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    ค าน า 
 

 

มูลนิธิพัฒนาไท จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุน
การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ 
สนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา และสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

มูลนิธิพัฒนาไท ได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
น าทางไปปฏิบัติที่เน้นการพัฒนาคนและชุมชน/ท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ภายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน และ
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชุมชนเข้มแข็ง  

ภายใต้การท างานในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
เรียนรู้กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ของสังคม ท าให้การด าเนินงานของ
มูลนิธิพัฒนาไท มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง ทั้งนี้
ในปี ๒๕๕๕ ธนาคารสมองได้ด าเนินการ ขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ สร้าง
เครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาท องค์ความรู้ ผลงานของวุฒิอาสาฯ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ จะยังคงให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป 
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 การจัดตั้งมูลนิธิ 
 

 
คณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ เมื่ อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ให้ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบ
บูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศมีการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้
ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท ต่อส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เลขอนุญาตที่ ต.๒๐๓/๒๕๔๐ พร้อมทั้งได้
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๔๐ มีทุนจัดต้ังครั้งแรกจากการบริจาคของมูลนิธิพระยาสรุิยานุวัตร ตามเงื่อนไขของการ
จัดตั้ง จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสมทบเพื่อเป็นเงินทุนจัดต้ัง
มูลนิธิพัฒนาไทอีก จ านวน ๒๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจัดตั้ งทั้ งสิ้น  จ านวน 
๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นองค์กรหรือ 
สถานสาธารณกุศล ล าดับที่ ๓๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑  
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วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อท าหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคมใน

ลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา
และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๒) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๓) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา  การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  การติดตามประเมินผลและการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๔)  เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนทุกสาขารวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ  

๕) ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม วิจัย และประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวกัน
และต่อเนื่องกับการประกอบการ ตามข้อ ๑ - ข้อ ๔ 

๖) เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การสนับสนุนและให้ทุนในการพัฒนา และการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือรับการ
สนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน องค์การ
สาธารณประโยชน์ สถาบันทางศาสนา องค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชาสังคม การพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขาและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๗) เพื่อด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

๘) ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
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วิสัยทัศน์ของมูลนิธิพัฒนาไท 

 
 

ต้องการเห็นสัมฤทธิ์ผลของการน าแนวคิดการพัฒนาที่
เน้นคนเป็นศูนย์กลางในลักษณะองค์รวมและแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับ
บุคคล ชุมชนและสถาบันทางสังคมต่าง ๆ จนมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และช่วยเหลือเกี้อกูลซึ่งกัน
และกันได้อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการและเครือข่าย
ที่มั่นคง เชื่อมโยงกันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 
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คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท (ณ ปี ๒๕๕๕) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ศาสตราจารย์นายแพทยป์ระเวศ วะสี 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
รองประธานกรรมการ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
ประธานกรรมการ 

นายโสภณ  สุภาพงษ์ 
กรรมการ 

 

นายอ านาจ สอนอิม่สาตร์ 
กรรมการ 

นายชาติชาย ณ เชียงใหม ่
กรรมการ 

คณะกรรมการ 

นายมีชัย วีระไวทยะ 
กรรมการ 

นายพายัพ  พยอมยนต์ 
กรรมการ 

นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 
กรรมการ 

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 
กรรมการ 

นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 
กรรมการและเหรัญญิก 

นางสุวรรณี  ค ามั่น 
กรรมการและเลขาธิการ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธพิัฒนาไท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เหรัญญิกมูลนธิิพัฒนาไท 
นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
นางสุวรรณี  ค ามั่น 

  

ฝ่ายสารสนเทศ 
นายสบาย   สายจันดา 
 เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวปราณี  ขวัญเกิด 

 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี
นางสาวณัฐธิดา  ทองไว 

 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

ประธานกรรมการมูลนธิิพัฒนาไท 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  

รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
นายกิติศักดิ์  สินธุวนชิ  



รายงานประจ าปี ๒๕๕๕  หน้า ๘ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๕ 

 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นจ านวนเงิน ๕,๙๐๖,๔๘๐ บาท และระหว่างปี ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณให้ด าเนินโครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมท าความดีเนื่องในปีแห่งพุทธชยันตี  
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน ๑๒๓,๗๓๙.๖๘ บาท ดังนั้น 
ในปี ๒๕๕๕ มีงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๖,๐๓๐,๒๑๙.๖๘ บาท เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามแผน/
โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท แบ่งเป็นงานธนาคารสมอง จ านวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท จ านวน ๙๐๖,๔๘๐.๐๐ บาท และ
โครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมท าความดีฯ จ านวน ๑๒๓,๗๓๙.๖๘ บาท 

 

 
ในปี ๒๕๕๕ มูลนิธิพัฒนาไทได้ด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนงานต่างๆ โดยได้เบิกจ่าย

งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๓๖๕,๖๕๙.๓๒ บาท แบ่งเป็น งานธนาคารสมอง จ านวน ๑,๕๔๖,๒๙๒.๖๐ บาท 
ซึ่งได้ด าเนินงานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
งานบริหารจัดการมูลนิธิฯ จ านวน ๖๙๔,๖๒๗.๐๔ บาท และโครงการวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
ร่วมท าความดีฯ จ านวน ๑๒๓,๗๓๙.๖๘ บาท  
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งานธนาคารสมอง 

ภายใต้กรอบแผนงานธนาคารสมองในปี ๒๕๕๕ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ านวยการธนาคารสมอง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มพท. ใน ๓ แผนงานหลัก 
ประกอบด้วย  

๑. งานขับ เคลื่อนและขยายผลปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  โดยกลไก
ปฏิบตัิงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  

๒. งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาท
การท างานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  

๓. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท องค์ความรู้ 
ผลงานของวุฒิอาสาฯ และการขับเคลื่อนการท างาน
ของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดและเชิงประเด็น โดย
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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๑. งานขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยกลไก
ปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

 

๑.๑ การขับเคลื่อนขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ :โครงการ
ประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคี
การพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
เป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนและขยายผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เกิด
ความยั่งยืน และเพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมอง
ในแต่ละจังหวัดได้ใช้ความรู้  ความสามารถ 
ศักยภาพ ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
บังเกิดผลอย่างแท้จริง พร้อมท้ังร่วมกันน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังเสริมสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาธนาคารสมองกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กว้างขวางอย่างต่อเนื่อง 

๑.๑.๑ วิธีการด าเนินงาน  

ขั้นเตรียมการ โดย ๑) คัดเลือก
พื้นท่ีเปูาหมาย จากพื้นท่ีท่ีด าเนินการขับเคลื่อน
และขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยใช้กลไกการปฏิบัติงานของ
วุฒิอาสาธนาคารสมอง ในพื้นท่ีท่ีวุฒิอาสาธนาคารสมอง

มีความพร้อมในการด าเนินงาน  และเป็นพื้น ท่ี ท่ี
ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ ใน ๔ ภาค ๘ จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย ล าปาง มหาสารคาม นครราชสีมา 
ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง และ ๒) จัดตั้ง
คณะท างานร่ วมระหว่ างผู้ ประสานงานจั งหวัด
เปูาหมายและ สศช. โดยในแต่ละพื้นท่ีเปูาหมายได้

ก าหนด Focal Point พร้อมท้ังน าข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นท่ีมาหารือร่วมกัน 
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๑.๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และเพื่อสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกัน ๒) การสังเคราะห์ข้อมูลและทุน
ชุมชนของพื้นท่ีเปูาหมาย โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน วุฒิอาสาธนาคารสมอง และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดประเด็น
การขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ีเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นท่ีและแนวทางการพัฒนา  
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของวุฒิอาสาฯในแต่ละจังหวัด ๔) ด าเนินงานในพื้นท่ีเปูาหมายตามกิจกรรม  
และประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่การ
ปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของวุฒิอาสาธนาคารสมองในแต่ละจังหวัด และ 
๕) เผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่สาธารณะผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ  สื ่อ
สิ ่งพิมพ์ วารสารของ สศช.และเว็บไซด์ของ 
สศช. เป็นต้น 

 

๑.๑.๓ ผลการด าเนินงาน  

การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองในปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  วุฒิอาสาธนาคารสมอง มีการขับเคลื่อนงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ด้วยการขยายการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยทฤษฎี Constructionism สู่

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและยั่ งยืน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
มีนิสัยใฝุรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย 
และการเรียนรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ สร้างเสริม
การดูแลสุขภาพโดยจัดกิจกรรม อย.น้ อยใน
สถานศึกษา เป็นต้น ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
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เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการอบรมให้ความรู้ผู้แทนชุมชน ผู้น าชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
และชุมชนในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจตาม
แนวชายแดนท่ีเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานแก่ชุมชน เช่น การผลิตและใช้เตาชีวมวล การส่งเสริม
อาชีพภาคเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาในกระชัง การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
เสริม เป็นต้น ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของ
ชุมชนด้วยตนเอง เช่น การส่งเสริมการปลูกปุาและการจัดการปุาชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนด าเนิน
กิจกรรมธนาคารต้นไม้ การพัฒนาครัวเรือนเป็นแหล่งเรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท าธุรกิจ Home Stay เป็นต้น 

๑.๑.๔ ข้ อ ค้ นพบ  จ า ก ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ใน
ระดับพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อค้นพบ 
ดังนี้  

(๑) วุฒิอาสาธนาคารสมองมีการ
ขับเคลื่อนงานในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองท่ีมี ทิศทาง  เปูาหมาย วิธีการ 
กิจกรรมท่ีชัดเจนในการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย และมีการสร้างความเข้าใจและ
สร้างองค์ความรู้ถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองแก่วุฒิอาสาธนาคารสมองถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  

(๒) การขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มใหม่ ตามบริบทการ
พัฒนาประเทศท่ีให้ความส าคัญกับความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาค ท าให้วุฒิอาสาธนาคารสมองมี
การสร้างเครือข่ายใหม่ อาทิร่วมกับภาคเอกชนใน
การขับเคลื่อนงานในพื้นท่ีท่ีมีความสนใจ 

(๓) การด าเนินงานของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองเป็นการค้นหาแกนน าเพื่อต่อยอด 
ขยายผลการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับคน
ในชุมชน  

(๔) ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้แก่ 
มีประสบการณ์ ความรู้ความช านาญที่หลากหลาย และเข้าใจบทบาทของตนเอง ว่าจะต้องไม่ไปท า
หน้าที่แทนหน่วยงานหลัก หากเรื ่องใดขาดองค์ความรู ้ จะประสานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ให้ มีการรวมกลุ่มเข้มแข็ง ท างานเชิงรุก และต่อเนื่อง ช่วยให้มีเครือข่ายการท างานมากขึ้น ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนกาท างานของหน่วยงานได้มากขึ้น ในอีกทางหนึ่ง ชุมชน/พื้นท่ี
เปูาหมาย มีความเข้มแข็ง ตื่นตัว และเห็นความส าคัญในการพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนของตนเองเพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
จึงมีความต้องการให้วุฒิอาสาธนาคารสมองเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
 

(๕) ข้อจ ากัดในการด าเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ประกอบด้วยบทบาท 
การท างานท่ีเป็นการหนุนเสริมหน่วยงานหลัก 
หากหน่วยงานหลักอ่อนแอ จะเป็นอุปสรรค 
ในการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
จึงควรเพิ่มบทบาทการเป็นผู้กระตุ้น จุดประกาย
ให้ เกิดกระบวนการคิดท่ีเป็นการระเบิดจาก
ภายในโดยชุมชนเอง การเน้นการพึ่งพาตนเอง
เป็นล าดับแรกก่อนการพึ่งพาทุนจากภายนอก 
และชุมชน/พื้นท่ีเปูาหมายท่ีไม่มีความพร้อม 
หน่วยงาน/ภาคีการพัฒนา ขาดความเข้าใจ 
ในบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ส่งผลให้
วุฒิอาสาธนาคารสมองไม่สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการน าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
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๑.๒ การขับเคลื่อนด้านสุขภาพ : โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ของวุฒิอาสาฯกลุ่มสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสาธิตรูปแบบการบริหารโรงอาหารท่ีปฏิบัติได้
ตามข้อก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษา ด าเนินการ ๒ ปี ตั้งแต่
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕  
มีโรงเรียนน าร่องเข้าร่วมโครงการ ๑๐ แห่ง 
เป็นโรงเรียนสังกัด กทม. ๔ แห่ง  โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ๓ แห่ง และโรงเรียนเอกชน ๓ 
แห่ง โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ โรงเรียนท้ัง 
๑๐ แห่ง ได้ด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐาน
งานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา  บุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร มีความรู้ มีความตระหนักถึงความส าคัญของ 
อาหารสะอาดและปลอดภัย  และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้และ
บูรณาการงานสุขาภิบาลอาหารในทุกฝุาย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐาน
งานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีโรงเรียนท่ีด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารมีคุณภาพ 
ในระดับดี ๔ แห่ง ระดับพอใช้ ๔ แห่งและโรงเรียนท่ียังไม่พร้อมในการประเมินผล ๒ แห่ง เนื่องจากโรงเรียน
ประสบปัญหาน้ าท่วมในปี ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา คาดว่าท้ัง ๑๐ โรงเรียน มีศักยภาพในการพัฒนางานต่อไปให้ 
มีคุณภาพระดับดีทุกตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ  ในการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารต่อไปได้ 

๑.๓ การขับเคลื่อนด้านการศึกษา : การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดยะลา ร่วมกับมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ได้ด าเนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการน าใช้ในสถานศึกษา และ
จัดท าโครงการเสนอไปยังส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพื่อผลักดันการน าหลักปรัชญาฯ สู่
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้  จ านวน ๑,๑๕๓ แห่ ง เสนอ
ด าเนินการใน ๓ ขั้นตอน คือ ๑) การปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ  ๒) การส่งเสริมการประเมิน
ภายใน และ ๓) การประเมินภายนอก 
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นอกจากนี้จะจัดให้มีกิจกรรมการประกวดโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ จะท าให้โรงเรียนในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้มี
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อให้โรงเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด  และจะ
สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ใน ๓ จังหวัดชายแดน
ใต้ได้ ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถน าเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่
วิถีชีวิตของประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ให้ได้ 
ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้คนในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้
กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในท่ีสุด 

 

๑.๔ การขับเคลื่อนด้านการท าความดี : โครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมท าความดีเนื่องในปี
แห่งพุทธชยันตี สศช. สนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการธรรมะ ท ามะ ๒,๖๐๐ 
ปี แห่งการตื่น ๒๖ วันเปลี่ยนชีวิต เนื่องในโอกาส
วาระพุทธชยันตีครบ ๒,๖๐๐ ปี ของการตรัสรู้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้จัดท า “โครงการ 
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมท าความดีเนื่องในปีแห่ง
พุทธชยันตี”  ซึ่งวุฒิอาสาฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ท้ังสิ้น ๗ จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นนทบุรี เพชรบุรี พัทลุง ราชบุร ี 

มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้นจ านวน ๑,๗๐๘ คน  แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม 
ประกอบด้วย ๑) เด็ก จ านวน ๒๙๗ คน  ๒) วัยรุ่น จ านวน ๖๑๓ คน   
๓) ผู้ใหญ่ จ านวน ๕๔๒ คน  และ ผู้สูงอายุ ๒๕๖ คน  โดยวุฒิอาสาฯ 

เป็นผู้แนะน าให้สมาชิกและเครือข่าย
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ดี
ของตน และสนับสนุนกิจกรรมท่ีเห็นว่า
เป็นสิ่งท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมโดยรวม  รวมท้ังขยายเครือข่ายท่ี
สามารถน าแนวคิดท่ีดีไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมมาท าสิ่งท่ีดีจนติดเป็นนิสัย  และสนใจท่ีจะน ารูปแบบของกิจกรรม/โครงการไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง และขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชน ท าให้ประชาชนในสังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างมีความสุข สงบสันติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒ การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
 

ประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิอาสาระดับจังหวัด ด้วยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดประชุมวุฒิอาสาฯ 
ระดั บจั งหวั ด  รวม  ๙  จั งหวั ด  ไ ด้ แ ก่ 
กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เชียงใหม่ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ พัทลุง ราชบุรี เพชรบุรีและสตูล  
ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันด าเนินงานท่ี
ต่อเนื่องของวุฒิอาสาฯ อาทิ วุฒิอาสาฯ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติโดยจัดการประชุมประจ าเดือน
นอกสถานท่ีเพื่อให้ข้อเสนอแนะการท า
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีหมู่  ๑ ต.พุทไธสง  
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ด าเนินการร่วมกับ กศน.อ าเภอเมืองพัทลุง จัดท าโครงการ
จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า จัดอบรมฝึกอาชีพ ฝึกอบรมให้ความรู้การท าเตาชีวมวลเพื่อ
ประหยัดพลังงานให้กับชุมชนต่าง ๆ ท่ีสนใจ วุฒิอาสาฯ จ.ราชบุรี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ให้ความรู้เรื่องธนาคารต้นไม้กับชาวบ้านผู้สนใจ  



รายงานประจ าปี ๒๕๕๕  หน้า ๑๗ 
 

 

๓ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบทบาทของวุฒิอาสาฯ   
 

๓.๑. การจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หนึ่งทศวรรษ...ธนาคาร
สมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ”  ท าให้สาธารณชน
ไดร้ับทราบบทบาทและผลการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ 
ท่ีผ่านมาตลอด ๑ ทศวรรษ อีกท้ังวุฒิอาสาฯ ได้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดการสร้างเครือข่าย
ในการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๓๓๐ คน ประกอบด้วยวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และสื่อมวลชน 

๓.๑.๑ รูปแบบการกิจกรรม ช่วงเช้า เป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการ การปาฐกถาพิเศษและ 
เปิดประชุม “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง..รวมพลังพัฒนาประเทศ” โดยพลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท์  
องคมนตรี กล่าวรายงาน โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และการบรรยายพิเศษเรื่อง ๑) วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศ โดย 
นางสุวรรณี ค ามั่น รองเลขาธิการ สศช. ๒) วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน โดย 
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการเครือโภคภัณฑ์ และทรูคอร์เปอเรชั่น  ๓) การสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกับชุมชน โดยนายประยงค์  รณรงค์ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ ๔) ธนาคารสมอง กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง 
ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง และวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา  
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ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและเสวนากลุ่มย่อย 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย จ านวน ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มย่อยท่ี ๑ เสริมความรู้สู่การ
พัฒนาคน กลุ่มย่อยท่ี ๒ ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง กลุ่มย่อยท่ี ๓ เสริมสร้าง ฟื้นฟู ดูแล 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ยั่ งยืน กลุ่มย่อยท่ี ๔  สืบสาน เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม สู่เด็กและเยาวชน 

๓.๑.๒ สรุปผลการประชุม  

๑) วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน ธนาคารสมองควรจัด
องค์กรให้สามารถบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยอาจจะศึกษาแนวทางการด า เนินงานจาก
ต่างประเทศ อาทิ องค์กร IESC (International 
Executive Service Corps) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
องค์กร CESO (Canadian Executive Service 
Organization) ของแคนาดา องค์กร JVC (Japan 
International Volunteer Center) ของญี่ปุุน พร้อมท้ัง
ขยายการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ สู่ด้านการพัฒนา
อาชีพ ซึ่งภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้เกษียณจากภาคธุรกิจเอกชนมีจ านวนมาก สามารถช่วยเสริมบทบาท 
วุฒิอาสาฯ ได้ นอกจากนั้นวุฒิอาสาฯ อาจขยายงานสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค ตามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียน บทบาท
ของธนาคารสมองควรเป็นผู้สนับสนุนท่ีเข้มแข็ง สามารถให้บริการอ านวยความสะดวก จัดให้มีการ
ประชุม ฝึกอบรมวุฒิอาสาฯ ในภารกิจท่ีมอบหมาย และท าหน้าท่ีประสานระหว่างความต้องการกับ
วุฒิอาสาฯ ท่ีมีมีความรู้มีประสบการณ์เรื่องนั้นๆ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติเข้า
เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น  

๒) การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับชุมชน มีแนวทางการท างานของวุฒิอาสาฯ 
กับชุมชนให้ประสบความส าเร็จ คือ ๑) สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนผ่าน“ศูนย์เรียนรู้ชุมชน”  

ให้รู้จริง ปฏิบัติได้ จะช่วยลดความเสี่ยง ลดความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น ๒) สร้างความเข้าใจในแนว
ทางการด าเนินงาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ท่ีถูกต้องและชัดเจนแก่ชุมชนและภาครัฐ ควรทบทวน
การพัฒนาท่ีต้องไม่เน้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  
แต่ค านึงความสุขมวลรวม ๓) เตรียมความพร้อมให้

ชุมชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ด้วยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ให้มีภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
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การสร้างตัวอย่างการด าเนินงานผ่าน วุฒิอาสาฯเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความมั่นใจ ไม่มุ่งหวังความร่ ารวย
เป็นหลัก แต่ต้องมีความมั่นคง ต้องพึ่งตนเองให้ได้ และท าประโยชน์ให้ส่วนรวม ๔) ยึดหลักให้คนใน
ชุมชนคิดเอง ท าเอง บริหารจัดการเอง ซึ่งจะส่งเสริมให้คนเข้มแข็งมากขึ้น  

๓) วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ การท างาน
ของวุฒิอาสาฯ ได้สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ฯลฯ ภายในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
กลุ่มวุฒิอาสาฯ ของจังหวัดยะลาได้ร่วมกับ มูลนิธิสุข-แก้ว 
แก้วแดง เข้าไปพัฒนาชุมชนเพื่อหวังให้พื้นท่ีชายแดน
ภาคใต้เกิดสันติสุข โดยด าเนินกิจกรรม อาทิ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยงแพะ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนชายแดน
ใต้ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม ท่ีวุฒิอาสาฯ ก าหนด
บทบาทตัวเองให้เป็นเพียงท่ีปรึกษา ส่วนกิจกรรมท้ังหมดเยาวชนด าเนินการเอง ซึ่งเยาวชนได้พิสูจน์
ด้วยผลงานท่ีหลากหลายต่อเนื่อง ในระยะต่อไป วุฒิอาสาฯ ควรเพิ่มบทบาทเกี่ยวกับการท าวิจัยเชิง
พัฒนาเล็กๆ ง่ายๆ ในพื้นท่ี การประเมินผลโครงการพัฒนาในท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และร่วมกับธุรกิจเอกชนมากขึ้น รวมท้ังรณรงค์เชิญชวนนักธุรกิจเข้ามาเป็นวุฒิอาสาฯ เพิ่มขึ้น 

๓.๑.๓ กิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาธนาคารสมอง เสวนากลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายของวุฒิอาสาฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ ผ่านรูปแบบการ
เสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้ 

๑) กลุ่มย่อยท่ี ๑ เสริมสร้างความรู้สู่การพัฒนาคน  โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดล าปาง จังหวัดยะลา และวุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ น าเสนอการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ ท่ียึด
หลักการน าปัญญาความรู้ ประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เป็นการด าเนินงานเชิงรุกท่ีเน้นการพัฒนาคนด้วยการเสริมสร้างความรู้ใน 
เรื่องต่างๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าชีววิถี มาประยุกต์ใช้ 
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เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าทฤษฎี Constructionism (การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา) 
ไปใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับต าบลชายแดนใต้ด้วยการให้สอน 
การออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องกับชุมชน การสืบทอดทางวัฒนธรรมให้เยาวชนเรียนรู้ เข้าใจ และ
สืบทอดศิลปะพื้นบ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มเยาวชน ใน ๓ จังหวัด
ชายแดน ตลอดจนการพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ ด้วยการพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษา  

๒) กลุ่มย่อยท่ี ๒ ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง  โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัด
พัทลุง จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายท างานวุฒิอาสาฯ คือ เทศบาลต าบลอุโมงค์ 
จังหวัดล าพูน น าเสนอการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่าน
กระบวนการค้นหาปัญหา ความต้องการของชุมชน การก าหนด จัดล าดับและด าเนินกิจกรรม ท่ีเชื่อมโยง
เครือข่ายในพื้นท่ี ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน ในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เช่น การต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน  
การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  การท าเตาแก๊สชีวมวล การประสานการท างานในพื้นท่ี และ  
การประสานเครือข่ายการแก้ปัญหา  ความเหลื่อมล้ าในสังคม ด้วยการให้ความรู้กับชุมชนใน
กระบวนการ วิธีการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างชุมชน
กับภาครัฐ และชุมชนกับชุมชนด้วยกันเอง การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต
อย่างชัดเจน เช่น การท าไร่ นา สวนผสม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ๑ ไร่ ได้ ๑ แสน 
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๓) กลุ่มย่อยท่ี ๓ เสริมสร้าง ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อม
ให้ยั่งยืน โดยวุฒิอาสาฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง และเครือข่ายโรงเรียนรุ่งอรุณ 
กรุงเทพมหานคร น าเสนอการสนับสนุนให้เกษตรกรรู้จักการใช้และบริหารจัดการต้นทุนธรรมชาติ 
เปลี่ยนวิธีคิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นท าเกษตรผสมผสาน โดยให้ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” และ
น าประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเคยได้รับมาถ่ายทอดต่อกันไป การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อให้มีธรรมชาติ
อยู่ในจิตใจ การจัดท าเตาชีวมวล เพื่อก าจัดของเสียให้เหลือศูนย์ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เป็นกิจวัตรประจ าวัน เพื่อลดปริมาณ "ขยะ" ท่ีท้ิงออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกให้ลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔) กลุ่มย่อยท่ี ๔ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สู่เด็กและเยาวชน  โดย 
วุฒิอาสาฯ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุพรรณบุรี น าเสนอ
การปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจนคุณธรรม ศีลธรรม ท่ีเน้นกลุ่มเปูาหมายเยาวชนเด็กเล็ก 
และระดับประถม  
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๓.๑.๔ บทเรียนจากการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ จากการน าเสนอผลงานของวุฒิอาสาฯ 
พบว่า การขับเคล่ือนงานของวุฒิอาสาฯ มีพัฒนาการมาโดยล าดับ ดังนี้ 

๑) รูปแบบการรวมกลุ่มของวุฒิอาสาฯ เริ่มจากแกนน ากลุ่มเล็กๆท่ีรวมตัวกัน
ท างานด้านการพัฒนาให้กับชุมชน และต่อมามีการชักชวนผู้
เกษียณอายุแต่มีใจท่ีจะพัฒนาสังคมให้เข้าร่วม จึงมีสมาชิกมากขึ้น 
หลากหลายกลุ่มอาชีพมากขึ้น มีการบริหารจัดการด้วยการจัด
องค์กรรองรับในรูปแบบคณะกรรมการ และอนุกรรมการขับเคลื่อน
งานหลายชุด หรือขับเคลื่อนงานด้วยการรวมกันเป็นกลุ่มตาม
ความสามารถ ความช านาญหรือประสบการณ์  

๒) ปัจจัยความส าเร็จในการท างานอยู่ ท่ี
ความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่องสม่ าเสมอ จากความส าเร็จ
ของวุฒิอาสาฯ ในหลายจังหวัด พบว่ามีปัจจัยความส าเร็จท่ีส าคัญ
คือ การสร้างกลุ่มให้เข้มแข็งมีการประสานงานและพบปะ 
ประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 
วุฒิอาสาฯ เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ น าเสนอ
ผลงานสม่ าเสมอเพื่อให้สังคมเข้าใจบทบาทการท างานของ 
วุฒิอาสาฯที่จะเข้าไปช่วยกลุ่มต่างๆท างาน  

๓) การเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นกลไกส าคัญท่ี
สนับสนุนการท างานของวุฒิอาสาฯให้บรรลุจุดหมาย วุฒิอาสาฯ 
ส่วนใหญ่ เริ่มต้นขับเคลื่อนงานด้วยการสร้างความรับรู้ในเรื่อง
ธนาคารสมองให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด แสดงเจตนารมณ์ท่ี
จะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา รับฟังความคิดเห็น และภารกิจท่ีจะ
ให้วุฒิอาสาฯ เข้าไปช่วยหนุนเสริมการท างาน และมีกระบวนการ
และวิธีการท างานโดยใช้โครงงาน/โครงการของทุกภาคส่วนท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค ให้เป็นฐานการขับเคลื่อน  

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนงานโดยวุฒิอาสาฯ 
ยั งมีอุปสรรค ท่ีส าคัญ คือ  ปัญหาสุขภาพ การขาดการ
ประชาสัมพันธ์ และการขาดความหลากหลายของวิชาชีพ แม้ว่าวุฒิอาสาฯจะมี จิตอาสาในการ
ท างานอย่างเต็มท่ีแต่การท างานยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จากความสูงวัย 
นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ให้วุฒิอาสาฯ เป็นท่ีรู้จักของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ในพื้นท่ี ยังไม่
แพร่หลายรวมท้ังวุฒิอาสาฯ มีจ านวนน้อย และการขาดวุฒิอาสาฯท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน  
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๓.๒ การเผยแพร่ผลการด าเนินงานธนาคารสมองผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  โดยการจัดพิมพ์หนังสือ 
๑ ทศวรรษธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ หนังสือ “๑ ทศวรรษธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศ” ได้น าเสนอความ
เป็นมาบทบาท ขั้นตอน และกลไกการท างานของธนาคารสมอง สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับแนวคิดและ
ทิศทางการด าเนินงานธนาคารสมอง ภาพรวมการด าเนินงานของธนาคารสมองในช่วงทศวรรษท่ีผ่าน
มา และก้าวต่อไปในการท างานของธนาคาร
สมอง ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้อุทิศตนน าความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
เสียสละแรงกายแรงใจอันมีค่ามาร่วมเป็น 
พลังของแผ่นดินในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถสืบต่อไป 

๓.๓ การเผยแพร่ผลการด าเนินงานธนาคารสมองผ่านสื่อโทรทัศน์  โดยบริษัทวิชั่นเทล 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด ได้น าวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมช่อง “Woman Channel” ของ True 
Vision ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้
ยั ง ได้ด า เนินการปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล 
วุฒิอาสาธนาคารสมอง และเว็บไซต์ธนาคาร
สมอง (http://brainbank.nesdb.go.th) ให้มี
ความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน โดยการ
รวบรวมองค์ความรู้วุฒิอาสาฯ  ผลการด าเนินงาน
ของวุฒิอาสาฯ และข่าวคราวความเคลื่อนไหวท่ี
เกี่ ยวกั บธนาคารสมอง เผยแพร่ ในเว็ บไซต์ 
ธนาคารสมอง รวมท้ังมีการบริหารจัดการข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้
อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว 

 

http://brainbank.nesdb.go.th/
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การด าเนินงานของธนาคารสมองในระยะต่อไป 

๑. สร้างเสริมศักยภาพของวุฒิอาสาธนาคารสมองให้มีความรู้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
สามารถเป็นตัวแทนขยายความรู้ได้ในระดับพื้นท่ี เป็นผู้ท่ีจะสื่อในด้านความหมาย ความเข้าใจให้แก่
ชุมชน ในฐานะท่ีเป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า 

๒. ส่งเสริมวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นภาคีการพัฒนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับภาคี
เครือข่ายขับเคล่ือนการด าเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นท่ี ท่ีมุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองเป็น
ล าดับแรกก่อนการพึ่งพาทุนจากภายนอก 

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองอย่างต่อเนื่ อง ผ่านสื่อหลาย
ช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณะ และยอมรับให้วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมเป็นภาคีการพัฒนา 
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งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 

 
ในรอบปีท่ีผ่านมา งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท ได้ด าเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้ การเป็น 

ผู้ประสานงานส าหรับจัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ/แผนงาน และ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้มูลนิธิ
พั ฒ น า ไ ท  จั ด ท า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ส น อ
คณะกรรมการ จัดท ารายงานสถานการณ์งบการเงิน
ของมูลนิธิให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรอง เป็น
ฝุายสนับสนุนงานธนาคารสมอง ดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณพร้อมท้ังจัดท าบัญชี พิจารณาสถาบัน
การเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ท่ีให้ผลตอบแทน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด และติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น กระทรวงมหาดไทย เพื่ อจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
หรือข้อบังคับต่างๆ ของมูลนิธิฯ 

 

 

 
ตารางค่าใช้จ่ายปี ๒๕๕๕ 

 

ล าดับ งาน/กิจกรรม 
งบที่อนุมัติ 
ปี ๒๕๕๕ 

ค่าใช้จ่าย 
๑ม.ค.-๓๑ ธ.ค.๕๕ 

งบคงเหลือ 
ณ ๑ ม.ค. ๕๖ 

๑ งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท ๙๐๖,๔๘๐ ๖๙๔,๖๒๗.๐๔ ๒๑๑,๘๕๒.๙๖ 

 ๑.๑ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ๕๒๑,๐๒๘ ๕๒๑,๐๒๘ - 
 ๑.๒ เงินเพ่ิมค่าเดินทาง ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ - 
 ๑.๓ ค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 ๑.๔ ค่าใช้สอย ๒๓๘,๔๕๒ ๑๐๑,๕๙๙.๔๐ ๑๓๖,๘๕๒.๙๖ 
 ๑.๕ ค่าสาธารณูปโภค ๖๕,๐๐๐ - ๖๕,๐๐๐ 
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การจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  

ในปี ๒๕๕๕ มูลนิธิพัฒนาไทได้จัดประชุมคณะกรรมการ รวม ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑  
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
๒๕๕๕ มูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวัน
จันทร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ 
อาคาร  ๑  ชั้ น  ๓  ส านั ก งาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย
มีวาระท่ีส าคัญ อาทิ รับรองงบ
การ เงิ นของมู ลนิ ธิพัฒนาไท 
รับทราบผลการด าเนินโครงการ
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมท าความดีเนื่องในปีแห่งพุทธชยันตี แนวทางการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  

 

ครั้งที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไท ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ 
อาคาร ๑ ชั้น ๓ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวาระ
เพื่อพิจารณาท่ีส าคัญ อาทิ ขออนุมัติแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณ ปี ๒๕๕๖  
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แผนที่ส านกังานมูลนิธิพัฒนาไท 

 

 
 

 

เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม  
แขวงโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 

 
 
 
 

http://pattanathai.nesdb.go.th 
 
 

 

ที่อยู่มูลนิธิพัฒนาไท 
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ส่วนที่ ๓ 
รายงานการเงิน 

 

รายงานการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ปี ๒๕๕๕ มูลนิธิพัฒนาไท มีสินทรัพย์รวม ๗๑,๔๔๐,๗๑๘.๘๓ บาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 
ได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙ ของ
สินทรัพย์ทั้งหมด และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ โดยมี
สินทรัพย์เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๒,๕๓๕,๗๖๓.๒๖ บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๖๘  
ส่วนหน้ีสินและทุนสะสม ๗๑,๔๒๖,๙๘๑.๘๓ บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๙.๙๘ เป็นทุนสะสม ประกอบด้วย 
เงินทุนจัดตั้ง ยอดยกมาจากปีก่อน และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ปี ๒๕๕๕ มูลนิธิพัฒนาไท มีรายได้ทั้งสิ้น ๔,๙๐๐,๗๓๘.๔๒ บาท แบ่งเป็น เงินบริจาคของ สศช. 
จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ จ านวน ๒,๒๗๖,๙๙๘.๗๔ บาท และรายได้จากแหล่งอื่น 
ได้แก่ เงินสนับสนุนด าเนินโครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมท าความดีเนื่องในปีแห่งพุทธชยันตี จาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน ๑๒๓,๗๓๙.๖๘ บาท ส่วนค่าใช้จ่าย เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนงานธนาคารสมอง ๑,๕๔๖,๒๙๒.๖๐ บาท ค่าใช้จ่ายในงานบริหารจัดการมูลนิธิ ๖๙๔,๖๒๗.๐๔ บาท 
และโครงการวุฒิอาสาฯ ร่วมท าความดีฯ ๑๒๓,๘๒๔.๕๒ บาท มียอดคงเหลือยกไป ๒,๕๓๕,๙๙๔.๒๖ บาท 

 

รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) 
เงินบริจาค สศช. ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ งานบริหารจัดการมูลนิธ ิ ๖๙๔,๖๒๗.๐๔ 

ดอกเบี้ยรับ ๒,๒๗๖,๙๙๘.๗๔ งานธนาคารสมอง ๑,๕๔๖,๒๙๒.๖๐ 
เงินสนับสนนุโครงการวุฒิอาสาธนาคาร
สมองร่วมท าความดีเนื่องในปี 
แห่งพุทธชยันตี 

๑๒๓,๗๓๙.๖๘ 
โครงการวุฒิอาสาธนาคาร
สมองร่วมท าความดีเนื่องในปี
แห่งพุทธชยันตี 

๑๒๓,๘๒๔.๕๒ 

  คงเหลือยกไป ๒,๕๓๕,๙๙๔.๒๖ 

 ๔,๙๐๐,๗๓๘.๔๒  ๔,๙๐๐,๗๓๘.๔๒ 
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