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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
เครือข่ายการพัฒนาต่ างๆ ภายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ  เอกชน  องค์กรเอกชน  และ
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชุมชนเข้มแข็ง  

ภายใต้การท างานในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
เรียนรู้กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ของสังคม ท าให้ การด าเนินงานของ
มูลนิธิพัฒนาไท มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง ทั้งนี้
ในปี ๒๕๕๖ ธนาคารสมองได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ สร้างเครือข่าย
และเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาท องค์ความรู้ ผลงานของวุฒิอาสาฯ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคีเครือขา่ยการพัฒนาต่าง  ๆจะยังคงให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป 
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 การจัดตั้งมูลนิธิ 
 

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๓๙  ให้ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบ
บูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศมีการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาก ารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้
ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท ต่อส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เลขอนุญาตที่ ต .๒๐๓/๒๕๔๐ พร้อมทั้งได้
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจาก กระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๔๐ มีทุนจัดต้ังครั้งแรกจากการบริจาคของมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ตามเงื่อนไขของการ
จัดตั้ง จ านวน ๒๐๐ ,๐๐๐ บาท รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสมทบ เพื่อเป็นเงินทุนจัดตั้ง
มูลนิธิ พัฒนาไทอีก จ านวน ๒๐  ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจัดต้ังทั้งสิ้น จ านวน 
๒๐,๒๐๐ ,๐๐๐  บาท ทั้ งนี้ มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นองค์กรหรือ  
สถานสาธารณกุศล ล าดับที่ ๓๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑  
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วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อท าหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคมใน

ลักษณะที่เป็นองค์รวมแบ บบูรณาการ  เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา
และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

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

๓) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา  การแปลงแ ผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  การติดตามประเมินผลและการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๔)  เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนทุกสาขารวมทั้งเพื่อการ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
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 การพัฒนาโดยใช้กระบวน การมีส่วนร่วม
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
เข้มแข็ง   สามารถพึ่ งตนเองได้   และช่วยเหลือเกื้ อกูล 
กันอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการและเครือข่ายที่มั่นคง 
เชื่อมโยงกันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท (ณ ปี ๒๕๕๖) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะส ี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
รองประธานกรรมการ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
ประธานกรรมการ 

นายโสภณ  สุภาพงษ์ 
กรรมการ 

 

นายอ านาจ สอนอิม่สาตร์ 
กรรมการ 

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
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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โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธิพฒันาไท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท 
นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
นางสุวรรณี  ค ามั่น 

  

ฝ่ายสารสนเทศ 
นายสบาย   สายจันดา 
 เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวปราณี  ขวัญเกิด 

 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี
นางสาวณัฐธิดา  ทองไว 

 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  

รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช  
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 
ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๕๕ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนงาน มพท . ปี ๒๕๕๖ 
ภายใต้วงเงินงบประมาณจ านวน ๒,๙๙๖,๔๖๔ บาท ครอบคลุม ๒ แผนงาน ประกอบด้วย  

๑) งานธนาคารสมอง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๒) งานบริหารจัดการ มพท. จ านวน ๙๙๖,๔๖๔ บาท 
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๑. งานธนาคารสมอง 

ภายใต้กรอบแผนงานธนาคารสมองในปี ๒๕๕๖  ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ านวยการธนาคารสมอง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มพท. จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยธนาคารสมองมีการเบิกจ่ายจ านวน ๑,๑๓๖,๐๑๐.๙๘ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖ .๘๐ ของงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติ การด าเนินงานธนาคารสมอง ประกอบด้วย  ๓ 
แผนงานหลัก ได้แก่ งานเสริมสร้างบทบาทและพลัง  
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาในการ
ขับเคล่ือนแผนฯ ๑๑ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ท้องถิ่น งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยาย
บทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ ท่ีมีการรวมกลุ่มในจังหวัด 
กับภาคีการพัฒนาในพื้นท่ี และงานสร้างองค์ความรู้ การ
เผยแพร่ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานธนาคารสมอง 
 

 

๑. งานเสริมสร้างบทบาทและพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น 

 

โครงการเสริมสร้างพลังวุฒิอาสา
ธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิติของคนในชุมชน 
ท้องถิ่น เน้นการต่อยอดขยายผลในพื้นท่ีท่ี  
สศช. ด าเนินการ ร่วมกับวุฒิอาสาฯ  ระดับ
จังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ การเปิดพื้นที่ใหม่ใน
จังหวัดที่วุฒิอาสาฯ มีการรวมกลุ่มกันด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และชุมชนมีความ
พร้อม  และสนับสนุนบทบาท วุฒิอาสาฯ  ใน
การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับภาคี การพัฒนาในท้องถิ่น  เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังเผยแพร่ผลการขับเคล่ือนการประยุ กต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กว้างขวางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้
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๑.๑ วิธีการด าเนินงาน 

๑.๑.๑ การเตรียมการ  โดย  ๑) การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย  จากพื้ นท่ีท่ีด าเนินการ
ขับเคล่ือนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่ ายมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  และเปิดพื้นที่ใหม่ โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีวุฒิอาสาฯ มีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องมีความพร้อมในการด าเนินงาน และชุมชนสนใจเข้าร่วมโครงการ  ๒) จัดตั้งคณะท างานร่วม
ระหว่างผู้ประสานงานจังหวัดเป้าหมายและ  สศช. โดยในแต่ละพื้นที่เปูาหมายได้ก าหนด Focal 
Point พร้อมท้ังน าข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นท่ีมาหารือร่วมกัน  และ ๓) ผลการ
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีเปูา หมาย  สามารถ
ก าหนดพื้นท่ีเปูาหมายใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน  มีดังนี้ ๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทางการขับเคล่ือนโครงการฯ ให้กับวุฒิอาสาฯ และชุม ชนในจังหวัดเปูาหมาย   
๒) การสังเคราะห์ข้อมูลและทุนชุมชนของพื้นที่เป้าหมาย  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน   
วุฒิอาสาธนาคารสมอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสภาพปัญหาและ
ความต้องการของพื้นท่ี รวมท้ังแผน พัฒนาของจังหวัดและแผนงาน ของชุมชน/อปท. ในด้านต่างๆ 
และน ามาก าหนดเป็นประเด็นการขับเคล่ือนในระดับพื้นที ่ตามความต้องการของพื้นท่ีและแนวทางการ
พัฒนา ๓) จัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินงาน  ร่วมกันก าหนดเปูาหมาย กิจกรรมและวิธีการ
ด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และการก ากับติดตามการด าเนินงานท่ีชัดเจนในแต่ ละจังหวัด เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีเปูาหมายได้ตรงตามความต้องการของพื้นท่ี ๔) ด าเนินงานในพื้นที่
เป้าหมายตามกิจกรรม และประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการฯ  โดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี ลงพื้นท่ีเปูาหมายจัดเวที ประชาคมเพื่อแลกเปล่ียนเ รียนรู้ ถึงวิธีการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดต่างๆ รวมท้ังแนวทางแก้ไขและปัจจัยท่ีจะสนับสนุนให้
การด าเนินงานมีความยั่งยืน และ ๕) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน สู่สาธารณะ ผ่าน ช่องทาง
ต่างๆ อาทิ การจัด นิทรรศการ  จุลสารธนาคารสมอง เว็บไซต์ของ สศช . และสถานีวิทยุ เป็นต้น  
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๑.๒ ผลการด าเนินงาน  

วุฒิอาสาฯ ได้ด าเนินการขับเคล่ือนงานใน  ๒๐ ชุมชน/พื้นท่ี ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย 
อุบลราชธาน ีนครศรีธรรมราช  และพัทลุง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างยั่งยืน  ในประเด็น
การอบรมฝีมือแรงงานในด้านต่างๆ ให้มีความสามารถ ทักษะ มาตรฐานท่ีสูงขึ้น และการดูแลผู้สูงอายุ  
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  อาทิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การอบรมภาษาให้กับชุมชนเพื่อการสื่อสารเบื้ องต้น  ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เช่น การ
สนับสนุนการท าการเกษตรอินทรีย์ การประกอบอาชีพเสริมของชุมชน การจัดท าเตาชีวมวล การเลี้ยง
ผึ้งโพรง การพัฒนาคุณภาพส้มโอทับทิมสยาม การท าสวนยาง สร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
และยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง เช่น โครงการอุทยานบึงบัว จังหวัดอุบลราชธานี  ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ชีววิถี และการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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๑.๒.๑ จ.เชียงราย  
วุฒิอาสาฯ จ.เชียงราย ได้ส ารวจความต้องการของชุมชน โดยชุมชนต้องการองค์

ความรู้ด้านภาษา การประกอบอาชีพเสริม และการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ก าหนดประเด็นด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ตามแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม การสนับสนุน
การพัฒนาและสร้างหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนไปสู่การปฏิบัติ ท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และแผนพัฒนาของจังหวัด
เชียงราย ดังนั้น วุฒิอาสาฯ  จังหวัดเชียงราย จึงได้
ประสานกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และได้ จัดอบรม ภาษาให้กับชุมชนเพื่อการ สื่อสารเบื้องต้น โดยเร่ิมจากภาษาพม่า และ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการสอนการประกอบอาชีพเสริม เช่น การท าขนม การตัดเย็บผ้าพื้นบ้าน การท า
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ เป็นต้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาพม่า เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
จ านวน ๒๙ คน หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเวลา ๘๐ ชั่วโมง จ านวน ๒๐ คน และวุฒิอาสาฯ จ.
เชียงรายได้ประสานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
เชียงแสน ในการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในด้ านต่างๆ ให้มีความสามารถที่สูงขึ้นมีมาตรฐาน และมี
ทักษะหลากหลายแก่ผู้ที่สนใจ 

๑.๒.๒ จ.อุบลราชธาน ี

วุฒิอาสาฯ  จ.อุบลราชธานี  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล 
วัด สถาบันการศึกษา จัดท า  โครงการอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี  เป็นการด าเนิน โครงการและ
กิจกรรมท่ี ขับเคล่ือนด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เชิงบูรณาการในรูปแบบ

ราษฎร์ร่วมแรง  รัฐพัฒนา  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธาน ี“อุบลฮักแพง” เพื่อร่วมกันปลูกบัวอุบลชาติ  และ
แสดงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม  โดยมีบัวเป็นศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับพันธุ์บัว เศรษฐกิจพอเพียง  ศาสนา วัฒนธรรม รวมท้ัง
ด้านการท่องเท่ียว  โดยใช้พื้นท่ี บริเวณ บึงหนองช้าง  ต าบล
หนองขอน ประมาณ ๕๑๙ ไร่ แบ่งเป็น อุทยานชั้นใน ใช้พื้นท่ี
หนองน้ าสาธารณะ  และผืนดินโดยรอบ  ประกอบด้วย  อาคาร

หอเทียนชัยอุบลราชธานี  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจืดอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  (อุโมงค์ชมปลาใต้น้ า ) การจัดภูมิ
ทัศน์รอบบึงบัวในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ  จ.อุบลราชธานี  และ
อุทยานชั้นนอก ประกอบด้วย อุทยานการเรียนรู้ศึกษาของเกษตรกรไทย การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ให้หมู่บ้าน/ต าบล ชุมชนเข้มแข็ง สังคมร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๒.๓ จ.นครศรีธรรมราช 

การด าเนินการปี ๒๕๕๖ ยังคง
มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๑ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้
ด าเนินการสืบค้น ข้อมูล  ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช   ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   และน าเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อให้การสนับสนุนและผลักดันเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก   นอกจากนี้ ยัง
ได้ขยายการด าเนินงานในเชิงพื้นท่ี  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  ด้วยการส่งเสริม
การรวมกลุ่มการพัฒนาคุณภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม  อ.ปากพนัง  ให้มีกระบวนการการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด   และในระยะต่อไป  วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย  จะได้
ร่วมกันวางแผนการพัฒนากระบวนการปลูกทุกขั้นตอน   ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นท่ี  คัดเลือกพันธ์ุ  การ
วิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ย การจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนสวน  เพื่อควบคุมคุณภาพ   การท าปุ๋ย
และการประกอบอาชีพเสริม   

๑.๒.๔ จ.พัทลุง  

วุฒิอาสาฯ จ .พัทลุง ยังคงเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน  และการประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในวิถีการด า รงชีวิตประจ าวัน ท่ี

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  โดยการ
สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างครัวเรือน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวชีววิถี  การสร้ าง
ความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพต่างๆ การส่งเสริมธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การแปรรูปและถนอมอาหาร  การ

ให้ความรู้อาชีพเสริมเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง  และการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  โดยด าเนินการต่อยอด
ใน ๔ พื้นท่ีเดิม และขยายพื้นท่ีใหม่อีก  ๒ พื้นท่ี ได้แก่ บ้านกลาง หมู่ท่ี ๒ ต.ปุาบอน อ .ปุาบอน  และ
บ้านหูยาน หมู่ท่ี ๘ ต.นาท่อม อ.เมือง  
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๑.๓ ข้อค้นพบ  

๑.๓.๑ วุฒิอาสาธนาคารสมองมีการขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น  โดยมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติกา รขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีทิศทาง เปูาหมาย 
วิธีการ และ กิจกรรมท่ีชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด นับว่าเป็นการขับเคลื่อนงานในเชิง
ยุทธศาสตร์  

๑.๓.๒ วุฒิอาสาธนาคารสมองมีการรวมกลุ่มท างานที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารการ
ท างานที่ชัดเ จน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นตอน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี ๑๑ และแผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓.๓ การขยายและร่วมขับเคลื่อนงานกับภาคีเคลือข่ายใน พื้นที่มากขึ้น  การ
ด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ จะให้ความส าคัญกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี ประกอบกับวุฒิอาสาฯ ได้ขยาย
บทบาท และการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ ท่ีหลากหลายมากขึ้น ท าให้มีการ ขยายเครือข่ายใหม่ 
โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีความสนใจในการขับเคล่ือนงานในพื้นท่ี 

๑.๓.๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  วุฒิอาสาฯ เห็นความส าคัญในการประชาสัมพันธ์
บทบาทและผลการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ เพื่อสร้างกา รรับรู้ต่อสาธารณะ และหน่วยงาน /ภาคี
เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น โดยการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การเข้าร่วมงานส าคัญของจังหวัด เป็นต้น 
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๑.๓.๕ ปัจจัยความส าเร็จ  

๑) วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

 มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลาย  
สามารถน ามาใช้ในขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่นได้ตามความต้องการ
ของชุมชน 

 มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ี ของตนเอง ไม่ไปท างานแทนหน่วยงาน
หลัก แต่ท าหน้าท่ีหนุนเสริมด้วยการเป็นท่ีปรึกษา  วิทยากร  ประสานงาน  และถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนต่างๆ รวมท้ังท างานร่วมกับหน่วยงานหลักในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 วุฒิอาสาฯ  มีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง และจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิ ดชอบ   
ท่ีชัดเจน รวมท้ังมีการสร้างและขยายเครือข่ายในพื้นท่ี  ท าให้วุฒิอาสาฯ  ได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้หลากหลายประเด็น และประสบผลส าเร็จตรงกับความต้องการของชุมชน  
และมีความยั่งยืน 

 มีการติดตามผลการด าเนินงานและลงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ เป็นท่ียอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

๒) ภาคีเครือข่าย 

 หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน  ในพื้นท่ีรู้จัก  บทบาทหน้าท่ี  และช่องทางการ
ติดต่อประสานงานกับวุฒิอาสาฯ  รวมท้ังเห็นความส าคัญและยอมรับวุฒิอาสาฯ  เป็นหน่ึงในภาคีการ
ท างาน และขับเคล่ือนงานไปด้วยกัน ท าให้ภาคีเครือข่าย และวุฒิอาสาฯ  ท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
มากขึ้น 

 ภาคีเครือข่าย ในพื้นท่ีให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการขับเคล่ือนงาน
ร่วมกับวุฒิอาสาฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

๓) ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย 

 ชุมชน/พื้นท่ีเปูาหมาย มีความเข้มแข็ง  ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาชุมชน  มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น  ท าให้เกิดความร่วมมืออย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง  

 ผู้น าชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ท่ีจะพัฒนาชุมชน และมีการประสานงานกับ  
วุฒิอาสาฯและภาคีเครือข่า ยอย่างต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการร่วมพัฒนาของประชาชนใน
พื้นท่ี เพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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๑.๓.๖   ข้อจ ากัด 

 สุขภาพ  เนื่องจากวุฒิอาสาฯ เป็นผู้สูงอายุ สุขภาพไม่ค่อย เอื้ออ านวยให้
เดินทางไกล ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปในบางพื้นท่ีได้  และวุฒิอาสาฯ อยู่ไกลกันมาก จึงไม่สามารถเข้า
ร่วมงานกับกลุ่มได้อย่างสม่ าเสมอ 

 หน่วยงาน /ภาคีการพัฒนา  บางแห่งยัง ขาดความเข้าใจในบทบาทของ  
วุฒิอาสาฯ ท่ีถูกต้อง ท าให้การสนับสนุนการท างานของวุฒิอาสาฯ มีไม่มากเท่าท่ีควร ประกอบกับ  
วุฒิอาสาฯ ไม่เป็นท่ีรู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย  

 ขาดการสนับสนุ นงบประมาณ   ในการขับเคลื่อนงานในพื้นท่ี /ชุมชน  
วุฒิอาสาฯ มีค่าใช้จ่ายในการท างาน เช่น ค่าเดินทาง ซึ่งอาจเป็นภาระกับวุฒิอาสาฯ ประกอบกับการ
สนับสนุนงบประมาณยังมีน้อย จึงท าให้การท างานของวุฒิอาสาฯ ไม่ต่อเนื่อง 

 

๒. งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานข องวุฒิอาสาฯ  ที่มีการ
รวมกลุ่มในจังหวัด กับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ 

 

๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การระดมความเห็นเพื่อก าหนดรูปแบบ /แนวทางการ
จัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาค”  

๒.๑.๑ การจัดประชุม  เป็นการชี้แจงกรอบวัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดประชุม
ระดับภาค และประชุมหารือ กับแกนน าวุฒิอาสาฯ จังหวัดต่างๆ ในการเตรียมประชุมกลุ่มย่อย 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ จังหวัด/ภาคต่างๆ จ านวนท้ังสิ้น ๕๐ คน 

 

๒.๑.๒ สรุปผลการประชุม  แกนน าวุฒิอาสาฯ จังหวัดต่างๆ ใน แต่ละภาคได้ระดม
ความคิดเห็นเพื่อก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และรูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาค  
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๒.๑.๓ การด าเนินการในระยะต่อไป  ประสานงานกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดเจ้าภาพ
ในภาคต่างๆ เกี่ยวกับก าหนดการ รายละเอียดการจัดนิทรรศการ การประชุมกลุ่มย่อย และเรื่องอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาคต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๒.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมอง  

ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ระดับภาค 
 

๒.๒.๑ วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ใหวุ้ฒิอาสาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มกัน และร่วมกับภาคีการ
พัฒนาในพื้นท่ี/ชุมชน/ท้องถิ่นในการขับเคล่ือนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒ รูปแบบการจัดประชุม  ด าเนินการจัดประชุม ๔ ภาค ๕ ครั้ง ได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อุบลราชธานี ภาคกลาง : จ.กาญจนบุรี ภาคใต้ : จ.นครศรีธรรมราช ภาคเหนือ : 
จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบการประชุม ดังนี้  

(๑) ภูมิภาค ใช้เวลา ๓ วัน โดย วันแรก ช่วงบ่าย เป็นการประชุมชี้แจง/ท า
ความเข้าใจ  วัตถุประสงค์การจัดประชุม วันที่สอง  ช่วงเช้า ชมวิดีทัศน์ การกล่าว รายงาน การกล่าว
เปิดการประชุม การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ” และการบรรยายเรื่อง  
“ผลการพัฒนา/ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนา ของแต่ละภูมิภาคในอนาคต ” ส่วนช่วงบ่าย  
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประส บการณ์การท างานของวุฒิอาสาฯ โดยการเสวนา /จัดกิจกรรมตล าด
นัดวุฒิอาสาฯ วันที่สาม ช่วงเช้า เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ท างานท่ีจะเชื่อมโยงกับภาคีการพัฒนาในพื้นท่ี และแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง  
วุฒิอาสาฯ ด้วยกันเอง และระหว่างจังหวัดหรือภาค ส่วน ช่วงบ่าย  เป็นการน าเสนอผลก ารประชุม  
กลุ่มย่อย และสรุปผลการประชุม 
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(๒) กรุงเทพฯ  ใช้เวลา ๑ วัน  โดยใน ช่วงเช้า  เริ่มด้วยการชมวิดีทัศน์ การ
กล่าวรายงาน  การกล่าวเปิดการประชุม  การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ” 
และการเสวนาเรื่อง “การพัฒนากรุงเทพมหานครกับบทบาทของ วุฒิอาสาฯ” ส่วนช่วงบ่าย เป็นการ
เสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “บทบาทของวุฒิอาสาฯ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมหล้ า
ทางสังคม ” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการของ  
วุฒิอาสาฯ และแนวทาง การขับเคล่ือนงาน  ปี ๒๕๕๖  ของวุฒิอาสาฯ กับส านักงานเขตพื้นท่ี กทม . 
และน าเสนอต่อที่ประชุม 

 

๒.๒.๓ ผลการประชุม 

(๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อุบลราชธานี 

(๑.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

วุฒิอาสาฯ ได้เสวนากลุ่มย่อยแบบ World Café ใน ๕ ประเด็น 
ได้แก่ หนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย การปลูกข้าวในบ่อซีเมน ต์ เป็นการปลูกข้าวท่ีใช้ พื้นท่ี
น้อย ใช้อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่าย ควบคุมปริมาณน้ าและคุณภาพดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ และสามารถท าเองได้
ภายในครัวเรือน  การท า เตาชีวมวล  เป็น
การน าวัสดุเหลือใช้ในพื้นท่ีมา ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ ด้วยการท าเตาเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาหาร และ ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การท า ดอ กไม้
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   เป็นการแปรรูปของเหลือใช้ให้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์  ได้แก่ ขวดและฝา
พลาสติก การปลูกมะนาวทนแล้ง  ได้ทดลองเพาะและพัฒนาพันธุ์เป็นมะนาวพันธุ์ด่านเกวียน น าไป
จดทะเบียนให้เป็นท่ีรู้จัก และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนมะนาวด่านเกวยีน อ.โชคชัย 
และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น  เป็นการน าภูมิปัญญาการท าเครื่องประดับเงินมาปรับใช้กับ
ทองเหลืองและวัสดุอื่นๆ  สอง วัฒนธรรมท้องถิ่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเพณีวัฒนธรรมท่ี

หลากหลาย  การพัฒนาและวิวัฒนากา รประเพณีวัฒนธรรมจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต /
สภาพแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  โดย ไม่เอาความทันสมัยมาท าลาย
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ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  สาม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  การจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  และ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยการออกหน่วยเคลื่อนท่ีของวุฒิอาสาฯ  ไปตามอ าเภอ
ต่างๆ เดือนละ ๑ ครั้ง การให้ความรู้ในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ เช่น กฎหมายท่ัวไป  สิทธิประโยชน์ 

 
 

 

 

 
 

ผู้สูงอายุ  การออกก าลังกายมือเปล่าและไม้พลอง  ให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น เป็นต้น  การ
เสริมสร้างทักษะ สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนอายุ ๖ – ๒๕ ปี เพื่อให้เยาวชนสามารถควบคุม
ตนเองได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะการด าเนินชีวิตที่ท าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข   ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน อปท. และชุมชน  

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพ  การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ชุมชนบ้านแสนสุข หมู่ท่ี  ๒  
ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย  เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่สังคมผู้สูง อายุ โดยให้ผู้สูงวัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ 
สาเหตุ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลกระทบ การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย โดยใช้ภูมิปัญญาชุมชนเป็นหลักส าคัญ  

สี่ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง ของชุมชนบ้านหัวสะพาน ต.บ้าน
ยาง อ.พุทธไธสง เป็นสินค้า OTOP ท่ีมีชื่อเสียงของ จ.บุรีรัมย์ ปัญหาท่ีผ่านมาคือต่างคนต่างท าและขาย 
ไม่มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน แต่หลังจากได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ฯ ด าเนิ นธุรกิจด้านการปลูก
หม่อน เลี้ยงไหม  การผลิตเส้นไหมให้ได้ตามมาตรฐาน การปรับปรุงคุณภาพสินค้า การส่งเสริมด้าน
การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่กลุ่มชนรุ่นหลัง  จนประสบผลส าเร็จ 
และ ห้า การเตรียมการเข้าสู่  ประชาคมอาเซียน มุ่งสร้างความตระหนักรู้ขอ งคนไทย ในเรื่องการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โอกาส และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆ  
การให้ความรู้ความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย ภาษา 
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เทคโนโลยี และทักษะแรงงาน  การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความภาค ภูมิใจในความเป็น
ไทย  และการสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง เป็นธรรม กับภาคี
สมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการสอนภาษาผ่านสื่อวิทยุ 
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐ และการถ่ายทอด  อัตลักษณ์ /ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ผ่านเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

(๑.๒) การระดมความคิดเห็น ใน ๒ ประเด็น คือ  
 แนวทางการท างานเช่ือมโยงเครือข่ายกับภาคีการพัฒนา

ในพ้ืนที่  ได้แก่ หนึ่ง การสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัด  เช่น การแนะน าตัว กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบทุกครั้ง การจัดท าหนังสือ /รายงานเสนอผู้ว่ าราชการ
จังหวัดและหัวหน้าส านักงานจังหวัดอย่างต่อเนื่อง หนังสือ  
ของจังหวัดแนะน าและประชาสัมพันธ์บทบาทวุฒิอาสาฯ  ให้
หน่วยงานในพื้นท่ี พร้อมท้ังน าเสนอผลงานท่ีเป็นรูปธรรม  
สอง ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่   โดยเข้าร่วม
ประชุมในวาระต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าไปสนับสนุน 
ช่วยเหลือการท ากิจกรรม /โครงการของหน่วยงานให้เกิ ดผล

ในทางปฏิบัติ และเพิ่มศักยภาพ /ประสบการณ์ของ วุฒิอาสาฯ  
สาม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ส่ง เสริม การประชาสัมพันธ์
บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง ผ่าน ทางสื่อต่างๆ เช่น 
สถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน อินเตอร์เนต สภากาแฟ แผ่นพับ 
เป็นต้น  สี่ การจัดท าและพัฒนาโครงการ   การศึกษาข้อมูล
จังหวัด และเลือกโครงการ /ประเด็นที่น่าสนใจท่ีวุ ฒิอาสาฯ มี

ศักยภาพท่ีจะด าเนินการ ได้ และน าไปเชื่อมโยงกับเครือข่าย ห้า การเข้าไปมีส่วนร่วม /ช่วยงาน /
กิจกรรมต่างๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี และหก จัดตั้ง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรม 

 แ นวทางการสร้าง
เครือข่าย เช่ือมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ ด้วยกันเอง และระหว่าง
จังหวัด/ภาค โดยการ หนึ่ง พัฒนาองค์กรภายในวุฒิอาสาฯ   เช่น 
การจัดท าท าเนียบวุฒิอาสาฯ การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ /การ
ท างานตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และยุทธศาสตร์
ของแต่ละจังหวัด และการจัดตั้งกองทุน/องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นต้น  
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สอง การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ แต่ละจังหวัด ควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตาม
และรายงานผลการท างานในด้านต่างๆ  สาม การเข้าร่วมกิจกรรมกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่น  เช่น 

การเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกับวุฒิอาสาฯ จังหวัด
ใกล้เคียง การศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างวุฒิอาสาฯ 
แต่ละจังหวัด และเข้าร่วมกิจกรรม /โครงการท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นต้น  สี่ เช่ือมโยงการท างานของวุฒิอาส าฯ  ด้วย
การสื่อสาร ความเคลื่อนไหวการด าเนินโครงการต่างๆ 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น Facebook line ฯลฯ 
และ ห้า การจัดประชุมประจ าปีวุฒิอาสาฯ ระดับภาค 
ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเป ลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การ

น าเสนอผลงาน แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของวุฒิอาสา ฯ และแนวทางการขับเคล่ือนงานร่วมกัน 
โดยให้ สศช. สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม 

(๒) ภาคกลาง : จ.กาญจนบุรี 

(๒.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

วุฒิอาสาฯ ได้น าเสนอประสบการณ์การท างาน ของจังหวัดใน ๕ 
ประเด็น ได้แก่ หนึ่ง บทบาทของวุฒิอาสาฯ ส่วนใหญ่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในสาขาท่ีมีความช านาญ
กับหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ ชุดต่างๆ และร่วมด าเนินกิจกรรมกับ
ภาคีเครือข่ายท้ังในด้านการอบรม สาธิต ให้ความรู้ การเสนอความคิดเห็น สอง โครงสร้างก าร
ท างาน  มีการจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานในด้านต่างๆ ตามความ เชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ  
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เพื่อท างานร่วมกับเครือข่ายในจังหวัด เช่น ด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมือง การ คมนาคมขนส่ง 
เป็นต้น สาม รูปแบบการท างาน วุฒิอาสาฯ ก าหนดให้มี
การประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อหารือ และติดตาม
ความก้าวหน้าการท างาน  ท้ังในระดับปัจเจก บุคคลและ
รวมกลุ่ม ท้ังนี้การท างานในรูปกลุ่มส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วม
ด าเนินกิจกรรมท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น โดยร่วมกันวิเคราะห์ทุนในพื้นท่ี ค้นหาปัญหา ความต้องการ และ
ก าหนดกิจกรรม การประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อใน
ท้องถิ่น เช่น วิทยุ เคเบ้ิลทีวี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น  สี่ การสร้างเครือข่าย กับหน่วยงานต่างๆ 

เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) 
สถาบันการศึกษา ธ .ก .ส . โรงพยาบาล  ชุมชน วัด 
โรงเรียน  เป็น ต้น  ด้วยการท างานแบบปัจเจก กับ
หน่วยงานท่ีตนเองรู้จัก คุ้นเคย และขยายไปเป็น การ
ท างานแบบ กลุ่ ม โดย วุฒิอาสาฯ จะน าเสนอแนวคิด 
ปัญหา แนวทางการพัฒนาไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนั้นๆ และ หนุนเสริมในด้านค วามรู้  และ  

ห้า กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการ  มีหลากหลาย ได้แก ่การอบรม สาธิตให้ความรู้ เช่น การอบรมเยาวชน
ในโครงการธรรมะ-ท ามะ ๒,๖๐๐ ปี แห่งพุทธชยันตี การประหยัดพลังงาน การท าเกษตรอินทรีย์ การ
ท าปุ๋ยชีวภาพ การเสนอความคิดเห็น  เช่น แนวคิดในการแก้ปัญหาจราจร / น้ าเสี ย การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ร่วมด าเนินกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชน เช่น การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส านึกรักบ้านเกิด การ
ปลูกปุา ฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม การอนุรักษ์แม่น้ าแม่กลอง การลด ละ เลิกอบายมุข เป็นต้น 

(๒.๒) การระดมความคิดเห็น ใน ๒ ประเด็น คือ 

 แนวทางการท างานเช่ือมโยงเครือข่าย กับภาคีการพัฒนา
ในพื้นที่ ได้แก่ ๑) วุฒิอาสาฯ ควรท าความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ให้ชัดเจน การเป็นผู้หนุนเสริม
การ ท างาน ของภาคส่วนต่างๆ  โดยใช้ความรู้  
ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญ  มิใช่เป็นผู้จัดท า
โครงการและด าเนินกิจกรรม  ๒) ควรแนะน าตัว กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและ หน่วยงาน ในพื้นท่ี  โดย
การจัดท าท าเนียบวุฒิอาสาฯ  จ าแนกตาม ความรู้  
ความ เชี่ยวชาญ ๓) การรวมกลุ่มกันท างานท้ังเชิงรับ
และเชิงรุก เช่น การเป็นวิทยากร 
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หรือท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า  เสนอความคิดในการแก้ปัญหาและการพัฒนา  รวมท้ังเสนอแนวคิดต่างๆ  
ผ่านผู้น าทางศาสนา  และผู้น าชุมชนท่ีชาวบ้าน ให้ความเคารพนับถือ ๔) ประชาสัมพันธ์บทบาทวุฒิ
อาสาฯ และกิจกรรมท่ีได้ด าเนินงาน ๕) เชิญหน่วยงานต่าง  ๆเข้าร่วมการประชุมของวุฒิอาสาฯ และการ
น าเสนอผลงานของวุฒิอาสาฯ ในการประชุมร่วมกันของวุฒิอาสาฯ ระดับภาคหรือระดับประเทศ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 แนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ  
ด้วยกันเอง และระหว่างจังหวัด  ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายระหว่างวุฒิอาสาฯ  ด้วยกันเอง  
ได้แก่ วุฒิอาสาฯ ควรรวมตัวท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดพลัง มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ อย่าง
น้อยเดือนละครั้ง  เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า  ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยเฉพาะกับวุฒิอาสาฯ  รุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาสานงานต่อ  ควรมีช่องทาง ติดต่อสื่อสาร  แบ่งปัน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน  โดยใช้เทคโนโลยี  หรือ Social Network มาเป็นเครื่องมือ เช่น จัดท าเว็บไซต ์
และเฟสบุ๊ค   นอกจากนี้  อาจมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์  นันทนาการ  เพื่อคลายเครียดและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิอาสาฯ ดัวยกันเอง และ การสร้างเครือข่ายของวุฒิอาสาฯ ระหว่างจังหวัด  
ได้แก่  วุฒิอาสาฯ  ร่วมกันจัดเวทีวิเครา ะห์ปัญหาท่ีมีความเหมือนกันระหว่างจังหวัด  เช่น  ปัญหา  
คุณแม่วัยใส  การติดต่อนัดพบ ศึกษาดูงานของวุฒิอาสาฯ  ในต่างพื้นท่ี  น าระบบพี่เลี้ยงมาใช้ โดยให้ 
วุฒิอาสาฯ จังหวัดท่ีเข้มแข็ง ท างานกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดท่ีเพิ่งเริ่มต้นด าเนินงาน 
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(๓) ภาคใต ้: จ.นครศรีธรรมราช 

(๓.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

วุฒิอาสาฯ  น าเสนอประสบการณ์การท างานของจังหวัดใน ๕ 
ประเด็น คือ หนึ่ง บทบาทของวุฒิอาสาฯ ท างานร่วมกับเครือข่ายในพื้นท่ี โดยเป็นท่ีปรึกษา /พี่เลี้ยง 
และวิทยากร รวมท้ังร่วมเป็นคณะกรรมการ  โดยให้ความรู้ ข้อคิดเ ห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน  ประสานเช่ือมโยง
เครือข่ายและด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการอบรม สาธิต ให้ความรู้ เสนอความคิดเห็น 
และการร่วมกิจกรรมต่างๆ สอง โครงสร้างการท างาน  มีการบริหารงาน ในรูปของคณะกรรมการ 
วุฒิอาสาธนาคารสมอง ท่ีแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด  และจัดตั้งคณะท างานด้านต่างๆ ตามความ
ถนัดความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ เพื่อท างาน ร่วมกับเครือข่ายในโครงการของวุฒิอาสาฯ เช่น  
ด้านเกษตร สมุนไพร ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สาม รูปแบบการท างาน มีการประชุมร่วมกันอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สม่ าเสมอส่วนใหญ่ท างานแบบปัจเจกบุคคล ด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ ส่วนการท างานแบบรวมกลุ่มเป็นการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น การประสานผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมตามแผน  และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่ น การแนะน า
ตัวกับผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการ
รวมกลุ่มพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้ คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เนื่องจากแต่ละจังหวัดมี
บุคลากรจ านวนน้อย สี่ การสร้างเครือข่าย   โดยเร่ิมกับหน่วยงานท่ีเคยท าง านก่อนเกษียณอายุ 
หลังจากนั้นจึ งขยายผลชักชวนเพื่อนวุฒิอาสาฯ เข้า ร่วมท างานเป็นกลุ่ม หรือน าเสนอแนวคิด ปัญหา 
แนวทางการพัฒนา ไปยังหน่วยงานในท้องถิ่นของวุฒิอาสาฯ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. 
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เทศบาล อบต.) ชุมชน วัด โรงเรียน เป็นต้น และ  ห้า กิจกรรม
ที่ร่วมด า เนินการ   ได้แก่ การอบรม สาธิตให้ความรู้  เช่น การ
ประดิษฐ์เตาชีวมวล การพัฒนาอาชีพ ได้แก่ การเลี้ยงไก่
พื้นเมือง ปลาดุกอุย โคเนื้อ ผึ้งโพรง การท าสวนยาง การปลูก
ข้าวอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น  การเสนอความ
คิดเห็นและด าเนินกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน  เช่น การขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศ รีธรรมราชสู่มรดกโลก โครงการพัฒนา
สมุนไพร โครงการยุวมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

(๓.๒) การระดมความคิดเห็นใน ๒ ประเด็น คือ  

 แนวทางการท างานเช่ือมโยงเครือข่ายวุฒิอาสาฯ  กับภาคี
การพัฒนาในพ้ืนที่  ได้แก่  วุฒิอาสาฯ  ควรท าความเข้าใจในบทบาทของตนเอง  ในการเข้าไปหนุน

เสริมการท างานของภาคส่วนต่างๆ  ควร
แนะน าบทบาทหน้าท่ีวุฒิอาสาฯ  ให้หน่วยงาน  
ท่ีไปร่วมกิจกรรม  รวมท้ัง ผู้ว่าราชการจังหวัด  
การรวมกลุ่มวุฒิอาสาฯ ท างานท้ังเชิงรับและเชิงรุก

ตามศักยภาพหรือความถนัดในการหนุนเสริมการท างานของหน่วยงานต่าง  ๆและเสนอแนวคิดต่าง ๆผ่านผู้น าชุมชน 
และประชาสัมพันธ์บทบาทวุฒิอาสาฯ และกิจกรรมท่ีได้ด าเนินงาน ให้เป็นท่ีรู้จัก ผ่านสื่อในท้องถิ่น เวทีต่าง  ๆ
จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมกับหน่วยงานในพื้นท่ี จัดท าท าเนียบวุฒิอาสาฯ มอบให้
หน่วยงาน และจดัทัศนศึกษาไปดูงานภาคีเครือข่าย 

 

 

 

 แนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ  
ด้วยกันเอง และระหว่างจังหวัด ได้แก่ วุฒิอาสาฯ รวมตัวท างานเป็นกลุ่ม  มีการประชุมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น เดือนละครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้า และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของ
วุฒิอาสาฯ  การติดต่อสื่อสาร  แบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  โดยใช้เทคโนโลยีหรือ  Social 
Network เช่น  เว็บไซต์  และเฟสบุ๊ค  เป็นต้น  การจัดกิจกรรมสังสรรค์  นันทนาการ  เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิอาสาฯ ด้วยกัน การติดต่อ พบปะ ศึกษาดูงานการด าเนินงานของ วุฒิอาสาฯ 
ในต่างพื้นท่ี โดยเฉพาะจังหวัดท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานต่างๆ   จัดท าท าเนียบเครือข่าย
วุฒิอาสาฯ  การจัดตั้งสมาพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้  โดยมีผู้แทนจังหวัดละ  ๑ ท่าน  เพื่อ 
ประสานงานเครือข่ายระดับภาค และเชิญวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่นเข้าร่วมประชุม /กิจกรรมท่ีจัดขึ้น  เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของแต่ละจังหวัด 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๖  หน้า ๒๖ 
 

(๔) ภาคเหนือ : จ.เชียงราย 

(๔.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

วุฒิอาสาฯ น าเสนอประสบการณ์การท างาน ใน ๔ 
ประเด็น ได้แก่ หนึ่ง การน้อมน าพระราชด ารัส   หนึ่ง การน้อมน าพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท 
พระราชด าริ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โครงการพระราชด าริ เป็นการ ปฏิบัติงานสนอง
พระราชด าริในเร่ืองการดูแล อนุรักษ์ปุา 
พันธุ์พืช และสัตว์ปุา จัดการให้คนอยู่
ร่วมกับปุาอย่างเกื้อกูล มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ปุา 
และต้นน้ าล าธาร สร้างจิตส านึก ให้เกิด
ความหวงแหนในทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน  สอง  การด าเนินงานของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองเพื่อตอบสนองความต้องการในพ้ืนที่  ใน ๒ รูปแบบ คือ ๑) การด าเนินงานเชิงรับ  คือ 
การเป็นวิทยากร ท่ีปรึกษา ให้กับผู้ท่ีต้องการความช่ วยเหลือ ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานต่างๆ เช่น อบต . 
มหาวิทยาลัย เป็นต้น และบุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ๒) การด าเนินงานเชิงรุก  โดย  
วุฒิอาสาฯ ลงพ้ืนท่ีเพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการและการร่วมคิดโครงการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของชาวบ้านและชุมชน และประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และการติดตามผลอย่าง
เป็นระบบ  สาม  การเข้าร่วมเป็น สมาชิก สมาคมสมุนไพรโลก  การพัฒนาสมุนไพรไทยซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรไทยใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เริ่ มจากพื้นท่ีเพาะปลูก จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป เช่น ยาเม็ดลูกกลอน แคปซูล หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น  โดยส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรตามหัวไร่ปลายนา หรือประกอบเป็นอาชีพของครัวเรือน เป็นการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด ารัส
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับสมุนไพรไทยให้เป็นอุตสาหกรรม  โดยน านักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
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มาช่วยสนับสนุน  เพื่อสร้างศักยภาพให้กับ ภาคเอกชนในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นอุ ตสาหกรรม 
ด้วยการสร้างนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันเป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และ
การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ในระดับโลก  และ  สี่ การ
ขับเคลื่อนงานของวุฒิ
อาสาฯ ภาคเหนือ  บทบาท
ของวุฒิอาสาฯ คือการน า
ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถมาเสริมหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ โดยให้ค าปรึกษา 
ประสาน งาน  เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยหรือลดความขัดแย้งของชุมชน องค์กรต่างๆ  ตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ท าความเข้าใจในศักยภาพของตนเองก่อนให้ความช่วยเหลือ ผู้อื่น และ
การร่วมเป็นภาคีเครือข่ายน าแผนฯ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัต ิ

(๔.๒) การระดมความคิดเห็นใน ๒ประเด็น คือ 

 แนวทางการท างานเช่ือมโยงเครือข่ายกับภาคีการ
พัฒนาในพื้นที่  ได้แก่ จัดท าท าเนียบวุฒิอาสาฯ และผล การด าเนินงาน ให้หน่วยงานได้รับทราบเป็น
ประจ าทุกปี ประสานงานผ่านหน่วยงานราชการ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด และเพิ่มเครือข่ายเชื่อมโยง 
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ในระดับท้องถิ่น ต าบล อ าเภอ ศึกษาหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใน
พื้นท่ี ท างานและประสานงานกับภ าคีเครือข่ายต่างๆ ความสมัครใจ จิตอาสา และจิตเมตตา  การ
เผยแพร่ความรู้ความสามารถของวุฒิอาสาฯ ให้ท่ัวถึงในพื้นท่ี และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชน  

 

 แนวทาง การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง  
วุฒิอาสาฯ ด้วยกันเองภายในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  โดยการจัดประชุมของวุฒิอาสาฯ  ภาคเหนือ 
ประสานการท างานกับโครงการส าคัญของจังหวัด เผยแพร่การท างานของวุฒิอาสาฯ ผ่านทางเว็บไซต์ 
facebook line หรือส่ือออนไลน์ต่างๆ การเปิดกว้างคุณสมบัติของวุฒิอาสาฯ  และการรับสมัครบุคคล
ท่ียังไม่เข้าเกณฑ์เป็นสมาชิกวุฒิอาสาฯ สมทบ 
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(๕) กรุงเทพมหานคร 

การเสวนาเรื่อง “บทบาทของวุฒิอาสาฯ กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเหลื่อมล้ าทางสังคม แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

(๕.๑) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

 ภาพรวม การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา
ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ (STEM Education) ได้แก่ วิทยาศ าสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineer) และคณิตศาสตร์(Math) วุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วม ใน โครงการ
ดังกล่าวได้  โดยน าความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงมาถ่าย ทอด
ให้กับนักเรียน โดย สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท .) จะ
จัดท าฐานข้อมูลของวุฒิอาสาฯ 
ตามความรู้ ประสบการณ์ และความต้องการให้ความช่วยเหลือ เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก็
จะแจ้งไปยังวุฒิอาสาฯ ท่ีมีความรู้ตรงกับเรื่องนั้น และให้ค าแนะน าเรื่องระดับความรู้ของนักเรียนก่อน
เข้าไปช่วยเหลือ ด้วยการเข้าไปคุยกับโรงเรียน  พบนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เห็นถึง
ปัญหา ในชีวิตจริง การแนะน า สิ่งท่ีเรียนไปใช้ประโยชน์ และการ น านักเรียนไปลงมือปฏิบัติจริง 
จากนั้น สสวท . จะบันทึกข้อมูล การให้ช่วยเหลือของวุฒิอาสาฯ ในระบบฐานข้อมูล  เพื่อน าข้อมูลไป
พัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 แนวทางที่วุฒิอาสาฯ  จะเข้าไปช่วยงาน /กิจกรรม
ของหน่วยงานต่างๆ  โดยการเข้าไปแนะน าตัวกับหน่วยงานต่างๆ  และเสนอตัวเข้าช่วยงานโครงการ
เพชรยอดมงกุฎ  ในการออกข้อสอบวิชาท่ีตนเองมีความถนัดหรือร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ในวิชาต่างๆ  และการรวมกลุ่มตามความเชี่ยวชาญ พร้อมท้ังจัดท าฐานข้อมูลของวุฒิอาสาฯ แล้วส่งให้
หน่วยงานต่างๆ  เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) และสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ใน  กทม . เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอรับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ ในการร่วมท ากจิกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 การรวมกลุ่มของวุฒิอาสาฯ  ตามประเด็นความ
สนใจในการให้ความช่วยเหลือ  ใน ๕ กลุ่มหลัก  ได้แก่  กลุ่มการศึกษา  การเรียนการสอนแบบใหม่  
(STEM) และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา และการสร้างความเป็นไทย /แก้ไข
ปัญหาสั งคม  กลุ่มการเกษตร  ทรัพยากรธรร มชาติ  และสิ่งแวดล้อม  กลุ่มงานวิจัยนโยบายและ
กฎหมาย และกลุ่มบริหารจัดการธุรกิจ วิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) และส่งเสริมอาชีพ 

 
 

 

 

 

(๕.๒) ด้านสุขภาพ 

 แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายวุฒิอาสาฯ  กับภาคีการ
พัฒนา  ได้แก่  การรวมกลุ่มกันท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน  ได้แก่  ภาครัฐ  หรือ
หน่วยงานราชการต่างๆ  ในพื้นท่ี เช่น ส านักงานเขต  มหาวิทยาลัย  เป็นต้น รวมท้ังการท างานร่วมกับ
ชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี  การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ ครั้ง 
และเชิญผู้แทนส านักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม  โดยมี สศช .เป็น  
ผู้ประสานงานการจัดประชุม  
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 แนวทางการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ 
ด้วยกันเอง  ได้แก่ การรวมตัวท างานเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็น ๑๒ กลุ่มๆละ ๓ - ๔ เขต ในเขตใกล้เคียง

กัน และประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเดือนละครั้ง  การ
ร่วมประชุมและระดมความคิด เห็นจากผู้มีความรู้ /
ประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม  เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วุฒิอาสาฯ   โครงการ /กิจกรรมท่ี
ด าเนินการไปแล้ว  และโครงการ /กิจกรรมใหม่ของ  
วุฒิอาสาฯ  ให้กับหน่วยงานต่างๆ  ผ่านทาง เว็บไซต์หรือ  

จุลสารธนาคารสมอง  เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างวุฒิอาสาฯ  ด้วยกันเอง  และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยจัดท าท าเนียบวุฒิอาสาฯ  แบ่งตามเขต  ความรู้  
ความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ  มอบให้กับวุฒิอาสาฯ  
ส านักงานเขต  และหน่วยงานในเขตนั้นๆ  รวมท้ัง  
วุฒิอาสาฯ  แบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่ างกัน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ Social Network เช่น 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อีเมล ไลน์ เป็นต้น และ สศช. ควรจัดหาสถานท่ีประชุมตามเขตต่าง  ๆหรือหน่วยงาน
ราชการ และจัดตั้งผู้ดูแลวุฒิอาสาฯ แต่ละเขต รวมท้ังกลั่นกรองความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ  เพื่อให้
สามารถท างานได้ตรงตามความสามารถ 

 ประเด็นที่วุฒิอาสาฯ  สนใจให้ความช่วยเหลือร่วมมือ
ในการแก้ไข แบ่งเป็น ๕ ประเด็นใหญ ่ประกอบด้วย ด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่ การดูแลเด็กในชุมชน 
การสอนเพศศึกษา การคุมก าเนิด และความรู้เรื่องยาท่ีถูกต้องในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

  

  

  

  
 

การปรับสุข นิสัยในเด็กเล็กเพื่อสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี  ด้านการแพทย์  สาธารณสุข  และโภชนาการ  
ได้แก่  ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสมุนไพร  การรักษาด้วยสมุนไพร  การจัดท ามาตรฐานการบริโภค
อาหารในโรงเรียน  การด าเนินงานเร่ืองอาหารแล ะโภชนาการท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และการจัดการ



รายงานประจ าปี ๒๕๕๖  หน้า ๓๒ 
 

ปัญหาสุขาภิบาลในตลาดและชุมชน  ด้านการฝึกอบรม /ฝึกอาชีพ  ได้แก่ การช่วยเหลือและฝึกอาชีพ  
ผู้พิการทางสายตา การฝึกอบรมการปลูกผักและข้าวอินทรีย์ในเมืองเพื่อการบริโภคและการให้ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องการออม  ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน  โดยการร่วมมือ/น าเสนอโครงการกับส านักงา นเขตของ
กรุงเทพมหานคร ในการรักษาความสะอาดและระเบียบวินัยบนถนนและคลอง โดยการให้ความรู้หรือ
ด าเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชน  เช่น ก าจัดขยะ  รักษาความสะอาดของ
คลอง  ลด/ก าจัดปริมาณน้ าเสียในครัวเรือน  ชุมชน  ก าจัดยุง  และปรับภูมิทัศน์คูคลองให้สวยงาม  
ตลอดจนการแก้ปัญหาคนจรจัดและขอทานในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และด้านศีลธรรมและศาสนา  
ได้แก่ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และการคืนคนดีสู่สังคม  โดยการส่งเสริม /ชักน าผู้กระท าผิด/
หลงผิดที่ก่อคดีอาชญากรรม  มาบรรพชาสามเณร  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อ  ความคิด  และ
การกระท า 

๒.๒.๔ สรุปผลการประชุมภาพรวมทั้งประเทศ 

(๑) บทบาทของวุฒิอาสาฯ  
ท างานท้ังเชิงรับและเชิงรุก โดยการเป็น วิทยากร ท่ี
ปรึกษา/พี่เลี้ยงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น การประสานเช่ือมโยง
และด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในพื้นท่ี  
และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ  

(๒) โครงสร้างการท างาน  ท างานในลักษณะคณะกรรมการวุฒิอาสา
ธนาคารสมองท่ีประกาศแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดตั้งคณะท างานด้านต่างๆ ตามความ
ถนัด และความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ  



รายงานประจ าปี ๒๕๕๖  หน้า ๓๓ 
 

(๓) รูปแบบการท างาน  ท างานท้ังในระดับปัจเจกบุคคลแล ะรวมกลุ่ม โดย
จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ และมีสถานท่ีท างาน/ประชุมของวุฒิอาสาฯ 

(๔) การสร้างเครือข่ายกับภาคีการพัฒนา  ต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด มูลนิธิ เอกชน ชุมชน และ อปท. ซึ่งวุฒิอาสาฯ ส่วนใหญ่เร่ิมต้นด้วยการ
ท างานแบบปัจเจกบุคคล ประสานการท างานกับหน่วยงานท่ีตนเองรู้จัก คุ้นเคย แล้วจึงขยา ยผลการ
ท างานแบบรวมกลุ่ม  โดยมีแนวทางการเชื่อมโยง กับเครือข่ายคือ หนึ่ง ภาคีการพัฒนาในพื้นที่  ด้วย
การสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัด  ประสานเช่ือมโยงการท างานกับหน่วยงานในพื้นท่ี การเข้าไป
แนะน าตั ว/ช่วยงาน  จัดท าและพัฒนาโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชน และ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และ สอง  วุฒิอาสาฯ ในจังหวัดและ ระหว่าง
จังหวัด /ภาค โดยการพัฒนา องค์กรภายใน ประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จัดท าท าเนียบ  
วุฒิอาสาฯ ในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่น การสื่อสารผ่าน social network ต่างๆ และ 
จัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาคทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ การประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิอาสาฯ  
โดยการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด ด้วยการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด ปีละ ๓ ครั้ง เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้รวมกลุ่มกันขับเคลื่อน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้ว จ านวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรี รัมย์ นครราชสีมา สงขลา พัทลุง ราชบุรี เพชรบุรี 
และนนทบุรี   
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๓.การสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ธนาคารสมอง 

 
 

๓.๑ จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงาน 
วุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด  โดยจัดท าหนังสือ ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ ให้หน่วยงาน
รับทราบ และสามารถขอรับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ ตามความต้องการ  

๓.๒ การจัดท าจุลสารธนาคารสมอง  เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และเป็นสื่อกลาง ใน
การติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ ด้วยการจัดส่งไปยังหน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ท่ัวประเทศ โดยการจัดท าจุลสารธนาคารสมอง ราย ๔ เดือน 
ประจ าเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ๒๕๕๖ 
โดยจัดพิมพ์ฉบับละ ๕,๐๐๐ เล่ม  

๓.๓ การปรับปรุ งฐานข้อมูลวุฒิอาสาฯ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง  โดย
ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ประวัติ ผลงาน ความ
เชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ ให้ทันสมัย การรวบรวมองค์
ความรู้และผลงานของวุฒิอาสาฯ และข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวท่ี เกี่ยวกับธนาคารสมอง เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ธนาคารสมอง (http://brainbank.nesdb.go.th) และ 
Facebook รวมท้ังมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
และใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
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๒. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
 

ในปี ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาไทได้เบิกจ่ายเงิน จ านวน ๗๑๗,๓๕๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ 
ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ โดยได้ด าเนินงาน /กิจกรรม ตามแผนงานต่างๆ  ดังนี้ การเป็นผู้
ประสานงาน  จัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ /แผนงาน และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท จัดท ารายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ 
จัดท ารายงานสถานะงบการเงินของมูลนิธิให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรอง เป็นฝุายสนับสนุนและ
ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ   พร้อมท้ังจัดท าบัญชีงานธนาคารสมอง และประสานสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับ เรื่องอัตราดอกเบ้ี ยเงินฝากและรวบรวมน าเสนอผู้บริหาร  รวมท้ัง ติดต่อประสานงาน  
หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือข้อบังคับต่างๆ 
ของมูลนิธิฯ เป็นต้น 

 
ตารางค่าใช้จ่ายปี ๒๕๕๖ 

 

 

ล าดับ งาน/กิจกรรม 
งบที่อนุมัต ิ
ปี ๒๕๕๖ 

ค่าใช้จ่าย 
๑ม.ค.-๓๑ ธ.ค.๕๖ 

งบคงเหลือ 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท ๙๙๖,๔๖๔ ๗๑๗,๓๕๕ ๒๗๙,๑๐๙ ๗๒.๐๐ 

๒. งานธนาคารสมอง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๓๖,๐๑๐.๙๘ ๘๖๓,๙๘๙.๐๒ ๕๖.๘๐ 
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การจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  

ในปี ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาไทได้จัดประชุมคณะกรรมการ ๑ ครั้ง ได้แก่  

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวันพุธท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีวาระท่ีส าคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๕  รายงานประจ าปี ๒๕๕๕  รายงานสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท  ผลการด าเนินงานของ
มูลนิธิพัฒนาไท  รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจ าปี ๒๕๕๕  และการ แก้ไขข้อบังคับมูลนิธิ
พัฒนาไท หมวดท่ี ๙ การเงิน  

 
ภาพกิจกรรมการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๖  หน้า ๓๗ 
 

แผนที่ส ำนักงำนมูลนิธิพัฒนำไท 

 
 

 

มูลนิธิพัฒนาไท 

เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  
(เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ล าดับที่ ๓๒๙ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ) 

 
 
 

http://pattanathai.nesdb.go.th 
โทร ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๖๓๒ 
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ 

 
 

http://pattanathai.nesdb.go.th/
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ส่วนที่ ๓ 
รายงานการเงิน 

 

รายงานการเงินของ มูลนิธิพัฒนาไท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย หมายเหตุประกอบงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ปี ๒๕๕๖  มูลนิธิพัฒนาไท มี สินทรัพย์ รวม  ๗๔,๐๓๐ ,๐๒๗ .๗๙  บาท แบ่ง เป็น สินทรัพย์
หมุนเวียน ได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว  และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วน หนี้สินและทุนสะสม  รวม ๗๔,๐๓๐,๐๒๗.๗๙ บาท 
ประกอบด้วย เงินทุนจัดตั้ง ยอดยกมาจากปีก่อน และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ปี ๒๕๕๖  มูลนิธิพัฒนาไท มี รายได้ ท้ังสิ้น ๔,๔๖๘ ,๘๘๘ .๔๐ บาท  แบ่งเป็น  เงินบริจาคของ 
สศช. จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ จ านวน ๒,๔๖๘,๗๔๓.๗๐ บาท และรายได้
จากแหล่งอื่น ส่วน ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายงานธนาคารสมอง จ านวน ๑,๑๓๖,๑๙๒.๕๑ บาท และ
ค่าใช้จ่ายงานบริหารจัดการมูลนิธ ิจ านวน ๗๔๓,๔๔๙.๙๓ บาท 

 

รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) 

เงินบริจาค สศช. ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ งานบริหารจัดการมูลนิธ ิ ๗๔๓,๔๔๙.๙๓ 

ดอกเบ้ียรับ ๒,๔๖๘,๗๔๓.๗๐ งานธนาคารสมอง ๑,๑๓๖,๑๙๒.๕๑ 

รายได้อื่น ๑๔๔.๗๐  ๑,๘๗๙,๖๔๒.๔๔ 

รวมรายรับ ๔,๔๖๘,๘๘๘.๔๐ รวมค่าใช้จ่าย  

รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๒,๕๘๙,๒๔๕.๙๖ 
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