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    ค าน า 
 

 
มูลนิธิพัฒนาไท จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุน

การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ 
สนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา และสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

มูลนิธิพัฒนาไท ได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาน าทางไปปฏิบัติ ที่เน้นการพัฒนาคนและชุมชน/ท้องถิ่น ด้วยความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร
เอกชน และชุมชน ส่งผลใหค้นในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชุมชนเข้มแข็ง  

ภายใต้การท างานในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
เรียนรู้กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ของสังคม ท าให้การด าเนินงานของ
มูลนิธิพัฒนาไท มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง ทั้งนี้
ในปี ๒๕๕๗ ธนาคารสมองได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ การสร้าง
เครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาท องค์ความรู้ และผลงานของวุฒิอาสาฯ มาอย่างต่อเนื่อง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ จะยังคงให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป 
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การจัดตั้งมูลนิธิ 
 

 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ให้ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคม ในลักษณะที่เป็นองค์รวม
แบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศมีการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้
ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท ต่อส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เลขอนุญาตที่ ต.๒๐๓/๒๕๔๐ พร้อมทั้งได้
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๔๐ มีทุนจัดตั้งครั้งแรกจากการบริจาคของมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ตามเงื่อนไขของ
การจัดตั้ง จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสมทบเพื่อเป็นเงินทุน
จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทอีก จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทุนจัดตั้งทั้งสิ้น จ านวน 
๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นองค์กรหรือ
สถานสาธารณกุศล ล าดับที่ ๓๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 
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วัตถุประสงค์ 
 

๑) เพื่อท าหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและ
สนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคม
ในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ  

เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมาย
หลักของการพัฒนาและสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในทุกระดับ 

๒) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ 
วิ จั ย  ฝึ กอบรม  สั มมนา  ประชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้  ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือ
กั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ ทุ ก ส า ข า  แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในทุกระดับ 

๓) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา 
การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  การติดตาม
ประเมินผล และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๔) เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ข้ อมู ล  เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนทุกสาขา
รวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ  

๕)  ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า 
ฝึกอบรม วิจัย และประกอบกิจการอื่นที่
เกี่ยวกันและต่อเนื่องกับการประกอบการ 
ตามข้อ ๑ - ข้อ ๔ 

๖) เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การสนับสนุนและให้
ทุนในการพัฒนา และการด าเนินงานของ
สถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนาประ เทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหรือ
ร ับ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก ภ า ค ร า ช ก า ร 
ร ัฐ ว ิส า ห ก ิจ  ธ ุร ก ิจ เ อ ก ช น  อ ง ค ์ก ร
ประชาชน องค์การสาธารณประโยชน์ 
สถาบันทางศาสนา องค ์การระหว ่าง
ประเทศ ในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาประชาสังคม โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศทุกสาขา และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในทุกระดับ 

๗) เพื่อด าเนินการในกิจการสาธารณประโยชน์ 
หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

๘) ไม่ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่
ประการใด 
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วิสัยทัศน์ของมูลนิธิพัฒนาไท 

 

มุ่งเห็นผลสัมฤทธิ์ของการน าแนวคิดการพัฒนาที่เน้นคน
เป็นศูนย์กลางในลักษณะองค์รวม และแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ชุมชน 
และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ จนมีความเข้มแข็ ง  
สามารถพึ่งตนเองได้  และช่วยเหลือเกื้อกูล กันอย่าง
เป็นระบบ มีกระบวนการและเครือข่ ายที่ มั่ นคง 
เชื่อมโยงกันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท(๑ ก.ย.๒๕๕๔—๓๑ ต.ค.๒๕๕๘) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ศาสตราจารย์นายแพทยป์ระเวศ วะสี 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
รองประธานกรรมการ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
ประธานกรรมการ 

นายพายัพ  พยอมยนต์ 
กรรมการ 

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 
กรรมการ 

นายโสภณ  สุภาพงษ์ 
กรรมการ 

นายอ านาจ สอนอิม่สาตร์ 
กรรมการ 

นายมีชัย วีระไวทยะ 
กรรมการ 

นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม 
กรรมการ 

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
กรรมการ 

นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 
กรรมการและเหรัญญิก 

นางสุวรรณี  ค ามั่น 
กรรมการและเลขาธิการ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เหรัญญิก 
นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 

เลขาธิการ 
นางสุวรรณี  ค าม่ัน 

 
  

ฝ่ายสารสนเทศ 
นายสบาย   สายจันดา 
 เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวปราณี  ขวัญเกิด 

 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี
นางสาวณัฐธิดา  ทองไว 

 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

ประธานกรรมการ 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  

รองประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช  
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนงาน มพท. ปี ๒๕๕๗ ภายใต้วงเงิน
งบประมาณจ านวน ๓,๑๒๒,๐๖๔ บาท ครอบคลุม ๒ แผนงาน ประกอบด้วย  

๑) งานธนาคารสมอง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๒) งานบริหารจัดการ มพท. จ านวน ๑,๑๒๒,๐๖๔ บาท 
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๑. งานธนาคารสมอง 

ภายใต้กรอบแผนงานธนาคารสมองในปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ านวยการธนาคารสมอง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มพท. จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

โดยธนาคารสมองมีการเบิกจ่ายจ านวน ๑๕๕,๔๑๔.๑๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๗ ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
การด าเนินงานธนาคารสมอง แบ่งเป็น ๓ งาน ได้แก่ งาน
การน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างาน
ของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับภาคีการพัฒนาในพื้นท่ี 
และงานสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ธนาคารสมอง  

 

 

 

๑. งานการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความเชี่ยวชาญ รวมท้ัง
สร้างภูมิคุ้มกันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในพื้นท่ีเดิมและพื้นท่ีใหม่ ท่ีวุฒิอาสาฯ มี
การรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรม โดยมีพื้นท่ีด าเนินการใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย สุรินทร์ สระบุรี 
เพชรบุร ีชัยนาท นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา และการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ เชิงประเด็น  
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๑.๑ ผลการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด 

 จังหวัดเชียงราย วุฒิอาสาฯ ร่วมกับเครือข่ายท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
จัดโครงการอบรมสัมมนา
เชียงรายเตรียมความพร้อม
รับภัยพิบัติ การใช้ไม้จริงกับ
แผ่นดินไหวกับสิ่งปลูกสร้าง 
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหว การปฏิบัติตนท่ี
ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหว สาเหตุ รูปแบบ
และท่ีมาของแผ่นดินไหวท่ี
เกิดขึ้น และการปฏิบัติตน
เตรียมรับมือกับแผ่นดินไหว เทคนิคการเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้าน เพื่อปูองกัน
แผ่นดินไหว และการน ามาปรับใช้ในการปูองกันและเตรียมรับมือเหตุแผ่นดินไหว 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและ 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ภาษาและพัฒนาอาชีพเสริม  
โดยปี ๒๕๕๗ ได้ เพิ่มการ
เรียนรู้ด้านภาษาจีน จากเดิม
ท่ีมี เ พี ย งภาษาพม่ า และ
อังกฤษ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่เยาวชนในการ
สื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 จังหวัดสุรินทร์ วุฒิอาสาฯ ได้ด าเนินโครงการหลากหลายด้านตามความเชี่ยวชาญและ
ความสนใจของวุฒิอาสาฯ เช่น การสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด าเนินการร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาท่ียังรับราชการและ 
 
อ
า
อ
า 
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อาสาสมัครเจ้าของภาษาในจังหวัดสุรินทร์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดย
ร่วมกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์  ในการเป็นวิทยากรร่วมฝึกอบรม
ผู้ปกครองและผู้เข้ารับการฟื้นฟู ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติตน การอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข ไม่กลับมาเสพยาซ้ าอีก  โครงการผลิตข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
สุรินทร์สู่ประชาคมอาเซียนโดยปัจเจกบุคคล เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรท่ีสนใจเข้า
ศึกษา เรียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการท า
การเกษตรแบบประณีตในพื้นท่ีนาของวุฒิอาสาฯ เช่น การปลูกข้าวอินทรีย์ และปลูกพืช
ชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย 

 จังหวัดสระบุรี วุฒิอาสาฯ ได้จัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ปี ๒๕๕๗ เพื่อระดมความ
คิดเห็นแนวทางการท างาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายของวุฒิอาสาฯ  โดยได้ทบทวนผล
การด าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมา และก าหนดเปูาประสงค์/กลยุทธ์/กิจกรรมส าคัญท่ีจะท า
การขับเคลื่อนงานในช่วงต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

 จังหวัดเพชรบุรี วุฒิอาสาฯ จ.เพชรบุร ีร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมือง จัดกิจกรรม 
โครงการมัคคุเทศก์ ๓ วัย ก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อให้เด็ก-เยาวชน และประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น การศึกษาหาความรู้จาก
สถานท่ีจริง และการน าไปประยุกต์ใช้ในการท าหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๘๐ คน ท าให้เด็ก-เยาวชนและประชาชนจากชุมชนในอ าเภอเมือง 
๑๗ ชุมชน ได้ เรียนรู้ฝึกทักษะและการท าหน้าท่ีมัคคุเทศก์  มีความรู้ เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างถ่องแท้ เกิดจิตส านึก เห็นคุณค่า  
เกิดความรักและความภาคภูมิใจหวงแหนอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันล้ าค่า
ให้ด ารงอยู่ต่อไป รวมท้ังสามารถสื่อสารและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเท่ียว
ได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ  
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 จังหวัดชัยนาท วุฒิอาสาฯ ได้จัดประชุมเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย   

คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ท า ง 
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น
ผู้ สู ง อ ายุ  วุฒิ อ าสา
ธนาคารสมองจังหวัด
ชั ย น าท  ปี  ๒ ๕๕ ๗ 
เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น
กิจกรรม/โครงการ
ของวุฒิอาสาฯ น าองค์ความรู้ไปปรับใช้และจัดท าแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวของอ าเภอมโนรมย์  โดยเฉพาะแผนพัฒนาพื้นท่ี 
การท่องเท่ียว ตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อสุขภาพของ
ชุมชนและคนไทย 
โดยท าเป็นพื้นท่ีน า
ร่ อ ง ในการพัฒนา
ชุ ม ช น ใ ห้ มี ค ว า ม
เป็นอยู่ ท่ี ดี ขึ้ นด้ วย
การผลักดันให้ เกิด
กิ จ ก ร ร ม ท่ี เ ป็ น
ประโยชน์กับชุมชน 
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 จังหวัดนครศรีธรรมราช วุฒิอาสาฯ ได้แนะน าให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอในโครงการ
ลุ่มน้ าปากพนัง จัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนสวน รวมท้ังสติ๊กเกอร์ติดบนผลส้มโอ 
เพื่อควบคุมคุณภาพส้มโอ 
ดูแลรักษาให้ได้ผลผลิต
ตามมาตรฐาน ประสาน
วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง
การดูแลรักษาสวนส้มโอ
หลังน้ าลด การแปรรูป
ผลผลิต รวมท้ังการแก้ไข
ปั ญ ห า น้ า แ ล้ ง  ท า ใ ห้
สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้
ในการดูแลรักษาส้มโอจนสามารถแก้ไขปัญหาได้  ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและ
จ าหน่ายได้ในราคาดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิต โครงการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนจรัสพิชากร ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาธุรกิจและโรงเรียนจรัสพิชากร ในการ
สร้างเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนด้วยการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนแบบใหม่ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ด าเนินการเรียนการสอน
ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และการประเมินผลท่ีมุ่ง
พัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้มากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการฝายมี
ชีวิต ร่วมกับโครงการ ECO BEST (Enhancing the Economics of Biodiversity 
and Ecosystem Services in Thailand/Southeast Asia) ด าเนินการสร้างฝายมี
ชีวิตท่ีชุมชนคลองท่าดี อ.คีรีวง เพื่อแก้ปัญหา 
น้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าหลาก และเพิ่มน้ าใต้ดิน  
ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ซึ่งทุกปีจะ
ได้รับความเดือดร้อนจาก
การขาดแคลนน้ าบริโภค
และน้ าใช้ท าการเกษตร
มาโดยตลอด การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้การ
คืนความหลากหลายทาง
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ชีวภาพสู่คลอง ผลักดันให้ชุมชนสร้างฝายมีชีวิตโดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ  
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้วัสดุอุปกรณ์และแรงงานในชุมชน โดยปลูกต้นไทร
สองฝั่งคลอง เพื่อให้รากของต้นไทรเลื้อยไปขัดตามช่องไม้ไผ่ท่ีท าเป็นโครงไว้ และท้ิงไว้
ประมาณ ๓-๕ ปี รากของต้นไทรก็จะงอกออกมาเต็มท่ีและยึดโยง ช่วยให้มีน้ าใช้ได้
อย่างสมบูรณ์ทุกพื้นท่ี ท าให้ระบบนิเวศกลับสู่ความสมดุล และสามารถน าไปขยายผล
ในพื้นท่ีอื่นต่อไป 

 จังหวัดพัทลุง วุฒิอาสาฯ มุ่งสร้างความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ทรัพยากร โดยการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพให้ 
กับราษฎรบ้าน
บางหล่อหมู่ ๓ 
ต . เ ก า ะ เ ต่ า  
อ.ควนขนุน ท่ี
สนใจและศึกษา
ดูงานการเลี้ยง
ผึ้งโพรงไทย สามารถผลิตน้ าผึ้งได้วันละ ๕ ขวด ส่งผลให้ชุมชนลดการใช้สารเคมีเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้ปลอดภัย และเป็นแหล่งอาหารของผึ้ง และ
สมาชิ กกลุ่ มมี ร ายได้ เพิ่ มขึ้ น  การ
ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษของบ้านนาส้อง หมู่ ๑๑ 
ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด ให้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษแซมในสวนยางพารา 
และส่งเสริมการปลูกถั่วหร่ังเป็นอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น เนื่องจากถั่วหรั่งช่วยบ ารุง ปรับปรุง
คุณภาพดิน และปกคลุมรักษาสภาพดิน ให้ความ 
ชุ่มชื้นกับต้นยางพารา ท าให้เกษตรกรประหยัดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งขณะนี้ ถั่วหรั่งเป็นท่ีต้องการของตลาด 
แต่ผลผลิตมีไม่ เพียงพอกับความต้องการ  ท้ังนี้ 
อนาคตถั่วหรั่งอาจเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้  
การส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร   ณ บ้านกลาง หมู่  ๒  
ต.ปุาบอน อ.ปุาบอน ซึ่งท่ีผ่านมาประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ า โดยวุฒิอาสาฯ 
ประสานเจ้าหน้าท่ีจากกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางมาให้ความรู้   และเน้นการ
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ฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ี  เช่น การดูแล
บ ารุงรักษาสวนยางให้มีคุณภาพท่ีดีตรงตามความต้องการของตลาด การลดต้นทุน 
การผลิตโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และการท าอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การท าหัตถกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้
รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ การท าสวนยางพารา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการผลผลิต และ
วัสดุการผลิตให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด การจัดท า โครงการก่อสร้างหาดทรายเทียม
บริเวณหาดแสนสุขล าป า โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของหาดล าป า
ให้สวยงาม มีส่ิงแวดล้อมที่ดี เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนและแหล่งท่องเท่ียว ช่วยสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ท้ังชุมชนในพื้นท่ี 
และภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด ท้ังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบ
โครงการนี้แล้ว โครงการจัดการปัญหาสถานะหรือสิทธิของบุคคลให้แก่ชนเผ่าซาไก
หรือเงาะป่า ในพื้นท่ี ต. ตะโหมด เป็นการด าเนินการให้สถานะความเป็นพลเมือง 
เพื่อให้ได้รับสิทธิและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้ประสานให้  
อ.ตะโหมดออกไปส ารวจ/สอบสวนประวัติ  เพื่อเพิ่มรายชื่อในทะเบียนบ้านตาม
ขั้นตอนต่อไป 

นอกจากนี้ วุฒิอาสาฯ บางส่วนยังคงท างานแบบปัจเจก โดยการน าความรู้ความ
เชี่ยวชาญไปพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง เช่น ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโงกน้ า ต.นาขยาด 
อ.ควนขนุน ของนายสุขุม  ทองขุนด า ด าเนิน
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มออมเงิน การ
ท าบัญชีครัวเรือน การท าเกษตรแบบปลอด
สารพิษ และการท าเกษตรผสมผสานตามแนว
ทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร ชุมชนในพื้นท่ีและ
บุคคลท่ัวไป โครงการคนสร้างคลอง คลองสร้าง
คน ด้วยชุมชนคนบ้านกลาง ต.ปุาบอน อ.ปุาบอน 
ซึ่งนายคณิต ศิริวรรณดี มีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการให้คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
เห็นคุณค่า ความส าคัญ และมีความตระหนักใน
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ระบบนิเวศของคลองปุาใส และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในเฝูาระวังปูองกัน ฟื้นฟู และ
พัฒนาคลอง โดยน าเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม
ในการสร้างจิตส านึกรักษ์บ้านเกิดด้วย 

 จังหวัดสงขลา  วุฒิอาสาฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่โรงเรียนและ
ชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ เกษตรอ าเภอเมือง
สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มแม่บ้าน และชุมชน เป็นต้น เพื่ออนุรักษ์
สมุนไพรหายาก สมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทยและสมุนไพรเศรษฐกิจ ด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการปลูกและขยายพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ เดิมใช้พื้นท่ีของ
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา แต่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลาขอพื้นท่ีคืน เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา กีฬา ดนตรี และการเกษตร 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขนย้าย ต้นสมุนไพรไปยังสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ อ.เมือง บนเนื้อท่ี ๙.๖ ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ผลการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ เชิงประเด็น  

 วุฒิอาสาฯ กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม ได้ประสานกับวิทยาลัยสารพัดช่าง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการสนับสนุน
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ให้กับวุฒิอาสาฯ ท่ีสนใจจะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ทันกับการ
สื่อสารท่ีไร้พรมแดนในปัจจุบัน 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบ 
Logistic และ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง โดยเริ่มจากการ
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แก้ไขปัญหาความรุนแรงระหว่างโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิก 
วุฒิอาสาฯ เจ้าหน้าท่ี สศช. และบุคคลท่ัวไป และจัดกิจกรรมไลน์แดนซ์ (Line 
Dance) ซึ่งเป็นการเต้นร าออกก าลังกายของผู้สูงอายุ เพื่อรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ และปูองกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร ์

 วุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าหนังสือเฉลิม 
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง “ลายครามตามไปดู
อาหารโรงเรียน” โดยการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาและ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนน าร่อง ๙๖ แห่ง ในพื้นท่ี ๔ ภูมิภาค 
ท่ีวุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๕ ซึ่งวุฒิอาสาฯ 
กลุ่มสุขภาพจัดประชุมคณะท างานจัดท าหนังสือไปแล้ว ๙ ครั้ง และอยู่ระหว่าง
การปรับปรุง/แก้ไขต้นฉบับให้ครบถ้วน สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
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๒. งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับ
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่  

 

๒.๑ การประชุมวุฒิอาสาฯ ด้านประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองเพื่อการเผยแพร่ขยายผล  

๒.๑.๑ ปัจจุบันธนาคารสมองได้ด าเนินการมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว วุฒิอาสาธนาคาร
สมองกระจายอยู่ทุกจังหวัดท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมพัฒนาประเทศ
ด้วยการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด อาทิ  โครงการ
พัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้อาวุโสในรูปแบบตายายสอนหลานโครงการเยาวชน (ถ้ ารงค์) สืบค้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการพัฒนาคุณภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมายังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย และสาธารณชนยังไม่ค่อยรู้จักบทบาท
หน้าท่ีของวุฒิอาสาฯ เท่าใดนัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองเพื่อการ
เผยแพร่ขยายผล”เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนงาน/แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ี องค์ความรู้ และผลการด าเนินงานของธนาคารสมอง
และวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รู้จักมากขึ้น และมีการด าเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธ์ในระยะยาวอย่างเป็นระบบ รวมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
ธนาคารสมองด้วย เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๗ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  
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โดยมี นายอ านาจ สอนอิ่มสาตร์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท บรรยายพิเศษ เรื่อง 
“การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของวุฒิอาสาฯ” จากนั้นเป็นการเสวนา
เรื่อง“เรื่องเล่าจากงานประชาสัมพันธ์” ด้วยการเติมเต็มเนื้อหา และองค์ความรู้
จากประสบการณ์ตรงของวุฒิอาสาฯ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์งาน
ธนาคารสมอง และระดมความคิดเสนอแนะรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองระดับจังหวัด และการเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม
เป็นวุฒิอาสาฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๘๐ คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ ท่ีมี
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และประธาน 
วุฒิอาสาฯ จังหวัดท่ีมีการด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไท เจ้าหน้าท่ี สศช. และ มพท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๑.๓ สรุปผลการประชุม 

๑) การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานธนาคารสมอง  
นายอ านาจ  สอนอิ่มสาตร์  กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  กล่าวว่า 

จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์เพื่อ ๓ ก. หนึ่ง ก่อ คือ ก่อให้เกิดความ
เข้าใจ โดยบอกเปูาหมายของงานท่ีท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน สอง กัน ต้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้น และสาม แก้ คือ แก้
ความเข้าใจผิดท่ีเกิดขึ้นแล้ว สร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ ท่ีถูกต้องให้กับผู้รับ 
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 สารทราบ ท้ังนี้ ในอดีตสื่อท่ีส าคัญมีเพียงหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง 
แต่ปัจจุบันสื่อมีมากมายหลายชนิดซึ่งมีความไวสะดวกและพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว แต่ต้องค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและความผาสุก 

 
ของประชาชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ยังไม่สามารถกระจายได้

อย่างท่ัวถึง เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือของผู้รับสื่อมีราคาค่อนข้างแพง สื่อ
วิทยุกระจายเสียงจึงเป็นสื่อท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด เพราะต้นทุนไม่แพงและ
สามารถกระจายไปได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งสื่อวิทยุมีองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ 
หนึ่ง ผู้จัดรายการวิทยุ คือ ผู้ท าหน้าท่ีก าหนดและจัดสรรเวลาให้กับรายการ
ต่างๆ ให้มีความหลากหลายและเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอง ผู้เสนอหรือผู้
ด าเนินรายการวิทยุ  คือ ผู้ท าหน้าท่ีน าข้อมูลข่าวสารและสาระต่างๆ 
ออกอากาศกระจายเสียงไปสู่กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งคุณลักษณะท่ีดีของผู้เสนอ
รายการหรือผู้ด าเนินรายการมี ๖ ประการ ดังนี้  ส าเนียง ต้องมีความ
เหมาะสม เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและเนื้อหาสาระท่ีน าเสนอในแต่ละเรื่อง 
ส านวน ต้องฟังเข้าใจง่ายไม่เกิดความสับสน ไม่หยาบคาย ใช้ค าได้ถูกต้อง 
เหมาะสม ส านึก ต้องไม่หลอกลวง ไม่บิดพลิ้วข้อมูล ไม่กล่าวโจมตีผู้ท่ีอยู่ฝุาย
ตรงข้ามอย่างไร้ เหตุผล และชื่นชมผู้ ท่ีตนเองชอบมากจนเกินสมควร 
ส าเหนียก คือ การสดับรับฟัง แสวงหาความรู้ และทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ ท่ี
เกิดขึ้น รวมท้ังศึกษาองค์ประกอบของเหตุการณ์อย่างรอบคอบ ส าเนา คือ 
การจัดเก็บส าเนาเอกสารท่ีน ามารายงานทุกเรื่องอย่างเป็นระบบ มีความเป็น
ระเบียบ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นหรืออ้างอิงในอนาคต และส านัก คือ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงจะต้องมีความน่าเชื่อถือ สามารถกระจายเสียง
ครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณกว้าง และมีผู้ฟังเป็นจ านวนมาก 
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๒) สรุปความคิดเห็นเพิ่มเตมิดา้นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง 
ดังนี้ 

๒.๑) การประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง งานธนาคารสมอง เป็นงาน
อาสาสมัครท่ีมีคุณค่าต่อสาธารณชน ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลงานของ 
วุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง โดยรวบรวมองค์
ความรู้และน ามาสรุปเป็นข้อมูลท่ีกระชับได้ใจความ และส่งไปยังผู้ท่ี
ท าหน้า ท่ีด้านสื่อมวลชน เช่น กรมประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุ 
สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้น าไปเผยแพร่ต่อไป 

๒.๒) บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง งานวุฒิอาสาธนาคารสมองไม่ใช่
รูปแบบการท างานท่ีเป็นหน่วยงาน องค์กร เหมือนหน่วยงานภาครัฐ 
แต่เป็นงานอาสาสมัคร โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าหรือเสนอแนะต่อหน่วยงาน องค์กร หรือ
ชุมชน การรวมกลุ่มปฏิบัติงานของวุฒิอาสาฯ หรือการรายงานผลงาน
ต่อ สศช. จะเป็นสิ่งท่ีท าให้วุฒิอาสาฯ กลับสู่ระบบราชการอีกครั้ง 
หากท าได้ก็เป็นสิ่งดี แต่หากท าแล้วเกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานของ
วุฒิอาสาฯ จะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารสมอง  
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๒.๒ การประสานเชื่อมโยงการท างานของวุฒิอาสาฯ จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมด าเนินการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ านวน ๑๒ แห่ง ซึ่งได้ด าเนินการ 

 

 

 

 

 
 

 

ไปแล้ว ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และสุมทรสงคราม โดยการ
แนะน าวุฒิอาสาฯ ของแต่ละจังหวัดให้กับ อบต. และเทศบาลท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รู้จัก
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ ท่ีจะน ามาสนับสนุนการท างาน
ร่วมกัน ซึ่งวุฒิอาสาฯ แต่ละจังหวัดมีความยินดีและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท างานกับ 
อบต. และเทศบาล 
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๒.๓ การประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิ อาสาฯ 
ระดับจังหวัดและเชิ งประเด็น โดยการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ ายการประชุมวุฒิ อาสาฯ  
ระดับจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็น วางแผนและติดตามการขับเคลื่อนงานของกลุ่ม ซึ่ง 
วุฒิอาสาฯ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายมีท้ังสิ้น ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี  พัทลุง สงขลา 
สตูล นนทบุรี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และอุบลราชธานี เป็นเงิน ๖๒,๑๓๖ 
บาท และการประสานอ านวยความสะดวกการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรีและ
กลุ่มสุขภาพ อีกท้ัง สศช. ยังได้สนับสนุนหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงให้กับวุฒิอาสาฯ ได้
น าไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอีกด้วย 

 

๓. งานสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง 

 
๓.๑ การ จัดท า เอกสารเผยแพร่  โดยในปี  ๒๕๕๗ ได้ จั ดท าจุ ลสารธนาคารสมอง 

ราย ๔ เดือน จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับ
เดือนเมษายน ฉบับเดือนสิงหาคม และ
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ฉบับละ 
๕,๐๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ค ว า ม รู้  แ ล ะ เ ป็ น สื่ อ ก ล า ง ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาฯ ได้รวมท้ัง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ัวประเทศ และสาธารณชน  

๓.๒ การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารสมอง โดยการส ารวจและปรับปรุงข้อมูลวุฒิอาสาฯ 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และองค์ความรู้ ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และสะดวกต่อการน าไปใช้
ป ร ะ โ ยชน์ ข อ งภ าคี ก า รพัฒน าแ ละ หน่ ว ย ง า นต่ า ง ๆ  เว็ บไซต์ ธนาคารสมอง 
(http://brainbank.nesdb.go.th) และ Facebook รวมท้ังมีการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว 
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๒.งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
 
 

ในปี ๒๕๕๗ มูลนิธิพัฒนาไท ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในงานบริหารจัดการ จ านวน ๑,๑๒๒,๐๖๔ 
บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน ๗๐๘,๓๖๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๓ ของงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติ โดยได้ด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ การเป็นผู้ประสานงานจัดการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ/แผนงาน และติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ท่ีอยู่
ภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท จัดท ารายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ จัดท ารายงานสถานะงบการเงิน
ของมูลนิธฯิ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรอง เป็นฝุายสนับสนุนและดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
พร้อมท้ังจัดท าบัญชีงานธนาคารสมอง และประสานสถาบันการเงินเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
และรวบรวมน าเสนอผู้บริหาร รวมท้ังติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือข้อบังคับต่างๆ ของมูลนิธิฯ เป็นต้น 

 
ตารางค่าใช้จ่ายปี ๒๕๕๗ 

 

 

ล าดับ งาน/กิจกรรม 
งบที่อนุมัติ 
ปี ๒๕๕๗ 

ค่าใช้จ่าย 
ม.ค.- ธ.ค.๕๗ 

งบคงเหลือ 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท ๑,๑๒๒,๐๖๔ ๗๑๗,๓๕๕ ๔๑๓,๔๓๑ ๖๓.๑๓ 

๒. งานธนาคารสมอง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๕,๔๑๔.๑๐ ๑,๘๔๔,๕๘๕.๙๐ ๗.๗๗ 

รวม ๓,๑๒๒,๐๖๔ ๘๗๒,๗๖๙.๑๐ ๒,๒๕๘,๐๑๖.๙๐ ๒๗.๙๕ 
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การจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  

ในปี ๒๕๕๗ มูลนิธิพัฒนาไทได้จัดประชุม ๓ ครั้ง ได้แก่  

๑. การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๙ 
มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยมีวาระท่ีส าคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๖ 
ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๖  รายงานสถานะการเงิน มพท. และกรอบแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณปี ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

๒. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ มูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวันอังคารท่ี ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๔ ชั้น ๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ โดยมีวาระท่ีส าคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๗  รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ระยะ ๗ เดือน (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๖  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในช่วง ๗ เดือนของปี ๒๕๕๗ 
(มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗)  รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจ าปี ๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ และแผนการด าเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี ๒๕๕๗ 
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๓. การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยมีวาระที่ส าคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ การ
แก้ไขข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดท่ี ๙ การเงิน  รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท 
(มกราคม – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)  รายงานผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๗  และกรอบแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณปี ๒๕๕๘ 

 
ภาพการประชุม 
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แผนที่ส านักงานมูลนิธิพัฒนาไท 

 
 

 

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 

 

รายงานการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย หมายเหตุประกอบงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ปี ๒๕๕๗ มูลนิธิพัฒนาไท มีสินทรัพย์รวม ๗๙,๘๐๓,๔๓๕.๘๕ บาท แบ่งเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน ได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนหนี้สินและทุนสะสม รวม ๗๙,๘๐๓,๔๓๕.๘๕ บาท 
ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน เงินทุนจัดตั้ง ยอดยกมาจากปีก่อน และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ปี ๒๕๕๗ มูลนิธิพัฒนาไท มีรายได้ท้ังสิ้น ๖,๗๓๕,๒๙๔.๖๖ บาท แบ่งเป็น เงินบริจาคของ 
สศช. จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายได้จากดอกเบี้ยรับ จ านวน ๒,๗๓๕,๒๙๔.๖๖ บาท ส่วน
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายงานธนาคารสมอง จ านวน ๑๕๕,๔๑๔.๑๐ บาท และค่าใช้จ่ายงานบริหาร
จัดการมูลนิธ ิจ านวน ๘๐๗,๔๒๒.๕๐ บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย จ านวน ๕,๗๗๒,๕๕๘.๐๖ บาท 

 

รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) 

เงินบริจาค สศช. ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ งานธนาคารสมอง ๑๕๕,๔๑๔.๑๐ 

ดอกเบ้ียรับ ๒,๗๓๕,๒๙๔.๖๖ งานบริหารจัดการมลูนธิิ ๘๐๗,๔๒๒.๕๐ 

รวมรายรับ ๖,๗๓๕,๒๙๔.๖๖ รวมค่าใช้จ่าย ๙๖๒,๘๓๖.๖๐ 

รายได้สูงกว่ารายจ่าย ๕,๗๗๒,๔๕๘.๐๖ 
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