




คณะกรรมการ
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สารประธานกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

(ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้ดำาเนินงานมาเป็นปีท่ี ๑๐ ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น นับว่ามีผลการดำาเนินงานก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

คือ ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบทุกแห่งใน ๙ จังหวัด มีเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น หลังจากที่ได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริ

ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ไปปรบัใชใ้นการแกไ้ขปญัหาและพฒันาชมุชน 

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมฯ ได้เริ่มพัฒนาต้นแบบการแก้ปัญหาและพัฒนาชนบทตาม 

แนวพระราชดำาริเป็นแห่งแรกที่จังหวัดน่าน จากนั้นก็ได้ขยายงานไปยังจังหวัดอุดรธานี เพชรบุรี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ขอนแก่น  

และพื้นที่ชายแดนใต้ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ทั้งได้ขยายงานไปยังภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา  

และแม่ฮ่องสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เหล่านั้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย 

ในแผนพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ (พชร.) เพื่อถ่ายทอดความรู้และนำาแนวพระราชดำาริไปพัฒนาแหล่งน้ำาให้แก่ประชาชน 

ในอีก ๒๔ จังหวัดด้วย 

ความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมในทุกพ้ืนที่อันเป็นผลจากความตั้งใจและความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนท่ีและ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ได้แสดงให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ว่า แนวพระราชดำาริ โดยเฉพาะทฤษฎีใหม่และทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า 

เป็นมรดกอันสำาคัญยิ่งของประเทศชาติ ที่สามารถนำาพาประชาชนให้พ้นจากความยากลำาบากไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

และมีความสุขได้อย่างยั่งยืน 

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จะยังคงมุ่งสืบสานแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ต่อไป และจะสืบสาน

แนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ย่อท้อ 

ขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา เพ่ือความก้าวหน้ามั่นคงของสังคมไทย 

อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

5

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



6

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



สารประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

(หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล)
ประธานกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 
ซึ่งแม้ว่าจะเพิ่งเข้าสู่การดำาเนินงานในปีที่ ๑๐ แต่เมื่อมองย้อนหลังไป ก็จะพบว่าปิดทองหลังพระฯ มีการขยายพื้นที่ดำาเนินงาน 
อย่างรวดเร็ว จากจังหวัดแรกในปี ๒๕๕๓ จนมาเป็น ๑๓ จังหวัดในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ภาคราชการและเอกชน นำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้เพื่อแก้ไข
และพัฒนาชีวิตของประชาชนในภูมิสังคมที่แตกต่างกันไป และจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ โครงการต้นแบบทั้งหมด สามารถเพิ่มพื้นที่
ทีมี่น้ำาพอเพียง ๒๗๕,๗๑๔ ไร ่สรา้งโอกาสในการขยายงานอาชพีแกป่ระชาชน ๘๐,๒๔๗ ครวัเรอืน และสรา้งรายไดส้ะสมภาคการเกษตร
รวมกันประมาณ ๒,๖๗๖ ล้านบาท จากงบประมาณลงทุน ๑,๒๖๔ ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน ปิดทองหลังพระฯ ชักชวนท้องถิ่นต่างๆ นอกพื้นที่ต้นแบบให้ร่วมมือกันซ่อมแซมแหล่งน้ำาขนาดเล็ก ๑,๔๐๐ 
โครงการ สามารถทำาให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำา ๔๘,๙๓๐ ครัวเรือน มีพื้นที่ทำาเกษตรเพิ่มขึ้น ๑๘๑,๑๖๗ ไร่ สามารถสร้างรายได้ 
จากการปลูกพืช ๒-๓ รอบต่อปี การผลิตเฉลี่ย ๘,๔๐๑ บาทต่อไร่ รวมเป็นรายได้ที่เกิดขึ้น ๑,๕๒๑ ล้านบาท

ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบเร่ิมก้าวจากความอยู่รอดเข้าสู่ระดับความพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ มีการจัดตั้งกลุ่มรูปแบบต่างๆ  
เพื่อร่วมกันบริหารธุรกิจของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยรวมกันเป็น ๖๗ กลุ่ม ที่มีความเข้มแข็งมากข้ึนตามลำาดับ 
จนมีเงินทุนหมุนเวียน ๑๒.๑๒  ล้านบาท

ปิดทองหลังพระฯ ตระหนักถึงหัวใจของการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ ซ่ึงก็คือการพัฒนาคน ดังนั้น นอกเหนือจากการ 
ดำาเนินงานทางเศรษฐกิจแล้ว ยังพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำา ความเข้าใจทฤษฎีใหม่ และแนวทาง
การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ เป็นต้น ซึ่งได้ให้การอบรมแก่ราชการท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
ไปแล้ว ๘,๙๒๓  คน จนมีการนำาไปปฏิบัติและพัฒนาในที่ต่างๆ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ ๙,๕๙๐ คน

มคีวามรว่มมอืกบักรมสง่เสรมิสหกรณ ์ในการนำางานวจิยัของปดิทองหลงัพระฯ เรือ่งการรวมกลุม่อยา่งมปีระสทิธภิาพตามทฤษฎี
ใหม่ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ในโครงการพระราชดำาริต่างๆ กว่าร้อยแห่งทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ปิดทองหลังพระฯ ยังร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว เชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ที่ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ๔ มหาวิทยาลัย ๑๗ วิชา

ในด้านสภาพแวดล้อมนั้น ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่นำาความชำานาญด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจเข้ามา
สง่เสรมิแกป่ระชาชน จนสามารถลดพืน้ทีป่ลกูขา้วโพดเชงิเดีย่วและเพิม่พืน้ทีป่า่ไดถ้งึ ๒๐๙,๙๗๐ ไร ่ในขณะทีก่ารดำาเนนิงานในจงัหวดั
อุทัยธานี ทำาให้มีการรุกพื้นที่ป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งลดลง กับสร้างพื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้มากกว่า ๖,๐๐๐ ไร่

สำาหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก็ได้เริ่มทำามาได้ ๒ ปี ซึ่งมีความยากลำาบากทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงมาอย่างยาวนาน
นั้น ปิดทองหลังพระฯ ได้นำาความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพทุเรียนไปสู่ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาระบบน้ำาในนาร้างจนกลับมาทำานา
ได้อย่างสมบูรณ์ และส่งเสริมการยกระดับงานหัตถกรรม

ส่วนพื้นที่ชายแดนเหนือนั้น ก็ได้เริ่มทำามา ๒ ปี เป็นทางผ่านของยาเสพติดเข้าสู่ประเทศจนกลายเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อ 
การพัฒนาคนของชาติ ในปี ๒๕๖๑ ปิดทองหลังพระฯ จึงร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
นำาแนวพระราชดำาริไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้รอดพ้นจากความยากลำาบาก เป็นทางเลือกใหม่ในการดำาเนินชีวิต
ที่ดีกว่าเดิม โดยดำาเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน

ในฐานะประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงต่อประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมคิด ร่วมทำา กับปิดทองหลังพระฯ มาโดยตลอด 

ความสำาเร็จและก้าวหน้าต่างๆ ดังกล่าวนั้น ล้วนแต่สะท้อนพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ดงัใจความวา่ “ความสามคัคปีรองดองเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั กบัความรกัใครเ่ผือ่แผช่ว่ยเหลอืกนั
ฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำาคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ” ผมจึงหวังว่าเราจะสามารถ
รักษาความร่วมมือ ร่วมใจนี้ไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และประเทศชาติ และร่วมกัน สืบสาน รักษา ต่อยอด 
อย่างเต็มความสามารถต่อไป
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สารปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

ในนามสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ขอแสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ 

ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนาปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ที่ได้ 

ก้าวมาสู่ปีที่สิบในปีนี้

นบัจากการจดัตัง้มลูนธิฯิ และสถาบนัฯ โดยมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ เปน็ตน้มา มลูนธิฯิ และสถาบนัฯ 

ได้ร่วมมือกับสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อบูรณาการพัฒนาชนบท โดยน้อมนำา 

แนวพระราชดำาริมาเป็นเข็มทิศของการทำางาน โดยความก้าวหน้าของงานในพื้นที่ต่างๆ ย่อมแสดงชัดแล้วว่า การร่วมมือกันทำางาน

โดยยึดประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ เป็นเป้าหมาย เป็นปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จทั้งปวง

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีหวังว่า งานในอนาคตของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นจนเป็นแบบอย่างของ 

การพัฒนาชนบท เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในภาพรวมต่อไป

9

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



ยุทธศาสตร์

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

 
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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๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

เริ่มดำ�เนินก�รพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่�น

การดำาเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ

เริม่ดำ�เนนิก�รพืน้ทีต่น้แบบจงัหวดัอดุรธ�นี
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๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

เริ่มดำ�เนินก�รพื้นที่ต้นแบบจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มดำ�เนินก�รพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุทััยธ�นี
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๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

เริ่มดำ�เนินก�รพื้นที่ต้นแบบจังหวัดก�ฬสินธุ์

เริ่มดำ�เนินก�รพื้นที่ต้นแบบจังหวัดขอนแก่น
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เริ่มดำ�เนินก�รพื้นที่ต้นแบบ ๓ จังหวัดช�ยแดนใต้

เริ่มดำ�เนินก�รพื้นที่ส่วนขย�ยภ�คเหนือ

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
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๑ ทศวรรษ ปิดทองหลังพระฯ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ตลอด ๑ ทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำาหนดไว้ คือ  

๑. มุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ คำานึงถึงประโยชน์ ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน 

๒. ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๓. พัฒนาแบบองค์รวมท่ียึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก (Area based) ดำาเนินการแบบครบวงจร ต้ังแต่ ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา 

๔. สำารวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าใจภูมิสังคม ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา 

๕. ให้ความรู้และฝึกทักษะก่อนปฏิบัติจริง
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นราธิวาส ยะลา 

ปัตตานี

ขอนแก่น 

พื้นที่เสียหายจากไฟป่าลดลงร้อยละ ๙๙ 
จากการควบคุมการเผาพื้นที่ไร่ ทำาแนวกันไฟ 
การลาดตระเวน เฝ้าระวังและดับไฟป่าตลอดฤดูแล้ง 
รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำาลำาธาร
โดยการสร้างฝายชะลอน้ำา ๖,๒๕๙ แห่ง ฯลฯ

พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ๑๐๖,๕๘๐ไร่
ทำาให้มีพื้นที่ป่าทั้งหมด ๒๐๙,๙๗๐ ไร่ 

ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒๘,๙๐๔ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๔๓ 

รายได้ภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้นจาก ๑๐๙.๕ ล้านบาท  
เฉพาะพื้นที่ต้นแบบ เป็น ๑,๕๓๒ ล้านบาท
เฉลี่ย ๕๗๗,๖๗๓ บาทครัวเรือน

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ๔,๖๒๖ ครัวเรือน
ร้อยละ ๕๗ ของครัวเรือนทั้งหมด ๘,๐๔๑ ครัวเรือน

พื้นที่ต้นแบบ ๙ จังหวัด ๙๘ หมู่บ้าน

พื้นที่รับน้ำาเพื่อการเกษตร
เฉพาะพื้นที่ต้นแบบ ๓๖,๐๖๓ ไร่ (รวมขยายผล)
ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน ์เฉพาะพืน้ทีต่น้แบบ ๔,๖๒๖ ครวัเรอืน 

กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(กลุ่มป่าชุมชนและกองทุนป่า  กลุ่มผู้ใช้น้ำา 
การอนุรักษ์พันธุ์ปลาหรือพันธุ์สัตว์น้ำา ฯลฯ) ๕๕ กลุ่ม 

การรวมกลุ่มพึ่งพากันเองของชุมชน ๖๗ กลุ่ม/กองทุน
ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ๑๐ กลุ่ม 
รวมมูลค่าในกองทุน ๑๒,๑๒๔,๑๗๗ บาท
สมาชิก ๑,๖๓๔ ครัวเรือน

กาฬสินธุ์ 
อุทัยธานี

เพชรบุรี

อุดรธานี

น่าน 

พื้นที่ต้นแบบระยะที่ ๑ พื้นที่ต้นแบบระยะที่ ๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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ระยะที่ ๑

น่�น

อุดรธ�นี

เพชรบุรี

อุทัยธ�นี

ก�ฬสินธุ์

ขอนแก่น

จังหวัดช�ยแดนใต้

๒๕๕๔ ๒๕๕๙ ๒๕๖๔๒๕๕๕ ๒๕๖๐ ๒๕๖๕๒๕๕๖ ๒๕๖๑ ๒๕๖๖๒๕๕๗ ๒๕๖๒ ๒๕๖๗๒๕๕๘ ๒๕๖๓ ๒๕๖๘

ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓

ก�รพัฒน�ขั้นที่ ๑ ครัวเรือนพึ่งตนเอง (อยู่รอด)

ก�รพัฒน�ขั้นที่ ๒ ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเอง (พอเพียง)

ก�รพัฒน�ขั้นที่ ๓ ชุมชนออกสู่ภ�ยนอก (ยั่งยืน)

แนวท�งที่ควรดำ�เนินก�รในระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘)

ระดับการพัฒนาของพื้นที่ต้นแบบ
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การขยายผลงานพัฒนา

นครน�ยก
 
 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาช่วย
เหลอืเกษตรกรระบบไรน่าตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ลุ่มน้ำา ย่อยคลอง
ห้วยถ่าน อำาเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก

ร้อยเอ็ด

 • โครงการเครือข่ายหลุมพอเพียงอินทรีย์
วิถีไทย ภายใต้มาตรฐาน Earth Safe

กระบี่

 • โครงการแผนพัฒนาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยกุตต์ามพระราชดำาร ิอำาเภอ
เกาะลันตา และอำาเภอเหนือคลอง เพื่อ
แก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งจังหวัด
กระบี่ 

ขยายผลการพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

ครอบคลุมพื้นที่
๑๘๑,๑๖๗ ไร่ 

รายได้ที่เกิดขึ้น
๑,๕๒๑,๙๘๓,๙๖๗ บาท

ครัวเรือนได้รับประโยชน์
๔๘,๙๓๐ ครัวเรือน

พัฒนาแหล่งน้ำาและกิจกรรมต่อเนื่อง
รวม ๑,๔๐๐ โครงการ 

ขยายผลในจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ (น่าน อุดรธานี)
ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ๕ หน่วยงาน (สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ 

บูรณาการการทำางาน

• กระทรวงมหาดไทย
 ประยุกต์ใช้ใน ๑๐ จังหวัด ปรากฏว่าสามารถพัฒนาระบบน้ำา 
 และสร้างงานสร้างอาชีพต่อยอดได้ ๕๑ โครงการ 

•  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ใน ๙ จังหวัด ๒๐๘ โครงการ

•  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 นำาแนวทางการรวมกลุ่มตามแนวพระราชดำาริ ๗ ขั้นตอน 
 ยกระดับสหกรณ์ในโครงการพระราชดำาริ ๑๒๙ แห่ง 
•  กรมประมง 
 ส่งเสริมงานประมงตามแนวพระราชดำาริด้วยการวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการประมง
 เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการประมงที่ยั่งยืน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



ปี ๒๕๖๑ โครงก�รทุเรียนคุณภ�พ พื้นที่จังหวัดยะล� 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๘ ราย 
ทุเรียน ๓๓๕ ต้น 

ปี ๒๕๖๒ โครงก�รทุเรียนคุณภ�พ พื้นที่จังหวัดยะล�  ปัตต�นีและนร�ธิว�ส

ผลิตทุเรียนคุณภาพ (เกรด A B และ C)
ส่งออกประเทศจีน รวม ๑,๑๒๔ ตัน

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๖๖๔ ราย

การพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

โครงการแก้ปัญหาเร่งด่วน
๓๓ โครงการ

มีผู้นำาท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่จริง

และฝึกปฏิบัติ ๒ หลักสูตร
รวม ๖,๖๓๒ ราย

ปี ๒๕๖๒ พื้นที่ ๔ จังหวัด
(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา)

๑๙ อำาเภอ ๑๑๙ ตำาบล

เชียงใหม่

พะเยาแม่ฮ่องสอน

การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รับซื้อผลผลิตได้ ๓๔,๘๙๑.๑ กก.
มูลค่ารวม ๒,๓๓๗,๔๑๓ บาท

เฉลี่ย ๑๒๙,๘๕๖ บาท/ราย 

เพิ่มรายได้จาก ๒,๓๕๐ บาท/ต้น
เป็น ๗,๓๓๒ บาท/ต้น หรือ ๓.๘ เท่า

รายได้รวม ๗๙.๕๗ ล้านบาท

เชียงราย

20

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



ผลการดำาเนินงานปี ๒๕๖๒



พื้นที่ต้นแบบ ๙ จังหวัด ๙๘ หมู่บ้าน

พื้นที่รับประโยชน์
จากน้ำาทางการเกษตร ๓๖,๐๖๓ ไร่  

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบ ๑๖๘,๓๓๔ บาทต่อปี
(ประชากรเฉลี่ย ๔ คนต่อครัวเรือน) 

เฉลี่ยต่อคนต่อปี ๔๒,๐๘๕ บาท
รายได้ในภาคการเกษตร ๑๑๙,๓๘๕,๓๒๔ บาท

ราษฎรในหมู่บ้านต้นแบบได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาระบบน้ำา ๔,๖๒๖ ครัวเรือน

จากทั้งหมด ๘,๐๔๑ ครัวเรือน (ร้อยละ ๕๗.๕๓)

การพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบระยะที่ ๑ 
(น่าน อุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี และกาฬสินธุ์) ตามลำาดับขั้นทฤษฎีใหม่
ด้วยการเสริมความเข้มแข็งชุมชนในทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ ชุมชนรวมกลุ่ม
เพื่อก้าวสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓  การเชื่อมโยงออกสู่ภายนอก 

การพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบระยะที่  ๒
(ขอนแก่น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 
กำาลังเริ่มต้นทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้ 

เชื่อมโยงความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง
เช่น สำานักงานสหกรณ์จังหวัด สำานักงานเกษตรจังหวัด 

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภาคเอกชนภายใต้การทำางานรูปแบบ
Social Enterprise ฯลฯ 

เน้นการพัฒนาคน ความรู้ อาชีพ
การบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ

การเงินการบัญชี 

มีการรวมกลุ่ม ๖๗ กลุ่ม ๕ วิสาหกิจ ๑ สหกรณ์
มูลค่ารวมที่เกิดขึ้น ๙,๔๔๗,๗๒๙ บาท

๑ ๒ ๓

๑ ๒
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โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำาริ

เพิ่มพื้นที่ป่า (ป่าเศรษฐกิจ ๓๓,๗๕๘ ไร่
ป่าใช้สอย ๒๒,๕๕๒ ไร่ และป่าอนุรักษ์ ๑๕๓,๖๖๐ ไร่) 

ระยะเวลาดำาเนินการ ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๒

มูลค่ากองทุนรวม ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕ กลุ่ม ๔ วิสาหกิจ
(กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด

ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ
และมีตราสินค้าของชุมชน)

ผู้รับประโยชน์ ๑,๗๒๖ ครัวเรือน ๑,๓๗๙ แปลง

พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา ๑๑,๖๒๐ ไร่

พื้นที่ต้นแบบ ๒๐ หมู่บ้าน ๓ อำาเภอ
(ท่าวังผา สองแคว เฉลิมพระเกียรติ) 
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ประเด็นหลักของการพัฒนา

การพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ถูกทำาลาย ด้วยการน้อมนำาแนวพระราชดำาริ “ทฤษฎีใหม่” 

มาประยุกต์ใช้ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นการ

แก้ไขปัญหาความยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนา 

สร้างอาชีพทางเลือก ไม่ตัดไม้ทำาลายป่า และรักษาต้นน้ำา 

เมื่อการพัฒนาระบบน้ำาเต็มศักยภาพแล้ว ปี ๒๕๖๒ จึงเป็น

กิจกรรมการซ่อมบำารุงระบบน้ำาเดิมให้ใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ 

ขณะที่การส่งเสริมด้านการเกษตร เน้นความต่อเน่ืองของระบบ 

การผลิตทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

เน้นการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ ข้าวนาดำา ให้ได้ผลผลิตตาม

เป้าหมาย ๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ พัฒนาความรู้ในการผลิต 

สารชีวภัณฑ์ใช้เอง ส่งเสริมพืชหลังนาและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

พืชเดิมในพื้นที่ (มะนาว ส้ม กล้วย)   

ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ทั้งด้านความรู้ 

เทคนิควิธีการสมัยใหม่ ปรับปรุงผลผลิตเกษตรให้เกิดผล 

เตม็ศกัยภาพพืน้ท่ี สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุม่ รวมถงึการขยาย

กระบวนการพัฒนาไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี ๒๕๖๒ ยังเป็นปีท่ีไม้ผลจากการส่งเสริมในปีก่อนๆ เริ่ม 

ให้ผลผลิต เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนและสร้างรายได้จาก 

การจำาหนา่ยผลผลติทีเ่ริม่เกบ็เกีย่วได ้และการผลติอาหารปศุสตัว์

ให้ผลผลิตเต็มที่ 

24

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



ร�ยได้รวมทั้งหมด
๒๘,๓๑๘,๙๕๔ บ�ท 

อ.ท่�วังผ�
พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา  ๑,๙๓๗ ไร่

ข้�วน�
พื้นที่ ๑๖๙ ไร่ ๒ งาน
จำานวน ๗๓ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๑๑๕,๔๐๐ บาท

ข้�วไร่
พื้นที่ ๗๑ ไร่
จำานวน ๑๗ ครัวเรือน
รายได้ ๖๖,๗๒๐ บาท

ข้�วก่ำ�ลืมผัว
พื้นที่  ๒๒๒ ไร่ ๒ งาน
จำานวน ๔๗ ครัวเรือน
รายได้ ๗๒๗,๔๖๐ บาท

ข้�วโพด
พื้นที่  ๘ ไร่
จำานวน ๔ ครัวเรือน
รายได้ ๕๗,๒๗๖ บาท

มะม่วงหิมพ�นต์
จำานวน ๖๘ ครัวเรือน
รายได้ ๑๘๕,๓๕๒ บาท

พริกซุปเปอร์ฮอท
พื้นที่  ๕ ไร่ ๓ งาน
จำานวน ๑๑ ครัวเรือน
รายได้ ๑๓๖,๖๕๑ บาท

พริกใหญ่
พื้นที่  ๔๑ ไร่
จำานวน ๑๙ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๕๔๐,๖๙๗ บาท

ผักก�ดเขียวปลี
พื้นที่  ๔ ไร่
จำานวน ๑ ครัวเรือน
รายได้ ๑๒,๓๐๐ บาท

ส้มเขียวหว�น
พื้นที่   ๒๙ ไร่ ๓ งาน
จำานวน ๙ ครัวเรือน
รายได้ ๖๐๕,๐๐๐ บาท

พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา ๗,๐๗๖ ไร่
ข้�วน�
พื้นที่ ๙๓๑ ไร่
จำานวน ๓๔๕ ครัวเรือน
รายได้ ๔,๖๖๑,๗๐๐ บาท

ฟักทอง/ฟักเขียว
แซมข้าวไร่/ข้าวโพด
จำานวน ๖๓ ครัวเรือน
รายได้ ๓๓,๘๗๐ บาท

ข้�วไร่
พื้นที่ ๕,๐๒๔ ไร่
จำานวน ๗๗๑ ครัวเรือน
รายได้ ๑๐,๓๓๖,๐๕๐ บาท

กล้วยน้ำ�ว้�
(ขายทั่วไป)
จำานวน ๙๑ ครัวเรือน
รายได้ ๑๓๘,๓๗๕ บาท

กล้วยน้ำ�ว้�
(คุณภาพ)
จำานวน ๒๘ ครัวเรือน
รายได้ ๔๐,๘๓๗ บาท

มะม่วงหิมพ�นต์
จำานวน ๖๖ ครัวเรือน
รายได้ ๒๐๔,๙๙๐ บาท

อ.สองแคว
พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา ๒,๖๐๗ ไร่

ข้�วน�
พื้นที่ ๔๙๕ ไร่ ๓ งาน
จำานวน ๑๕๒ ครัวเรือน
รายได้ ๓,๐๔๐,๘๐๐ บาท

มะน�ว
พื้นที่  ๕๘๑ ไร่
จำานวน ๙๖ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๕๖๓,๕๖๐ บาท

ข้�วไร่
พื้นที่ ๔๐ ไร่
จำานวน ๑๗ ครัวเรือน
รายได้ ๕๖,๔๐๐ บาท

มะแขว่น
พื้นที่  ๔๖๗ ไร่
จำานวน ๑๒๔ ครัวเรือน
รายได้ ๒,๕๐๙,๓๐๗ บาท

ข้�วก่ำ�ลืมผัว
พื้นที่ ๘๖ ไร่ ๑ งาน
จำานวน ๒๓ ครัวเรือน
รายได้ ๖๐๒,๘๘๐ บาท

ส้มโอ
พื้นที่ ๘๓ ไร่ ๑ งาน
จำานวน ๓๐ ครัวเรือน
รายได้ ๖๓๒,๘๐๐ บาท

มะม่วงหิมพ�นต์
จำานวน ๖๔ ครัวเรือน
รายได้ ๓๘,๙๐๙ บาท

ร�ยได้รวม ๘,๔๔๗,๒๖๓ บ�ท 

ร�ยได้รวม ๔,๔๔๘,๗๙๓ บ�ท 

ร�ยได้รวม ๑๕,๔๒๒,๘๙๘ บ�ท 

อ.เฉลิมพระเกียรติ
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ระยะเวลาดำาเนินการ ปี ๒๕๕๕–๒๕๖๒

มูลค่ากองทุนรวม ๖๔๒,๑๘๐ บาท

กลุ่ม ๔ กลุ่ม/กองทุน และ ๔ วิสาหกิจชุมชน
(โรงสีข้าวชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกผัก ผลิตภัณฑ์ภูธารา

ซึ่งสินค้าภายใต้ตราสินค้า “ภูธารา”
ได้รับมาตรฐานขององค์การอาหารและยาแล้ว)

ผู้รับประโยชน์ ๑๖๖ ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา ๑,๘๕๐ ไร่

พื้นที่ต้นแบบ ๒ หมู่บ้าน
(บ้านโคกล่าม  บ้านแสงอร่าม) 

โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน
อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
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ประเด็นหลักของการพัฒนา 

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน โดยบริหารจัดการแหล่งน้ำาขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไข

ปัญหาสังคม แรงงานพลัดถ่ินให้กลับสู่ชุมชน และพัฒนาเป็นห้อง

ปฏิบัติการทางสังคม ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้กับทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง         

ร�ยได้รวม
๗,๓๐๖,๔๔๖ บ�ท

ด�้นเกษตร

ด้�นปศุสัตว์

ข้�ว
พื้นที่ ๗๔๔.๒๕ ไร่
จำานวน ๘๗ ครัวเรือน
รายได้ ๔,๒๘๐,๓๓๒ บาท

ถั่วลิสง
พื้นที่  ๘ ไร่
จำานวน ๘ ครัวเรือน
รายได้ ๑๔,๗๗๐ บาท

ไก่ประดู่ห�งดำ�
สมาชิก ๑๔ ครัวเรือน
รายได้ ๑๕,๔๒๓ บาท

มันสำ�ปะหลัง
พื้นที่  ๒๘.๕๐ ไร่
จำานวน ๗ ครัวเรือน
รายได้ ๒๑๕,๒๗๐ บาท

อ้อย
พื้นที่ ๓๒๒ ไร่
จำานวน ๔๓ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๙๙๐,๖๘๐ บาท

หมู
สมาชิก ๖ ครัวเรือน
รายได้ ๒๐๓,๔๙๖ บาท

ผักสวนครัว
พื้นที่  ๒๒.๗๕ ไร่
จำานวน ๔๕ ครัวเรือน
รายได้ ๓๑๔,๘๙๐ บาท

จิ้งหรีด
สมาชิก ๑๑ ครัวเรือน
รายได้ ๖๘,๕๕๐ บาท

ข้�วโพดหว�น
พื้นที่ ๔๔ ไร่
จำานวน ๒๖ ครัวเรือน
รายได้ ๑๓๙,๑๙๙ บาท

ไก่ไข่
สมาชิก ๒๗ ครัวเรือน
รายได้ ๖๓,๘๓๖ บาท

หลงัจากการพฒันาระบบน้ำาดว้ยการประยกุตใ์ชห้ลกัการบรหิารจดัการ

น้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาริ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จาก ๘๐๐ ไร่ 

เป็น ๑,๘๕๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๒ การทดลองทำาแปลงต้นแบบการจัดการน้ำาใน

แปลงด้วยระบบน้ำาหยด ๖ ครัวเรือน พื้นที่ ๑๐ ไร่ ปรากฏว่าสามารถใช้งาน

ได้เต็มประสิทธิภาพทุกแปลง  

การสง่เสรมิการผลติภาคเกษตรตามมาตรฐาน GAP มผีูร้อรบัมาตรฐาน

อีก ๒๘ ราย พื้นที่ ๒๙๙ ไร่ ๒ งาน ขณะที่การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ

สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน ยกระดบัการพฒันาตามลำาดบัขัน้ของทฤษฎี

ใหม่ จากขั้นที่ ๒ ไปสู่ขั้นที่ ๓ ทำาให้กลุ่ม/กองทุน สามารถพัฒนาไปเป็น

วิสาหกิจชุมชนได้ ๔ วิสาหกิจ มีครัวเรือนที่เคยออกไปทำางานนอกพื้นที่ 

กลับมา ๑๕๓ ครัวเรือน จาก ๒๓๐ ครัวเรือน

การขยายผลการพฒันาแหลง่น้ำาชมุชนตามแนวพระราชดำารขิองจงัหวดั

อุดรธานี ซึ่งมีโครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายฯ 

เปน็ตน้แบบ ในป ี๒๕๖๒ มีการอนมัุตอิกี ๒๖ โครงการ เพิม่จากทีเ่คยดำาเนนิ

การมาแล้ว ๓๖๕ โครงการ ใน ๒๐ อำาเภอ ซ่ึงสามารถกักเก็บน้ำาได้ 

๑๘,๒๑๙,๖๔๒ ลกูบาศกเ์มตร เพิม่พืน้ทีก่ารเกษตรได ้๘๔,๕๗๙ ไร ่เกษตรกร

ได้รับประโยชน์ ๑๖,๓๘๑ ครัวเรือน และเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลมีรายได้

เพิ่มขึ้น ๓๗๘ ล้านบาท 
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ระยะเวลาดำาเนินการ ปี ๒๕๕๖–๒๕๖๒

มูลค่ากองทุนรวม ๑,๒๙๕,๒๕๑ บาท

กลุ่ม/กองทุน ๑๑ กลุ่ม
(จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)

ผู้รับประโยชน์ ๑๕๔ ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา ๕๖๘ ไร่

พื้นที่ต้นแบบ ๒ หมู่บ้าน
(บ้านโป่งลึก  บ้านบางกลอย) 

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริบ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก
อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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ประเด็นหลักของการพัฒนา 

ให้ “คนกับคน คนกับสัตว์ และคนกับป่า” สามารถอยู่

ร่วมกันได้ตามแนวพระราชดำาริ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” และ

แนวพระราชดำาร ิ“ทฤษฎใีหม”่ เพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนและ 

ไม่ประกอบกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

ในปี ๒๕๖๒ การพัฒนาระบบน้ำาด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน

จากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำาหรับสูบน้ำา (ไมโครกริด) ให้

เต็มศักยภาพ ทำาให้สามารถกระจายน้ำาเข้าพื้นที่เกษตรได้เพิ่มขึ้น 

จากปี ๒๕๖๑ อีก ๑๑๔ ไร่ รวมเป็น ๕๖๘ ไร่ (ร้อยละ ๕๑.๗๕ ของ

พื้นท่ีภาคการเกษตร) และประชากร ๑๒๕ ครัวเรือน มีน้ำาอุปโภค

บริโภคเพียงพอ ระบบไมโครกริดยังทำาให้รายได้ต่อครัวเรือนใน 

ปี ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๓,๕๐๖ บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น ๑๕ เท่า

จากรายได้เฉลี่ยในปี ๒๕๕๕ ซ่ึงอยู่ที่ ๖,๘๔๒ บาทต่อครัวเรือน  

ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำาของชุมชนสามารถดูแลระบบไมโครกริดได้ด้วย

ตนเอง 

การส่งเสริมการปลูกไม้ผลในปีก่อนๆ เร่ิมออกผลผลิตให้เก็บเก่ียว 

ได้ในปัจจุบัน ทั้งทุเรียน กล้วย มะนาว กาแฟ และปศุสัตว์  

สร้างรายได้ รวม ๙,๓๗๐,๙๓๕ บาท การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อเสริมศักยภาพของพื้นที่ด้วย 

การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทำาให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม 

กาแฟ กลุ่มล่องแพ กลุ่มวัฒนธรรม มีรายได้รวม ๑,๒๙๕,๒๕๑ บาท 

ขณะที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ ๕๓ ไร่ และไม่พบการบุกรุกทำาลายป่าอีก
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ทุเรียน
พื้นที่ ๑๐๙.๙๐ ไร่
จำานวน ๓๗ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๔๖๘,๐๘๐ บาท

มะน�ว
พื้นที่ ๘๖.๕๓ ไร่
จำานวน ๓๗ ครัวเรือน
รายได้ ๓๔๐,๖๘๐ บาท

ก�แฟ
พื้นที่ ๕๔.๗๐ ไร่
จำานวน ๓๒ ครัวเรือน
รายได้ ๑๗๘,๐๐๐ บาท

พืชอ�ยุสั้น
พื้นที่ ๑๕๔.๖๐ ไร่
จำานวน ๙๓ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๓๓๖,๕๓๐ บาท

กล้วย
พื้นที่ ๒๑๓.๖๖ ไร่
จำานวน ๕๖ ครัวเรือน
รายได้ ๔,๓๒๓,๗๘๐ บาท

สุกร
๘๘ ตัว
จำานวน ๒๖ ครัวเรือน
รายได้ ๙๒๘,๕๐๐ บาท

ไก่พื้นเมือง
๒,๐๕๐ ตัว
จำานวน ๖๒ ครัวเรือน
รายได้ ๓๒๐,๔๘๐ บาท

ไก่ดำ�
๖๓ ตัว
จำานวน ๑๔ ครัวเรือน
รายได้ ๑๔๑,๐๐๐ บาท

ปล�
๑๑,๐๐๐ ตัว
จำานวน ๒๐ ครัวเรือน
รายได้ ๖๖,๔๐๐ บาท

กบ
๑,๑๐๐ ตัว
จำานวน ๒๐ ครัวเรือน
รายได้ ๒๐,๕๒๐ บาท

เป็ด
๓๓๙ ตัว
จำานวน ๑๙ ครัวเรือน
รายได้ ๒๔๗,๒๖๐ บาท

ด้�นปศุสัตว์

กลุ่มแม่บ้�น
จำานวน ๓๕ ครัวเรือน
รายได้ ๑๘๖,๕๒๒ บาท

ก�แฟ
จำานวน ๓๒ ครัวเรือน
รายได้ ๑๐๔,๗๓๗ บาท

กลุ่มวัฒนธรรม
จำานวน ๓๔ ครัวเรือน
รายได้ ๔๕,๙๘๐ บาท

กลุ่มกล้วยต�ก
จำานวน ๑๕ ครัวเรือน
รายได้ ๓๓,๘๗๕ บาท

กลุ่มช่�ง
จำานวน ๑๗ ครัวเรือน
รายได้ ๓๙๗,๗๒๓ บาท

กลุ่มกล้วยฉ�บ
จำานวน ๖ ครัวเรือน
รายได้ ๘๙,๐๕๔ บาท

สุกร
จำานวน ๑๗ ครัวเรือน
รายได้ ๑๙๒,๖๑๐ บาท

กลุ่มล่องแพ
จำานวน ๔๓ ครัวเรือน
รายได้ ๑๗๖,๒๕๐ บาท

กลุ่มเตนท์
จำานวน ๒๖ ครัวเรือน
รายได้ ๖๘,๕๐๐ บาท

ด้�นกลุ่มกิจกรรม
และท่องเที่ยว

ร�ยได้รวม  ๑๑,๐๓๓,๑๓๒ บ�ท 
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โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
ตามแนวพระราชดำาริตำาบลแก่นมะกรูด อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ระยะเวลาดำาเนินการ ปี ๒๕๕๗–๒๕๖๒

มูลค่ากองทุนรวม ๑,๔๖๐,๙๔๒ บาท

กลุ่ม/กองทุน ๒ กลุ่ม

ผู้รับประโยชน์ ๓๕๔ ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา  ๔,๐๖๓ ไร่

พื้นที่ต้นแบบ ๔ หมู่บ้าน
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ด้�นท่องเที่ยว

ประเด็นหลักของการพัฒนา 

ดำาเนนิการตามแนวพระราชดำาร ิ“คนอยูก่บัปา่” ดว้ยการรกัษา

ทรัพยากรป่าไม้ การสร้างป่าเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ 

แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพทางเลือก 

ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและไม่บุกรุก

ทำาลายป่า  

ร�ยได้รวม
๖,๒๗๘,๗๔๒ บ�ท

สตรอว์เบอร์รี
พื้นที่ ๕.๙๕ ไร่
สมาชิก ๓๔ ครัวเรือน
รายได้ ๘๓๗,๐๗๕ บาท

บริก�รที่พัก
สมาชิก ๑๔ ครัวเรือน
รายได้ ๗๖๕,๕๓๐ บาท

ผักเมืองหน�ว
พื้นที่ ๑๕ ไร่
สมาชิก ๓๐ ครัวเรือน
รายได้ ๓๐๕,๓๓๕ บาท

ตล�ดกะเหรี่ยง/
ก�รแสดงรำ�ตง
สมาชิก ๕๔ ครัวเรือน
รายได้ ๓,๓๐๒,๙๕๒ บาท

ผลกระทบเศรษฐกิจพื้นที่โดยรอบ
(ตล�ดช�วไฮ่)
รายได้ ๑,๐๖๗,๘๕๐ บาท

ความชัดเจนของแนวเขตที่ดินทำากินของราษฎร จากการสำารวจ 

ของปิดทองหลังพระฯ ทำาให้สามารถพัฒนาระบบน้ำาเพื่อการเกษตร 

ทุกระบบได้ในพื้นที่ มีพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำาเพิ่มขึ้น ๑,๐๘๓ ไร่ 

เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ำาในแปลงเพื่อทำาการเกษตรได้อย่าง 

ทั่วถึง รวมทั้งการขยายองค์ความรู้การสร้างฝายอนุรักษ์ในพื้นที่ 

ให้กับราษฎรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทำาให้พื้นท่ีรับประโยชน์เพิ่มข้ึน 

๒.๗ เท่า 

ในปี ๒๕๖๒ สามารถลดพื้นที่ปลูกพืชเชิง เดี่ยว เพิ่มพื้นที่  

สีเขียวตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการสร้างป่าเศรษฐกิจ 

โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำาในพื้นท่ีเส่ียงภัยดินโคลนถล่ม ๖,๘๐๔ ไร่ 

(ป่าอนุรักษ์ ๓,๙๙๔ ไร่ พืชเศรษฐกิจจากการส่งเสริม ๒,๘๑๐ ไร่) 

การส่งเสริมพืชทางเลือก เช่น สตรอว์เบอร์รี พืชผัก ฯลฯ สามารถสร้าง 

รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น จาก ๗๕,๒๗๙ บาทต่อครัวเรือน ในปี ๒๕๕๘ 

เป็น ๑๓๑,๒๔๖ บาทต่อครัวเรือนในปี ๒๕๖๑ 

การพฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์ซ่ึงบรูณาการรว่มกับ

ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ปรากฏว่า

ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑-๔ มกราคม ๒๕๖๒ มีนักท่องเที่ยว 

มาในพื้นที่ รวม ๔๕,๐๐๐ คน เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว ๕,๑๓๖,๓๓๒ 

บาท ตลอดฤดูกาล รวมเกษตร ๖,๒๗๘,๗๔๒ บาท 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอร่องคำา-กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำาเนินการ ปี ๒๕๕๗–๒๕๖๒

มูลค่ากองทุนรวม ๑,๓๔๑,๘๖๘ บาท

สหกรณ์ ๑ สหกรณ์

ผู้รับประโยชน์ ๑,๐๓๕ ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา  ๗,๗๗๘ ไร่
พื้นที่ขยายผลภาในขอบเขตลุ่มน้ำา ๑,๑๙๑ ไร่

พื้นที่ต้นแบบ ๓๒ หมู่บ้าน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



ประเด็นหลักของการพัฒนา

การนำาแนวพระราชดำาริ “แก้มลิง” และแนวพระราชดำาริที่

เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน โดยการขุดลอกแก้มลิง

หนองเลิงเปือย สามารถเพิ่มขนาดความจุเป็น ๖.๔๘ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร จากเดิม ๑.๐๖ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมกับ

พัฒนาพื้นที่โดยรอบ 

น�ปี
พื้นที่ ๖,๒๖๑ ไร่
รายได้ ๗,๙๑๑,๐๙๐ บาท

ข้�วโพดหว�น
พื้นที่ ๕๓ ไร่
สมาชิก ๒๗ ครัวเรือน
รายได้ ๒๕๕,๑๔๓ บาท

ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์
พื้นที่ ๑๔๗ ไร่
สมาชิก ๓๙ ครัวเรือน
รายได้ ๔๙๘,๔๐๒ บาท

ปอเทือง
พื้นที่ ๑๔๓ ไร่
สมาชิก ๓๐ ครัวเรือน
รายได้ ๙๐,๐๐๐ บาท

มันสำ�ปะหลัง
พื้นที่ ๑๕๔.๖๐ ไร่
รายได้ ๗๖,๒๐๐ บาทอ้อย

พื้นที่ ๓๐๕ ไร่
รายได้ ๒,๖๔๑,๐๐๐ บาท

ไก่ไข่ (ไม่รวมขายสหกรณ์)
จำานวน ๑,๑๕๐ ตัว
สมาชิก ๕๓ ครัวเรือน
รายได้ ๔๑๐,๔๘๑ บาท

ผักปลอดภัย
สมาชิก ๑๔๑ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๕๔๒,๘๗๓ บาท

น�ปรัง
พื้นที่ ๑,๓๒๙ ไร่
รายได้ ๕,๘๑๕,๙๓๕ บาท

ร�ยได้รวม
๑๙,๒๔๑,๑๒๔ บ�ท

การขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย เมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งสามารถ 

เพิ่มปริมาณน้ำาได้ถึง ๕.๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ทำาให้เกษตรกรมีน้ำาใช้

ตลอดทั้งปี รวมทั้งการดำาเนินการต่อ ด้วยการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 

ผู้ใช้น้ำาและการบริหารจัดการน้ำาให้เต็มศักยภาพ ควบคู่กับการส่งเสริม

พัฒนาอาชีพทั้งพืชหลักและพืชทางเลือก และส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการโดยชุมชน ทำาให้ในปี ๒๕๖๒ มีการจัดตั้งกลุ่มบริหาร

จัดการน้ำาหนองเลิงเปือย (JMC) ประกอบด้วยคณะกรรมการระดับ 

พื้นท่ี ตัวแทนราษฏรท่ีรับประโยชน์จาก ๖ สถานีสูบน้ำา รวมท้ัง 

การปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพ การใชน้้ำาชมุชนบา้นธนบรุ ี

หรือ “ธนบุรีโมเดล” ยังทำาให้เกิดพื้นที่รับประโยชน์ ๕๙๘ ไร่ ๕๙ แปลง  

ผู้รับประโยชน์ ๔๘ ครัวเรือน  

มีการรวมกลุ่มอาชีพและยกระดับเป็น “สหกรณ์การเกษตรแก้มลิง

หนองเลิงเปือย” สามารถสร้างรายได้กว่า ๑,๓๔๑,๘๖๘ บาท และเกิด

ครัวเรือนต้นแบบ ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ “เกษตรทฤษฎีใหม่”  

๒๙๑ ครัวเรือน ในปี ๒๕๖๒

ด�้นเกษตร

ด้�นปศุสัตว์

ด้�นสหกรณ์
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำา ตำาบลทุ่งโป่ง อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาดำาเนินการ ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๒

มูลค่ากองทุนรวม ๑,๙๗๘,๖๕๔ บาท

กลุ่ม/กองทุน ๗ กลุ่ม

ผู้รับประโยชน์ ๕๘๔ ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา  ๙,๔๐๑ ไร่

พื้นที่ต้นแบบ ๑๐ หมู่บ้าน
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ทฤษฎีใหม่ขั้นพื้นฐาน (ผักตลอดปี)
เกษตรกรได้จดทะเบียนกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็น

*กลุ่มเกษตรกรปลูกผักตำาบลทุ่งโป่ง*

ประเด็นหลักของการพัฒนา 

สร้างโอกาสให้ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการน้อมนำาแนวพระราชดำาริ “ทฤษฎีใหม่” มาใช้ ตั้งแต่ 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน้ำา พฒันาอาชพีการเกษตรสมัยใหม่ และพฒันากลุม่การผลติเพือ่รองรบัการพฒันา

วิสาหกิจเพื่อสังคม ทีบู่รณาการความรว่มมือของทกุภาคส่วน ใหน้ำาไปสู่การพึง่พาตนเองไดข้องเกษตรกรในอนาคต  

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกกลุ่ม  
ตัวอย่างแผนการยกระดับกลุ่มพืชผัก

สมาชิก ๑๖  ราย
ส่งผลผลิต ๑๕ ราย

ชนิดพืช ๕ ชนิด

รายได้  ๑๔๙,๐๕๓ บาท
เฉลี่ยวันละ  ๔๐๘ บาท

สมาชิก  ๔๘  ราย
ส่งผลผลิต  ๔๒  ราย

ชนิดพืช  ๒๑  ชนิด

รายได้  ๖๗๗,๑๒๖  บาท
เฉลี่ยวันละ  ๑,๘๕๕  บาท

ฝึกให้สมาชิกกลุ่มปลูกอย่างมีระบบ

ตามรอบของแต่ละคนท่อนเข้า modern trade

Ex. กรณีผักบุ้ง ตลาดต้องการ ๑๐๐ กก. 

ก็จะแบ่งให้เกษตรกรไปตกลงกันปลูกให้ได้ 

วันละ ๕๐ ตร.ม.

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ เป้าหมายปี ๒๕๖๓

                         วันละ ๕,๐๐๐  บาท

modern trade วันละ  ๑,๕๐๐ บาท

รพ. + มข. วันละ  ๑,๕๐๐ บาท

ตลาดชุมชน วันละ  ๒,๐๐๐ บาท
๓๕๔%

การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำาเพ่ือการเกษตร ตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 

จากเดิม ๒,๔๗๖ ไร่ เป็น ๙,๔๐๑ ไร่ (๓.๘ เท่า) และการร่วมกับหน่วยงานราชการส่งเสริมระบบกระจายน้ำาในแปลงเกษตร 

(ระบบน้ำาหยด) พร้อมทั้งระบบกักเก็บน้ำาในแปลงเกษตร เช่น การขุดลอกสระน้ำาเดิม ขุดเจาะบาดาลน้ำาลึก ๔ จุด ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำาได้มากขึ้น ทำาให้มีครัวเรือนที่ประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ๒๓๐ ครัวเรือน หรือร้อยละ ๒๐.๙๘  

ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดพฤติกรรมการเกษตรที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น มีการ 

ปลูกพืชหลากหลาย และสามารถจัดการน้ำาในแปลงเกษตร ทั้งวิธีการใช้ระบบน้ำาหยด หรือคูน้ำาในแปลงเกษตรได้

ในด้านอาชีพมีการยกระดับการผลิตที่ชุมชนเริ่มดำาเนินการด้วยตนเอง เพื่อเช่ือมโยงเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 

และส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีตลาดรองรับ เช่น มะพร้าวน้ำาหอม ข้าวหอมมะลิ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพ 

ของเกษตรกร ด้วยการปรับการผลิตพืชผักให้มีคุณภาพ และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพและกองทุนให้ชาวบ้าน 

สามารถจัดการตนเองในรูปของคณะกรรมการ ๗ กลุ่ม 

ในปี ๒๕๖๒ มีการจัดตั้งธนาคารชุมชน เพื่อเป็นแหล่งออมเงินและเงินทุนชุมชน มีเงินหมุนเวียน ๘๕,๙๕๐ บาท 
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ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



ไก่ขุน
จำานวน ๑๒,๑๒๕ ตัว
สมาชิก ๘๕ ครัวเรือน

ผลิตลูกไก่
จำานวน ๑๔,๐๑๖ ตัว
สมาชิก ๔ ครัวเรือน 
รายได้ ๑,๕๖๖,๗๖๐ บาท

ข้�ว
รายได้ ๑๒,๘๘๔,๖๗๕ บาท

ข้�วโพดหว�นหลังน�
พื้นที่ ๒๔๖ ไร่
สมาชิก ๑๑๗ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๔๒๑,๓๑๘ บาท

หมู
รายได้ ๔๒๕,๔๘๑ บาท

มันสำ�ปะหลัง
รายได้ ๑,๖๐๘,๓๔๘ บาท

อ้อย
รายได้ ๘,๕๑๖,๒๗๐ บาท

ประมง
รายได้ ๔๙,๗๕๐ บาท

พืชผักตลอดปี
สมาชิก ๔๘ ครัวเรือน
รายได้ ๖๗๗,๑๒๖ บาท

เกษตรผสมผส�น
รายได้ ๒,๙๖๖,๑๙๕ บาท

วัว
รายได้ ๒,๐๙๐,๑๔๕ บาท

ข้�วโพดหว�นฤดูฝน
พื้นที่ ๔๑ ไร่
สมาชิก ๓๑ ครัวเรือน
รายได้ ๔๓,๓๘๐ บาท

ปอเทืองข�ยเมล็ดพันธ์ุ
พื้นที่ ๔๔๓ ไร่
สมาชิก ๘๘ ครัวเรือน
รายได้ ๔๓๖,๙๕๐ บาท

ร�ยได้รวม 
๓๒,๖๘๖,๓๙๘ บ�ท 

ด�้นเกษตร

ด้�นปศุสตว์
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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ระยะเวลาดำาเนินการ ปี ๒๕๖๐–๒๕๖๒

มูลค่ากองทุนรวม ๒๐๕,๒๘๑ บาท

กลุ่ม/กองทุน ๑๙ กลุ่ม

ผู้รับประโยชน์ ๖๐๗ ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์จากน้ำา  ๗๘๖ ไร่

พื้นที่ต้นแบบ ๖ หมู่บ้าน
(บ้านละโพ๊ะ บ้านแป้น บ้านสุเหร่า จังหวัดปัตตานี

บ้านจำาปูน จังหวัดยะลา
บ้านฮูแตทูวอ บ้านโคกยามู จังหวัดนราธิวาส) 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแนวพระราชดำาริจังหวัดชายแดนใต้ 
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
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ประเด็นหลักของการพัฒนา 

การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ “ทฤษฎีใหม่” 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้อง 

กับภูมิสังคมของพื้นที่ แก้ไขปัญหาความยากจน ลด

เงื่อนไขทางสังคมจิตวิทยา และแก้ไขปัญหาในมิติ

ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การทำางานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ปิดทอง 

หลังพระฯ เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในพื้นที่เป็นหัวใจสำาคัญ 

และ “พาทำา” หรือทำาให้ดู ทำาร่วมกัน หรือปล่อยให้ทำาเอง 

ในแบบของพี่เลี้ยง ภายใต้เงื่อนไขการทำางานตามฤดูกาล 

ของพื้นที่กับการปฏิบัติตามหลักศาสนกิจและช่วงเดือน

เทศกาล ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำาเพื่อการเกษตร น้ำาเพื่อ 

การอปุโภคบรโิภค สง่เสรมิการเกษตรทีเ่นน้การบรหิารจดัการ

ในพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุงานปศสุตัว ์รวมทัง้พชืเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้าง

ทัศนคติที่ดี ลดเงื่อนไขทางสังคมจิตวิทยา 

ในปี ๒๕๖๒ มีการเสริมศักยภาพการกักเก็บน้ำาเพื่อ

การเกษตรและสร้างความชุ่มช่ืนให้กับป่าต้นน้ำา จัดทำาฝาย

อนรุกัษแ์ละปลกูปา่เพือ่สรา้งความชุม่ชืน้ใหก้บัตน้น้ำา ๑๐ แหง่ 

และเสริมศักยภาพของระบบกระจายน้ำา (คลองไส้ไก่) ใน 

บางพื้นที่ (ปัตตานี) พร้อมทั้งตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำาให้สามารถ 

บริหารจัดการน้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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เกษตรแปลงรวม
สมาชิก ๒๓ ครัวเรือน
รายได้ ๒๓๗,๖๔๗ บาท

จังหวัดปัตตานี

มีการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรหลายรูปแบบ ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว การทำานาด้วยนวัตกรรมนาโยน การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืชเดิมในพ้ืนท่ี (มะพร้าว) การปลูกพืชหลังนา ปศุสัตว์ (ไก่ไข่ แพะ) และ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น�ปี
พื้นที่ ๔๒๘ ไร่
สมาชิก ๑๑๘ ครัวเรือน
รายได้ ๒,๕๘๖,๒๔๐ บาท

มะพร้�ว
พื้นที่ ๕๙๙ ไร่
สมาชิก ๓๘ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๕๘๐,๗๐๑ บาท

เกษตรรอบบ้�น/
แปลงรวม/ผสมผส�น
สมาชิก ๗๕ ครัวเรือน
รายได้ ๒๓๕,๔๐๐ บาท

ตล�ดนัด OTOP นวัตวิถี
สมาชิก ๑๑๐ ครัวเรือน
รายได้ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

ร�ยได้รวม ๔,๗๒๖,๓๔๑ บ�ท ร�ยได้รวม ๕,๖๒๐,๗๖๐ บ�ท ร�ยได้รวม ๑,๔๓๐,๖๔๗ บ�ท 

น�ปี
สมาชิก ๕๙ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๑๐๘,๐๐๐ บาท

ไก่บ้�น
สมาชิก ๑๕ ครัวเรือน
รายได้ ๓๒,๒๙๐ บาท

กลุ่มเครื่องจักรกล
ก�รเกษตร
รายได้ ๕๒,๗๑๐ บาท

น�ปี
รายได้ ๒,๖๐๑,๖๐๐ บาท

น�ปรัง
สมาชิก ๑๙๐ ครัวเรือน
รายได้ ๒,๘๘๘,๗๖๐ บาท

แพะ
สมาชิก ๒๕ ครัวเรือน
รายได้ ๑๐๐,๗๕๐ บาท

แปลงหญ้�เนเปียร์
รายได้ ๒๙,๖๕๐ บาท

บ้�นแป้น บ้�นสุเหร่� บ้�นละโพ๊ะ
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จังหวัดยะลา 

ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ส่งเสริมการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพืชเดิมในพื้นท่ี (ข้าว) และ 

ส่งเสริมปศุสัตว์ (โคขุน)

บ้�นจำ�ปูน

น�ปี
สมาชิก ๕๙ ครัวเรือน
รายได้ ๑,๒๘๐,๒๓๕ บาท เกษตรแปลงรวม

สมาชิก ๒๔ ครัวเรือน
รายได้ ๕๓,๑๔๗ บาท

โคขุน
สมาชิก ๒๕ ครัวเรือน
รายได้ ๗๓,๕๐๐ บาท

แปลงหญ้�เนเปียร์
สมาชิก ๑๒ ครัวเรือน
รายได้ ๔๗,๐๐๐ บาท

ร�ยได้รวม ๑,๔๕๓,๘๘๒ บ�ท 
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จังหวัดนราธิวาส
 

ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ปศุสัตว์ (แพะ) และการ

เพิ่มประสิทธิภาพอาชีพงานฝีมือเดิมในพื้นที่ (การสานกระจูด)

บ้�นฮูแตทูวอ

แพะ
สมาชิก ๘๐ ครัวเรือน
รายได้ ๙๐,๐๐๐ บาท

ไก่ไข่
สมาชิก ๓๙ ครัวเรือน
รายได้ ๔๖,๘๘๐ บาท

มะพร้�ว
พื้นที่ ๒๐ ไร่
สมาชิก ๒๐ ครัวเรือน
รายได้ ๗๐๐,๑๙๕ บาท

เกษตรแปลงรวม
พื้นที่ ๑๒ ไร่
สมาชิก ๔๔ ครัวเรือน
รายได้ ๓๓๗,๐๔๘ บาท

ร�ยได้รวม ๑,๑๗๔,๑๒๓ บ�ท 

ร�ยได้รวม ๕๑๓,๓๓๗ บ�ท 

บ้�นโคกย�มู

วิส�หกิจกระจูดร�ย�
สมาชิก ๓๒ ครัวเรือน
รายได้ ๒๓๒,๐๙๐ บาท

เกษตรแปลงรวม
พื้นที่ ๖๖ ไร่
สมาชิก ๕๖ ครัวเรือน
รายได้ ๒๘๑,๒๔๗ บาท

ร�ยได้รวมส�มจังหวัดช�ยแดนใต้
 ๑๓,๔๖๕,๒๐๘ บ�ท 
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ผลการดำาเนินการด้านการจัดการความรู้

เพื่อสร้างความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ เสริมสร้างความสามารถ ความเชี่ยวชาญของเกษตรกรและประชาชน

ทั่วไป ให้นำาความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและดำารงชีวิตได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การรับรู้ การขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ในการนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน 

ในปี ๒๕๖๒ มีการจัดทำาชุดความรู้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ๒ ชุดความรู้ หลักสูตรสำาหรับฝึกอบรม ๕ หลักสูตร 

การจัดการฝึกอบรม ๕ กิจกรรม ผู้เข้าอบรม ๖๔๖ คน เครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรใน ๒ พื้นที่ต้นแบบ (อุทัยธานี 

เพชรบุรี) ๖ กิจกรรม การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ๕ กิจกรรม และการเผยแพร่ความรู้

ใหม่ ๕ กิจกรรม 
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ผลการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

เพือ่สง่เสริมการรบัรูแ้ละเขา้ใจแนวพระราชดำารดิว้ยการประชาสมัพนัธ ์ผา่นชอ่งทางการสือ่สารทกุรปูแบบ ทัง้สือ่สิง่พมิพ ์

วิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย และป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายให้ความรู้การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ 

และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนง 

 ผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สามารถสร้างการรับรู้ที่วัดได้ มากถึง ๖๐๗,๓๙๕,๒๘๒ ครั้ง ผ่านสื่อ

ต่าง ๆ รวม ๘๘  สื่อ เมื่อประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุน ที่มูลค่าลงทุน ๑ บาท สามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

ได้ ๒๖ ครั้ง 

รวม ๘๘ สื่อ      ๖๐๗,๓๙๕,๒๘๒

สื่อสิ่งพิมพ์
จำ�นวน ๒๑ สื่อ ๕๘๒,๗๙๙,๒๐๐

ก�รรับรู้ (ครั้ง)

สื่อโทรทัศน์
จำ�นวน ๑๑ สื่อ ๔,๗๗๕,๔๒๒

ก�รรับรู้ (ครั้ง)

สื่อโซเชียลมีเดีย
จำ�นวน ๕๖ สื่อ ๑๙,๘๒๐,๖๖๐

ก�รรับรู้ (ครั้ง)

ก�รรับรู้ (ครั้ง)
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ผลการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการ

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและควบคุมภายใน พัฒนาบุคลากร 

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถาบันฯ บรรลุผลการดำาเนินงานได้ตามพันธกิจ รวมทั้งสนับสนุนการทำางานของทุกแผนก 

ให้สะดวก คล่องตัว และบรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็นต้นว่า จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ 

ให้กับบุคลากร เช่น อาสาทุเรียนในโครงการทุเรียนคุณภาพ จำานวน ๙๑ คน ให้มีความสามารถในการติดตาม 

การดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการและเกษตรกรในพื้นท่ี ส่งผลให้ได้ทุเรียนเกรด AB มากถึงร้อยละ ๕๕ และ 

เกิดการขยายผลความรู้การดูแลแปลงทุเรียนไปยังเกษตรกรอีก ๖๖๔ ราย 

การจัดทำาระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน การพัฒนาระบบ Intranet (https://dbpidthong. org/login.php) 

สำาหรับตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงาน สะดวกในการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน 

และการควบคมุงานใหเ้ปน็ไปตามแผนไดอ้ยา่งรวดเรว็ ฉบัไว รวมทัง้รบัผิดชอบการจดัทำายทุธศาสตรแ์ผนบรูณาการขบัเคลือ่น

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) 

นอกจากน้ี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาวิจัย 

ภายใต้โครงการ “การศึกษารูปแบบและศักยภาพห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ในพื้นที่ต้นแบบของมูลนิธิปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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แผนงานเฉพาะกิจ 

โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำาเลียงยาเสพติด
บริเวณชายแดนภาคเหนือ

เป็นการนำาแนวพระราชดำารไิปประยกุตข์ยายผลโครงการรอ้ยใจรกัษ ์ซึง่เปน็การพฒันาทางเลอืกในพืน้ทีท่ีม่สีถานการณ์

ยาเสพติด บ้านห้วยส้าน ตำาบลท่าตอน อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในพระดำาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดำาเนินงานในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ๑๑๙ ตำาบล ๑๙ 

อำาเภอ ๔ จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา ด้วยมาตรการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาทางเลือก

ดว้ยศาสตรพ์ระราชามาแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในหมูบ่า้นทีป่ระชาชนเคยคา้ยาหรอืลำาเลยีงยาเสพตดิ เพิม่คณุภาพชวีติราษฎร

ให้มีงานมีอาชีพที่สุจริต สร้างรายได้เพื่อลด ละ เลิกยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ปิดทองหลังพระฯ ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการโครงการร้อยใจรักษ์ มีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างคน ระบบ 

การพฒันา และการประยกุตใ์ชแ้นวพระราชดำารเิพือ่สรา้งความเขา้ใจแกห่นว่ยงานราชการ ผูน้ำาทอ้งที ่ทอ้งถิน่ ผา่นกจิกรรม

เรยีนรูป้ระสบการณใ์นพืน้ทีจ่รงิและฝกึปฏบิตั ิมกีารจัดหลกัสตูรเรยีนรู ้๒ หลกัสตูร คอื หลกัสตูรที ่๑ การเรยีนรูป้ระสบการณ์

การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ โครงการร้อยใจรักษ์ ตำาบลท่าตอน อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (๒ วัน ๑ คืน) และ 

หลกัสตูรท่ี ๒ การฝกึปฏบิตัดิา้นการประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (๕ วนั ๔ คนื)

ในปี ๒๕๖๒ มีผู้นำาท้องท่ี ท้องถิ่น และส่วนราชการ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แล้ว จำานวน ๑๑๑ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและอบต.) ๖,๖๓๒ คน โดยเมื่อผ่านการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถนำาไปปรับ 

ใช้ในหมู่บ้านของตนเอง จำานวน ๔๗ หมู่บ้าน ๓๓ ตำาบล เกิดโครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick win) เพื่อแก้ไขปัญหา 

ด้านน้ำาเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จำานวน ๓๓ โครงการ โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ร่วมกับงบประมาณของสถาบันปิดทองหลังพระฯ (๖๐:๔๐) และแรงงานของราษฎรในหมู่บ้าน มีผู้รับประโยชน์จากโครงการ

จำานวน ๙,๕๙๐ ครัวเรือน ๗,๘๓๔ ไร่
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุเรียนคุณภาพ)

จากการนำารอ่งโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้การเกษตรใหม้คีณุภาพตามศาสตรพ์ระราชาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ท่ีจังหวัดยะลา ในปี ๒๕๖๑ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๘ ราย ต้นทุเรียน ๓๓๕ ต้น 

ซึ่งปรากฏผลว่า สามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้ ๓๓.๔ ตัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวม ๒,๓๓๗,๔๑๓ บาท เฉลี่ยรายละ 

๑๒๙,๘๕๖ บาท เพิ่มจากเดิมที่รายได้เฉลี่ยทุเรียนต่อต้นอยู่ที่ ๒,๓๕๐ บาท เป็น ๘,๕๗๘ บาทต่อต้น 

ความสำาเร็จในปีที่แล้ว นำามาสู่การขยายผลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง ๓ จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ในปี ๒๕๖๒ จากเกษตรกร ๑๘ ราย เป็น ๖๖๔ ราย  และมีอาสาทุเรียนคุณภาพทำาหน้าที่สนับสนุน ๙๑ ราย ผลผลิตทุเรียน 

๑,๖๙๙ ตัน จำาหน่ายให้กับโครงการฯ ๑,๑๒๑ ตัน (เกรด เอบี และซี ๙๐๔ ตัน เกรดตกไซซ์ ๒๑๗ ตัน) และจำาหน่ายตลาด

ภายนอก ๕๗๘ ตัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวม ๑๐๒ ล้านบาท ในจำานวนนี้เป็นรายได้จากการจำาหน่ายผ่านโครงการฯ 

๗๙,๕๗๖,๕๔๘.๓๐ ล้านบาท

ผลผลิตรวมทั้ง ๓ จังหวัด 
จำ�นวน ๑,๑๒๔,๑๕๓ กิโลกรัม

รวมเป็นเงิน ๗๙,๕๗๖,๕๔๘.๓๐ บ�ท

ผลผลิตทุเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ไซซ์ AB
๓๕๕,๒๓๘ กก.

ไซซ์ C
๓๑๗,๑๙๖ กก.

ตกไซซ์
๑๔๓,๑๙๙ กก.

จังหวัดยะล�
ผลผลิตรวม ๘๑๖,๐๓๔ กิโลกรัม

รวมเป็นเงิน ๕๘,๔๒๓,๗๕๕.๘๐ บ�ท

จังหวัดปัตต�นี
ผลผลิตรวม ๕๐,๖๘๖ กิโลกรัม

รวมเป็นเงิน ๓,๓๙๙,๒๙๗.๕๐ บ�ท

ไซซ์ AB
๑๘,๖๑๕ กก.

ไซซ์ C
๑๙,๓๖๗ กก.

ตกไซซ์
๑๒,๗๐๔ กก.

จังหวัดนร�ธิว�ส
ผลผลิตรวม ๒๕๗,๔๓๓ กิโลกรัม

รวมเป็นเงิน ๑๗,๗๕๓,๔๙๕.๐๐ บ�ท

ไซซ์ AB
๙๑,๓๐๘ กก.

ไซซ์ C
๑๐๓,๖๑๙ กก.

ตกไซซ์
๖๒,๓๙๑ กก.

ไซซ์ AB
๔๖๕,๑๖๐ กก.

ไซซ์ C
๔๔๐,๑๘๒ กก.

ตกไซซ์
๒๑๘,๒๙๔ กก.
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จำนวนเงิน (บาท)

งบประมาณตามแผนงานประจำป ๒๕๖๒  รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

จำนวนเงินจายจริง ในระยะเวลา ๑๒ เดือน รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๓๙๙,๑๓๖.๐๓  บาท

๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๐
แผนงานที่ ๑ แผนงานที่ ๒ แผนงานที่ ๓ แผนงานที่ ๔ แผนงานที่ ๕ เฉพาะกิจที่ ๑ เฉพาะกิจที่ ๒
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แผนงาน  ๑ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

แผนงาน  ๒  การจัดอบรมแบบปิดทองหลังพระฯ และการจัดการความรู้   

แผนงาน  ๓ การส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ  

แผนงาน  ๔ การสื่อสารสาธารณะ และภาคีสัมพันธ์   

แผนงาน  ๕ การบริหารจัดการ (ภายในสำานักงานส่วนกลางของสถาบันฯ)  

เฉพาะกิจ ๑ โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ ในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำาเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ

เฉพาะกิจ ๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  (โครงการทุเรียนคุณภาพ)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๔

,๐
๐๐

,๐
๐๐

.๐
๐

๗
๔,

๙๒
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๑๑
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.๘
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๓
,๖

๙๗
.๙
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๒
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๐๐
๐.

๐๐
๒
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๗

๘๐
,๑

๖๗
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๘

๒
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,๘
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๒
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๐
๑๖

,๔
๔๐

,๔
๑๒

.๖
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.๐

๐
๒

๔,
๗
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แผนงานโครงการ/กิจกรรม  ปี ๒๕๖๒

๑.  แผนการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 ๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่

   - ส่งเสริมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำา การปรับปรุงดิน

    การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ฯลฯ

   -  ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาด แบบกลุ่มธุรกิจ (Cluster) 

    เช่น การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ

   -  ส่งเสริมการพัฒนาให้ชุมชนบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ในลักษณะกลุ่ม/กองทุน 

    และพัฒนาสู่รูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

    -  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิสังคม

    -  การบริหารจัดการในพื้นที่ต้นแบบ

 ๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริในพื้นที่ขยายผล

   - สนับสนุนการนำากระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

    มาขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   - สนับสนุนเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณการดำาเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด อำาเภอ 

   -  สนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (Quick Win) 

    เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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๒.  การจัดอบรมแบบปิดทองหลังพระและการจัดการความรู้  

 ๒.๑ สร้างชุดความรู้การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ๒.๒ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ เกษตรกรยุคใหม่ 

  และหลักสูตรการเรียนการสอนสำาหรับสถาบันการศึกษา

 ๒.๓ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้แนวพระราชดำาริ 

 ๒.๔ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรที่นำาความรู้จากสถาบันไปประยุกต์ใช้ 

  และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้

 ๒.๕  ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

 ๒.๖  โครงการเผยแพร่ความรู้และสร้างความรู้ใหม่

๓. การส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ (การประชาสัมพันธ์ในสังคมวงกว้าง)

 ๓.๑ โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๓.๒ โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๓.๓ โครงการเผยแพร่แนวพระราชดำาริ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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๔.   การสื่อสารสาธารณะ และภาคีสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต้นแบบและโดยรอบ)

 ๔.๑ โครงการการประชาสัมพันธ์แนวทางการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริในการพัฒนาพื้นที่

 ๔.๒ โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้นแบบของสถาบันฯ

 ๔.๓  โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านต่างๆ

 ๔.๔  การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

๕.  การบริหารจัดการ (ภายในสำานักงานส่วนกลางของสถาบันฯ)

 ๕.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

 ๕.๒ ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

 ๕.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำาแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง 

  และการจัดทำาระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

 ๕.๔ การทำาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ

 ๕.๕ การวัดความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของสถาบันฯ (ทำาเปรียบเทียบทุกปี ดูแบบสำารวจปีที่แล้ว)

 ๕.๖ การพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันฯ อย่างได้ผลดี

 ๕.๗ การปรับปรุงกระบวนงานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ และนำาไปสู่ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ
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จำนวนเงิน (บาท)

๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๐
แผนงานที่ ๑ แผนงานที่ ๒ แผนงานที่ ๓ แผนงานที่ ๔ แผนงานที่ ๕
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แผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๓
  

โดยที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) จึงจะ 

เป็นการเร่งรัดพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ท้ังการจดัการความรู ้การสง่เสรมิการพฒันาตามแนวพระราชดำาร ิการสรา้งรปูแบบการพฒันาเพือ่ขยายผล และการประยกุต์

ใช้แนวพระราชดำาริเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายในการทำางาน จะยึดเป้าหมาย “ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้” เป็นหลัก และให้ความสำาคัญกับการเป็น 

ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริที่ 

เหมาะสม รวมทั้งเป็นสถานท่ีเรียนรู้ระบบการพัฒนาที่จะนำาไปสู่การขยายผล และเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศ  

ประกอบด้วย ๕ แผนงาน คือ 

  ๑. แผนการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ 

  ๒. แผนการจัดกอบรมแบบปิดทองหลังพระและการจัดการความรู้   

  ๓. แผนการส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำาริ   

  ๔. แผนการสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ 

  ๕. แผนการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย  
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งบการเงินปี ๒๕๖๒
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบการเงิน
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอคณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ (มูลนิธิ) แสดงฐานะการเงินของมูลนิธิ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินของมูลนิธิประกอบด้วย

 • งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 • งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

 • หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากมูลนิธิ 

ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กำาหนดโดย 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า 

จำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของมูลนิธิในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย 

เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ือง 

เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกมูลนิธิ หรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามี 

สาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมี 

ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต 

และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด 

  จากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ 

  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง 

  ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 

  ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น 

  การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 

  กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

  ของมูลนิธิ
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 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี 

  และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารจากหลักฐาน 

  การสอบบัญชีท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

  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

๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๖๑ ถึง ๗๒ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

  พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓ ๑๑๔,๘๗๑,๕๔๖ ๒๘,๘๐๐,๒๘๓

เงินลงทุนชั่วคราว ๔ ๑,๐๔๖,๔๗๓,๒๗๒ ๑,๑๑๒,๑๒๒,๑๒๗

ลูกหนี้อื่น ๕ ๕,๐๗๔,๙๒๒ ๔,๖๙๘,๕๑๔

เงินสำารองจ่าย ๖ ๑,๕๑๙,๓๑๒ ๕๔๐,๖๔๒

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลผลิตทางการเกษตร  ๖๗,๗๗๕,๘๕๐ - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๒,๓๓๐,๖๔๖ ๒,๒๗๒,๒๓๓

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๑,๒๓๘,๐๔๕,๕๔๘ ๑,๑๔๘,๔๓๓,๗๙๙

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  ๓๑๗,๗๓๐ ๑,๒๗๗,๑๕๒

อุปกรณ์ - สุทธิ ๗ ๔,๑๒๕,๘๖๑ ๔,๑๔๗,๔๓๘

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๘ ๘๒,๖๖๕ ๑๑๙,๖๖๖

เงินมัดจำาระยะยาว  ๑,๕๖๔,๕๕๙ ๑,๓๕๐,๒๘๘ 

 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๖,๐๙๐,๘๑๕ ๖,๘๙๔,๕๔๔

รวมสินทรัพย์  ๑,๒๔๔,๑๓๖,๓๖๓ ๑,๑๕๕,๓๒๘,๓๔๓ 

  

    

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

    

 

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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   พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

  หมายเหตุ บาท บาท 

  

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้  ๙,๙๑๗,๐๗๓ ๕,๔๔๕,๘๔๖

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๙ ๙,๑๖๑,๒๘๔ ๕,๐๔๒,๗๑๙ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๖๔๒,๗๔๒ ๔๘๗,๐๔๕   

รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๑๙,๗๒๑,๐๙๙ ๑๐,๙๗๕,๖๑๐   

รวมหนี้สิน  ๑๙,๗๒๑,๐๙๙ ๑๐,๙๗๕,๖๑๐

ส่วนของทุน   

ทุนจดทะเบียน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๑,๒๒๓,๕๔๗,๑๘๘ ๑,๑๔๓,๓๗๙,๗๘๒

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า   

 เงินลงทุนเผื่อขาย  ๖๖๘,๐๗๖ ๗๗๒,๙๕๑

รวมส่วนของทุน  ๑,๒๒๔,๔๑๕,๒๖๔ ๑,๑๔๔,๓๕๒,๗๓๓

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๑,๒๔๔,๑๓๖,๓๖๓ ๑,๑๕๕,๓๒๘,๓๔๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๖๑ ถึง ๗๒ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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   พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  หมายเหตุ บาท บาท

รายได้   

เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน  ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

รายรับจากเงินบริจาค  ๔,๘๙๐ ๖,๓๔๐

ดอกเบี้ยรับ  ๑๗,๒๑๔,๒๖๔ ๑๕,๕๙๔,๐๑๑

กำาไรที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย  ๒,๓๔๗,๓๘๘ ๑,๖๕๖,๕๔๙

รายได้อื่น  - ๑๔,๒๒๓

รวมรายได้  ๓๑๙,๕๖๖,๕๔๒ ๓๑๗,๒๗๑,๑๒๓

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๔๕,๔๖๗,๑๕๕ ๔๓,๐๗๘,๒๗๔

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  ๕๒,๙๑๕,๒๘๘ ๔๑,๐๕๓,๗๓๒

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  ๑๒๑,๗๖๙ ๑๒๓,๙๐๐

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง  ๒๓,๗๐๐,๙๕๒ ๑๖,๓๒๔,๐๓๐

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ๓๘,๑๑๔,๙๑๕ ๕๖,๑๐๒,๘๔๗

ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์  ๕,๗๖๙,๙๙๙ ๕,๓๔๗,๒๗๓

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ์  ๒,๗๓๐,๘๑๕ ๒,๐๓๕,๔๗๕

ค่าเสื่อมราคา  ๗ ๑,๗๓๙,๙๕๓ ๓,๐๓๒,๙๐๔

ค่าตัดจำาหน่าย  ๘ ๓๗,๐๐๑ ๓๗,๐๐๑

ค่าสาธารณูปโภค  ๒,๓๑๕,๓๑๐ ๒,๕๕๙,๐๔๒

ค่ารับรอง  ๑๗,๒๒๗,๒๘๓ ๘,๙๙๑,๑๑๔

ค่าประกันภัย  ๑๘๙,๖๘๗ ๒๔๔,๔๓๐

ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๓๖,๕๐๑,๔๕๐ ๓๘,๓๖๘,๐๒๕

เงินอุดหนุน  ๑๑,๒๔๘,๒๐๕ ๙,๔๕๙,๒๙๑

ค่าขนส่ง  ๒๑๑,๒๘๑ ๑๑๕,๖๓๙

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ๑,๑๐๘,๐๗๓ ๑,๐๘๐,๘๓๒

รวมค่าใช้จ่าย  ๒๓๙,๓๙๙,๑๓๖ ๒๒๗,๙๕๓,๘๐๙

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  ๘๐,๑๖๗,๔๐๖ ๘๙,๓๑๗,๓๑๔

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๖๑ ถึง ๗๒ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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. 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

ยอดยกมา ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๑๔๓,๓๗๙,๗๘๒ ๗๗๒,๙๕๑ ๑,๑๔๔,๓๕๒,๗๓๓

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิ  - - (๑๐๔,๘๗๕) (๑๐๔,๘๗๕)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำาหรับปี  - ๘๐,๑๖๗,๔๐๖ - ๘๐,๑๖๗,๔๐๖   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๒๓,๕๔๗,๑๘๘ ๖๖๘,๐๗๖ ๑,๒๒๔,๔๑๕,๒๖๔

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า ๖๑ ถึง ๗๒ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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)  สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กรชุมชน 

     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 

     ชุมความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจนการขยายผลเชื่อมโยง 

     สู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๑ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

   ค)  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน กับแผนชุมชน แผนองค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล

   ง)  สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำาแนวพระราชดำาริ 

     ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ

   จ)  สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง

 ๓)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

   และขยายผลสู่ชุมชน

 ๔)  เพื่อส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   องคก์รภาครฐั องคก์รทางสงัคม สถาบนัวชิาการ ภาคธรุกิจ เพือ่กิจกรรมพฒันาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 ๕)  ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปนี้

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

   งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

   ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

   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 และเงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนดมากกว่า ๑๒ เดือน  

   แต่จะครบกำาหนดในอีก ๑๒ เดือนข้างหน้า สำาหรับเงินฝากประจำาที่จะครบกำาหนดมากกว่า ๑๒ เดือน 

   ณ วันสิ้นงวดจะแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว

   เงินฝากประจำา วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ) 

   เงินลงทุนเผื่อขาย

   เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

   หรือเมื่ออัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง โดยได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งฝ่ายบริหารแสดงเจตจำานง 

   ที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า ๑๒ เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน 

   งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

   รับรู้ในส่วนของทุน จนกระทั่งมูลนิธิจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้น 

   ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ๒.๔ เงินสำารองจ่าย

   เงินสำารองจ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่พนักงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้สำาหรับการดำาเนินงาน 

   ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ซึ่งรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามจำานวนเงินทดรองท่ีจ่ายจริง และจะวัดมูลค่า 

   ต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด 

 ๒.๕ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลผลิตทางการแกษตร

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลผลิตทางการเกษตร คือ เงินที่มูลนิธิจ่ายให้แก่เกษตรกรสำาหรับค่าผลผลิต 

   ทางการเกษตรท่ีมูลนิธิเป็นตัวกลางรับซื้อ เพื่อนำาไปขายต่อโดยไม่แสวงหากำาไร มูลนิธิวัดมูลค่าเงินจ่าย 

   ล่วงหน้าค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยจำานวนเงินที่จ่ายจริง

 ๒.๖  เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

   เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน คือ เงินท่ีมูลนิธิจัดสรรแก่ประชาชนในพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุน 

   ตามวัตถุประสงค์ท่ีมูลนิธิกำาหนด เงินกองทุนดังกล่าวจะต้องนำามาคืนแก่มูลนิธิเม่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

   มูลนิธิจะรับรู้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน โดยวัดมูลค่าด้วยจำานวน 

   ที่มูลนิธิให้ไปหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 ๒.๗ อุปกรณ์

   อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

   ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซ้ือ อากรขาเข้า ภาษีซ้ือที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า 

   และจำานวนทีไ่ดร้บัคนืจากผูข้าย) และตน้ทนุทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรัพย ์

   น้ันอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณ 

   ที่ดีที่สุดสำาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการ 

   ที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

   มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ 

   สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่มูลนิธิ 

   และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออกจากรายการสินทรัพย์ สำาหรับค่าซ่อมแซม 

   และบำารุงรักษาอื่นๆ มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

   ค่าเส่ือมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุ 

   การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

   เครื่องตกแต่งและติดตั้ง ๕ ปี

   ยานพาหนะ ๕ ปี

   เครื่องจักรในการเกษตร ๕-๑๐ ปี

   อุปกรณ์สำานักงาน ๓-๕ ปี

   มูลนิธิมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา 

   อย่างสม่ำาเสมอ

   รายการกำาไรและขาดทนุจากการจำาหนา่ยคำานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บักบัราคาตามบญัช ี 

   และจะรวมไว้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 ๒.๗ อุปกรณ์ (ต่อ)

   ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีว่า อุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุน 

   ในการขายราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ผลขาดทุน 

   จากการลดมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ๒.๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณจากต้นทุน 

   ในการได้มาและการดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะ 

   ตัดจำาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓-๕ ปี

   ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 

 ๒.๙ ประมาณการหนี้สิน

   มูลนิธิจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซึ่งเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำาไว้  

   อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 

   จะส่งผลให้มูลนิธิต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำานวนที่ต้องจ่าย 

 ๒.๑๐ การรับรู้รายได้

   เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและรายรับจากเงินบริจาค รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงิน

   

   ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ
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๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

      พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

      บาท บาท

 เงินสดในมือ  ๒๑๔,๙๑๑ ๓๒๘,๑๕๕

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ๑๑๔,๖๕๖,๖๓๕ ๒๘,๔๗๒,๑๒๘

      ๑๑๔,๘๗๑,๕๔๖ ๒๘,๘๐๐,๒๘๓

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ ๐.๔๐-๐.๕๐ ต่อปี 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ : ร้อยละ ๐.๔๐-๐.๕๐ ต่อปี)

๔ เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

      บาท บาท

 เงินฝากประจำากับธนาคาร ๗๓๙,๗๖๕,๙๕๘ ๙๑๑,๗๔๖,๗๔๓

 เงินลงทุนเผื่อขาย ๓๐๖,๗๐๗,๓๑๔ ๒๐๐,๓๗๕,๓๘๔

 รวม    ๑,๐๔๖,๔๗๓,๒๗๒ ๑,๑๑๒,๑๒๒,๑๒๗

 เงินฝากประจำากับธนาคารท่ีจะครบกำาหนดภายใน ๑๒ เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๗๐-๑.๙๐ ต่อปี 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ : ร้อยละ ๑.๖๕-๑.๗๐ ต่อปี)

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
ปิดทองหลังพระ สืนสานแนวพระราชดำาริ



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

๔ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

 เงินลงทุนเผ่ือขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน มูลนิธิวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

 โดยใช้ราคาปิด ณ วันสิ้นปี ของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เงินลงทุนเผื่อขายมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

       เงินลงทุนเผื่อขาย

       บาท

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ  ๒๐๐,๓๗๕,๓๘๔

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี  ๔๘๔,๐๘๙,๔๑๗

 ลดลงระหว่างปี  (๓๗๘,๔๒๕,๕๖๓)

 การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  ๖๖๘,๐๗๖

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  ๓๐๖,๗๐๗,๓๑๔

๕ ลูกหนี้อื่น

      พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

      บาท บาท

  

 ดอกเบี้ยค้างรับ  ๕,๐๗๔,๙๒๒ ๔,๖๙๘,๕๑๔

      ๕,๐๗๔,๙๒๒ ๔,๖๙๘,๕๑๔
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

๖ เงินสำารองจ่าย
 

      พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

      บาท บาท

 เงินสำารองจ่ายแก่พนักงาน ๗๑๑,๙๒๔ ๙๐,๓๔๑

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ๒๔๙,๓๖๘ ๒๕,๑๕๔

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ๖,๑๔๗ ๑๗,๐๖๒

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน - ๕,๓๘๐

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ๖๑,๔๖๖ ๒,๕๕๒

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ๔๑๕,๕๔๕ ๓๗๘,๕๒๘

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๑๕,๘๓๐ -

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ๑๗,๖๖๔ ๒๑,๕๖๖

 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ๔๑,๓๖๘ ๕๙

      ๑,๕๑๙,๓๑๒ ๕๔๐,๖๔๒
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

๗ อุปกรณ์ - สุทธิ
      

      เคร่ืองตกแต่ง  เคร่ืองจักร อุปกรณ์

      และติดต้ัง ยานพาหนะ ในการเกษตร สำานักงาน รวม

      บาท บาท บาท บาท บาท
 

 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

     

 สำาหรับปีส้ินสุด     

     วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒     

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

 ซ้ือสินทรัพย์   - - ๗๓๓,๐๖๒ ๙๙๗,๕๖๐ ๑,๗๓๐,๖๒๒

 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์     

     - ทุน    - - - (๕๒๘,๓๙๑) (๕๒๘,๓๙๑)

     - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - ๕๑๖,๑๔๕ ๕๑๖,๑๔๕

 ค่าเส่ือมราคา  - (๒๒,๖๖๘) (๑๑๓,๒๘๑) (๑,๖๐๔,๐๐๔) (๑,๗๓๙,๙๕๓)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ ๓ ๒๓,๓๕๑ ๑,๓๐๖,๔๑๑ ๒,๗๙๖,๐๙๖ ๔,๑๒๕,๘๖๑

     

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒     

 ราคาทุน   ๑๑,๕๙๓,๓๑๘ ๑๒,๘๘๑,๓๑๐ ๑,๘๘๒,๙๕๓ ๑๓,๔๔๑,๙๘๖ ๓๙,๗๓๙,๕๖๗

 หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (๑๑,๕๙๓,๓๑๕) (๑๒,๘๕๗,๙๕๙) (๕๑๖,๕๔๒) (๑๐,๖๔๕,๘๙๐) (๓๕,๖๑๓,๗๐๖)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ ๓ ๒๓,๓๕๑ ๑,๓๐๖,๔๑๑ ๒,๗๙๖,๐๙๖ ๔,๑๒๕,๘๖๑
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
          บาท

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ราคาทุน       ๓๕๙,๙๐๓

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม     (๒๔๐,๒๓๗)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ     ๑๑๙,๖๖๖

  

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ     ๑๑๙,๖๖๖

 ค่าตัดจำาหน่าย      (๓๗,๐๐๑)

 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ     ๘๒,๖๖๕

  

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ราคาทุน       ๓๕๙,๙๐๓

 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม     (๒๗๗,๒๓๘)

 ราคาตามบัญชี - สุทธิ     ๘๒,๖๖๕

๙ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
        

      พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

      บาท บาท

 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ๒,๙๖๙,๗๓๐ ๒,๙๗๐,๗๕๐

 ค่าวัสดุส้ินเปลือง ๕๔๕,๑๖๗ ๑๒๐,๐๐๐

 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ  ๒,๙๖๓,๕๔๐ ๑,๓๖๒,๗๖๐

 เงินอุดหนุน   ๑,๕๑๕,๕๓๒ ๔๒,๔๙๐

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ ๑,๑๖๗,๓๑๕ ๕๔๖,๗๑๙

      ๙,๑๖๑,๒๘๔ ๕,๐๔๒,๗๑๙
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

๑๐ ภาระผูกพัน

 มูลนิธิได้ทำาสัญญาเช่าอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ สัญญานี้ถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้  

 ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวมีดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

      บาท บาท

 

 ภายใน ๑ ปี  ๘,๐๐๕,๐๐๒ ๓,๐๘๓,๒๓๒

 เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๑๔,๙๘๓,๕๓๙ ๘๕๑,๗๒๐

      ๒๒,๙๘๘,๕๔๑ ๓,๙๓๔,๙๕๒
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