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สารบัญ
หน้า
สารบัญ
คานา

๑
๒

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของมูลนิธิ
การจัดตั้งมูลนิธิ
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท

๓
๔
๕
๖
๗

ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๖
ผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๖
งานธนาคารสมอง
งานการบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท
แผนที่มูลนิธิพัฒนาไท

๘
๙
๓๖
๓๘

ส่วนที่ ๓ รายงานการเงิน
รายงานการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบดุล
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ทุนสะสม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔-๔๕
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คานา
มูลนิธิพัฒนาไท จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุน
การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ
สนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา และสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
มูลนิธิพัฒนาไท ได้ดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติด้วยการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
นาทางไปปฏิบัติที่เน้นการพัฒนาคนและชุมชน/ท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายการพัฒนาต่ างๆ ภายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน และ
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้การทางานในลักษณะร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
เรียนรู้กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ ของสังคม ทาให้ การดาเนินงานของ
มูลนิธิพัฒนาไท มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง ทั้งนี้
ในปี ๒๕๕๖ ธนาคารสมองได้ดาเนินการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ สร้างเครือข่าย
และเชื่อมโยงขยายบทบาทการทางานของวุฒิอาสาฯ
รวมทั้ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาท องค์ความรู้ ผลงานของวุฒิอาสาฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ จะยังคงให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป
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การจัดตั้งมูลนิธิ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ให้สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบ
บูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศมีการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาก ารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้
ดาเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท ต่อสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เลขอนุญาตที่ ต.๒๐๓/๒๕๔๐ พร้อมทั้งได้
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจาก กระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๔๐ มีทุนจัดตั้งครั้งแรกจากการบริจาคของมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ตามเงื่อนไขของการ
จัดตั้ง จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสมทบ เพื่อเป็นเงินทุนจัดตั้ง
มูลนิธิ พัฒนาไทอีก จานวน ๒๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจัดตั้งทั้งสิ้น จานวน
๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ งนี้ มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศกาหนดให้เป็นองค์กรหรือ
สถานสาธารณกุศล ลาดับที๓๒๙
่ ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที๘่ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
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วัตถุประสงค์
๑) เพื่อทาหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคมใน
ลักษณะที่เป็นองค์รวมแบ บบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา
และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
๒) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม สั มมนา 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) ประกอบกิจการให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกอบรม วิจัย และประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวกัน
และต่อเนื่องกับการประกอบการ ตามข้อ๑ - ข้อ ๔
๖) เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การสนับสนุนและให้ทุนในการพัฒนา และการดาเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือรับการ
สนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน องค์การ
สาธารณประโยชน์ สถาบันทางศาสนา องค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชาสังคม การพัฒนาโดยใช้กระบวน การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขาและการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
๗) เพื่อดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน์
๘) ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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วิสัยทัศน์ของมูลนิธิพัฒนาไท
ต้องการเห็นสัมฤทธิ์ผลของการนาแนวคิดการพัฒนาที่
เน้นคนเป็นศูนย์กลางในลักษณะองค์รวมและแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับ
บุคคล ชุมชนและสถาบันทางสังคมต่าง ๆ จนมีความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่ งตนเองได้ และช่วยเหลือเกื้ อกูล
กันอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการและเครือข่ายที่มั่นคง
เชื่อมโยงกันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

(ณ ปี ๒๕๕๖)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช

นายโสภณ สุภาพงษ์

นายอานาจ สอนอิม่ สาตร์

นายมีชัย วีระไวทยะ

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายพายัพ พยอมยนต์
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางสุวรรณี คามั่น

กรรมการและเลขาธิการ

กรรมการ

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการ

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
กรรมการ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
กรรมการและเหรัญญิก
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โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธิพฒ
ั นาไท
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท
นางสุวรรณี คามั่น

เหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐธิดา ทองไว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ฝ่ายสารสนเทศ
นายสบาย สายจันดา
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวปราณี ขวัญเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๖

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนงาน มพท . ปี ๒๕๕๖
ภายใต้วงเงินงบประมาณจานวน ๒,๙๙๖,๔๖๔ บาท ครอบคลุม ๒ แผนงาน ประกอบด้วย
๑) งานธนาคารสมอง จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) งานบริหารจัดการ มพท. จานวน ๙๙๖,๔๖๔ บาท
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.

๑ งานธนาคารสมอง
ภายใต้กรอบแผนงานธนาคารสมองในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อานวยการธนาคารสมอง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มพท. จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยธนาคารสมองมีการเบิกจ่ายจานวน ๑,๑๓๖,๐๑๐.๙๘
บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ การดาเนินงานธนาคารสมอง ประกอบด้วย ๓
แผนงานหลัก ได้แก่ งานเสริมสร้างบทบาทและพลัง
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ท้องถิ่น งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยาย
บทบาทการทางานของวุฒิอาสาฯ ที่มีการรวมกลุ่มใน
จังหวัด
กับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และงานสร้างองค์ความรู้ การ
เผยแพร่ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานธนาคาร
สมอง

๑. งานเสริมสร้างบทบาทและพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น
โครงการเสริมสร้างพลังวุฒิอาสา
ธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิติของคนในชุมชน
ท้องถิ่น เน้นการต่อยอดขยายผลในพื้นที่ที่
สศช. ดาเนินการ ร่วมกับวุฒิอาสาฯ ระดับ
จังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ การเปิดพื้นที่ใหม่ใน
จังหวัดที่วุฒิอาสาฯ มีการรวมกลุ่มกันดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และชุมชนมีความ
พร้อม และสนับสนุนบทบาท วุฒิอาสาฯ ใน
การเข้า ร่วมเป็นเครือข่ายกับภาคี การพัฒนาในท้องถิ่น เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการประยุ กต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กว้างขวางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
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๑.๑ วิธีการดาเนินงาน
๑.๑.๑ การเตรียมการ โดย ๑) การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จากพื้ นที่ที่ดาเนินการ
ขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่
ายมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และเปิดพื้นที่ใหม่ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่วุฒิอาสาฯ มีการดาเนินงาน
ต่อเนื่องมีความพร้อมในการดาเนินงาน และชุมชนสนใจเข้าร่วมโครงการ ๒) จัดตั้งคณะทางานร่วม
ระหว่างผู้ประสานงานจังหวัดเป้าหมายและ สศช. โดยในแต่ละพื้นที่เปูาหมายได้กาหนด Focal
Point พร้อมทั้งนาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่มาหารือร่วมกัน และ ๓) ผลการ
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงาน จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เปูา หมาย สามารถ
กาหนดพื้นที่เปูาหมายใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง

๑.๑.๒ ขั้นตอนการดาเนินงาน มีดังนี้ ๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้กับวุฒิอาสาฯ และชุม ชนในจังหวัดเปูาหมาย
๒) การสังเคราะห์ข้อมูล และทุนชุมชนของพื้นที่เป้าหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
วุฒิอาสาธนาคารสมอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสภาพปัญหาและ
ความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งแผน พัฒนาของจังหวัดและแผนงาน ของชุมชน/อปท. ในด้านต่างๆ
และนามากาหนดเป็นประเด็นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ตามความต้องการของพื้นที่และแนวทางการ
พัฒนา ๓) จัดทาแผนปฏิบัติการการดาเนินงาน ร่วมกันกาหนดเปูาหมาย กิจกรรมและวิธีการ
ดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และการกากับติดตามการดาเนินงานที่ชัดเจนในแต่ ละจังหวัด เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่เปูาหมายได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
๔) ดาเนินงานในพื้นที่
เป้าหมายตาม กิจกรรม และประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการฯ โดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ลงพื้นที่เปูาหมายจัดเวที ประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ ถึงวิธีการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดต่างๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไขและปัจจัยที่จะสนับสนุนให้
การดาเนินงานมีความยั่งยืน และ ๕) เผยแพร่ผลการดาเนินงาน สู่สาธารณะ ผ่าน ช่องทาง
ต่างๆ อาทิ การจัด นิทรรศการ จุลสารธนาคารสมอง เว็บไซ ต์ของ สศช . และสถานีวิทยุ เป็นต้น
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๑.๒ ผลการดาเนินงาน
วุฒิอาสาฯ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนงานใน ๒๐ ชุมชน/พื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย
อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างยั่งยืน ในประเด็น
การอบรมฝีมือแรงงานในด้านต่างๆ ให้มีความสามารถ ทักษะ มาตรฐานที่สูงขึ้น และการดูแลผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อาทิ

การอบรมภาษาให้กับชุมชนเพื่อการสื่อสารเบื้ องต้น ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เช่น การ
สนับสนุนการทาการเกษตรอินทรีย์ การประกอบอาชีพเสริมของชุมชน การจัดทาเตาชีวมวล การเลี้ยง
ผึ้งโพรง การพัฒนาคุณภาพส้มโอทับทิมสยาม การทาสวนยาง สร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
และยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง เช่น โครงการอุทยานบึงบัว จังหวัดอุบลราชธานี ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ชีววิถี และการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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๑.๒.๑ จ.เชียงราย
วุฒิอาสาฯ จ.เชียงรายได้สารวจความต้องการของชุมชน โดยชุมชน ต้องการองค์
ความรู้ด้านภาษา การประกอบอาชีพเสริม และการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้กาหนดประเด็นด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม การสนับสนุน
การพัฒนาและสร้างหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนไปสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และแผนพัฒนาของจังหวัด
เชียงราย ดังนั้น วุฒิอาสาฯ จังหวัดเชียงราย จึงได้
ประสานกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และได้ จัดอบรม ภาษาให้กับชุมชนเพื่อการ สื่อสารเบื้องต้น โดยเริ่มจากภาษาพม่า และ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการสอนการประกอบอาชีพเสริม เช่น การทาขนม การตัดเย็บ ผ้าพื้นบ้าน การทา
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ เป็นต้น โดยมีผู้เข้ารั บการอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาพม่า เวลา ๘๐ ชั่วโมง
จานวน ๒๙ คน หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษเวลา ๘๐ ชั่วโมง จานวน ๒๐ คน และวุฒิอาสาฯ จ.
เชียงรายได้ประสานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงรายและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
เชียงแสน ในการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในด้ านต่างๆ ให้มีความสามารถที่สูงขึ้นมีมาตรฐาน และมี
ทักษะหลากหลายแก่ผู้ที่สนใจ
๑.๒.๒ จ.อุบลราชธานี
วุฒิอาสาฯ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ องค์การบริหารส่วนตาบล
วัด สถาบันการศึกษา จัดทา โครงการอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี เป็น การดาเนิน โครงการและ
กิจกรรมที่ ขับเคลื่อนด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เชิงบูรณาการในรูปแบบ
ราษฎร์ร่วมแรง รัฐพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี “อุบลฮักแพง” เพื่อร่วมกันปลูกบัวอุบลชาติ และ
แสดงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม โดยมีบัวเป็นศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับพันธุ์บัว เศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา วัฒนธรรม รวมทั้ง
ด้านการท่องเที่ยว โดยใช้พื้นที่ บริเวณ บึงหนองช้าง ตาบล
หนองขอน ประมาณ ๕๑๙ ไร่ แบ่งเป็น อุทยานชั้นใน ใช้พื้นที่
หนองน้าสาธารณะ และผืนดินโดยรอบ ประกอบด้วย อาคาร
หอเทียนชัยอุบลราชธานี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจืดอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง (อุโมงค์ชมปลาใต้น้า) การจัดภูมิ
ทัศน์รอบบึงบัวในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.อุบลราชธานี และ
อุทยานชั้นนอก ประกอบด้วย อุทยานการเรียนรู้ศึกษาของเกษตรกรไทย การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ให้หมู่บ้าน/ตาบล ชุมชนเข้มแข็ง สังคมร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานประจาปี ๒๕๕๖ หน้า ๑๓

๑.๒.๓ จ.นครศรีธรรมราช
การดาเนินการปี ๒๕๕๖ ยังคง
มุ่งเน้นการดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้
ดาเนินการสืบค้น ข้อมูล ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนาเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนและผลักดันเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ ยัง
ได้ขยายการดาเนินงานในเชิงพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ด้วยการส่งเสริม
การรวมกลุ่มการพัฒนาคุณภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม อ.ปากพนัง ให้มีกระบวนการการผลิตที่ได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และในระยะต่อไป วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย จะได้
ร่วมกันวางแผนการพัฒนากระบวนการปลูกทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกพันธุ์ การ
วิเคราะห์ดิน การทาปุ๋ย การจัดทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนสวน เพื่อควบคุมคุณภาพ การทาปุ๋ย
และการประกอบอาชีพเสริม
๑.๒.๔ จ.พัทลุง
วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ยังคงเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ างยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในวิถีการดา รงชีวิตประจาวัน ที่
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยการ
สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างครัวเรือน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวชีววิถี การสร้ าง
ความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพต่างๆ การส่งเสริมธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปและถนอมอาหาร การ
ให้ความรู้อาชีพเสริมเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง และการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ โดยดาเนินการต่อยอด
ใน ๔ พื้นที่เดิม และขยายพื้นที่ใหม่อีก ๒ พื้นที่ ได้แก่ บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ต.ปุาบอน อ.ปุาบอน และ
บ้านหูยาน หมู่ที่ ๘ ต.นาท่อม อ.เมือง
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๑.๓ ข้อค้นพบ
๑.๓.๑ วุฒิอาสาธนาคารสมองมีการขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น โดยมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติกา รขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีทิศทาง เปูาหมาย
วิธีการ และ กิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด นับว่าเป็นการขับเคลื่อนงานในเชิง
ยุทธศาสตร์
๑.๓.๒ วุฒิอาสาธนาคารสมองมีการรวมกลุ่มทางานที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารการ
ทางานที่ชัดเ จน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นตอน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ และแผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น

๑.๓.๓ การขยายและร่วมขับเคลื่อนงานกับภาคีเคลือข่ายใน
พื้นที่มากขึ้น การ
ดาเนินงานของวุฒิอาสาฯ จะให้ความสาคัญกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบกับวุฒิอาสาฯ ได้ขยาย
บทบาท และการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทาให้มีการ ขยายเครือข่ายใหม่
โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีความสนใจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
๑.๓.๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วุฒิอาสาฯ เห็นความสาคัญในการประชาสัมพันธ์
บทบาทและผลการดาเนินงานของวุฒิอาสาฯ เพื่อสร้างกา รรับรู้ต่อสาธารณะ และหน่วยงาน /ภาคี
เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น โดยการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การเข้าร่วมงานสาคัญของจังหวัด เป็นต้น
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๑.๓.๕ ปัจจัยความสาเร็จ
๑) วุฒิอาสาธนาคารสมอง
 มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางานที่หลากหลาย
สามารถนามาใช้ในขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นได้ตามความต้องการ
ของชุมชน
 มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ของตนเอง ไม่ไปทางานแทนหน่วยงาน
หลัก แต่ทาหน้าที่หนุนเสริมด้วยการเป็นที่ปรึกษา วิทยากร ประสานงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนต่างๆ รวมทั้งทางานร่วมกับหน่วยงานหลักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
 วุฒิอาสาฯ มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และจัด แบ่ง หน้าที่ ความรับผิ ดชอบ
ที่ชัดเจน รวมทั้ง มีการสร้างและขยายเครือข่ายในพื้นที่ ทาให้วุฒิอาสาฯ ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ดาเนิน
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้หลากหลายประเด็น และประสบผลสาเร็จตรงกับความต้องการของชุมชน
และมีความยั่งยืน
 มีการติดตามผลการดาเนินงานและลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
๒) ภาคีเครือข่าย
 หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน ในพื้นที่รู้จัก บทบาทหน้าที่ และช่องทางการ
ติดต่อประสานงานกับวุฒิอาสาฯ รวมทั้งเห็นความสาคัญและยอมรับวุฒิอาสาฯ เป็น หนึ่งในภาคีการ
ทางาน และขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน ทาให้ภาคีเครือข่าย และวุฒิอาสาฯ ทางานร่วมกัน อย่างเข้มแข็ง
มากขึ้น
 ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกับวุฒิอาสาฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๓) ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
 ชุมชน/พื้นที่ เปูาหมาย มีความเข้มแข็ง ประชาชนในพื้นที่ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ทาให้เกิดความร่วมมืออย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง
 ผู้นาชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชน และมีการประสานงานกับ
วุฒิอาสาฯและภาคีเครือข่า ยอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการร่วมพัฒนาของประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง
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๑.๓.๖ ข้อจากัด
 สุขภาพ เนื่องจากวุฒิอาสาฯ เป็นผู้สูงอายุ สุขภาพไม่ค่อย เอื้ออานวยให้
เดินทางไกล ทาให้ไม่สามารถเดินทางไปในบางพื้นที่ได้ และวุฒิอาสาฯ อยู่ไกลกันมาก จึงไม่สามารถเข้า
ร่วมงานกับกลุ่มได้อย่างสม่าเสมอ
 หน่วยงาน /ภาคีการพัฒนา บางแห่งยัง ขาดความเข้าใจในบทบาทของ
วุฒิอาสาฯ ที่ถูกต้อง ทาให้การสนับสนุนการทางานของวุฒิอาสาฯ มีไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับ
วุฒิอาสาฯ ไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย
 ขาดการสนับสนุ นงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ /ชุมชน
วุฒิอาสาฯ มีค่าใช้จ่ายในการทางาน เช่น ค่าเดินทาง ซึ่งอาจเป็นภาระกับวุฒิอาสาฯ ประกอบกับการ
สนับสนุนงบประมาณยังมีน้อย จึงทาให้การทางานของวุฒิอาสาฯ ไม่ต่อเนื่อง

๒. งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการทางานข
รวมกลุ่มในจังหวัด กับภาคีการพัฒนาในพื้นที่

องวุฒิอาสาฯ ที่มีการ

๒.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การระดมความเห็นเพื่อกาหนดรูปแบบ/แนวทางการ
จัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาค”
๒.๑.๑ การจัดประชุม เป็นการชี้แจงกรอบวัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดประชุม
ระดับภาค และประชุมหารือ กับแกนนาวุฒิอาสาฯ จังหวัดต่างๆ ในการเตรียมประชุมกลุ่มย่อย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ จังหวัด/ภาคต่างๆ จานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

๒.๑.๒ สรุปผลการประชุม แกนนาวุฒิอาสาฯ จังหวัดต่างๆ ใน แต่ละภาคได้ระดม
ความคิดเห็นเพื่อกาหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดกิจกรรมประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาค
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๒.๑.๓ การดาเนินการในระยะต่อไป ประสานงานกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดเจ้าภาพ
ในภาคต่างๆ เกี่ยวกับกาหนดการ รายละเอียดการจัดนิทรรศการ การประชุมกลุ่มย่อย และเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาคต่อไป

๒.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริ มสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ระดับภาค
๒.๒.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ให้วุฒิอาสาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มกัน และร่วมกับภาคีการ
พัฒนาในพื้นที/ชุ
่ มชน/ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๒ รูปแบบการจัดประชุม ดาเนินการจัดประชุม ๔ ภาค ๕ ครั้ง ได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อุบลราชธานี ภาคกลาง : จ.กาญจนบุรี ภาคใต้ : จ.นครศรีธรรมราช ภาคเหนือ:
จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานครโดยมีรูปแบบการประชุม ดังนี้
(๑) ภูมิภาค ใช้เวลา ๓ วัน โดย วันแรก ช่วงบ่าย เป็นการประชุมชี้แจง/ทา
ความเข้าใจ วัตถุประสงค์การจัดประชุม วันที่สอง ช่วงเช้า ชมวิดีทัศน์ การกล่าว รายงาน การกล่าว
เปิดการประชุม การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ” และการบรรยายเรื่อง
“ผลการพัฒนา/ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนา ของแต่ละภูมิภาคในอนาคต ” ส่วนช่วงบ่าย
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประส บการณ์การทางานของวุฒิอาสาฯ โดยการเสวนา /จัดกิจกรรมตล าด
นัดวุฒิอาสาฯ วันที่สาม ช่วงเช้า เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ทางานที่จะเชื่อมโยงกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
วุฒิอาสาฯ ด้วยกันเอง และระหว่างจังหวัดหรือภาค ส่วน ช่วงบ่าย เป็นการนาเสนอผลก ารประชุม
กลุ่มย่อย และสรุปผลการประชุม
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(๒) กรุงเทพฯ ใช้เวลา ๑ วัน โดยใน ช่วงเช้า เริ่มด้วยการชมวิดีทัศน์ การ
กล่าวรายงาน การกล่าวเปิดการประชุม การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ประเทศ ”
และการเสวนาเรื่อง “การพัฒนากรุงเทพมหานครกับบทบาทของ วุฒิอาสาฯ” ส่วนช่วงบ่าย เป็นการ
เสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “บทบาทของวุฒิอาสาฯ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมหล้า
ทางสังคม ” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการของ
วุฒิอาสาฯ และแนวทาง การขับเคลื่อนงาน ปี ๒๕๕๖ ของวุฒิอาสาฯ กับสานักงานเขตพื้นที่ กทม .
และนาเสนอต่อที่ประชุม
๒.๒.๓ ผลการประชุม
(๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อุบลราชธานี
(๑.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วุฒิอาสาฯ ได้เสวนากลุ่มย่อยแบบ World Café ใน ๕ ประเด็น
ได้แก่ หนึ่ง เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การปลูกข้าวในบ่อซีเมน ต์ เป็นการปลูกข้าวที่ใช้ พื้นที่
น้อย ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ควบคุมปริมาณน้าและคุณภาพดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ และสามารถทาเองได้
ภายในครัวเรือน การทาเตาชีวมวล เป็น
การนาวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่มา ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ ด้วยการทาเตาเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาหาร และ ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การทา ดอ กไม้
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นการแปรรูปของเหลือใช้ให้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่ ขวดและฝา
พลาสติก การปลูก มะนาวทนแล้ง ได้ทดลองเพาะและพัฒนาพันธุ์เป็นมะนาวพันธุ์ด่านเกวียน นาไป
จดทะเบียนให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสวนมะนาวด่านเกวียน อ.โชคชัย
และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น เป็น การนาภูมิปัญญาการทาเครื่องประดับเงินมาปรับใช้กับ
ทองเหลืองและวัสดุอื่นๆ สอง วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเพณีวัฒนธรรมที่

หลากหลาย การพัฒนาและวิวัฒนากา รประเพณีวัฒนธรรมจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต
/
สภาพแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย
โดยไม่เอาความทันสมัยมาทาลาย
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ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สาม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ การจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ของวุฒิอาสาฯ ไปตามอาเภอ
ต่างๆ เดือนละ ๑ ครั้ง การให้ความรู้ในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น กฎหมายทั่วไป สิทธิประโยชน์

ผู้สูงอายุ การออกกาลังกายมือเปล่าและไม้พลอง
ให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น เป็นต้น การ
เสริมสร้างทักษะ สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนอายุ ๖ – ๒๕ ปี เพื่อให้เยาวชนสามารถควบคุม
ตนเองได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะการดาเนินชีวิตที่ทาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อปท. และชุมชน

การพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย ชุมชนบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒
ดาเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่สังคมผู้สูง อายุ โดยให้ผู้สูงวัยได้ร่วมกันวิเคราะห์
สาเหตุ ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลกระทบ การกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการสุขภาวะผู้สูงวัย โดยใช้ภูมิปัญญาชุมชนเป็นหลักสาคัญ
สี่ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง ของชุมชนบ้านหัวสะพาน ต.บ้าน
ยาง อ.พุทธไธสง เป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของ จ.บุรีรัมย์ ปัญหาที่ผ่านมาคือต่างคนต่างทาและขาย
ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน แต่หลังจากได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ฯ ดาเนิ นธุรกิจด้านการปลูก
หม่อน เลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมให้ได้ตามมาตรฐาน การปรับปรุงคุณภาพสินค้า การส่งเสริมด้าน
การตลาด และการบริหารจัดการ ตลอดจนถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่กลุ่มชนรุ่นหลัง จนประสบผลสาเร็จ
และ ห้า การเตรียมการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน มุ่งสร้างความตระหนักรู้ขอ งคนไทย ในเรื่องการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โอกาส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆ
การให้ความรู้ความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย ภาษา
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เทคโนโลยี และทักษะแรงงาน การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ความภาค ภูมิใจในความเป็น
ไทย และการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นธรรม กับภาคี
สมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการสอนภาษาผ่านสื่อวิทยุ
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐ และการถ่ายทอด อัตลักษณ์ /ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ผ่านเด็กและเยาวชน เป็นต้น
(๑.๒) การระดมความคิดเห็น ใน ๒ ประเด็น คือ
 แนวทางการทางานเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคีการพัฒนา
ในพื้นที่ ได้แก่ หนึ่ง การสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัด เช่น การแนะนาตัว กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบทุกครั้ง การจัดทาหนังสือ /รายงานเสนอผู้ว่ าราชการ
จังหวัดและหัวหน้าสานักงานจังหวัดอย่างต่อเนื่อง หนังสือ
ของจังหวัดแนะนาและประชาสัมพันธ์บทบาทวุฒิอาสาฯ ให้
หน่วยงานในพื้นที่ พร้อมทั้งนาเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรม
สอง ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเข้าร่วม
ประชุมในวาระต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าไปสนับสนุน
ช่วยเหลือการทากิจกรรม /โครงการของหน่วยงานให้เกิ ดผล
ในทางปฏิบัติ และเพิ่มศักยภาพ /ประสบการณ์ของ วุฒิอาสาฯ
สาม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่ง เสริม การประชาสัมพันธ์
บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ผ่าน ทางสื่อต่างๆ เช่น
สถานีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน อินเตอร์เนต สภากาแฟ แผ่นพับ
เป็นต้น สี่ การจัดทาและพัฒนาโครงการ การศึกษาข้อมูล
จังหวัด และเลือกโครงการ /ประเด็นที่น่าสนใจที่วุ ฒิอาสาฯ มี
ศักยภาพที่จะดาเนินการ ได้ และนาไปเชื่อมโยงกับเครือข่าย ห้า การเข้าไปมีส่วนร่วม /ช่วยงาน /
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และหก จัดตั้ง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรม
 แ นวทางการสร้าง
เครือข่าย เชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ ด้วยกันเอง และระหว่าง
จังหวัด/ภาค โดยการ หนึ่ง พัฒนาองค์กรภายในวุฒิอาสาฯ เช่น
การจัดทาทาเนียบวุฒิอาสาฯ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ /การ
ทางานตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และยุทธศาสตร์
ของแต่ละจังหวัดและการจัดตั้งกองทุน/องค์กรสาธารณประโยชน์เป็นต้น
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สอง การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ แต่ละจังหวัด ควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตาม
และรายงานผลการทางานในด้านต่างๆ สาม การเข้าร่วมกิจกรรมกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่น เช่น
การเข้าร่วมประชุมประจาเดือนกับวุฒิอาสาฯ จังหวัด
ใกล้เคียง การศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างวุฒิอาสาฯ
แต่ละจั งหวัด และเข้าร่วมกิจกรรม /โครงการที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น สี่ เชื่อมโยงการทางานของวุฒิอาส าฯ ด้วย
การสื่อสาร ความเคลื่อนไหวการดาเนินโครงการต่างๆ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Facebook line ฯลฯ
และ ห้า การจัดประชุมประจาปีวุฒิอาสาฯ ระดับภาค
ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเป ลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การ
นาเสนอผลงาน แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของวุฒิอาสา ฯ และแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน
โดยให้ สศช. สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม
(๒) ภาคกลาง : จ.กาญจนบุรี
(๒.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วุฒิอาสาฯ ได้นาเสนอประสบการณ์การทางาน ของจังหวัดใน ๕
ประเด็น ได้แก่ หนึ่ง บทบาทของวุฒิอาสาฯ ส่วนใหญ่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในสาขาที่มีความชานาญ
กับหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ ชุดต่างๆ และร่วมดาเนินกิจกรรมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งในด้านการอบรม สาธิต ให้ความรู้ การเสนอความคิดเห็น
สอง โครงสร้างก าร
ทางาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานในด้านต่างๆ ตามความ เชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ
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เพื่อทางานร่วมกับเครือข่ายในจังหวัด เช่น ด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมือง การ คมนาคมขนส่ง
เป็นต้น สาม รูปแบบการทางาน วุฒิอาสาฯ กาหนดให้มี
การประชุม ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ เพื่อหารือ และติดตาม
ความก้าวหน้าการทางาน ทั้งในระดับปัจเจก บุคคลและ
รวมกลุ่ม ทั้งนี้การทางานในรูปกลุ่มส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วม
ดาเนินกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นโดยร่วมกันวิเคราะห์ทุนในพื้นที่ ค้นหาปัญหา ความต้องการและ
กาหนดกิจกรรม การประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อใน
ท้องถิ่น เช่น วิทยุ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น สี่ การสร้างเครือข่าย กับ หน่วยงานต่างๆ
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.)
สถาบันการศึกษา ธ .ก.ส. โรงพยาบาล ชุมชน วัด
โรงเรียน เป็น ต้น ด้วยการทางานแบบปัจเจก กับ
หน่วยงานที่ตนเองรู้จัก คุ้นเคย และขยายไปเป็น การ
ทางานแบบ กลุ่ ม โดย วุฒิอาสาฯ จะนาเสนอแนวคิด
ปัญหา แนวทางการพัฒนาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนั้นๆ และ หนุนเสริมในด้านค วามรู้ และ
ห้า กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการ มีหลากหลาย ได้แก่ การอบรม สาธิตให้ความรู้ เช่น การอบรมเยาวชน
ในโครงการธรรมะ-ทามะ ๒,๖๐๐ ปี แห่งพุทธชยันตี การประหยัดพลังงาน การทาเกษตรอินทรีย์ การ
ทาปุ๋ยชีวภาพ การเสนอความคิดเห็น เช่น แนวคิดในการแก้ปัญหาจราจร / น้าเสี ย การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ร่วมดาเนินกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชน เช่น การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีสานึกรักบ้านเกิด การ
ปลูกปุา ฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม การอนุรักษ์แม่น้าแม่กลอง การลด ละ เลิกอบายมุข เป็นต้น
(๒.๒) การระดมความคิดเห็น ใน ๒ ประเด็น คือ
 แนวทางการทางานเชื่อมโยงเครือข่าย กับภาคีการพัฒนา
ในพื้นที่ ได้แก่ ๑) วุฒิอาสาฯ ควรทาความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ให้ชัดเจน การเป็นผู้หนุนเสริม
การ ทางาน ของภาคส่วนต่างๆ โดยใช้ความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มิใช่เป็นผู้จัดทา
โครงการและดาเนินกิจกรรม ๒) ควรแนะนาตัว กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและ หน่วยงาน ในพื้นที่ โดย
การจัดทาทาเนียบวุฒิอาสาฯ จาแนกตาม ความรู้
ความ เชี่ยวชาญ ๓) การรวมกลุ่ม กันทางานทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก เช่น การเป็นวิทยากร
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หรือที่ปรึกษาให้คาแนะนา เสนอความคิดในการแก้ปัญหาและการพัฒนา รวมทั้ง เสนอแนวคิดต่างๆ
ผ่านผู้นาทางศาสนา และผู้นาชุมชนที่ชาวบ้าน ให้ความเคารพนับถือ ๔) ประชาสัมพันธ์บทบาทวุฒิ
อาสาฯ และกิจกรรมที่ได้ดาเนินงาน ๕) เชิญหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุมของวุฒิอาสาฯและการ
นาเสนอผลงานของวุฒิอาสาฯ ในการประชุมร่วมกันของวุฒิอาสาฯ ระดับภาคหรือระดับประเทศ

 แนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ
ด้วยกันเอง และระหว่างจังหวัด ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายระหว่างวุฒิอาสาฯ ด้วยกันเอง
ได้แก่ วุฒิอาสาฯ ควรรวมตัวทางานเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดพลัง มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ อย่าง
น้อยเดือนละครั้ง เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยเฉพาะกับวุฒิอาสาฯ รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสานงานต่อ ควรมีช่องทาง ติดต่อสื่อสาร แบ่งปัน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน โดยใช้เทคโนโลยี หรือ Social Network มาเป็นเครื่องมือ เช่น จัดทาเว็บไซต์
และเฟสบุ๊ค นอกจากนี้ อาจมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ นันทนาการ เพื่อคลายเครียดและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิอาสาฯ ดัวยกันเอง และ การสร้างเครือข่ายของวุฒิอาสาฯ ระหว่างจังหวัด
ได้แก่ วุฒิอาสาฯ ร่วมกันจัดเวทีวิเครา ะห์ปัญหาที่มีความเหมือนกันระหว่างจังหวัด เช่น ปัญหา
คุณแม่วัยใส การติดต่อนัดพบ ศึกษาดูงานของวุฒิอาสาฯ ในต่างพื้นที่ นาระบบพี่เลี้ยงมาใช้ โดยให้
วุฒิอาสาฯ จังหวัดที่เข้มแข็ง ทางานกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดที่เพิ่งเริ่มต้นดาเนินงาน
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(๓) ภาคใต้ : จ.นครศรีธรรมราช
(๓.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วุฒิอาสาฯ นาเสนอประสบการณ์การทางานของจังหวัดใน ๕
ประเด็น คือ หนึ่ง บทบาทของวุฒิอาสาฯ ทางานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ โดยเป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
และวิทยากร รวมทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยให้ความรู้ ข้อคิดเ ห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ประสานเชื่อมโยง
เครือข่ายและดาเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการอบรม สาธิต ให้ความรู้ เสนอความคิดเห็น
และการร่วมกิจกรรมต่างๆ สอง โครงสร้างการทางาน มีการบริหารงาน ในรูปของคณะกรรมการ
วุฒิอาสาธนาคารสมอง ที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดตั้งคณะทางานด้านต่างๆ ตามความ
ถนั ด ความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ เพื่อทางาน ร่วมกับ เครือข่ายในโครงการของวุฒิอาสาฯ เช่น
ด้านเกษตร สมุนไพร ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สาม รูปแบบการทางาน มีการประชุมร่วมกันอย่าง

สม่าเสมอส่วนใหญ่ทางานแบบปัจเจกบุคคล ด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ ส่วนการทางานแบบรวมกลุ่มเป็นการเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึการประสานผู
้น
้ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมตามแผน และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่ น การแนะนา
ตัวกับผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการ
รวมกลุ่มพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เนื่องจากแต่ละจังหวัดมี
บุคลากรจานวนน้อย สี่ การสร้างเครือข่าย
โดยเริ่มกับหน่วยงานที่เคยทาง านก่อนเกษียณอายุ
หลังจากนั้นจึ งขยายผลชักชวนเพื่อนวุฒิอาสาฯ เข้า ร่วมทางานเป็นกลุ่ม หรือนาเสนอแนวคิด ปัญหา
แนวทางการพัฒนา ไปยังหน่วยงานในท้องถิ่นของวุฒิอาสาฯ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.
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เทศบาล อบต.) ชุมชน วัด โรงเรียน เป็นต้น และ ห้า กิจกรรม
ที่ร่วมดาเนินการ ได้แก่ การอบรม สาธิตให้ความรู้ เช่น การ
ประดิษฐ์เตาชีวมวล การพัฒนาอาชีพ ได้แก่ การเลี้ยงไก่
พื้นเมือง ปลาดุกอุย โคเนื้อ ผึ้งโพรง การทาสวนยาง การปลูก
ข้าวอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น การเสนอความ
คิดเห็นและดาเนินกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน เช่น การขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศ รีธรรมราชสู่มรดกโลก โครงการพัฒนา
สมุนไพร โครงการยุวมัคคุเทศก์เป็นต้น
(๓.๒) การระดมความคิดเห็นใน ๒ ประเด็น คือ
 แนวทางการทางานเชื่อมโยงเครือข่ายวุฒิอาสาฯ กับภาคี
การพัฒนาในพื้นที่ ได้แก่ วุฒิอาสาฯ ควรทาความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ในการเข้าไปหนุน
เสริมการทางานของภาคส่วนต่างๆ
ควร
แนะนาบทบาทหน้าที่วุฒิอาสาฯ ให้หน่วยงาน
ที่ไปร่วมกิจกรรม รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
การรวมกลุ่มวุฒิอาสาฯทางานทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ตามศักยภาพหรือความถนัดในการหนุนเสริมการทางานของหน่
านต่าวงๆ
ยงและเสนอแนวคิดต่างๆผ่านผู้นาชุมชน
และประชาสัมพันธ์บทบาทวุฒิอาสาฯและกิจกรรมที่ได้ดาเนินงานให้เป็นที่รู้จัก ผ่านสื่อในท้องถิ่น เวทีต่างๆ
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุ/มกิจกรรมกับหน่วยงานในพื้นจัทีด่ ทาทาเนียบวุฒิอาสาฯมอบให้
หน่วยงานและจัดทัศนศึกษาไปดูงานภาคีเครือข่าย

 แนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ
ด้วยกันเอง และระหว่างจังหวัด ได้แก่ วุฒิอาสาฯ รวมตัวทางานเป็นกลุ่ม มีการประชุม ร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอ เช่น เดือนละครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้า และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานของ
วุฒิอาสาฯ การติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยใช้เทคโนโลยีหรือ Social
Network เช่น เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้น การจัดกิจกรรมสังสรรค์ นันทนาการ เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิอาสาฯ ด้วยกัน การติดต่อ พบปะ ศึกษาดูงานการดาเนินงานของ วุฒิอาสาฯ
ในต่างพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานต่างๆ จัดทาทาเนียบเครือข่าย
วุฒิอาสาฯ การจัดตั้งสมาพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ โดยมีผู้แทนจังหวัดละ ๑ ท่าน เพื่อ
ประสานงานเครือข่ายระดับภาค และเชิญวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่นเข้าร่วมประชุม /กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานของแต่ละจังหวัด
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(๔) ภาคเหนือ : จ.เชียงราย
(๔.๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วุฒิอาสาฯ นาเสนอประสบการณ์การทางาน ใน
๔
ประเด็น ได้แก่ หนึ่ง การน้อมนาพระราชดารัส หนึ่ง การน้อมนาพระราชดารัส พระบรมราโชวาท
พระราชดาริ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดาริ เป็นการ ปฏิบัติงานสนอง
พระราชดาริในเรื่องการดูแล อนุรักษ์ปุา
พันธุ์พืช และสัตว์ปุา จัดการให้คนอยู่
ร่วมกับปุาอย่างเกื้อกูล มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ปุา
และต้นน้าลาธาร สร้างจิตสานึก ให้เกิด
ความหวงแหนในทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งการ
ดาเนินโครงการต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน สอง การดาเนินงานของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ ใน ๒ รูปแบบ คือ ๑) การดาเนินงานเชิงรับ คือ
การเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา ให้กับผู้ที่ต้องการความช่ วยเหลือ ทั้งที่เป็นหน่วยงานต่างๆ เช่น อบต .
มหาวิทยาลัย เป็นต้น และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ
๒) การดาเนินงานเชิงรุก โดย
วุฒิอาสาฯ ลงพืน้ ที่เพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการและการร่วมคิดโครงการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา

ของชาวบ้านและชุมชน และประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดตามผลอย่าง
เป็นระบบ สาม การเข้าร่วมเป็น สมาชิก สมาคมสมุนไพรโลก การพัฒนาสมุนไพรไทยซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรไทยใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า เริ่ มจากพื้นที่เพาะปลูก จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป เช่น ยาเม็ดลูกกลอน แคปซูล หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น
โดยส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรตามหัวไร่ปลายนา หรือประกอบเป็นอาชีพของครัวเรือน เป็นการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดารัส
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยกระดับสมุนไพรไทยให้เป็น อุตสาหกรรม โดยนานักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
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มาช่วยสนับสนุน เพื่อสร้างศักยภาพให้กับ ภาคเอกชนในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นอุ ตสาหกรรม
ด้วยการสร้างนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันเป็นการ
สร้างงานสร้างอาชีพ และ
การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ในระดับโลก และ สี่ การ
ขับเคลื่อนงานของวุฒิ
อาสาฯ ภาคเหนือ บทบาท
ของวุฒิอาสาฯ คือการนา
ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถมาเสริมหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ โดยให้คาปรึกษา
ประสาน งาน เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยหรือลดความขัดแย้งของชุมชน องค์กรต่างๆ
ตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ทาความเข้าใจในศักยภาพของตนเองก่อนให้ความช่วยเหลือ ผู้อื่น และ
การร่วมเป็นภาคีเครือข่ายนาแผนฯ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ
(๔.๒) การระดมความคิดเห็นใน ๒ประเด็น คือ
 แนวทางการทางานเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคีการ
พัฒนาในพื้นที่ ได้แก่ จัดทาทาเนียบวุฒิอาสาฯ และผล การดาเนินงาน ให้หน่วยงานได้รับทราบเป็น
ประจาทุกปี ประสานงานผ่านหน่วยงานราชการ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด และเพิ่มเครือข่ายเชื่อมโยง
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ในระดับท้องถิ่น ตาบล อาเภอ ศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใน
พื้นที่ ทางานและประสานงานกับภ าคีเครือข่ายต่างๆ ความสมัครใจ จิตอาสา และจิตเมตตา การ
เผยแพร่ความรู้ความสามารถของวุฒิอาสาฯ ให้ทั่วถึงในพื้นที่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชน

 แนวทาง การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
วุฒิอาสาฯ ด้วยกันเองภายในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยการจัดประชุมของวุฒิอาสาฯ ภาคเหนือ
ประสานการทางานกับโครงการสาคัญของจังหวัด เผยแพร่การทางานของวุฒิอาสาฯ ผ่านทางเว็บไซต์
facebook line หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ การเปิดกว้างคุณสมบัติของวุฒิอาสาฯ และการรับสมัครบุคคล
ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เป็นสมาชิกวุฒิอาสาฯ สมทบ
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(๕) กรุงเทพมหานคร
การเสวนาเรื่อง “บทบาทของวุฒิอาสาฯ กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเหลื่อมล้าทางสังคม 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 โดยนาความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงมาถ่าย ทอด
ให้กับนักเรียน โดย สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท .) จะ
จัดทาฐานข้อมูลของวุฒิอาสาฯ
ตามความรู้ ประสบการณ์ และความต้องการให้ความช่วยเหลือ เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก็
จะแจ้งไปยังวุฒิอาสาฯ ที่มีความรู้ตรงกับเรื่องนั้น และให้คาแนะนาเรื่องระดับความรู้ของนักเรียนก่อน
เข้าไปช่วยเหลือ ด้วยการเข้าไปคุยกับโรงเรียน พบนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เห็นถึง
ปัญหา ในชีวิตจริง การแนะนา สิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ และการ นานักเรียนไปลงมือปฏิบัติจริง
จากนั้น สสวท . จะบันทึกข้อมูล การให้ ช่วยเหลือของวุฒิอาสาฯ ในระบบฐานข้อมูล เพื่อนาข้อมูลไป
พัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป
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 แนวทางที่วุฒิอาสาฯ จะเข้าไปช่วยงาน /กิจกรรม
ของหน่วยงานต่างๆ โดยการเข้าไปแนะนาตัวกับหน่วยงานต่างๆ และเสนอตัวเข้าช่วยงานโครงการ
เพชรยอดมงกุฎ ในการออกข้อสอบวิชาที่ตนเองมีความถนัดหรือร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ในวิชาต่างๆ และการรวมกลุ่มตามความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูลของวุฒิอาสาฯ แล้วส่งให้
หน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ใน กทม. เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอรับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ ในการร่วมทากิจกรรม

 การรวมกลุ่มของวุฒิอาสาฯ ตามประเด็นความ
สนใจในการให้ความช่วยเหลือ ใน ๕ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม การศึกษา 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 การรวมกลุ่มกันทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน
ได้แก่ ภาครัฐ หรือ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ เช่น สานักงานเขต มหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมทั้งการทางานร่วมกับ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อยปี ละ ๑ - ๒ ครั้ง
และเชิญผู้แทนสานักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม
โดยมี สศช .เป็น
ผู้ประสานงานการจัดประชุม
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 แนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ
ด้วยกันเอง ได้แก่ การรวมตัวทางานเป็นกลุ่ม โดยแบ่งเป็น ๑๒ กลุ่มๆละ ๓ - ๔ เขต ในเขตใกล้เคียง
กัน และประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอเดือนละครั้ง การ
ร่วมประชุมและระดมความคิด เห็นจากผู้มีความรู้ /
ประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วุฒิอาสาฯ โครงการ /กิจกรรมที่
ดาเนินการไปแล้ว และโครงการ /กิจกรรมใหม่ของ
วุฒิอาสาฯ ให้ กับหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือ
จุลสารธนาคารสมอง เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างวุฒิอาสาฯ ด้วยกันเอง และหน่วยงานต่าง ๆ
โดยจัดทาทาเนียบวุฒิอาสาฯ แบ่งตามเขต ความรู้
ความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ มอบให้กับวุฒิอาสาฯ
สานักงานเขต และหน่วยงานในเขตนั้นๆ รวมทั้ง
วุฒิอาสาฯ แบ่งปัน ข้อมูล ข่าวสารระหว่ างกัน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Social Network เช่น
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อีเมล ไลน์ เป็นต้น และ สศช. ควรจัดหาสถานที่ประชุมตามเขตต่างๆ หรือหน่วยงาน
ราชการ และจัดตั้งผู้ดูแลวุฒิอาสาฯ แต่ละเขต รวมทั้ง กลั่นกรองความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ เพื่อให้
สามารถทางานได้ตรงตามความสามารถ
 ประเด็นที่วุฒิอาสาฯ สนใจให้ความช่วยเหลือร่วมมือ
ในการแก้ไข แบ่งเป็น ๕ ประเด็นใหญ่ ประกอบด้วย ด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่ การดูแลเด็กในชุมชน
การสอนเพศศึกษา การคุมกาเนิด และความรู้เรื่องยาที่ถูกต้องในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา




การปรับสุข นิสัยในเด็กเล็กเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และโภชนาการ
ได้แก่ ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสมุนไพร การรักษาด้วยสมุนไพร การจัดทามาตรฐานการบริโภค
อาหารในโรงเรียน การดาเนินงานเรื่องอาหารแล ะโภชนาการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการจัดการ
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ปัญหาสุข าภิบาลในตลาดและชุมชน ด้านการฝึกอบรม /ฝึกอาชีพ ได้แก่ การช่วยเหลือและฝึกอาชีพ
ผู้พิการทางสายตา การฝึกอบรมการปลูกผักและข้าวอินทรีย์ในเมืองเพื่อการบริโภคและการให้ความรู้

เรื่องการออม ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยการร่วมมือ /นาเสนอโครงการกับสานักงา นเขตของ
กรุงเทพมหานคร ในการรักษาความสะอาดและระเบียบวินัยบนถนนและคลอง โดยการให้ความรู้หรือ
ดาเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น กาจัดขยะ รักษาความสะอาดของ
คลอง ลด/กาจัดปริมาณน้าเสียในครัวเรือน ชุมชน กาจัดยุง และปรับภูมิทัศน์คูคลองให้สวยงาม
ตลอดจนการแก้ปัญหาคนจรจัดและขอทานในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และด้านศีลธรรมและศาสนา
ได้แก่ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการคืนคนดีสู่สังคม โดยการส่งเสริม /ชักนาผู้กระทาผิด /
หลงผิดที่ก่อคดีอาชญากรรม มาบรรพชาสามเณร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อ ความคิด และ
การกระทา
๒.๒.๔ สรุปผลการประชุมภาพรวมทั้งประเทศ
(๑) บทบาทของวุฒิอาสาฯ
ทางานทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยการเป็น วิทยากร ที่
ปรึกษา/พี่เลี้ยงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น การประสานเชื่อมโยง
และดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่
และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ
(๒) โครงสร้างการทางาน ทางานในลักษณะคณะกรรมการวุฒิอาสา
ธนาคารสมองที่ประกาศแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดตั้งคณะทางานด้านต่างๆ ตามความ
ถนัด และความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ
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(๓) รูปแบบการทางาน ทางานทั้งในระดับปัจเจกบุคคลแล ะรวมกลุ่ม โดย
จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ และมีสถานที่ทางาน/ประชุมของวุฒิอาสาฯ
(๔) การสร้างเครือข่ายกับภาคีการพัฒนา ต่างๆ ได้แก่ หน่วยงาน ราชการ
สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด มูลนิธิ เอกชน ชุมชน และ อปท. ซึ่งวุฒิอาสาฯ ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการ
ทางานแบบปั จเจกบุคคล ประสานการทางานกับหน่วยงานที่ตนเองรู้จัก คุ้นเคย แล้วจึงขยา ยผลการ
ทางานแบบรวมกลุ่ม โดยมีแนวทางการเชื่อมโยง กับเครือข่ายคือ หนึ่ง ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ด้วย
การสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัด ประสานเชื่อมโยงการทางานกับหน่วยงานในพื้นที่ การเข้าไป
แนะนาตั ว/ช่วยงาน จัดทาและพัฒนาโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และ สอง วุฒิอาสาฯ ในจังหวัดและ ระหว่าง
จังหวัด /ภาค โดยการพัฒนา องค์กรภายใน ประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จัดทาทาเนียบ
วุฒิอาสาฯ ในจังหวัดข้เาร่วมกิจกรรมกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่น การสื่อสารผ่าsoci
น al network ต่างๆ และ
จัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาคทุกปี

๒.๓ การประสาน สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการทางานของวุฒิอาสาฯ
โดยการสนับสนุ นและอานวยความสะดวกในการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด ด้วยการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด ปีละ ๓ ครั้ง เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้รวมกลุ่มกันขับเคลื่อน
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้ว จานวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรี รัมย์ นครราชสีมา สงขลา พัทลุง ราชบุรี เพชรบุรี
และนนทบุรี
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๓.การสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ธนาคารสมอง
๓.๑ จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงาน
วุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด โดยจัดทาหนังสือ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและการดาเนินงานของวุฒิอาสาฯ ให้หน่วยงาน
รับทราบ และสามารถขอรับความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ ตามความต้องการ
๓.๒ การจัดทาจุลสารธนาคารสมอง เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และเป็นสื่อกลาง ใน
การติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ ด้วยการจัดส่งไปยังหน่วยงานราชการ สถานศึกษา
ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ โดยการจัดทาจุลสารธนาคารสมอง ราย ๔ เดือน
ประจาเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ๒๕๕๖
โดยจัดพิมพ์ฉบับละ ๕,๐๐๐ เล่ม
๓.๓ การปรับปรุ งฐานข้อมูลวุฒิอาสาฯ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง โดย
ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ประวัติ ผลงาน ความ
เชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ ให้ทันสมัย การรวบรวมองค์
ความรู้และผลงานของวุฒิอาสาฯ และข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวที่ เกี่ยวกับธนาคารสมอง เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ธนาคารสมอง(http://brainbank.nesdb.go.th) และ
Facebook รวมทั้งมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
และใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
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๒ งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท
ในปี ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาไทได้เบิกจ่ายเงิน จานวน ๗๑๗,๓๕๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐
ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยได้ดาเนินงาน /กิจกรรม ตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ การเป็นผู้
ประสานงาน จัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ /แผนงาน และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท จัดทารายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ
จัดทารายงานสถานะงบการเงินของมูลนิธิให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรอง เป็นฝุายสนับสนุนและ
ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทาบัญชีงานธนาคารสมอง และประสานสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับ เรื่องอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากและรวบรวมนาเสนอผู้บริหาร รวมทั้ง ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือข้อบังคับต่างๆ
ของมูลนิธิฯ เป็นต้น

ตารางค่าใช้จ่ายปี ๒๕๕๖
ลาดับ

งาน/กิจกรรม

๑. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท
๒. งานธนาคารสมอง

งบที่อนุมัติ
ปี ๒๕๕๖

๙๙๖,๔๖๔

๑ม.ค.-๓๑ ธ.ค.๕๖

คิดเป็น
ร้อยละ

๗๑๗,๓๕๕

๒๗๙,๑๐๙ ๗๒.๐๐

ค่าใช้จ่าย

งบคงเหลือ

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๓๖,๐๑๐.๙๘ ๘๖๓,๙๘๙.๐๒ ๕๖.๘๐
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การจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
ในปี ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาไทได้จัดประชุมคณะกรรมการ ๑ ครั้ง ได้แก่
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีวาระที่สาคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๕ รายงานประจาปี ๒๕๕๕ รายงานสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ผลการดาเนินงานของ
มูลนิธิพัฒนาไท รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจาปี ๒๕๕๕ และการ แก้ไขข้อบังคับมูลนิธิ
พัฒนาไท หมวดที่ ๙ การเงิน
ภาพกิจกรรมการประชุม
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แผนที่สำนักงำนมูลนิธิพัฒนำไท

มูลนิธิพัฒนาไท
เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
(เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลาดับที่ ๓๒๙ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ)

http://pattanathai.nesdb.go.th
โทร ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๖๓๒
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗
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ส่วนที่ ๓
รายงานการเงิน
รายงานการเงินของ มูลนิธิพัฒนาไท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย หมายเหตุประกอบงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน โดยมีสาระสาคัญ สรุปได้ดังนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี ๒๕๕๖ มูล นิธิพัฒนาไท มี สินทรัพย์ รวม ๗๔,๐๓๐ ,๐๒๗ .๗๙ บาท แบ่ง เป็น สินทรัพย์
หมุนเวียน ได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วน หนี้สินและทุนสะสม รวม ๗๔,๐๓๐,๐๒๗.๗๙ บาท
ประกอบด้วย เงินทุนจัดตั้ง ยอดยกมาจากปีก่อน และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ปี ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาไท มี รายได้ ทั้งสิ้น ๔,๔๖๘,๘๘๘.๔๐ บาท แบ่งเป็น เงินบริจาคของ
สศช. จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ จานวน ๒,๔๖๘,๗๔๓.๗๐ บาท และรายได้
จากแหล่งอื่น ส่วน ค่าใช้จ่า ย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายงานธนาคารสมองจานวน๑,๑๓๖,๑๙๒.๕๑ บาท และ
ค่าใช้จ่ายงานบริหารจัดการมูลนิธิ จานวน ๗๔๓,๔๔๙.๙๓ บาท

รายรับ(บาท)

รายจ่าย(บาท)

เงินบริจาค สศช.

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ งานบริหารจัดการมูลนิธิ

๗๔๓,๔๔๙.๙๓

ดอกเบี้ยรับ

๒,๔๖๘,๗๔๓.๗๐ งานธนาคารสมอง

๑,๑๓๖,๑๙๒.๕๑

รายได้อื่น
รวมรายรับ
รายได้สูงกว่ารายจ่าย

๑๔๔.๗๐

๑,๘๗๙,๖๔๒.๔๔

๔,๔๖๘,๘๘๘.๔๐ รวมค่าใช้จ่าย
๒,๕๘๙,๒๔๕.๙๖
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