




ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการและเลขาธิการ

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองประธานกรรมการ

ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ

รศ. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
กรรมการ

ดร.วิรไท สันติประภพ
กรรมการและเหรัญญิก

นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการ

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
กรรมการ

คณะกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดำาริ
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	 ม.ร.ว.ดิศนัดดา	ดิศกุล	 ประธานกรรมการ

	 รศ.	ดร.จิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 กรรมการ

	 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์	ทีขะระ	 กรรมการ

	 ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 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

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
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สารประธานกรรมการ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

(ท่านผู้หญิงบุตรี	วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ	สืบสานแนวพระราชดำาริ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้มุ่งดำาเนินการตามพันธกิจในการ

จัดต้ังองค์กรในการสืบสานแนวพระราชดำาริของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติงานท่ีสำาคัญของมูลนิธิ คือ  

การสร้างตน้แบบการประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปญัหาและพฒันา

คณุภาพชวีติ ทัง้ในระดบับคุคล ครวัเรอืน ชมุชน และโครงการ

พิเศษตามสถานการณ์ปัจจุบัน

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมและ

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

เพื่อทดลองจนสำาเร็จและได้ขยายผลไปสู่ผู้ท่ีสนใจในพื้นที่ 

ใกล้เคียง ปัจจุบันมีพื้นที่ดำาเนินการใน ๘ พื้นที่ ๑๓ จังหวัด 

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในรูปแบบการบริหารจัดการน้ำา

การอนุรักษ์ป่า สร้างอาชีพและการพัฒนาอาชีพสร้างความ

มั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดนของประเทศ 

สำาหรับการดำาเนินงานในปีนี้มีความก้าวหน้าทุกพื้นที่ 

โครงการที่สำาคัญตามสถานการณ์นั้น ได้จัดสร้างโมเดลจ้าง 

คนว่างงานไปพัฒนาแหล่งน้ำาและสร้างอาชีพใน ๓ จังหวัด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกำาลังดำาเนินการใน 

ระยะที่ ๒ จำานวน ๙ จังหวัด ในทุกภูมิภาค ในรูปแบบ 

“๔ ประสาน ๓ ประโยชน์” สำาหรับ ๔ ประสาน คือ การ

ประสานการทำางานระหว่างประชาชน ราชการ เอกชน และ

มูลนิธิฯ ส่วน ๓ ประโยชน์ คือ การฟื้นฟูแหล่งน้ำาขนาดเล็ก 

การสร้างอาชีพท่ียั่งยืน และสร้างความรู้ให้กับประชาชน 

ในพื้นที่ พร้อมกับจ้างงานคนที่ว่างงานจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) และบัณฑิตจบใหม่ที่ ไม่มีงานทำามาเป็น 

ผู้ประสานงานและอาสาสมัครช่วยขับเคล่ือนโครงการ 

นอกจากนั้น มูลนิธิฯ และสถาบันฯ ยังได้ดำาเนินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตควบคู่กับงานสร้างความรู้อันจะเป็นเคร่ืองมือ 

ให้ประชาชนได้ต่อยอดในการประกอบอาชีพอยู่กับถิ่นฐาน

บา้นเกดิ ซึง่จะเห็นไดว้า่งานทีป่ดิทองหลังพระฯ ไดด้ำาเนนิการ

ล้วนมาจากแนวพระราชดำาริ ท้ังส้ินมีเป้าหมายสูงสุดให้

ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคณุทกุภาคส่วนทีส่นบัสนนุ สง่เสรมิการทำางาน

ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และ 

หวังว่าสิ่งที่ท่านได้ร่วมกันทำาจะประสบความสำาเร็จต้อง 

ตามพระราชประสงค์ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขสืบต่อไป

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนับสนุน 

การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชดำาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มาตั้งแต่การจัดตั้งตาม 

มติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน

ในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับมูลนิธิฯ และสถาบันฯ รวม

ถึงหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ในการเผยแพร่

แนวพระราชดำาริและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือน้อมนำา 

แนวพระราชดำาริไปขยายผลในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ีปฏิบัติงานของ 

มูลนิธิฯ รวม ๑๓ จังหวัด ในทุกมิติ ทุกพื้นที่ มีผลงาน 

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำาชุมชน การปรับเปล่ียน 

จากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัย 

และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีการผลักดันให้พื้นที่ที่ดำาเนินการ

เป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพของชุมชน การสนับสนุน 

การอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ให้มีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีขอเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการรว่มสนบัสนนุการดำาเนนิงานของมูลนธิิฯ และสถาบนัฯ

ในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 

ใหม้ปีจัจยัพืน้ฐาน ในการประกอบอาชพี ควบคูก่บัการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม สรา้งงานและสรา้งอาชพี

อย่างมั่นคงต่อไป

สารปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

(นายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ)

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อรับผิดชอบพันธกิจ “จัดการความรู้ 

และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริอย่างเป็นระบบ กว้างขวาง จนเป็น

แนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ” โดยเป็นกลไกของรัฐ แต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ทำาหน้าที่ขับเคล่ือนแนวพระราชดำาริ 

และดำาเนินงานภายใต้ระเบียบของสถาบันฯ เพื่อลดข้อจำากัดของระบบราชการซึ่งเคยมีและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน 

แนวพระราชดำาริ 

สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแก่องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ ในการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดำาริ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริ ให้เกิดคลัง

ความรู้ การยกระดับความรู้ การต่อยอดชุดความรู้ใหม่  และขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการกับแผนชุมชน แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำา และช่วยเหลือทุกองค์กรให้น้อมนำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ 

ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
๒. การจัดตั้งสถาบันอบรม   
๓. การส่งเสริมการรับรู้
 และเข้าใจแนวพระราชดำาริ 
๔. การสื่อสารสาธารณะ
 และภาคีสัมพันธ์ 
๕. การบริหารจัดการ

ค่านิยมองค์กร
 
ศรัทธา    แนวพระราชดำาริ
เชื่อมั่น     ในองค์กร
ก้าวหน้า ร่วมกันทุกภาคส่วน
ยั่งยืน  โดยประชาทำาเอง

พันธกิจ 

“การจัดการความรู้
และการส่งเสริมการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำาริ
อย่างเป็นระบบ กว้างขวาง
จนเป็นแนวทางการพัฒนา
หลักของประเทศ”

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ขยายผลแนวพระราชดำาริ
ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน
แก่ประชาชน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
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๒๕๕๒

๒๕๕๓ ๒๕๕๔

๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๒

๒๕๖๑

๒๕๖๓

พื้นที่ต�นแบบ
จังหวัดน�าน

พื้นที่ต�นแบบ
จังหวัดเพชรบุรี

พื้นที่ต�นแบบ
จังหวัดขอนแก�น

พื้นที่ต�นแบบ
จังหวัดอุทัยธานี

พื้นที่นำร�อง
โครงการร�อยใจรักษ�

๔ จังหวัด
(เชียงใหม� เชียงราย
แม�ฮ�องสอน พะเยา)

พื้นที่ต�นแบบ
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต�
(ยะลา นราธิวาส ป�ตตานี)

พื้นที่ต�นแบบ
จังหวัดกาฬสินธุ�

พื้นที่ต�นแบบ
จังหวัดอุดรธานี

พื้นที่ต้นแบบ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ในปี ๒๕๖๓ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ มีการกำาหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดสำาหรับประเมินผล 

การพัฒนาในพื้นท่ีต้นแบบทุกพื้นท่ี โดยประยุกต์จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และหลักเกณฑ์

ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กำาหนดเป็น ๗ ตัวชี้วัด คือ รายได้ ผลผลิตข้าว น้ำากินน้ำาใช้ น้ำาเพ่ือการเกษตร  

หนี้สิน สุขภาพ และอัตราการว่างงาน สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

รายได้
ครัวเรือนร้อยละ ๘๐ 

มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำากว่าเส้นความยากจน

ผลผลิตข้าว
ปริมาณผลผลิตข้าว สามารถเลี้ยงคนได้ 

ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านให้บริโภคได้ตลอดทั้งปี

น้ำากินน้ำาใช้ 
ครัวเรือนไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๘๐

มีน้ำาสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค

น่าน เพชรบุรี  อุทัยธานี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น

นราธิวาส ปัตตานี

น่าน อุดรธานี  อุทัยธานี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น 

น่าน อุดรธานี เพชรบุรี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น 

ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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อัตราการว่างงาน
มีคนวัยแรงงานไม่มีงานทำา

ไม่เกินร้อยละ ๑๐

น้ำาเพื่อการเกษตร
ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนเกษตร

มีน้ำาเพียงพอสำาหรับทำาการเกษตรตลอดทั้งปี

หนี้สิน 
ครัวเรือนมีหนี้สินมากกว่า

ร้อยละ ๖๐ ของรายได้ทั้งปี

ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนทั้งหมด

สุขภาพ
ครัวเรือนมีสมาชิกเจ็บป่วย

ด้วยโรคเรื้อรังและโรคติดต่อ

ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนทั้งหมด

น่าน อุดรธานี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ปัตตานี

น่าน อุดรธานี เพชรบุรี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น 

นราธิวาส ปัตตานี

น่าน เพชรบุรี  อุทัยธานี  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น 

น่าน อุดรธานี เพชรบุรี  อุทัยธานี  กาฬสินธุ์  

ขอนแก่น  ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

หมายเหตุ : น่าน ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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นอกจากนี้ ปิดทองหลังพระฯ ยังร่วมกับคณะผู้วิจัยจาก

สถาบันการศึกษา ๓ แห่ง  คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชีย จัดทำารายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดำาริ ทั้งระดับครัวเรือนและระดับชุมชนอย่าง

เปน็รูปธรรม โดยโจทยข์องการประเมนิ คอื กระบวนการพฒันา

ของมลูนธิปิดิทองหลงัพระฯ นำาไปสูค่วามยัง่ยนืหรอืไม ่จะวดัผล

สำาเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริอย่างไร และการ 

พัฒนานั้นได้สร้างความเข้มแข็งให้กับคนและชุมชนหรือไม่

นับเป็นครั้งแรกที่มีการวิจัยเพื่อประเมินผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชดำาริทฤษฎีใหม่ (Wisdom Report) ตามหลัก

การประเมนิผลขององคก์รเพือ่ความรว่มมอืและการพฒันาทาง

เศรษฐกจิ (The Organisation for Economic Co-operation  

and Development หรือ OECD) โดยมีเกณฑ์การวัดผล ๓ 

ระดับ คือ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน โดยวัดผลทั้งระดับครัว

เรือนและชุมชนใน ๖ เรื่อง คือ

๑. การบริหารจัดการน้ำา ทั้งน้ำาอุปโภคบริโภค

 และน้ำาเพื่อการประกอบอาชีพ 

๒.  เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตพอกินตลอดปี

๓.  อาชีพ 

๔.  รายได้ครัวเรือน 

๕.  สัดส่วนหนี้สินครัวเรือน

๖.  รายได้ต่อปีพ้นเส้นความยากจน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ตัวชี้วัดของทฤษฎีใหม่ระดับครัวเรือน

น้ำ�เพื่อก�รประกอบอ�ชีพ

ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

น้ำ�อุปโภคบริโภค

มีน้ำาเพียงพอตลอดปี
ทั้งในขั้นอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน 

พอเพียง

มีน้ำาไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือนต่อปี

ยั่งยืน

มีน้ำาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือนต่อปี

อยู่รอด

มีน้ำาไม่น้อยกว่า ๘ เดือนต่อปี 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ



เกษตรกรมีปริม�ณผลผลิตพอกินตลอดปี

มีผลผลิตมากกว่า

ของเกณฑ์ผลผลิต
พอกินตลอดปี

๗๕%

อาชีพ

พอเพียง

มีอาชีพที่สร้างรายได้หลักที่ไม่ขาดทุนอย่างน้อย ๒ อาชีพ
และทำามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
รวมทั้งมีกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งแบบมีทางการรองรับ

ยั่งยืน

มีอาชีพที่สร้างรายได้หลักที่ไม่ขาดทุนอย่างน้อย ๒ อาชีพ
ทำามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีอาชีพหลักที่สร้างรายได้สูงสุด
จากการแปรรูปไม่ขาดทุนทำามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
มีตลาดขนาดใหญ่รับซื้อแน่นอน
และอยู่ในกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งแบบมีทางการรองรับ

อยู่รอด

มีอาชีพที่สร้างรายได้หลักอย่างน้อย ๒ อาชีพ
และทำามาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ร�ยได้เพียงพอและสม่ำ�เสมอ

อยู่รอด

มีรายได้ทุกเดือน
ไม่น้อยกว่า ๘ เดือนต่อปี

พอเพียง

มีรายได้ทุกเดือน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือนต่อปี

ยั่งยืน 

มีรายได้ทุกเดือน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือนต่อปี

สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนเทียบกับร�ยได้

ไม่มีหนี้สินที่เกิดจากการบริโภค
มีสัดส่วนหนี้สินที่เกิดจาก
การลงทุนต่อรายได้

ไม่เกินร้อยละ

ไม่มีหนี้สินที่เกิดจากการบริโภค
มีสัดส่วนหนี้สินที่เกิดจาก
การลงทุนต่อรายได้

มีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ

อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน

๖๐ ๕๐ ๓๐
ร�ยได้ต่อปีพ้นเส้นคว�มย�กจน

อยู่รอด

มีรายได้พ้นเส้นความยากจน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๓ ปี 

พอเพียง

มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน
ร้อยละ ๓๐
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ยั่งยืน 

มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน
ร้อยละ ๑๐๐
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ



ตัวชี้วัดของทฤษฎีใหม่ระดับชุมชน

น้ำ�อุปโภคบริโภค

พอเพียง

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีน้ำาใช้ในการประกอบอาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือนต่อปี

น้ำ�เพื่อก�รประกอบอ�ชีพ

ยั่งยืน

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีน้ำาใช้ในการประกอบอาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือนต่อปี 

อยู่รอด

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีน้ำาใช้ในการประกอบอาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๘ เดือนต่อปี 

ครัวเรือน ร้อยละ ๑๐๐
มีน้ำาอุปโภคบริโภคตลอดปี

ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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อาชีพ

พอเพียง

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีอาชีพที่สร้างรายได้หลักที่ไม่ขาดทุน
อย่างน้อย ๒ อาชีพ ทำามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และอยู่ในกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งแบบมีทางการรองรับ

ยั่งยืน

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีอาชีพที่สร้างรายได้หลักที่ไม่ขาดทุนอย่างน้อย ๒ อาชีพ 
ทำามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
มีอาชีพหลักที่สร้างรายได้สูงสุดจากการแปรรูปไม่ขาดทุน 
ทำามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี อยู่ในกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งแบบ
มีทางการรองรับและมีตลาดขนาดใหญ่รับซื้อแน่นอน

อยู่รอด

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีอาชีพที่สร้างรายได้หลักอย่างน้อย ๒ อาชีพ
และทำามาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

เกษตรกรมีปริม�ณผลผลิตพอกินตลอดปี

พอเพียง

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ ของผลผลิตพอกินตลอดปี

ยั่งยืน

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ ของผลผลิตพอกินตลอดปี

อยู่รอด

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๕ ของผลผลิตพอกินตลอดปี 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ



ร�ยได้เพียงพอและสม่ำ�เสมอ

อยู่รอด

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีรายได้ทุกเดือน
ไม่น้อยกว่า ๘ เดือนต่อปี 

พอเพียง

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีรายได้ทุกเดือน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือนต่อปี 

ยั่งยืน 

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีรายได้ทุกเดือน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือนต่อปี

สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนเทียบกับร�ยได้

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
ไม่มีหนี้สินที่เกิดจากการบริโภค
และมีสัดส่วนหนี้สิน
ที่เกิดจากการลงทุนต่อรายได้

ไม่เกินร้อยละ

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
ไม่มีหนี้สินที่เกิดจากการบริโภค 
และมีสัดส่วนหนี้สิน
ที่เกิดจากการลงทุนต่อรายได้

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้

ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ

อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน

๖๐ ๕๐ ๓๐
ร�ยได้ต่อปีพ้นเส้นคว�มย�กจน

อยู่รอด

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๕๐
มีรายได้พ้นเส้นความยากจน
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

พอเพียง

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีรายได้สูงกว่าเส้น
ความยากจนร้อยละ ๓๐
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ยั่งยืน 

ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ ๘๐
มีรายได้สูงกว่าเส้น
ความยากจนร้อยละ ๑๐๐
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ผลก�รดำ�เนินง�น
ในพื้นที่ดำ�เนินก�ร ๘ พื้นที่ ๑๓ จังหวัด

การดำาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถ 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม ๗๗๒,๒๓๐,๕๗๘ บาท จากการ 

มีน้ำาทำาการเกษตร การส่งเสริมอาชีพเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การปลูกป่า 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรวมกลุ่มบริหารจัดการตัวเอง

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ประเด็นหลักของการพัฒนา
 

พัฒนาแบบองค์รวม เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำาลาย 

(เขาหัวโล้น) ด้วยการน้อมนำาแนวพระราชดำาริทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้

ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน 

มีอาชีพทางเลือก ไม่ตัดไม้ทำาลายป่าและรักษาต้นน้ำา

เป้าหมายการพัฒนา

 ซ่อมแซมระบบน้ำาเพื่อการเกษตรก่อนส่งมอบให้

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

  ฝายเกษตร ๑๓๕ ตัว บ่อพวง ๑๓๐ บ่อ รวม ๒๖๕ โครงการ 

 พื้นที่ประโยชน์จากน้ำารวม ๒๐,๔๑๑ ไร่

 ผู้รับประโยชน์ ๑,๓๕๒ ครัวเรือน

 พัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่มีอยู่

 เช่น มะนาว ส้มเขียวหวาน และข้าวไร่

 พัฒนากลุ่มบริหารจัดการตัวเองไปสู่ความยั่งยืน

โครงก�รพื้นที่ต้นแบบบูรณ�ก�รแก้ไขปัญห�
และพัฒน�พื้นที่จังหวัดน่�นต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

รายได้ภาคการเกษตร 
๑๖๖,๕๗๖,๑๕๗.๑๔๕ บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๑,๗๙๘ ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๙๒,๖๔๕ บาท 
๑,๓๙๑ ครัวเรือน ผ่านเส้นความยากจน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๗

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ประเด็นหลักของการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างยั่งยืน โดยบริหารจัดการแหล่งน้ำาขนาดเล็กอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และแก้ไข

ปัญหาด้านสังคม แรงงานพลัดถิ่นให้กลับสู่ชุมชน พร้อมทั้งพัฒนา 

เป็นห้องเรียนปฏิบัติการทางสังคม ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้กับ 

ทุกภาคส่วน

เป้าหมายการพัฒนา

 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามการพัฒนาขั้นที่ ๒ 

 ของทฤษฎีใหม่ และผลักดันสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ 

 (การเชื่อมโยงสู่ภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 

 ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา) 

 ด้วยการให้ความรู้กับกลุ่มกองทุนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ให้สามารถเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งตลาด แหล่งทุน 

 นวัตกรรม และเทคโนโลยี

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเกษตรให้เป็น

 เกษตรแม่นยำา สร้างรายได้สม่ำาเสมอตลอดทั้งปี

 ปลูกป่าต้นน้ำาเหนืออ่างเก็บน้ำาห้วยคล้าย

 ในเขตป่าสงวนหมากแข้ง

โครงก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�อย่�งยั่งยืน
อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยคล้�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดอุดรธ�นี

รายได้ภาคการเกษตร 
๒๔,๓๑๕,๔๔๕ บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๑๔๘ ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๖๔,๒๙๔ บาท 
๑๓๕ ครัวเรือนผ่านเส้นความยากจน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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โครงก�รแผนพัฒน�ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ต�มพระร�ชดำ�ริบ้�นบ�งกลอย-โป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นหลักของการพัฒนา
 

แก้ไขปัญหา คนกับคน คนกับสัตว์ คนกับป่า ให้สามารถอยู่ร่วม

กันได้ตามแนวพระราชดำาริบ้านเล็กในป่าใหญ่และแนวพระราชดำาริ 

ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน  

พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างการรวมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชน ไม่ 

ประกอบกิจกรรมที่ส่งผลต่อการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนา

 เสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการผลิต

 ให้เต็มประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการเกษตร

 และอาชีพทางเลือกให้เกิดความต่อเนื่อง 

 ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 โดยชุมชนร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำาและการบริหารจัดการน้ำา  

 ทั้งน้ำาเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

 เพิ่มทักษะด้านการเกษตรและการเชื่อมโยง

 กับตลาดภายนอกชุมชน

รายได้ภาคการเกษตร 
๙,๖๘๔,๔๗๐ บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๑๗๘ ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๕๔,๔๐๗ บาท
๑๕๔ ครัวเรือนผ่านเส้นความยากจน
คิดเป็นร้อยละ ๘๗

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ประเด็นหลักของการพัฒนา

ดำาเนินตามแนวพระราชดำาริ คนอยู่ กับป่า ด้วยการรักษา

ทรัพยากรป่าไม้ สร้างป่าเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแนวกันชน

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างอาชีพ

เป้าหมายการพัฒนา
 ส่งเสริมปลูกไม้ผล ไม้ เศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น และไม้ป่า 

 ตามแนวทาง ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ร่วมกับ 

 หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ 

 สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 “ท่องเที่ยวตำาบลแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม”

 ขุดสระเก็บน้ำาในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม ๘๑ บ่อ

 กักเก็บน้ำาได้ ๕๙,๗๔๑ ลูกบาศก์เมตร  

 กระจายน้ำาในพื้นที่ ๑,๓๑๘ ไร่

 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการฯ ๒๑,๖๐๐ ไร่

 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงก�รพื้นที่ต้นแบบบูรณ�ก�รแก้ไขปัญห�
และพัฒน�พื้นที่ตำ�บลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธ�นี
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

รายได้ภาคการเกษตร 
๖๐,๓๗๗,๙๐๗ บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๓๖๖ ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๖๔,๙๖๗ บาท
๒๗๓ ครัวเรือนผ่านเส้นความยากจน
คิดเป็นร้อยละ ๗๕

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

27



โครงก�รพัฒน�แก้มลิงหนองเลิงเปือย
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  จังหวัดก�ฬสินธุ์ 

ประเด็นหลักของการพัฒนา

ปรับสภาพธรรมชาติหนองน้ำาให้เกิดความสมดุล เกษตรกรมี 

น้ำาใช้ตลอดทั้งปี  โดยนำาแนวพระราชดำาริแก้มลิงและแนวพระราชดำาริ

ทีเ่กีย่วขอ้งมาประยกุตใ์ช้ เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติประชาชนใหส้ามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนา

 สร้างอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมด้วย 

การปลูกผักตลอดปี ให้เกิดเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนที่มีรายได้ 

อย่างต่อเนื่อง

 พัฒนาทักษะและความรู้เกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตร 

ที่ได้มาตรฐาน สามารถจำาหน่ายตลาด Modern Trade และตลาด 

ภายนอกได้

รายได้ภาคการเกษตร 
๖๙,๙๙๑,๐๖๗ บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๑,๐๑๐ ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๖๙,๒๙๘ บาท
๖๐๕ ครัวเรือนผ่านเส้นความยากจน
คิดเป็นร้อยละ ๖๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ประเด็นหลักของการพัฒนา

นำ าประสบการณ์และองค์ความรู้ การพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาริ จากพื้นท่ีต้นแบบปิดทองหลังพระฯ มาสู่การปฏิบัติ 

ตามยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนราชการ และภาคเอกชน ในการ

พัฒนาและจัดหาน้ำาให้กับหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน ในตำาบลทุ่งโป่ง

เป้าหมายการพัฒนา

 สร้างระบบกระจายน้ำาในแปลงเกษตร 

 ทั้งระบบน้ำาหยดในแปลงเกษตร 

 พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบบาดาลเพื่อการเกษตร   

 สามารถพัฒนาระบบน้ำาให้มีน้ำาใช้ได้ตลอดทั้งปี 

 ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำาห้วยยาง ๑๓ ตัว 

 จากเป้าหมาย ๑๕ ตัว 

 เพื่อส่งน้ำาได้เต็มประสิทธิภาพ 

 พัฒนาทักษะเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชผล

 ทางเกษตรที่มีคุณภาพ บริหารจัดการพื้นที่

 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างการรวมกลุ่ม  

 เพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชน

โครงก�รพัฒน�และจัดห�น้ำ�ตำ�บลทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น

รายได้ภาคการเกษตร 
๓๘,๓๐๘,๘๗๔ บาท

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๖๒๕ ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๖๑,๒๙๔ บาท
๔๑๙ ครัวเรือนผ่านเส้นความยากจน
คิดเป็นร้อยละ ๖๗

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ประเด็นหลักของการพัฒนา
 

  หารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำาริ ในพื้นที่การค้า

และการลำาเลียงยาเสพติดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้น ให้ประชาชนในพื้นที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

สามารถสร้างรายได้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการลด ละ เลิก ปัญหา 

ยาเสพติด
      
เป้าหมายการพัฒนา 

 คัดเลือกพื้นที่และสำารวจข้อมูล 

 (บ้านแม่ก๋อน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ บ้านหัวแม่คำา

 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย บ้านห้วยสา ต.ร่มเย็น

   อ.เชียงคำา จ.พะเยา)

 แก้ปัญหาที่ประชาชนต้องการเร่งด่วน

 พัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพื่อการเกษตร

 โดยการซ่อมแซมฝายเดิม สร้างระบบกระจายน้ำาและบ่อเก็บน้ำา

 ทำาให้ราษฎรมีน้ำากินน้ำาใช้ทุกหลังคาเรือนและน้ำาการเกษตร

 มากกว่า ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๓

 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างแหล่งอาหารครัวเรือน 

 เสริมศักยภาพการผลิตกาแฟในพื้นที่

โครงก�รพัฒน�ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ต�มพระร�ชดำ�ริพื้นที่ช�ยแดนภ�คเหนือ (เชียงใหม่ เชียงร�ย พะเย�)

ผู้รับประโยชน์ 
๖๖๗ ครัวเรือน  

พื้นที่รับประโยชน์ 
๑,๔๑๓ ไร่

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพิเศษ

33

โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค้�เกษตรให้มีคุณภ�พ
ต�มศ�สตร์พระร�ช�ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
(โครงก�รทุเรียนคุณภ�พ)

เปรียบเทียบกับผลก�รดำ�เนินง�นในปี ๒๕๖๒ ได้ทุเรียนเกรดส่งออก AB เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๒ 
และปัญห�หนอนเจ�ะทุเรียนลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๓ 

ร�ยได้เกษตรกร

๑๐๑,๐๙๑,๐๔๘ 

๑๔๑,๒๖๗,๕๐๕

ผลผลิตที่ได้ (กก.)

๑,๕๘๘,๙๑๔

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๓

๑,๖๘๗,๕๔๓

ผลการดำาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ในปี ๒๕๖๓ มี

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๖๔๕ คน (ยะลา ๔๔๗ คน

ปัตตานี ๗๗ คน นราธิวาส ๑๒๑ คน) ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิต 

ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มีปริมาณ

ทุเรียนส่งตลาด ๑,๖๘๗ ตัน ขายให้โครงการฯ ๙๘๗ ตัน  

และขายนอกโครงการฯ ๗๐๐ ตัน รายได้ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร 

รวม ๑๔๑ ล้านบาท

ข�ยในโครงก�รฯ เฉลี่ย ข�ยนอกโครงก�รฯ เฉลี่ย

ปี ๒๕๖๒ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ปี ๒๕๖๓

๔๖๗๑ ๗๗๘๘ บาท/กก.บาท/กก. บาท/กก.บาท/กก.

บาท บาท

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๐

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ได้รับมอบหมายให้ “สร้างคนและ 

ระบบการพัฒนา” ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในพระดำาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา 

เทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพัิชร มหาวชัรราชธดิา ดว้ยการจดัทำาโครงการอบรมและฝึกปฏิบัตกิารประยกุตใ์ชแ้นวพระราชดำาริ

ในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำาเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) 

เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยราชการ ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาท้องที่ ฯลฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา 

ผลการอบรม รวม ๖,๕๖๕  คน

 อบรมและฝึกปฏิบัติการประยุกต์
 ใช้แนวพระราชดำาริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้า
 และการลำาเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ 
 ๗๒ รุ่น ๗๒ อปท.  ๔,๑๓๘ คน
 อบรมการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญา
 ของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๓๗ อปท. ๑,๐๐๔ คน
  ราษฎรมีส่วนร่วมกับการพัฒนาร่วมกับราชการ ในการป้องกัน
 ขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศ
 ตามช่องทางของหมู่บ้านในพื้นที่พัฒนา
 สามารถลดจำานวนการขนยาเสพติดของพ่อค้ารายใหญ่ได้ถึงร้อยละ ๖๓ จากปี ๒๕๖๒

พื้นที่ ๑๑๙ ตำาบล ๑๙ อำาเภอ ๔ จังหวัด

เชียงใหม่
พะเยา

แม่ฮ่องสอน

เชียงราย

โครงก�รประยุกต์ใช้แนวพระร�ชดำ�ริในพื้นที่ที่มีปัญห�ก�รค้�
และก�รลำ�เลียงย�เสพติด บริเวณจังหวัดช�ยแดนภ�คเหนือ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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จังหวัดเชียงใหม่
อำาเภอแม่อาย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายลำาห้วยแม่นาวาง ตำาบลสันต้นหม้ือ  
อำาเภอฝาง โครงการซ่อมแซมฝายและปรับปรุงระบบส่งนำ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค บ้านหนองขวาง ตำาบลแม่งอน  
อำาเภอไชยปราการ โครงการสร้างบ่อพักนำ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อท่ี ๑ บ้านใหม่หนองบัว ตำาบลหนองบัว  
  โครงการสร้างบ่อพักนำ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อท่ี ๒ บ้านใหม่หนองบัว ตำาบลหนองบัว 
อำาเภอเชียงดาว โครงการสร้างฝายชะลอนำ้าแม่ลุ บ้านหัวทุ่ง ตำาบลเชียงดาว 
  โครงการสร้างฝายและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ออน ตำาบลปิงโค้ง  
  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก ตำาบลปิงโค้ง  
อำาเภอเวียงแหง โครงการปรับปรุงระบบนำ้าและวางระบบท่อประปา บ้านหลักแต่ง หมู่ท่ี ๑ บ้านหลักแต่ง ตำาบลเปียงหลวง 
  โครงการปรับปรุงระบบนำ้าและวางระบบท่อประปา บ้านห้วยไคร้ หมู่ท่ี ๕ บ้านห้วยไคร้ใหม่ ตำาบลเปียงหลวง
  
จังหวัดเชียงราย 
อำาเภอแม่สาย โครงการสร้างฝายนำ้าล้นกล่องเกเบ้ียน บ้านปางห้า ตำาบลเกาะช้าง  
  โครงการสร้างฝายชะลอนำ้าแบบไม่ถาวร จุดท่ี ๑ บ้านป่าแดง ตำาบลเกาะช้าง 
  โครงการสร้างฝายชะลอนำ้าแบบไม่ถาวร จุดท่ี ๒ บ้านป่าแดง ตำาบลเกาะช้าง 
  โครงการสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง ตำาบลเกาะช้าง  
  โครงการพัฒนาระบบนำ้าประปาภูเขาเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร บ้านมูเซอผาฮ้ิิ้ ตำาบลโป่งงาม 
  โครงการซ่อมแซมฝายขุนนำ้าโป่งเพ่ือการเกษตร บ้านโป่งเหนือ ตำาบลโป่งงาม 
  โครงการวางท่อนำ้าอุปโภคบริโภค บ้านห้วยไร่ ตำาบลแม่ไร่ 
  โครงการก่อสร้างฝายหินก่อและระบบท่อส่งนำ้า บ้านดงสุวรรณ ตำาบลสันทราย  
อำาเภอแม่ฟ้้าหลวง โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือปรับปรุงระบบนำ้าสำาหรับอุปโภคบริโภค บ้านพญาไพรลิทู่ ตำาบลเทอดไทย 
อำาเภอเชียงของ โครงการวางระบบท่อส่งนำ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในครัวเรือน บ้านเวียงหมอก ตำาบลห้วยซ้อ  
  โครงการวางระบบท่อส่งนำ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในครัวเรือน บ้านเมืองกาญจน์ ตำาบลริมโขง 
อำาเภอเชียงแสน โครงการก่อสร้างระบบนำ้าเพ่ือการเกษตร บ้านสวนดอก ตำาบลบ้านแซว

จังหวัดพะเยา 
อำาเภอภูซาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหล่าย ตำาบลสบบง 
  โครงการติดต้ังโซลาร์เซลล์และวางระบบท่อในหมู่บ้าน บ้านฮิ้วก ตำาบลภูซาง  
  โครงการติดต้ังโซลาร์เซลล์และวางระบบท่อในหมู่บ้าน บ้านคอดยาว ตำาบลทุ่งกล้วย 
อำาเภอเชียงคำา โครงการปรับปรุงระบบส่งนำ้า บ้านประชาภักดี ตำาบลร่มเย็น 

จังหวัดแม่ฮ่ิ้องสอน 
อำาเภอแม่สะเรียง โครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค
  บ้านเสาหิน หมู่ท่ี ๑ (หย่อมบ้านก่ิวและบ้านแม่ต๊อบ)

ตัวอย่างโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าขนาดเล็กท่ี อปท. และมูลนิธิฯ จัดซ้ือวัสดุให้ ราษฎรสละแรงงานในพ้ืนท่ี อปท. ๒๖ แห่ง 

นำาความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีจริง และเสนอโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในหมู่บ้านนำาร่อง 

(Quick win) ๒๖ โครงการ ครัวเรือนรับประโยชน์กว่า ๓,๙๐๐ ครัวเรือน พ้ืนท่ีรับประโยชน์กว่า ๑๑,๕๐๐ ไร่

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ



โครงก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมฐ�นร�ก
เพื่อบรรเท�ผลกระทบจ�ก COVID-๑๙

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะแรงงานที่ถูกเลิกจ้างและเกษตรกร จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙ โดยการสร้างโอกาสการทำางานในภูมิภาคและชนบท พร้อมท้ังเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเกษตร 

ตามแนวพระราชดำาริ รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชนบท ด้วยการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำา 

และอาชีพการเกษตร

การดำาเนินงานเริ่มจาก ๓ จังหวัดพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ คือ อุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ก่อนจะขยายผล

ไปท้องที่อื่นๆ ต่อไป 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและอ�ชีพ

๑๐๗ โครงการ
(๔๓ อำาเภอ)

พื้นที่
รับประโยชน์จากน้ำา

 ๓๐,๙๐๐ ไร่

ครัวเรือน
รับประโยชน์

๕,๓๒๕ ครัวเรือน

คาดการณ์รายได้
ของเกษตรกร 

๒๑๗ ล้านบาทต่อปี 
(เฉลี่ย ๗,๐๐๐ บาท/ไร่) 

การจ้างแรงงาน
รวม ๓๖๙ คน

(ร้อยละ ๙๗ ประสงค์
จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมต่อ) 

อุดรธานี

๒๔ โครงการ (๑๑ อำาเภอ)     

พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐,๐๕๒  ไร่      

ผู้รับประโยชน์ ๑,๓๑๘  ครัวเรือน   

จ้างแรงงาน ๙๔  คน

ขอนแก่น

๔๖ โครงการ (๑๙ อำาเภอ)     

พื้นที่รับประโยชน์ ๑๑,๑๑๘  ไร่      

ผู้รับประโยชน์ ๑,๘๙๒ ครัวเรือน   

จ้างแรงงาน ๑๔๕  คน

กาฬสินธุ์ 

๓๗ โครงการ (๑๓ อำาเภอ)

พื้นที่รับประโยชน์ ๙,๘๒๐ ไร่      

ผู้รับประโยชน์  ๒,๑๑๐ ครัวเรือน   

จ้างแรงงาน ๑๓๐ คน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ



 พึงพอใจในทุกพื้นที่
 

ผลการศึกษาการรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อการดำาเนินงานของปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่ต้นแบบ 

๗ พื้นที่ ๙ จังหวัด ซ่ึงศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำาขึ้นในปี ๒๕๖๓ สาระสำาคัญพบว่า ทุกพื้นที่ 

มีความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๓๘ - ๒.๘๕ จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

น่าน
พึงพอใจมาก
(คะแนนเฉล่ีย ๒.๓๘)

เพชรบุรี
พึงพอใจมาก

(คะแนนเฉล่ีย ๒.๗๒)

อุดรธานี
พึงพอใจมาก
(คะแนนเฉล่ีย ๒.๔๐)

กาฬสินธ์ุ
พึงพอใจมาก
(คะแนนเฉล่ีย ๒.๗๐)

ขอนแก่น
พึงพอใจมาก
(คะแนนเฉล่ีย ๒.๕๓)

อุทัยธานี
พึงพอใจมาก

(คะแนนเฉล่ีย ๒.๔๖)

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พึงพอใจมาก (คะแนนเฉล่ีย ๒.๘๕)

ปัตตานี

นราธิวาส

ยะลา

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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๕  อันดับความพึงพอใจในแต่ละพื้นที่

น่าน

๑. นำ้าด่ืมนำ้าใช้  ๒.๖๕

๒. นำ้าใจไมตรีของคนในหมู่บ้าน ๒.๕๘

๓. ทรัพยากรธรรมชาติ/สภาพแวดล้อม ๒.๕๗

๔. ความสุขของตนและครอบครัว ๒.๔๘ 

๕. ความรู้ในการประกอบอาชีพ ๒.๔๗

อุดรธานี

๑. นำ้าใจไมตรีของคนในหมู่บ้าน ๒.๖๔

๒. การดูแลหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ ๒.๖๒

๓.  ความสุขของตนและครอบครัว ๒.๕๘

๔. ความรู้ในการประกอบอาชีพ ๒.๕๘

๕. ผลผลิต ๒.๔๔

 

เพชรบุร ี

๑. ความสุขของตนและครอบครัว ๒.๘๓

๒. นำ้าด่ืมนำ้าใช้ ๒.๘๑

๓. ความรู้ในการประกอบอาชีพ ๒.๗๘

๔. วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ๒.๗๖

๕. ผลผลิต ๒.๗๑

อุทัยธานี

๑. ความสุขของตนและครอบครัว ๒.๗๔

๒. ความรู้ในการประกอบอาชีพ ๒.๗๑

๓. นำ้าใจไมตรีของคนในหมู่บ้าน ๒.๖๔

๔. การดูแลหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ ๒.๖๔

๕. ผลผลิต ๒.๕๙

*** หมายเหตุ  
ความหมายของระดับค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
๑.๐๐-๑.๖๖ พึงพอใจน้อย
๑.๖๗-๒.๓๓ พึงพอใจปานกลาง
๒.๓๔-๓.๐๐    พึงพอใจมาก

กาฬสินธุ์

๑. นำ้าใจไมตรีของคนในหมู่บ้าน ๒.๘๘

๒. การดูแลหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ ๒.๘๘

๓. ความสุขของตนและครอบครัว ๒.๘๓

๔. ความรู้ในการประกอบอาชีพ ๒.๘๓

๕. วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ๒.๗๙

ขอนแก่น

๑. ความรู้ในการประกอบอาชีพ ๒.๗๓

๒. ความสุขของตนและครอบครัว ๒.๗๒

๓. การดูแลหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ ๒.๖๙

๔. นำ้าใจไมตรีของคนในหมู่บ้าน    ๒.๖๐

๕. ผลผลิต ๒.๕๘

สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

๑. การดูแลหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ๒.๙๒

๒. ความสุขของตนและครอบครัว ๒.๙๑

๓. นำ้าใจไมตรีของคนในหมู่บ้าน    ๒.๙๐

๔. ผลผลิต ๒.๙๐

๕. ความรู้ในการประกอบอาชีพ ๒.๘๙

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�ร

ข้อมูลข่าวสารที่มีการรับรู้มากที่สุดในทุกพื้นที่ คือ ความรู้

ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ ๗๖) แนวพระราชดำาริ (ร้อยละ 

๖๕.๕) การจัดกิจกรรมต่างๆ (ร้อยละ ๕๓.๘) ผลงานของปิดทอง

หลังพระฯ (ร้อยละ ๓๙.๗) และผลผลิตของกลุ่มต่างๆ (ร้อยละ 

๔๑.๔) โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ มาจากแหล่งข้อมูลหลัก ๔ แหล่ง

คือ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาของปิดทองหลังพระฯ เสียง

ตามสายของหมู่บ้าน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน คนในหมู่บ้าน และ

จดหมายข่าวปิดทองหลังพระฯ

ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัยงัได้

ศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-๑๙ และศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของคนในพื้นที่ 

ปิดทองหลังพระฯ พบว่า หากเกิดวิกฤตแบบโควิด-๑๙ ขึ้นอีก

ส่วนใหญ่คิดว่าสามารถอยู่รอดได้ เนื่องจากมีแหล่งอาหาร 

ของตนเอง พึ่งพาตนเองได้ มีความพอเพียง มีปัจจัยพร้อม  

มีความรู้ ด้านเกษตร และมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้

ร้อยละ

๕๗.๑๐

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐

๐

แนวพระราชดำาริ

สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้๗๖.๗๐

๘๑.๑๐
๗๒.๕๐

๖๖
๕๔.๒๐

๕๔.๗๐

น่าน

อุดรธานี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

ร้อยละ

๕๔.๗๐

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐

๐

ผลงานของปิดทองหลังพระฯ

สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๕๖.๗๐๔๙.๕๐

๓๓.๑๐

๒๙.๓๐๑๙.๘๐

๒๐.๘๐

น่าน

อุดรธานี

เพชรบุรี

อุทัยธานี
กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

ร้อยละ

๖๑.๘๐

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐

๐

ผลผลิตของกลุ่มต่างๆ

สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๖๕.๓๐

๒๗.๔๐

๔๖.๓๐

๒๓.๖๐

๑๙.๘๐

๑๗

น่าน

อุดรธานี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

ร้อยละ

๖๔.๖๐

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐

๐

สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๘๘.๗๐
๗๘.๙๐

๙๐.๖๐

๙๖.๓๐

๙๕.๘๐๙๐.๖๐

น่าน

อุดรธานี
เพชรบุรี

อุทัยธานี

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

ร้อยละ

๗๔.๔๐

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐

๐

ความรู้ในการประกอบอาชีพ

สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๘๘

๗๕.๘๐

๘๓.๘๐

๖๕.๔๐

๘๒.๓๐น่าน

อุดรธานี

อุทัยธานี

กาฬสินธุ์ ขอนแก่นเพชรบุรี

๖๔.๒๐

ร้อยละ

๗๑.๓๐

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐

๐

การจัดกิจกรรมต่างๆ

สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๖๔.๗๐

๕๑.๖๐

๕๕.๖๐

๔๓.๓๐

๒๕

น่าน

อุดรธานี

อุทัยธานี

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

เพชรบุรี

๔๑.๕๐

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รจัดก�รคว�มรู้

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ คือ สร้างความรู้การพัฒนาตามแนว

พระราชดำาริที่ใช้ได้ผลในเชิงพื้นที่ และเสริมสร้างความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป สนับสนุนการนำาไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำารงชีวิตให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  

มุ่งเน้นการวัดผลสัมฤทธ์ิ การสร้างความรู้ และการขยายผลการพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาริในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  โดยมีการดำาเนินงาน ๖ โครงการ

การสร้างชุดความรู้การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 แนวปฏิบัติของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา 

 พื้นที่ตามศาสตร์พระราชา

  สืบสาน ต่อยอด การบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนา 

 ธุรกิจชุมชน กรณีพื้นท่ีต้นแบบโครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน 

 อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี

พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมสำาหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
หน่วยงานราชการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และหลักสูตรการเรียนการสอนสำาหรับสถาบันการศึกษา

  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับชุมชน

  หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาสาสมัครพัฒนา/พนักงาน 

 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อบรรเทาผลกระทบ 

 จากภาวะการว่างงานที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID–๑๙  

  หลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำาแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 ที่มีคุณภาพ  

  หลกัสตูรการสง่เสรมิอาชพีดา้นการเกษตร (การปลกูมะพรา้วน้ำาหอม

   การปลูกข้าวโพดหวาน และการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำา)   

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้แนวพระราชดำาริ

จัดฝึกอบรม ๕ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมทั้งประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ หน่วยงานภาค

รัฐที่ร่วมดำาเนินการ ๖,๕๖๕ คน และมีหมู่บ้านที่จัดทำาแผนชุมชน ๕ หมู่บ้าน 

  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับชุมชน ๕๔ คน

  อบรมและปฐมนิเทศแรงงานภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

 เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-๑๙ รวม ๓๖๙ คน

  อบรมและฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้า

 และการลำาเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ ๔,๑๓๘ คน

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ ๕ หมู่บ้าน 

 (บ้านป่าเหียก ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว บ้านแม่ก๋อน ต.ทุ่งข้าวพวง

  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ บ้านหล่าย ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 

 บ้านเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงของ จ.เชียงราย)  

  อบรมการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑,๐๐๔ คน

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรที่นำาความรู้จากสถาบันฯ ไปประยุกต์ใช้

เครือข่ายเมล็ดพันธ์ุพ้ืนบ้านตำาบลแก่นมะกรูด สามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่มีความต้องการเก็บรักษา 

เมล็ดพันธุ์พืชพื้นถิ่นของชุมชนเป็นเครือข่ายทั่วทั้งจังหวัดอุทัยธานี  

ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

  ติดตามผลการดำาเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์  

  จัดทำาระบบการติดตามประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่า

 ของการจัดการงบประมาณ 

  สำารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ต้นแบบ ผ่าน Mobile Application และ 

 Webpage ในรูปแบบ Big Data ที่วัดผลและติดตามได้อย่าง Real Time 

  สำารวจเพื่อประเมินผลกระทบจาก COVID-๑๙  ในพื้นที่ต้นแบบ ประชาชนในพื้นที่ 

 ๑,๑๙๒ ครัวเรือน  

เผยแพร่ความรู้และสร้างความรู้ใหม่

  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เงิน เงิน เงิน การจัดการการเงินและการลงทุนแบบชาวบ้าน”

  โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยหลังวิกฤต COVID-๑๙ ในบทบาทของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ



43

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นประช�สัมพันธ์

สร้างการรับรู้ รวม ๗๕๑,๒๙๔,๗๓๓ ครั้ง ผ่านส่ือมวลชน ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และโซเชียลมีเดีย 

รวม ๑๕๕ สำานัก จากการผลิตและเผยแพร่งาน รวม ๒,๙๒๕ ชิ้น ตามแผนส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจแนวพระราชดำาริ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ รวมทั้งผลการดำาเนินงานของปิดทองหลังพระฯ 

ตามหลักการประเมินความคุ้มค่าทางสื่อ คิดเป็นการลงทุน ๑ บาท สามารถสร้างการรับรู้ได้ ๓๐  ครั้ง  

สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์

วิทยุ
๓ สำานัก ๑๖๑ ข่าว

การรับรู้  Na

สื่อสิ่งพิมพ์
๑๔ สำานัก ๒๐๕ ข่าว

การรับรู้
๓๙๙,๓๐๐,๐๐๐ ครั้ง

โทรทัศน์
๑๘ สำานัก ๘๐ ข่าว 

การรับรู้
๑๒,๒๙๒,๙๗๗ ครั้ง

โซเชียลมีเดีย
๑๒๐ สำานัก ๒,๔๗๙ ข่าว

การรับรู้
๓๓๙,๗๐๑,๗๙๖ ครั้ง

ช่องทางการสื่อสาร
  โทรทัศน์

    รายการ “FinD มีตังค์” ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

    “วิกฤตรัตนโกสินทร์” เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ๑๔ ช่อง

    “ใจไม่ท้อ คนไม่ถอย” ออกอากาศทางช่อง GMM๒๕

  วิทยุ

    สารคดีวิทยุ  สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดปัตตานี 

    รายการ “ชุมชนต้นแบบ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องสืบสานแนวพระราชดำาริ” 

   สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายทั่วประเทศ 

  สื่อสิ่งพิมพ์

    จดหมายข่าวปิดทอง 

    เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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  สื่อออนไลน์

    “เสียงจากแผ่นดิน” เพจเฟซบุ๊กข่าวสดและเครือมติชน (ประชาชาติธุรกิจ เทคโนโลยีชาวบ้าน และ FEED)

    สารคดีสั้น “ไม่ท้อ ไม่ถอย” 

    พอดคาสต์ (Podcast) ๓ รายการ (รับชมผ่านแอปพลิเคชัน ๑๐ แอปพลิเคชัน Youtube 

   และเว็บไซต์ THE STANDARD)

    สารคดีสั้น ชุด “เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง” 

    โซเชียลมีเดียของปิดทองหลังพระฯ  (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม)

  สื่อมวลชนสัญจร (๘ ครั้ง) 

  มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๕ ครั้ง)

  ป้ายประชาสัมพันธ์  

   ติดตั้งในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ทั้ง ๗ พื้นที่

  การศึกษาดูงาน

   เกษตรกรศึกษา

   เยาวชน

  การสร้างเครือข่ายเยาวชน

   “การสื่อสารเพื่อเสริมศักยภาพเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

  การแถลงข่าว

   แถลงผลการดำาเนินงานประจำาปีถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์  

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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ปรับรูปแบบการติดตามและประชุม

เป็นระบบการประชุมทางไกล 

ระหว่างสำานักงานส่วนกลางที่

กรุงเทพมหานครกับพื้นที่ดำาเนินการ

ทั้งหมด

พัฒนาการสำารวจ

ข้อมูลเศรษฐกิจ–สังคม 

เข้าสู่ระบบ Platform online 

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล

และลดการเก็บเอกสาร 

โดยสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่

พัฒนาระบบการเบิกจ่ายให้เสถียร

ผ่านระบบ Intranet 

จัดทำาระบบรวบรวม

ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบ

พัฒนารูปแบบฐานข้อมูล

ภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่

พัฒนาบุคลากรโดยฝึกทักษะ

การใช้เทคโนโลยีในการสำารวจ

และปฏิบัติงานพื้นที่ชนบท 

และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้านภูมิศาสตร์ (GIS)

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลในการจัดการโครงการฯ เน้นการบริหารจัดการและ 

ควบคุมภายใน ให้การดำาเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยสะดวก คล่องตัว รวมทั้งสามารถประเมินผลสำาเร็จขององค์กร 

ตามพันธกิจ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ



รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
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แผนปฏิบัติก�รบูรณ�ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�
ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕)

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ต้นแบบเดิมให้ไปสู่ความยั่งยืน 

   สามารถรองรับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานที่ ๒
การพัฒนาชุมชน รวมกลุ่มพึ่งพากันเองได้ (พอเพียง)
 พัฒนาและเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
 เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตชุมชน
 ยกระดับผลผลิตและพัฒนาศักยภาพทุนเดิมชุมชน
 พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ ๑
การพัฒนาครัวเรือน พึ่งตนเองได้ (อยู่รอด) 
 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำา ดิน ป่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ส่งเสริมการต่อยอดกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
 ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาชุมชน

แผนงานที่ ๓
การเชื่อมโยงสู่ภายนอก (ยั่งยืน)
 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม
 ทำาแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
 ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

แผนงานที่ ๔
การสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่ ๑
 พัฒนาศักยภาพผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต้นแบบ
 สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ชุมชน
 ติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒ 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้

แนวพระราชดำาริในพื้นที่

ที่มีปัญหาความมั่นคงของประเทศ 

แผนงานที่ ๑ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ
ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดชายแดนภาคใต้

 พัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่

 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำา ดิน

 ถ่ายทอดความรู้และจัดตั้งกองทุนปัจจัยการผลิต

 พัฒนาและเสริมศักยภาพการรวบรวมและกระจายผลผลิต

 แปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

 พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนงานที่ ๒
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้า
และการลำาเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ

 เรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ “โครงการร้อยใจรักษ์”

 ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของ อปท.ที่มาเรียนรู้แล้วนำาไปประยุกต์ใช้จริง

 บูรณาการงานพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำาริและเสริมสร้างความสามารถ

 ของบุคลากรภาครัฐ อปท. และผู้นำาชุมชนในการร่วมมือกันขับเคล่ือน

 ติดตามการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบนิเทศและสนับสนุนการพัฒนา

 ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ โดยอนุกรรมการและคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ ๓ 
แผนงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 
ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ๓ จังหวัด
  
   เชียงใหม่  เชียงราย  พะเยา

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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แนวทางการพัฒนาที่  ๓   

การบริหารจัดการเพื่อขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม

และสภาพแวดล้อม

แผนงานที่ ๓
การบริหารจัดการและสนับสนุนการขยายผลการพัฒนา

 สนับสนุนการขยายผลการพัฒนาร่วมกับภาคี 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานที่ ๒
แผนงานสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 สร้างความเข้าใจแนวพระราชดำาริและการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

 ส่งเสริมเพื่อนำาแนวพระราชดำาริสู่การปฏิบัติ

 ประเมินทัศนคติต่อการดำาเนินงานโครงการเพื่อรับทราบและปรับปรุงผลการทำางาน

แผนงานที่ ๑ 

การจัดการความรู้และประเมินผล

 ปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 ติดตามประเมินผลและพัฒนาองค์ความรู้

 เชื่อมโยงองค์ความรู้ให้แก่พื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผล

 จัดระบบการอบรม เพื่อสร้างนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ

 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพื้นที่

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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      ล้านบาท

๑)  เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำานวน ๑,๑๙๕ ล้านบาท 

 เหลือสะสมมาจาก 

 ๑.๑  รับโอนภารกิจและงบประมาณจากสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ๓๔๐ 

  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓

 ๑.๒ แผนจากการใช้จ่ายตามโครงการอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  ๘๕๕

  โดยมีผลงานบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ที่กำาหนดไว้ทุกตัวชี้วัด ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔–๒๕๖๓   

๒) แผนการใช้จ่ายเงินสะสมคงเหลือ จำานวน ๑,๑๙๕ ล้านบาท 

 ๒.๑  คณะกรรมการสถาบันฯ และคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ อนุมัติให้ดำาเนินงานตาม ๔๐๗

  โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำาริ 

  เพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำาขนาดเล็ก

  โดยการจ้างงานผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่กลับภูมิลำาเนาเดิม 

  มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จัดซื้อวัสดุให้ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำาสละแรงงาน

  ดำาเนินการซ่อมแซมร่วมกับผู้ที่ได้รับจ้างงาน และเมื่อได้น้ำาแล้ว มีการส่งเสริมการเกษตรต่อยอด

  เพื่อให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน ดำาเนินการในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ทุกภูมิภาค

  เน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

แผนการใช้จ่ายเงินสะสมคงเหลือ
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ และ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีน�คม ๒๕๖๔

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
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      ล้านบาท 

 ๒.๒ คณะกรรมการสถาบันฯ และคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ๑๙๑

  ได้อนุมัติเงินสะสมจำานวน ๑๙๑ ล้านบาท ให้นำาไปใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ (ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕)

  ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำานวน ๒๘๕.๕๘ ล้านบาท 

  แต่สถาบันฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพียงแค่ ๙๔.๕๘ ล้านบาท 

  (เฉพาะการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคเหนือที่มีสถานการณ์ยาเสพติด)  

 

 ๒.๓  คณะกรรมการสถาบันฯ และคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  ๕๙๗

  รับทราบแผนการใช้เงินสะสมที่เหลือจำานวน ๕๙๗ ล้านบาท โดยจะนำาไปใช้จ่ายในภารกิจ

  ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันฯ ตามแผนปฏิบัติการ ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

  รวม ๕ ปี ซึ่งคณะกรรมการสถาบันฯ ได้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานขององค์กรในอนาคต

  ตามภารกิจและงบประมาณ ดังนี้ 

        ๒.๓.๑ การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) จำานวน ๓๖๗ ล้านบาท 

     (๑) พื้นที่ต้นแบบที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง จำานวน ๔๓ หมู่บ้าน   ๑๑๙

    (๒) จัดตั้งและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ๑๙๕ 

     พัฒนาผลิตภัณฑ์ของพื้นที่เป้าหมาย ๕ ชนิด ใน ๑๒ หมู่บ้าน 

     ลดการพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐบาล   

    (๓) พื้นที่ต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมส่งมอบให้ชุมชนและหน่วยงานฯ หมู่บ้าน    ๑๓

    (๔) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่  ๔๐

     พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎรตามโครงการ รวมทั้งการผลิตสินค้า

     การเกษตรให้สามารถลดต้นทุน ลดความเสียหายของผลผลิต ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย

     ทำาให้มีรายได้เพิ่มจากปริมาณและคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด   

 

  ๒.๓.๒  การพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริ 

    ในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง จำานวน ๒๑๐ ล้านบาท 

    (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตามศาสตร์พระราชา ๙๐ 

     ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) 

    (๒) การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำาเลียงยาเสพติด ๑๒๐

     บริเวณชายแดนภาคเหนือ (การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์) 

 

  ๒.๓.๓  เงินสำารองจ่ายกรณีมีเหตุจำาเป็น จำานวน ๒๐ ล้านบาท   
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งบการเงินปี ๒๕๖๓

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบการเงิน
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอคณะกรรมการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ	สืบสานแนวพระราชดำาริ

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินแสดงฐานะการเงินของมูลนิธิปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชดำาริ	 (มูลนิธิ)	 ณ	 วันท่ี	 

๓๐	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 และผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินของมูลนิธิประกอบด้วย

	 •	 งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 •	 งบแสดงรายรับและรายจ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

	 •	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และ

	 •	 หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากมูลนิธิ 

ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 

งบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้	ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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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	 ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง	 แต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี 

สาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ	 หรือทุกรายการรวมกันจะมี 

ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้	

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต 

และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด 

	 	 จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน 

	 	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเส่ียง	

	 	 ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 

	 	 ข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั้งใจละเว้น 

	 	 การแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 •	 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

	 •	 ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน 

	 	 แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ	 ที่สำาคัญ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	

ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ	 และข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน	 หากข้าพเจ้าได้พบ 

ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด

วิเชียร  กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	๓๙๗๗

กรุงเทพมหานคร

๒๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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  พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ๓	 ๘๔,๐๙๗,๑๓๙	 ๑๑๔,๘๗๑,๕๔๖

เงินลงทุนชั่วคราว	 ๔	 ๑,๐๘๐,๘๕๒,๗๒๗	 ๑,๐๔๖,๔๗๓,๒๗๒

ลูกหนี้อื่น	 ๕	 ๔,๓๓๖,๗๙๙	 ๕,๐๗๔,๙๒๒

เงินสำารองจ่าย	 ๖	 ๕๔๙,๓๙๗	 ๑,๕๑๙,๓๑๒

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลผลิตทางการเกษตร	 	 ๒๙,๗๗๗,๑๕๕	 ๖๗,๗๗๕,๘๕๐

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 ๓,๖๑๐,๘๐๓	 ๒,๓๓๐,๖๔๖

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 ๑,๒๐๓,๒๒๔,๐๒๐	 ๑,๒๓๘,๐๔๕,๕๔๘

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	 	 ๒๖๙,๕๔๕	 ๓๑๗,๗๓๐

อุปกรณ์	-	สุทธิ	 ๗	 ๑๐,๒๗๒,๓๒๑	 ๔,๑๒๕,๘๖๑

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 ๘	 ๓๐๔,๑๗๑	 ๘๒,๖๖๕

เงินมัดจำาระยะยาว	 	 ๑,๕๙๘,๕๕๙	 ๑,๕๖๔,๕๕๙

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 ๑๒,๔๔๔,๕๙๖	 ๖,๐๙๐,๘๑๕

รวมสินทรัพย์	 	 ๑,๒๑๕,๖๖๘,๖๑๖	 ๑,๒๔๔,๑๓๖,๓๖๓	

 

    

ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ	สืบสานแนวพระราชดำาริ

    

 

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	สืบสานแนวพระราชดำาริ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	๖๑	ถึง	๗๒	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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   พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

  หมายเหตุ บาท บาท 

  

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้	 	 ๒,๘๔๓,๓๙๐	 ๙,๙๑๗,๐๗๓

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 ๙	 ๕,๗๔๙,๕๐๐	 ๙,๑๖๑,๒๘๔

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 ๔๕๔,๓๕๓	 ๖๔๒,๗๔๒	  

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 ๙,๐๔๗,๒๔๓	 ๑๙,๗๒๑,๐๙๙	  

รวมหนี้สิน	 	 ๙,๐๔๗,๒๔๓	 ๑๙,๗๒๑,๐๙๙

ส่วนของทุน   

ทุนจดทะเบียน	 	 ๒๐๐,๐๐๐	 ๒๐๐,๐๐๐

รายรับสูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 ๑,๒๐๔,๔๔๓,๗๙๕	 ๑,๒๒๓,๕๔๗,๑๘๘

กำาไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า   

	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 ๑,๙๗๗,๕๗๘	 ๖๖๘,๐๗๖

รวมส่วนของทุน	 	 ๑,๒๐๖,๖๒๑,๓๗๓	 ๑,๒๒๔,๔๑๕,๒๖๔

รวมหนี้สินและส่วนของทุน	 	 ๑,๒๑๕,๖๖๘,๖๑๖	 ๑,๒๔๔,๑๓๖,๓๖๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	๖๑	ถึง	๗๒	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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   พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  หมายเหตุ บาท บาท

รายรับ   

เงินจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน	 	 ๒๗๑,๒๔๑,๕๐๐	 ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

รายรับจากเงินบริจาค	 	 ๑๙๘,๕๙๕	 ๔,๘๙๐

ดอกเบี้ยรับ	 	 ๑๓,๙๗๔,๐๔๓	 ๑๗,๒๑๔,๒๖๔	

กำาไรที่เกิดขึ้นจากการจำาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 ๑,๑๗๓,๑๙๙	 ๒,๓๔๗,๓๘๘

รายได้อื่น	 	 ๒๕๐,๐๑๒	 -

รวมรายรับ	 	 ๒๘๖,๘๓๗,๓๔๙	 ๓๑๙,๕๖๖,๕๔๒

รายจ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	 ๔๙,๒๖๕,๙๓๗	 ๔๕,๔๖๗,๑๕๕

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	 	 ๗๒,๐๗๔,๙๐๗	 ๕๒,๙๑๕,๒๘๘

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	 	 ๑๒๑,๙๒๕	 ๑๒๑,๗๖๙

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	 	 ๒๒,๐๖๑,๑๒๗	 ๒๓,๗๐๐,๙๕๒

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	 	 ๙๗,๑๐๖,๖๑๓	 ๓๘,๑๑๔,๙๑๕

ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์	 	 ๗,๑๒๔,๕๗๔	 ๕,๗๖๙,๙๙๙

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ์	 	 ๓,๒๖๘,๑๑๒	 ๒,๗๓๐,๘๑๕

ค่าเสื่อมราคา		 ๗	 ๒,๓๕๔,๔๔๑	 ๑,๗๓๙,๙๕๓	

ค่าตัดจำาหน่าย		 ๘	 ๕๕,๓๐๓	 ๓๗,๐๐๑

ค่าสาธารณูปโภค	 	 ๑,๙๓๙,๖๑๗	 ๒,๓๑๕,๓๑๐

ค่าอาหารในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมพัฒนา	 	 ๑๖,๙๘๘,๘๓๙	 ๑๗,๒๒๗,๒๘๓

ค่าประกันภัย	 	 ๒๑๕,๔๖๒	 ๑๘๙,๖๘๗

ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ	 	 ๒๖,๖๒๒,๐๙๗	 ๓๖,๕๐๑,๔๕๐

เงินอุดหนุน	 	 ๕,๒๙๗,๓๑๒	 ๑๑,๒๔๘,๒๐๕

ค่าขนส่ง	 	 ๒๙๗,๑๗๑	 ๒๑๑,๒๘๑

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 	 ๑,๑๔๗,๓๐๕	 ๑,๑๐๘,๐๗๓

รวมรายจ่าย	 	 (๓๐๕,๙๔๐,๗๔๒)	 (๒๓๙,๓๙๙,๑๓๖)

รายรับสูงกว่า (ต่ำากว่่า) รายจ่ายสำาหรับปี	 	 (๑๙,๑๐๓,๓๙๓)	 ๘๐,๑๖๗,๔๐๖

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงรายรับและรายจ่าย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	๖๑	ถึง	๗๒	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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     กำาไร (ขาดทุน)

     ท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง  

    รายรับสูงกว่า จากการวัดมูลค่า  

   ทุนจดทะเบียน รายจ่ายสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม 

   บาท บาท บาท บาท

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)	

รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำาหรับปี	 	 -	 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

ยอดยกมา ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๒๓,๕๔๗,๑๘๘ ๖๖๘,๐๗๖ ๑,๒๒๔,๔๑๕,๒๖๔

การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย	-	สุทธิ	 	 -	 -	 ๑,๓๐๙,๕๐๒	 ๑,๓๐๙,๕๐๒

รายรับต่ำากว่ารายจ่ายสำาหรับปี	 	 -	 (๑๙,๑๐๓,๓๙๓)	 -	 (๑๙,๑๐๓,๓๙๓)	  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๔,๔๔๓,๗๙๕ ๑,๙๗๗,๕๗๘ ๑,๒๐๖,๖๒๑,๓๗๓

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	๖๑	ถึง	๗๒	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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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)	 	 ให้จัดต้ังและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	 สืบสาน 

	 	 	 แนวพระราชดำาริ	 ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ	 ให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ 

	 	 	 สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง

	 ๒)		 ให้สถาบัน	โดยมีมูลนิธิ	สนับสนุนให้ทุนดำาเนินงาน	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 	 	 ก)	 	 สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแก่องค์กรชุมชน 

	 	 	 	 	 ประชาสังคม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรภาครัฐ	 องค์กรทางสังคม	 สถาบันวิชาการ 

	 	 	 	 	 ภาคธุรกิจ	 ในการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ	 เพื่อให้ประชาชน 

	 	 	 	 	 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ข)	 	 สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำาริโดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา	 

	 	 	 	 	 โครงการส่วนพระองค์	 โครงการตามพระราชประสงค์	 โครงการหลวง	 โครงการอันเนื่องมาจาก 

	 	 	 	 	 พระราชดำาริ	 องค์กรชุมชน	 ประชาสังคม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 องค์กรภาครัฐ	 องค์กร 

	 	 	 	 	 ทางสังคม	 สถาบันวิชาการ	 ภาคธุรกิจ	 เพื่อให้เกิดคลังความรู้	 การยกระดับความรู้	 การต่อยอด 

	 	 	 	 	 ชุมความรู้ใหม่	 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ	 ตลอดจนการขยายผลเช่ือมโยง 

	 	 	 	 	 สู่การนำาไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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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)		 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา	 และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับการนำาแนวพระราชดำาริไปประยุกต์ใช้ 

	 	 	 และขยายผลสู่ชุมชน

	 ๔)		 เพื่อส่งเสริมการประสานการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน	 ประชาสังคม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

	 	 	 องคก์รภาครฐั	องคก์รทางสงัคม	สถาบนัวชิาการ	ภาคธรุกิจ	เพือ่กิจกรรมพฒันาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

	 ๕)		 ไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิเมื่อวันที่	๒๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓
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๒ นโยบายการบัญชี

	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินมีดังต่อไปนี้

 ๒.๑  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

   งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

	 	 	 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

   งบการเงินได้จัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน	 ยกเว้น 

	 	 	 เงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

   งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย	 ในกรณีท่ีมีเนื้อความ 

	 	 	 ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน	ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 ๒.๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 รวมถึงเงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 

	 	 	 เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว

   เงินลงทุนชั่วคราว	หมายรวมถึง

   เงินฝากประจำา

   เงินฝากประจำาท่ีเป็นเงินลงทุนชั่วคราวคือ	 เงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนด 

	 	 	 ระหว่าง	๓	ถึง	๑๒	เดือน	และเงินฝากประจำาที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำาหนดมากกว่า	๑๒	เดือน	 

	 	 	 แต่จะครบกำาหนดในอีก	 ๑๒	 เดือนข้างหน้า	 สำาหรับเงินฝากประจำาที่จะครบกำาหนดมากกว่า	 ๑๒	 เดือน 

	 	 	 ณ	วันสิ้นงวดจะแสดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว

   เงินฝากประจำา	วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ)

 ๒.๓ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ) 

   เงินลงทุนเผื่อขาย

	 	 	 เงินลงทุนเผ่ือขาย	 คือ	 เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง	 หรือ 

	 	 	 เมื่ออัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลง	 โดยได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน	 ซ่ึงฝ่ายบริหารแสดงเจตจำานง 

	 	 	 ที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า	 ๑๒	 เดือนนับแต่วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน	 เงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน 

	 	 	 งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม	 รายการกำาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

	 	 	 รับรู้ในส่วนของทุน	 จนกระทั่งมูลนิธิจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว	 จึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้น 

	 	 	 ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

 ๒.๔ เงินสำารองจ่าย

	 	 	 เงินสำารองจ่ายเป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่พนักงานและหน่วยงานต่างๆ	 เพ่ือใช้สำาหรับการดำาเนินงาน 

	 	 	 ในกิจกรรมต่างๆ	 ของมูลนิธิ	 ซึ่งรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามจำานวนเงินทดรองท่ีจ่ายจริง	 และจะวัดมูลค่า 

	 	 	 ต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างงวด	

 ๒.๕ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลผลิตทางการแกษตร

	 	 	 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าผลผลิตทางการเกษตร	 คือ	 เงินที่มูลนิธิจ่ายให้แก่เกษตรกรสำาหรับค่าผลผลิต 

	 	 	 ทางการเกษตรท่ีมูลนิธิเป็นตัวกลางรับซื้อ	 เพื่อนำาไปขายต่อโดยไม่แสวงหากำาไร	 มูลนิธิวัดมูลค่าเงินจ่าย 

	 	 	 ล่วงหน้าค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยจำานวนเงินที่จ่ายจริง

 ๒.๖  เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

	 	 	 เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน	 คือ	 เงินท่ีมูลนิธิจัดสรรแก่ประชาชนในพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุน 

	 	 	 ตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิกำาหนด	 เงินกองทุนดังกล่าวจะต้องนำามาคืนแก่มูลนิธิเม่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

	 	 	 มูลนิธิจะรับรู้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน	 โดยวัดมูลค่าด้วยจำานวน 

	 	 	 ที่มูลนิธิให้ไปหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ถ้ามี)

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓
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65

๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 ๒.๗ อุปกรณ์

	 	 	 อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า	(ถ้ามี)

	 	 	 ราคาทุนของอุปกรณ์	 รวมถึง	 ราคาซื้อ	 อากรขาเข้า	 ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้	 (หลังหักส่วนลดการค้าและ 

	 	 	 จำานวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย)	และต้นทุนทางตรงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้น 

	 	 	 อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร	 รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณ 

	 	 	 ที่ดีที่สุดสำาหรับการรื้อ	 การขนย้าย	 และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์	 ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการ 

	 	 	 ที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

	 	 	 มูลนิธิจะรับรู้ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ 

	 	 	 สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเม่ือต้นทุนน้ันเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่มูลนิธิ 

	 	 	 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

	 	 	 รายการกำาไรและขาดทนุจากการจำาหนา่ยคำานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บักบัราคาตามบญัชี

		 	 	 และจะรวมไว้ในงบแสดงรายรับและรายจ่าย

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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๒ นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 ๒.๗ อุปกรณ์ (ต่อ)

	 	 	 ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีว่า	 อุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวรและราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุน 

	 	 	 ในการขาย	ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที	และจะรับรู้ผลขาดทุน 

	 	 	 จากการลดมูลค่าของอุปกรณ์ในงบแสดงรายรับและรายจ่าย

 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.  ๒๕๖๓

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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๓ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

      พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

      บาท บาท

	 เงินสดในมือ	 	 ๑๙๔,๓๔๔	 ๒๑๔,๙๑๑

	 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 ๘๓,๙๐๒,๗๙๕	 ๑๑๔,๖๕๖,๖๓๕

	 	 	 	 	 	 ๘๔,๐๙๗,๑๓๙	 ๑๑๔,๘๗๑,๕๔๖	

	 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	๐.๒๕-๐.๔๕	ต่อปี

	 (พ.ศ.	๒๕๖๒	:	ร้อยละ	๐.๔๐-๐.๕๐	ต่อปี)

๔ เงินลงทุนชั่วคราว

	 เงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

      บาท บาท

	 เงินฝากประจำากับธนาคาร	 ๗๕๐,๔๒๑,๒๑๒	 ๗๓๙,๗๖๕,๙๕๘	

	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 ๓๓๐,๔๓๑,๕๑๕	 ๓๐๖,๗๐๗,๓๑๔	

	 รวม	 	 	 	 ๑,๐๘๐,๘๕๒,๗๒๗	 ๑,๐๔๖,๔๗๓,๒๗๒	

	 เงินฝากประจำากับธนาคารมีอายุครบกำาหนดภายใน	๑๒	เดือน	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	๑.๐๕-๑.๖๐	ต่อปี

	 (พ.ศ.	๒๕๖๒	:	ร้อยละ	๑.๗๐-๑.๙๐	ต่อปี)

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

๔ เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

 เงินลงทุนเผ่ือขายเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	 มูลนิธิวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

	 โดยใช้ราคาปิด	ณ	วันสิ้นปี	ของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว	เงินลงทุนเผื่อขายมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

       เงินลงทุนเผื่อขาย

       บาท

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

	 ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ	 	 ๓๐๖,๗๐๗,๓๑๔

	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 	 ๑๒๑,๒๔๑,๕๐๐

	 ลดลงระหว่างปี	 	 (๙๙,๓๗๖,๓๘๖)

	 การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	 	 ๑,๘๕๙,๐๘๗

	 ราคาตามบัญชีปลายปี	-	สุทธิ	 	 ๓๓๐,๔๓๑,๕๑๕

๕ ลูกหนี้อื่น

      พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

      บาท บาท

  

	 ดอกเบี้ยค้างรับ		 ๔,๓๓๖,๗๙๙	 ๕,๐๗๔,๙๒๒

	 	 	 	 	 	 ๔,๓๓๖,๗๙๙	 ๕,๐๗๔,๙๒๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

๖ เงินสำารองจ่าย
 

      พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      บาท บาท

	 เงินสำารองจ่ายแก่พนักงาน	 ๓๘๘,๒๔๐	 ๗๑๑,๙๒๔	

	 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์		 ๒๕,๐๐๖	 ๒๔๙,๓๖๘

	 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 ๕๕,๗๔๒	 ๖,๑๔๗	

	 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน	 ๖,๓๙๗	 -	

	 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 ๒๑๕	 ๖๑,๔๖๖

	 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	 ๓๒,๑๖๙	 ๔๑๕,๕๔๕	

	 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 ๒๙,๑๙๕	 ๑๕,๘๓๐	

	 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	 ๑๒,๔๓๓	 ๑๗,๖๖๔	

	 เงินสำารองจ่ายโครงการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	 -	 ๔๑,๓๖๘

	 	 	 	 	 	 ๕๔๙,๓๙๗	 ๑,๕๑๙,๓๑๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

๗ อุปกรณ์ - สุทธิ
      

      เคร่ืองตกแต่ง  เคร่ืองจักร อุปกรณ์

      และติดต้ัง ยานพาหนะ ในการเกษตร สำานักงาน รวม

      บาท บาท บาท บาท บาท
 

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒     

	 ราคาทุน	 	 	 ๑๑,๕๙๓,๓๑๘	 ๑๒,๘๘๑,๓๑๐	 ๑,๘๒๒,๙๕๓	 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

     

 สำาหรับปีส้ินสุด     

     วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓     

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

	 ซ้ือสินทรัพย์		 	 -	 ๓,๙๕๓,๐๐๐	 ๑๐๙,๐๐๐	 ๔,๔๔๖,๒๔๔	 ๘,๕๐๘,๒๔๔

	 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์     

				 	 -	 ทุน		 	 	 -	 (๒,๐๓๐,๐๐๐)	 -	 (๓๕๐,๑๘๖)	 (๒,๓๘๐,๑๘๖)

				 	 -	 ค่าเส่ือมราคาสะสม	 -	 ๒,๐๒๙,๙๙๙	 -	 ๓๔๒,๘๔๔	 ๒,๓๗๒,๘๔๓	

	 ค่าเส่ือมราคา	 	 -	 (๓๕๖,๓๖๘)	 (๑๔๗,๗๓๙)	 (๑,๘๕๐,๓๓๔)	 (๒,๓๕๔,๔๔๑)

	 ราคาตามบัญชีปลายปี	-	สุทธิ	 ๓	 ๓,๖๑๙,๙๘๒	 ๑,๒๖๗,๖๗๒	 ๕,๓๘๔,๖๖๔	 ๑๐,๒๗๒,๓๒๑

     

 ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓     

	 ราคาทุน	 	 	 ๑๑,๕๙๓,๓๑๘	 ๑๔,๘๐๔,๓๑๐	 ๑,๙๓๑,๙๕๓	 ๑๗,๕๓๘,๐๔๔	 ๔๕,๘๖๗,๖๒๕

 หัก		ค่าเส่ือมราคาสะสม	 (๑๑,๕๙๓,๓๑๕)	 (๑๑,๑๘๔,๓๒๘)	 (๖๖๔,๒๘๑)	(๑๒,๑๕๓,๓๘๐)	 (๓๕,๕๙๕,๓๐๔)

	 ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ	 ๓	 ๓,๖๑๙,๙๘๒	 ๑,๒๖๗,๖๗๒	 ๕,๓๘๔,๖๖๔	 ๑๐,๒๗๒,๓๒๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

          บาท

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

	 ราคาทุน	 	 	 	 	 	 	 ๓๕๙,๙๐๓

 หัก		ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 	 	 	 	 (๒๗๗,๒๓๘)

	 ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ	 	 	 	 	 ๘๒,๖๖๕

  

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

	 ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ	 	 	 	 	 ๘๒,๖๖๕

	 ซื้อสินทรัพย์	      ๒๗๖,๘๐๙	

 ค่าตัดจำาหน่าย		 	 	 	 	 (๕๕,๓๐๓)

	 ราคาตามบัญชีปลายปี	-	สุทธิ	 	 	 	 	 ๓๐๔,๑๗๑

  

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

	 ราคาทุน	 	 	 	 	 	 	 ๖๓๖,๗๑๒

 หัก		ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 	 	 	 	 (๓๓๒,๕๔๑)

	 ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ	 	 	 	 	 ๓๐๔,๑๗๑

๙ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
        

      พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

      บาท บาท

	 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	 ๑,๑๘๗,๑๐๒	 ๒,๙๖๙,๗๓๐

	 ค่าวัสดุส้ินเปลือง	 ๑๓๘,๗๕๘	 ๕๔๕,๑๖๗

	 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ		 ๒,๔๖๙,๗๗๕	 ๒,๙๖๓,๕๔๐

	 เงินอุดหนุน		 	 ๑๔๕,๕๖๖	 ๑,๕๑๕,๕๓๒	

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ	 ๑,๘๐๘,๒๙๙	 ๑,๑๖๗,๓๑๕

	 	 	 	 	 	 ๕,๗๔๙,๕๐๐	 ๙,๑๖๑,๒๘๔

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
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มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

๑๐ ภาระผูกพัน

	 มูลนิธิได้ทำาสัญญาเช่าอาคาร	 ยานพาหนะและอุปกรณ์	 สัญญานี้ถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้	 

	 ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวมีดังนี้

      พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

      บาท บาท

 

	 ภายใน	๑	ปี	 	 ๘,๐๖๔,๙๒๒	 ๘,๐๐๕,๐๐๒

	 เกินกว่า	๑	ปี	แต่ไม่เกิน	๕	ปี	 ๗,๒๖๙,๕๗๗	 ๑๔,๙๘๓,๕๓๙

	 	 	 	 	 	 ๑๕,๓๓๔,๔๙๙	 ๒๒,๙๘๘,๕๔๑

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓
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