่อเก็บนำ้าในพื้นที่ ๗๙ บ่อ 

 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรเข้าร ่วมโครงการ 

รวม ๓๘๘ ราย พื้นที่ ๖๑๐ ไร่ สร้างรายได้รวมทั้งหมด ๑,๘๙๗,๗๕๑ 

บาท และมีการจัดตั้งกลุ่ม/กองทุน เพื่อบริหารจัดการกันเอง ๖ กลุ่ม 

เงินทุนหมุนเวียนรวม ๘๕๒,๒๕๗ บาท

35

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



การส่งเสริมการผลิตการแปรรูปและการตลาดฯ

การปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด

การปลกูถัว่เขยีว
เป็นปุย๋พืชสดบ�ารงุดิน

เกษตรกร ๒๑ ราย
พื้นที่ ๑๒๐ ไร่

การปลกูปอเทอืง
เป็นปุย๋พชืสดบ�ารงุดนิ

เกษตรกร ๒๐ ราย
พื้นที่ ๙๕ ไร่ 

การปลกูปอเทือง
ขายเมลด็พันธุ์
เกษตรกร ๑๘ ราย

พื้นที่ ๕๙ ไร่
รายได้

๖๑,๑๖๔ บาท 

กลุ่มผู้ผลติอ้อยคัน้น�า้
สมาชกิ ๕ ครวัเรอืน

มะพร้าวน�า้หอม
สมาชกิ ๔๙ ครวัเรอืน

กลุม่ผูป้ลกูผกั
ต�าบลทุง่โป่ง

สมาชกิ ๔๙ ครวัเรอืน

กลุม่ไก่พ้ืนบ้าน
สมาชกิ ๘๐ ครวัเรอืน

กลุม่ปุย๋พอเพยีง
สมาชกิ ๔๒ ครวัเรอืน

กลุม่พืชหลงันา
(ข้าวโพดหวาน) 

สมาชกิ ๑๐๔ ครวัเรอืน

36

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



โครงการพัฒนาที่ต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ปิดทองหลังพระฯ เริ่มดำาเนินงานในพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน ในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในปี ๒๕๕๙ ร่วมกับ 

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมให้ประชาชน 

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้อยู่รอดและพึ่งพาตัวเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยการ

พัฒนาด้านการตลาด ผลผลิตการเกษตร โดยใช้ความรู้จากมหาวิทยาลัย 

มาแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามความต้องการของราษฎร 

 เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบนำ้าและการกระจายนำ้าเข้าสู่แปลงเกษตร 

ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ระบบนำ้าบาดาล การขุดลอกคูคลองไส้ไก่ 

ก่อสร้างฝาย ระบบส่งนำ้าด้วยท่อ เป็นต้น จากนั้นเป็นการพัฒนาอาชีพเดิม

และส่งเสริมอาชีพใหม่ในพื้นที่ โดยเน้นส่งเสริมพืชเกษตรและสัตว์เศรษฐกิจ 

ทีมี่มูลค่าสงู โดยปัจจบุนัมีการรวมกลุม่เป็น ๑ วสิาหกิจชมุชน ๑๑ กลุม่/กองทนุ 

เงินทุนหมุนเวียนรวม ๑๐๖,๙๒๐ บาท
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อำาเภอรามัน

บ้านจ�าปูน ต�าบลท่าธง อ�าเภอรามัน

จังหวัดยะลา

กลุม่ปศสุตัว์ครบวงจร 
สมาชกิ ๑๕ ครวัเรอืน

เกษตรแปลงรวมบ้านจ�าปนู 
สมาชกิ ๒๘ ครวัเรอืน
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บ้านละโพ๊ะ ต�าบลป่าไร่ อ�าเภอแม่ลาน

บ้านสุเหร่า ต�าบลท่าน�้า อ�าเภอปะนาเระ

บ้านแป้น ต�าบลแป้น อ�าเภอสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

อำาเภอแม่ลาน

อำาเภอปะนาเระ

อำาเภอสายบุรี

กลุม่ผู้ใช้น�า้
ฝายปาโจ 

สมาชกิ ๕๐๐ ครวัเรอืน

กลุม่ผู้ใช้น�า้ฝายหนิจน 
สมาชกิ ๑๐๑ ครวัเรอืน

กลุม่เกษตรปลอดภยั
บ้านละโพ๊ะ

สมาชกิ ๓๔ ครวัเรอืน

กลุม่วิสาหกจิชมุชน
ผู้เลีย้งแพะ

สมาชกิ ๕ ครวัเรอืน

กลุม่มะพร้าวคณุภาพ 
สมาชกิ ๗ ครวัเรอืน

กลุม่นาโยน
สมาชกิ ๘ ครวัเรอืน
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จังหวัดนราธิวาส

อำาเภอบันนังสตา

อำาเภอเมือง

บ้านโคกยามู ต�าบลไพรวัน อ�าเภอตากใบ

บ้านฮูแตทูวอ ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง

กลุม่แพะแปลงใหญ่ 
สมาชิก ๕๔ ครวัเรอืน

กลุม่เกษตรแปลงรวม
บ้านโคกมายู

สมาชิก ๓๖ ครวัเรอืน

กลุม่แปลงเกษตรทฤษฎใีหม่
แบบก้าวหน้า 

สมาชกิ ๕๐ ครวัเรอืน

กลุม่เกษตรรอบบ้าน
บ้านโคกมายู

สมาชกิ ๔๖ ครวัเรอืน
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โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพแหล่งน�้าขนาดเล็ก 
จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี และ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต้นแบบ โดยขับเคลื่อนงานตามแนวทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ใน ๓ พื้นที่ต้นแบบ คือ 

น่าน อุดรธานี และ ๓ จังหวัดชายแดนใต้

ยะลา
๒๐ โครงการ

พื้นที่รับประโยชน์
๖,๕๓๒ ไร่

๒,๔๗๒ ครัวเรือน 

นราธวิาส
๑ โครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 
๑๘๘,๙๖๙ ไร่

๕๓,๓๓๖ ครัวเรือน

ปัตตานี
๒ โครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ ๑๗๐ ไร่
๘๑๖ ครัวเรือน 

อดุรธานี
๓๗๓ โครงการ

พื้นที่รับประโยชน์  
๘๔,๕๗๙ ไร่

๑๖,๓๘๑ ครัวเรือน 

 ผลการด�าเนินการ 
 

 จำานวน ๑,๔๒๓ โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ ๑๘๘,๙๖๙ ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ ๕๓,๓๓๖ ครัวเรือน  

น่าน
๑,๐๒๗ โครงการ
พื้นที่รับประโยชน์ 
๙๖,๕๘๘  ไร่

๓๒,๕๔๙ ครัวเรือน
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 ผลการด�าเนินการฝ่ายจัดการความรู้
 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฝ่ายจัดการความรู้ มีการจัดทำา 

ชุดความรู ้ ๒ ชุด คือ การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าแบบ 

ไมโครกริด เพื่อสูบนำ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถอดความรู ้

จากการปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาของ 

ปิดทองฯ ในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี และ

การรวบรวมความรู้ และประสบการณ์ของเกษตรกร ผู้เล้ียงแพะ 

ตำาบลท่านำ้า อำาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพ่ือเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป นำาไปประยุกต ์

ใช้และต่อยอดการประกอบอาชีพและดำารงชีวิตให้มีความมั่นคง

และยั่งยืนได้ 

 มีการจัดทำาหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกอบรม ๔ หลักสูตร คือ

 ๑. หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรที่ 

๒ (ผู้ปฏิบัติงาน) และดำาเนินการอบรมแล้ว ๔ รุ่น มีผู้เข้าอบรม

รวม ๑๔๔ คน 

 ๒. หลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับบุคลากรของสถาบันการศึกษา  

เพื่อเป ็นแนวทางในการจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี 

สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม 

สามารถนำาสิ่งที่ได้เรียนรู ้ไปปรับใช้ในหลักสูตรสะเต็มศึกษา 

และจัดทำาแผนการสอนรายสัปดาห์เรียบร้อยแล้ว 

 ๓. หลกัสตูรสำาหรบัเกษตรกร สถาบนัฯ ร่วมกบัสำานกังานเกษตร 

และสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดป่านาคำา อ.กุฉินารายณ์  

จ.กาฬสนิธุ ์พฒันาหลกัสตูรและปรบัปรงุสถานฝึกอบรมวดัป่านาคำา 

เป็นศนูย์ฝึกอบรมของเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคอสีานตอนบน  

มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๑,๒๙๑ คน จาก ๔ อำาเภอ 

 ๔. หลักสูตรสำาหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ร่วมกับ 

มูลนิธิรากแก้วส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา มีการพัฒนา ๒ รายวิชา  

ใน ๒ สถาบันการศึกษา และขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษา ๑๑ มหาวิทยาลัย
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ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 โครงการที ่๑  การสำารวจและวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายด้านการเกษตรและการตลาดเชิงลึก  

 โครงการที ่๒  การยกระดับการทำาเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม มข.  ๘  กิจกรรม 

       • การผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช (ผลิตข้าวโพดสีม่วง พันธุ์กำ่าหวาน)

       • การผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ (ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน)  

       • การผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์และโครงการต้นแบบการปลูกผักสำาหรับสังคมผู้สูงวัย  

        (จัดการกล้าดอกขจรและดอกอัญชัญให้ได้ผลเร็ว)

       • การจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปลูกอ้อยคั้นนำ้าด้วยวิธีเพาะกล้า)

       • ธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น (เลี้ยงไก่แบบประณีต)

       • การเลี้ยงโคหลุมให้เป็นเงินออมพร้อมเก็บดอกเบี้ยรายเดือน  (เลี้ยงโคขุนสมัยใหม่โดยใช้อาหารหมัก) 

       • การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

        (เลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม แบบไม่สูบนำ้าออก  การทำาขนมดอกจอกและแจ่วบอง)

       • การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและบัญชีครัวเรือน (วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน)

 โครงการที ่๓   การยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของชุมชน 

ร่วมกับ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนปกาเกอะญอ 

 บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔ กิจกรรม

       • พัฒนาพื้นที่และที่อยู่อาศัยบนพื้นฐานของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

        รองรับการท่องเที่ยวและการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม

       • พัฒนาเส้นทางทางการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน

       • สืบสานมรดกทางภูมิปัญญา 

       • พัฒนาพื้นที่การเกษตรนำาร่องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การสร้างความรู้ใหม่

การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ถ่ายทอดความรู้แนวพระราชด�าริ

 • เกษตรกร จากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  ๙๐ คน  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศัตรูพืชผักด้วยวิธีผสมผสาน”  

 • เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี และเกษตรกรผู้ปลูกผักเมืองหนาว ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๒๗ คน 

  ศึกษาดูงานการปลูกสตรอว์เบอร์รี พืชผักเมืองหนาว และการท่องเที่ยวชุมชน 

 • เกษตรกรในพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ๓๘ คน อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยและการปลูกอ้อยชนิดคั้นนำ้า

 • เกษตรกรจากพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี และบ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย จ.เพชรบุรี ๒๙ คน 

  ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย ต.หนองตูม จ.สุโขทัย 

 • สมาชิก ๙ อปท ๑๑ อำาเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๑๙๘ คน อบรมความรู้การซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งนำ้า

 • เกษตรกร จาก ๕ อำาเภอ ๒ จังหวัด (ฉะเชิงเทราและพิจิตร) ๖๒ คน  อบรม “ครูฝายมีชีวิต” 
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ผลการด�าเนินงานฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์

สือ่สิง่พมิพ์
๒๔ สื่อ ๓๓๕ ข่าว 

การรับรู้

๖๐๒,๕๕๐,๐๐๐ ครั้ง

สือ่สงัคมออนไลน์
๓๙ สื่อ ๒๙๔ ข่าว

การรับรู้

๙,๗๓๙,๑๒๑ ครั้ง

คลิปวิดีโอส้ัน Page Facebook

เกษตรไทยไอดอล ๒๔ โพสต์ 

สร้างการรับรู้ ๖,๑๖๗,๒๖๒ คร้ัง

สารคดีเชิงข่าว เสียงจากแผ่นดิน 

ทาง Facebook Fanpage 

ข่าวสด ๔๘ ตอน สร้างการรับรู้ 

๒,๔๓๖,๖๓๕ คร้ัง

สารคดีแตกหน่อต่อยอด เผยแพร่

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร จำานวน ๑๐ ตอน 

เผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์ และส่ือ

สังคมออนไลน์ ๒๒ ช่องทาง ๑๖๓ 

คร้ัง สร้างการรับรู้ ๗,๙๑๗,๗๒๐ 

คร้ัง

งานสัมมนา “SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจ

ไทยจากหมู่บ้านถึงกระดานหุ้น

โลก” ผู้เข้าร่วมงาน ๖๗๕ คน 

ผู้รับชมการถ่ายทอด  ๔๘,๐๐๐ คน 

ผู้อ่านข่าว ๑๙ ล้านคน

 ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู ้

และส่งเสริมการน้อมนำาแนวพระราชดำาริไปสู่การปฏิบัติผ่านส่ือต่างๆ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือสังคมออนไลน์ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 ผลการดำาเนินงาน ผ่าน ๘๓ สื่อ ๑,๐๔๔ ข่าว สร้างการรับรู้กับประชาชน ๖๔๑,๕๖๐,๐๙๒ ครั้ง

สือ่โทรทศัน์
๒๐ สื่อ ๔๑๕ ข่าว

การรับรู้

๒๙,๒๗๐,๙๗๑ ครั้ง
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 นอกจากน้ี ยังมีผลการวิจัยเพ่ือขยายผลองค์ความรู้

ตามแนวพระราชดำารร่ิวมกบัภาคเีครอืข่าย หน่วยงานภาครฐั 

และสถาบันการศึกษา เช ่น กรมส ่งเสริมสหกรณ์ 

กรมการพัฒนาชุมชน ในโครงการพัฒนาแนวทาง 

การขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีในข้ันท่ี ๒  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

รวมกลุ ่มให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริ

ดำาเนินการในพื้นที่โครงการสหกรณ์พระราชดำาริ ๑๒๖ 

แห่ง และพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯทั่วประเทศ

 ร ่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ศึกษาแนว 

พระราชดำาริ และถอดบทเรียน เป็น “บันได ๗ ข้ัน

สู ่การรวมกลุ ่มอย่างยั่งยืน” สำาหรับเป็นแนวปฏิบัติใน

การรวมกลุ ่มให้เข้มแข็ง ย่ังยืนตามแนวพระราชดำาริ

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า และร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “วิจัยถวายพระองค์” 

เพื่อสานต่อแนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตาม

แนวพระราชดำาริ 
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แผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ในปีงบประมาณ 2562 ปิดทองหลงัพระฯ ยงัคงมเีป้าหมายหลกัในการส่งเสรมิและพฒันา “พืน้ทีต้่นแบบ” ด้วยการเสรมิ

ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต ทั้งนำ้า ดิน ปัจจัยการผลิต และองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้

มาตรฐานความปลอดภัย ทั้งผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยใช้ตลาดนำาการผลิต และการนำานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ  ควบคู่กับการส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือกองทุน ให้ชุมชน

สามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน

 หลงัจากการพฒันาระบบนำา้ เช่น ปรบัปรงุ ซ่อมแซม อ่างเกบ็นำา้ ฝาย สร้างระบบส่งนำา้ด้วยท่อได้เตม็ศกัยภาพของพืน้ที่ 

เพื่อให้เกษตรกรมีนำ้าใช้ได้อย่างพอเพียง ทั้งนำ้าเพื่อการเกษตรและนำ้าเพื่ออุปโภคบริโภค จึงเสริมการพัฒนาระบบนำ้าด้วยวิธี

การอื่นๆ เช่น การขุดสระนำ้า ขุดเจาะนำ้าบาดาล พัฒนาระบบสูบนำ้าด้วยพลังงานทดแทน  และพัฒนาระบบกระจายนำ้าให้

เข้าสู่แปลงเกษตรได้ตลอดทั้งปี เช่น ระบบนำ้าหยด ระบบท่อส่งนำ้าราด เป็นต้น
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ส่งเสริมตลาด

นำาการผลิต

เชื่อมโยงตลาดทุกระดับ

สนับสนุนการตั้งกลุ่ม

หรือกองทุนให้เข้มแข็ง

พัฒนาผลผลิต

ทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์แปรรูป

ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

จีเอพี/อย./มาตรฐานจังหวัด 

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างชุมชน 

พัฒนารูปแบบกิจการ

เพื่อสังคม

เผยแพร่แนวพระราชดำาริ

ให้กว้างขวางออกไป

ด้วยการฝึกอบรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการ

และเกษตรกร

สถาบันการศึกษา

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม

ในพื้นที่ เช่น ทุเรียน แพะ 

อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ส่งเสริม

และพัฒนานวัตกรรม

เพื่อลดต้นทุน

เพิ่มผลผลิต 

ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่

ในลักษณะเกษตรร่วมแปลง

ประยุกต์ทฤษฎีใหม่

นำาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

มาใช้ในการทำาเกษตร

พัฒนาระบบน�้า
- ปรับปรุงแหล่งเก็บกักนำ้าเดิมในพื้นที่

- ขุดสระนำ้า 

- ขุดเจาะนำ้าบาดาล 

- ระบบสูบนำ้าด้วยพลังงานทดแทน  

- ระบบนำ้าหยด 

- ระบบท่อส่งนำ้าราด

ปรบัปรงุดนิ
- บำารุงดินด้วยสารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยพืชสด

เป้าหมายปี 2562
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การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑

รวม ๒๒๘,๓๕๐,๔๒๙.๔๔ บาท แผนงานที่ ๑ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
๑๑๓,๔๑๘,๑๙๖.๐๑ บาท

แผนงานที่ ๒ การจัดตั้งสถาบันอบรม
๑๑,๔๓๓,๖๒๗.๐๗ บาท

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมการรับรู้
และเข้าใจแนวพระราชดำาริ
๓๘,๖๘๔,๔๖๓.๖๑ บาท

แผนงานที่ ๔ การสื่อสารสาธารณะ 
และภาคีสัมพันธ์ 

๑๒,๘๙๔,๘๒๑.๒๐ บาท

แผนงานที่ ๕ การบริหารจัดการ  
๕๑,๙๑๙,๓๒๑.๕๕ บาท

ร้อยละ ๗๖

ร้อยละ ๙๗

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๔๓

ร้อยละ ๓๘

ร้อยละ ๖๕

แผนภมิูแสดงรายจ่ายตามแผนงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานที่ ๑

จำานวนเงิน (บาท)

งบประมาณตามแผนงานประจำาปี ๒๕๖๑ จำานวนเงินจ่ายจริงในระยะเวลา ๑๒ เดือน

แผนงานที่ ๒ แผนงานที่ ๓ แผนงานที่ ๔ แผนงานที่ ๕

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
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งบการเงินปี ๒๕๖๑
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบการเงิน
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอคณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (มูลนิธิ) แสดงฐานะการเงินของมูลนิธิ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินของมูลนิธิประกอบด้วย

 • งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 • งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

 • หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากมูลนิธิ 

ตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิทีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพี

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนด 

เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า 

จำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของมูลนิธิในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย 

เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ือง 

เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกมูลนิธิ หรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ 

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น 

ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการ 

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต 

และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด 

  จากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้  

  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม เพือ่เปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง 

  ที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 

  ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น 

  การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 

  กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

  ของมูลนิธิ
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 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี 

  และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารจากหลักฐาน 

  การสอบบัญชีท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ ์

  ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของมูลนิธิในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 

  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ 

  ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  

  ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ 

  ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ 

  มูลนิธิต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 • ประเมนิการนำาเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดิเผยขอ้มลูวา่งบการเงนิแสดงรายการ 

  และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ 

ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

สุขุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๔๘๔๓

กรุงเทพมหานคร

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๕๗ ถึง ๖๘ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

  พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๒๘,๘๐๐,๒๘๓ ๒๐,๒๑๔,๘๓๔

เงินลงทุนชั่วคราว ๔ ๑,๑๑๒,๑๒๒,๑๒๗ ๑,๐๓๘,๓๙๕,๖๔๒

ลูกหนี้อื่น ๕ ๔,๖๙๘,๕๑๔ ๓,๐๑๒,๑๗๒

เงินสำารองจ่าย ๖ ๕๔๐,๖๔๒ ๔,๕๙๓,๕๖๗

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๒,๒๗๒,๒๓๓ ๒,๐๕๓,๐๘๙ 

  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๑,๑๔๘,๔๓๓,๗๙๙ ๑,๐๖๘,๒๖๙,๓๐๔ 

  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  ๑,๒๗๗,๑๕๒ ๒,๖๒๔,๕๓๑

อุปกรณ์ - สุทธิ ๗ ๔,๑๔๗,๔๓๘ ๕,๙๙๘,๘๕๔

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๘ ๑๑๙,๖๖๖ ๑๕๖,๖๖๗

เงินมัดจำาระยะยาว  ๑,๓๕๐,๒๘๘  ๑,๓๓๖,๒๘๘

 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๖,๘๙๔,๕๔๔ ๑๐,๑๑๖,๓๔๐

รวมสินทรัพย ์  ๑,๑๕๕,๓๒๘,๓๔๓ ๑,๐๗๘,๓๘๕,๖๔๔ 

    

    

    

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

    

 

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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   พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

  หมายเหตุ บาท บาท 

  

หนี้สินและส่วนของทุน    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้  ๕,๔๔๕,๘๔๖ ๓,๖๒๙,๑๗๘

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๙ ๕,๐๔๒,๗๑๙ ๑๙,๕๑๐,๓๒๐

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๔๘๗,๐๔๕ ๔๘๘,๕๙๘

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๑๐,๙๗๕,๖๑๐ ๒๓,๖๒๘,๐๙๖

รวมหนี้สิน  ๑๐,๙๗๕,๖๑๐ ๒๓,๖๒๘,๐๙๖

 

ส่วนของทุน

ทุนจดทะเบียน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๑,๑๔๓,๓๗๙,๗๘๒ ๑,๐๕๔,๐๖๒,๔๖๘

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า    

เงินลงทุนเผื่อขาย  ๗๗๒,๙๕๑ ๔๙๕,๐๘๐

รวมส่วนของทุน  ๑,๑๔๔,๓๕๒,๗๓๓ ๑,๐๕๔,๗๕๗,๕๔๘

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๑,๑๕๕,๓๒๘,๓๔๓ ๑,๐๗๘,๓๘๕,๖๔๔

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๕๗ ถึง ๖๘ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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   พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

รายรับจากเงินบริจาค  ๖,๓๔๐ ๓,๒๒๘,๙๕๐

ดอกเบี้ยรับ  ๑๕,๕๙๔,๐๑๑ ๑๗,๔๓๑,๑๕๗

กำาไรที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย  ๑,๖๕๖,๕๔๙ ๒,๗๖๐,๖๑๔

รายได้อื่น  ๑๔,๒๒๓ ๑๙๙,๕๑๕

รวมรายได ้  ๓๑๗,๒๗๑,๑๒๓ ๓๒๓,๖๒๐,๒๓๖

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๔๓,๐๗๘,๒๗๔ ๔๘,๖๓๐,๓๘๐ 

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  ๔๑,๐๕๓,๗๓๒ ๔๖,๔๐๐,๙๒๔ 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  ๑๒๓,๙๐๐ ๑๒๑,๘๐๐ 

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง  ๑๖,๓๒๔,๐๓๐ ๒๐,๘๗๙,๒๕๑ 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ๕๖,๑๐๒,๘๔๗ ๗๘,๘๒๔,๕๘๘ 

ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์  ๕,๓๔๗,๒๗๓ ๕,๔๖๒,๗๗๓ 

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ ์  ๒,๐๓๕,๔๗๕ ๑,๘๒๗,๗๒๓ 

ค่าเสื่อมราคา ๗ ๓,๐๓๒,๙๐๔ ๔,๕๑๗,๖๓๙ 

ค่าตัดจำาหน่าย ๘ ๓๗,๐๐๑ ๒๘,๓๓๙ 

ค่าสาธารณูปโภค  ๒,๕๕๙,๐๔๒ ๒,๔๔๙,๒๔๕ 

ค่ารับรอง  ๘,๙๙๑,๑๑๔ ๙,๔๙๑,๓๑๘ 

ค่าประกันภัย  ๒๔๔,๔๓๐ ๒๖๔,๓๙๗ 

ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๓๘,๓๖๘,๐๒๕ ๔๗,๓๓๑,๘๑๔ 

เงินอุดหนุน  ๙,๔๕๙,๒๙๑ ๑๑,๖๐๐,๐๓๙ 

ค่าขนส่ง  ๑๑๕,๖๓๙ ๒๕๒,๖๔๐ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ๑,๐๘๐,๘๓๒ ๑,๑๒๔,๘๖๖      

รวมค่าใช้จ่าย  ๒๒๗,๙๕๓,๘๐๙ ๒๗๙,๒๐๗,๗๓๖

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับป ี  ๘๙,๓๑๗,๓๑๔ ๔๔,๔๑๒,๕๐๐

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๕๗ ถึง ๖๘ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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     กำาไร (ขาดทุน)

     ท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง  

    รายได้สูงกว่า จากการวัดมูลค่า  

   ทุนจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม 

   บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๙,๖๔๙,๙๖๘ ๑,๖๒๕,๕๓๕ ๑,๐๑๑,๔๗๕,๕๐๓

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิ  - - (๑,๑๓๐,๔๕๕) (๑,๑๓๐,๔๕๕)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - ๔๔,๔๑๒,๕๐๐ - ๔๔,๔๑๒,๕๐๐ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๔,๐๖๒,๔๖๘ ๔๙๕,๐๘๐ ๑,๐๕๔,๗๕๗,๕๔๘ 

ยอดยกมา ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๔,๐๖๒,๔๖๘ ๔๙๕,๐๘๐ ๑,๐๕๔,๗๕๗,๕๔๘

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิ  - - ๒๗๗,๘๗๑ ๒๗๗,๘๗๑

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - ๘๙,๓๑๗,๓๑๔ - ๘๙,๓๑๗,๓๑๔

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๑๔๓,๓๗๙,๗๘๒ ๗๗๒,๙๕๑ ๑,๑๔๔,๓๕๒,๗๓๓ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๕๗ ถึง ๖๘ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๑ ข้อมูลทั่วไป

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (“มูลนิธิ”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

 และพาณิชย์ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนลำาดับที่ กท ๑๙๑๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล เลขท่ี ๑ ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังนี้

 ๑)  ให้จัดตั้งและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

   แนวพระราชดำาริ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ 

   สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง

 ๒)  ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   ก)  สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กรชุมชน 

     ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ 

     ภาคธุรกิจ ในการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เพื่อให้ประชาชน 

     มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ข)  สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริโดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา  

     โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก 

     พระราชดำาริ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กร 

     ทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับความรู้ การต่อยอด 

     ขุมความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจนการขยายผลเชื่อมโยง 

     สู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๑ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

 มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน ดังนี้ (ต่อ)

 ๒)  ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ต่อ)

   ค)  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน กับแผนชุมชน แผนองค์กร 

     ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล

   ง)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำา 

     แนวพระราชดำาริไปปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับ 

     ของประเทศ

   จ)  สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง

 ๓)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

   และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔)  เพื่อส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรม 

   สาธารณประโยชน์

 ๕)  ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปนี้

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

   งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย 

   สาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

   งบการเงินได้จัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

   ยกเว้นเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

   งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนื้อความ 

   ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 ๒.๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

   เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราว หมายรวมถึง

   เงินฝากประจำา

   เงินฝากประจำาที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราว คือ เงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนด 

   ระหว่าง ๓ ถึง ๑๒ เดือน และเงินฝากประจำาท่ีมีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนดมากกว่า 

   ๑๒ เดือน แต่จะครบกำาหนดในอีก ๑๒ เดือนข้างหน้า สำาหรับเงินฝากประจำาที่จะครบกำาหนด 

   มากกว่า ๑๒ เดือน ณ วันสิ้นงวดจะแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว

   เงินฝากประจำา วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

   เงินลงทุนเผื่อขาย

   เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

   หรือเมื่ออัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง โดยได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งฝ่ายบริหารแสดงเจตจำานง 

   ที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า ๑๒ เดือนนับแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนเผ่ือขายแสดง 

   ในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม รายการกำาไรและขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิลงทนุเผือ่ขาย 

   รับรู้ในส่วนของทุน จนกระทั่งมูลนิธิจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น 

   ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ๒.๔ เงินสำารองจ่าย

   เงินสำารองจ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่พนักงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้สำาหรับการดำาเนินงาน 

   ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ซึ่งรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามจำานวนเงินทดรองท่ีจ่ายจริง และจะวัดมูลค่า 

   ต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด 

 ๒.๕ เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

   เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน คือ เงินท่ีมูลนิธิจัดสรรแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีพัฒนาเพ่ือใช้ในการจัดต้ังกองทุน 

   ตามวัตถุประสงค์ท่ีมูลนิธิกำาหนด เงินกองทุนดังกล่าวจะต้องนำามาคืนแก่มูลนิธิเม่ือบรรลุวัตถุประสงค์  

   มูลนิธิจะรับรู้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน โดยวัดมูลค่าด้วยจำานวน 

   ที่มูลนิธิให้ไปหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

 ๒.๖  อุปกรณ์

   อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๖  อุปกรณ์ (ต่อ)

 ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้าและ 

 จำานวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้น 

 อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดี 

 ที่สุดสำาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ 

 ที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

 มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ 

 สนิทรพัย์ทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่ตน้ทนุนัน้เกดิขึน้และคาดวา่จะใหป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคตแกม่ลูนธิ ิและจะตดัมลูคา่ 

 ตามบัญชีของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากรายการสินทรัพย์ สำาหรับค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่นๆ  

 มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน ์

 ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  ๕ ปี

 ยานพาหนะ   ๕ ปี

 เครื่องจักรในการเกษตร  ๑๐ ปี

 อุปกรณ์สำานักงาน  ๓ - ๕ ปี

 มูลนิธิมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเ ส่ือมราคา 

 อย่างสม่ำาเสมอ

 รายการกำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่าย คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญช ี

 และจะรวมไว้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีว่า อุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุนในการขาย 

 ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ผลขาดทุนจากการ 

 ลดมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๗ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณจากต้นทุน 

   ในการได้มาและการดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัด 

   จำาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ - ๕ ปี

   ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 

 ๒.๘ ประมาณการหนี้สิน

   มูลนิธิจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซึ่งเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำาไว้  

   อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 

   จะส่งผลให้มูลนิธิต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำานวนที่ต้องจ่าย 

 ๒.๙ การรับรู้รายได้

   เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน รายรับจากเงินบริจาค และรายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์ 

   คงค้าง

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

      พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

      บาท บาท

  

 เงินสดในมือ  ๓๒๘,๑๕๕ ๒๘๗,๗๙๒

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ๒๘,๔๗๒,๑๒๘ ๑๙,๙๒๗,๐๔๒

      ๒๘,๘๐๐,๒๘๓ ๒๐,๒๑๔,๘๓๔

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๔๐ - ๐.๕๐ ต่อปี 

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ : ร้อยละ ๐.๔๐ - ๐.๕๐ ต่อปี)

๔ เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

      บาท บาท

  

 เงินฝากประจำากับธนาคาร ๙๑๑,๗๔๖,๗๔๓ ๗๘๖,๖๒๖,๑๔๗

 เงินลงทุนเผ่ือขาย ๒๐๐,๓๗๕,๓๘๔ ๒๕๑,๗๖๙,๔๙๕

 รวม    ๑,๑๑๒,๑๒๒,๑๒๗ ๑,๐๓๘,๓๙๕,๖๔๒

 เงินฝากประจำากับธนาคารที่จะครบกำาหนดภายใน ๑๒ เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๖๕ - ๑.๗๐ ต่อปี  

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ : ร้อยละ ๑.๖๐ - ๑.๗๕ ต่อปี)

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๔ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

 เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน มูลนิธิวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 เผื่อขายโดยใช้ราคาปิด ณ วันสิ้นปี ของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

       เงินลงทุนเผ่ือขาย

       บาท

  

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  ๒๕๑,๗๖๙,๔๙๕

 เพ่ิมข้ึนระหว่างปี  ๑๘๖,๖๗๑,๔๖๙

 ลดลงระหว่างปี   (๒๓๘,๘๒๐,๗๑๒)

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  ๗๕๕,๑๓๒

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  ๒๐๐,๓๗๕,๓๘๔

๕ ลูกหนี้อื่น

      พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

      บาท บาท

  

 ดอกเบ้ียค้างรับ  ๔,๖๙๘,๕๑๔ ๓,๐๑๒,๑๗๒

      ๔,๖๙๘,๕๑๔ ๓,๐๑๒,๑๗๒

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๖ เงินสำารองจ่าย

      พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

      บาท บาท

  

 เงินสำารองจ่ายแก่พนักงาน ๙๐,๓๔๑ ๑๘๐,๒๒๑

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ๒๕,๑๕๔ ๑๒๙,๔๖๗

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ๑๗,๐๖๒ ๘๑,๑๖๖

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ๕,๓๘๐ ๓๔,๑๑๗

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ๒,๕๕๒ ๑๙๕

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ๓๗๘,๕๒๘ ๔,๐๑๔,๑๘๗

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ๒๑,๕๖๖ ๑๑๒,๑๔๓

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี ๕๙ ๔๒,๐๗๒

      ๕๔๐,๖๔๒ ๔,๕๙๓,๕๖๗

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๗ อุปกรณ์ - สุทธิ

      เคร่ืองตกแต่ง  เคร่ืองจักร อุปกรณ์

      และติดต้ัง ยานพาหนะ ในการเกษตร สำานักงาน รวม

      บาท บาท บาท บาท บาท

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐     

 ราคาทุน   ๑๑,๕๙๓,๓๑๘ ๑๒,๘๘๑,๓๑๐ ๑,๑๓๓,๘๓๑ ๑๒,๐๗๒,๓๖๙ ๓๗,๖๘๐,๘๒๘

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (๑๑,๒๒๖,๐๒๖) (๑๑,๙๕๕,๑๐๓) (๓๕๐,๘๒๗) (๘,๑๕๐,๐๑๘) (๓๑,๖๘๑,๙๗๔)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๓๖๗,๒๙๒ ๙๒๖,๒๐๗ ๗๘๓,๐๐๔ ๓,๙๒๒,๓๕๑ ๕,๙๙๘,๘๕๔

 

 สำาหรับปีส้ินสุด     

     วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑     

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ๓๖๗,๒๙๒ ๙๒๖,๒๐๗ ๗๘๓,๐๐๔ ๓,๙๒๒,๓๕๑ ๕,๙๙๘,๘๕๔

 ซ้ือสินทรัพย์   - - ๘๓,๓๕๐ ๑,๑๗๘,๙๘๘ ๑,๒๖๒,๓๓๘

 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์     

     -  ทุน   - - (๑๒๗,๒๙๐) (๒๗๘,๕๔๐) (๔๐๕,๘๓๐)

     -  ค่าเส่ือมราคาสะสม - - ๖๔,๒๗๐ ๒๖๐,๗๑๐ ๓๒๔,๙๘๐

 ค่าเส่ือมราคา  (๓๖๗,๒๘๙) (๘๘๐,๑๘๘) (๑๑๖,๗๐๔) (๑,๖๖๘,๗๒๓) (๓,๐๓๒,๙๐๔)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ ๓ ๔๖,๐๑๙ ๖๘๖,๖๓๐ ๓,๔๑๔,๗๘๖ ๔,๑๔๗,๔๓๘

     

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑     

 ราคาทุน   ๑๑,๕๙๓,๓๑๘ ๑๒,๘๘๑,๓๑๐ ๑,๐๘๙,๘๙๑ ๑๒,๙๗๒,๘๑๗ ๓๘,๕๓๗,๓๓๖

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (๑๑,๕๙๓,๓๑๕) (๑๒,๘๓๕,๒๙๑) (๔๐๓,๒๖๑) (๙,๕๕๘,๐๓๑) (๓๔,๓๘๙,๘๙๘)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๓ ๔๖,๐๑๙ ๖๘๖,๖๓๐ ๓,๔๑๔,๗๘๖ ๔,๑๔๗,๔๓๘

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
        

       บาท
  

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ราคาทุน    ๓๕๙,๙๐๓

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๒๐๓,๒๓๖)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๑๕๖,๖๖๗
  

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  ๑๕๖,๖๖๗

 ค่าตัดจำาหน่าย   (๓๗,๐๐๑)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  ๑๑๙,๖๖๖
  

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ราคาทุน    ๓๕๙,๙๐๓

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (๒๔๐,๒๓๗)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ  ๑๑๙,๖๖๖

๙ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
      

      พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

      บาท บาท
  

 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ๒,๙๗๐,๗๕๐ ๗,๕๗๙,๗๐๐

 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ๑๒๐,๐๐๐ ๓,๗๘๕,๑๓๐

 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๑,๓๖๒,๗๖๐ ๕,๐๙๔,๖๙๑

 เงินอุดหนุน   ๔๒,๔๙๐ ๒,๗๙๙,๘๔๒

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ ๕๔๖,๗๑๙ ๒๕๐,๙๕๗

      ๕,๐๔๒,๗๑๙ ๑๙,๕๑๐,๓๒๐

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๑๐ ภาระผูกพัน

 มูลนิธิได้ทำาสัญญาเช่าอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ สัญญานี้ถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้  

 ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวมีดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

      บาท บาท

  

 ภายใน ๑ ปี  ๓,๐๘๓,๒๓๒ ๕,๗๐๕,๕๐๙

 เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๘๕๑,๗๒๐ ๓,๙๓๔,๙๕๒

      ๓,๙๓๔,๙๕๒ ๙,๖๔๐,๔๖๑

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๑
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ




