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ค าน า 

 
 

มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ศึกษา วิจัย วางแผน และส่งเสริมการพัฒนา
คน ชุมชน และสังคม ในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางหรือเป้าหมายหลักของการพัฒนาและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

ในปี ๒๕๖๑ มูลนิธิพัฒนาไท ได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาน าทางในการปฏิบัติ         
ที่เน้นการพัฒนาคนและชุมชน/ท้องถิ่น โดยบูรณาการการท างานร่วมกันของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
และภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  องค์กรภาค
ประชาชน และชุมชน ในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมเรียนรู้ ไปด้วยกัน          
ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและชุมชนเข้มแข็ง 

ทั้งนี้ การด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มกันขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็งทั่วทุกภาคของประเทศ มีการสร้าง 
เชื่อมโยง และขยายเครือข่ายและบทบาท การท างานของวุฒิอาสาฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บทบาท องค์ความรู้ และผลงานของวุฒิอาสาฯ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักและ  
ยอมรับของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ  

มูลนิธิพัฒนาไท ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานและขยายเครือข่ายการท างานร่วมกับ          
ภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน  ที่เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ 
ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป 
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การจัดตั้งมูลนิธ ิ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ให้ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิ

พัฒนาไทขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและ

สังคม ในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการแปลง

แผนการพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  
จึงได้ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทต่อส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยได้รับอนุญาต 
เมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เลขอนุญาตที่  ต.๒๐๓/๒๕๔๐ พร้อมทั้งได้ขอจดทะเบียนนิติบุคคล   
จากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีทุนจัดตั้งครั้งแรกจากการบริจาค
ของมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ตามเงื่อนไขของการจัดตั้ง จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และรัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณสมทบเพ่ือเป็นเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทุนจัดตั้ง
ทั้งสิ้น ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล 
ล าดับที่ ๓๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑  
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วัตถุประสงค์

๑) เพ่ือท าหน้าที่ศึกษา วิจัย วางแผน และสนับสนุนการ
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวม
แบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่ เน้นให้    
คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา 
และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๒) เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในเรื่อง    
ที่ เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศทุกสาขา และการประยุกต์ใช้ปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๓) เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา การแปลง
แผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น  การติดตามประเมินผล และการประยุกต์     
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๔)  เ พ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพ่ือการวางแผน
ทุกสาขารวมทั้งเ พ่ือการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ  

๕) ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม วิจัย 
และประกอบกิจการอ่ืนที่ เกี่ยวกันและต่อเนื่องกับ    
การประกอบการ ตามข้อ ๑ - ข้อ ๔ 

๖)  เ ป ็น ศ ูน ย ์ก ล า ง ใน กา รสน ับ สน ุน และ ให ้ท ุน ใ น        
การพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แล ะห ร ือ ร ับ ก า ร ส น ับ ส น ุน จ า ก ภ า คร า ชก า ร 
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน องค์การ
สาธารณประโยชน์ สถาบันทางศาสนา องค์การ
ระหว ่างประเทศ ในเรื ่องที ่เกี ่ยวก ับการพัฒนา
ป ร ะ เ ท ศ  ก า ร พ ัฒ น า ป ร ะ ช า ส ัง ค ม  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขา 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สู่การปฏิบัติในทุกระดับ 

๗) เพ่ือด าเนินการในกิจการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับ
องค์การการกุศลอ่ืน  ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

๘) ไม่ด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด 
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วิสัยทัศน์ของมูลนิธิพัฒนาไท

มุ่งเห็นผลสัมฤทธิ์ของการน าแนวคิดการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในลักษณะ

องค์รวม และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ชุมชน 

และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ จนมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้  และ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการและเครือข่ายที่มั่นคง เชื่อมโยง

กันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ด าเนินการขออนุญาต        
จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) หรือ “ Pattana Thai Foundation (PTF) ” ต่อส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ โดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เลขอนุญาตที่  ต.๒๐๓/๒๕๔๐ พร้อมทั้ง      
ได้ขอจดทะเบียนนิติบุคล จากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ ซึ่งได้มี       
การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับมาโดยล าดับ  

ต่อมา เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการ 
มพท. มีมติเห็นชอบให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการ แทนกรรมการ          
ที่ครบวาระท้ังหมด ซึ่งมูลนิธิพัฒนาไทได้ด าเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการ มพท. ชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีวาระ ๔ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เมื่อวันที่  ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เสียชีวิต ๑ ท่าน ดังนั้น องค์ประกอบคณะกรรมการ มพท. 
ประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  ๓ ท่าน และคณะกรรมการ มูลนิธิพัฒนาไท  ๑๑ ท่าน 
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คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
 ( ๑๗  ก.พ. ๒๕๕๙   -  ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ ) 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ

นายปรเมธี วิมลศิริ 
ประธานกรรมการ 

นายพายัพ พยอมยนต์ 
กรรมการ 

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 
กรรมการ 

นายโสภณ  สุภาพงษ ์
กรรมการ 

นายครรชิต  เข็มเฉลิม 
กรรมการ 

นายชาติชาย ณ เชียงใหม ่
กรรมการ 

นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 
กรรมการและเลขาธิการ 

นางสุวรรณี  ค ามั่น 
กรรมการ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นางสาวจินางค์กูร โรจนนนัต์ 
กรรมการและเหรัญญิก 

นายกิติศักดิ ์สนิธุวนชิ 
รองประธานกรรมการ 

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 
กรรมการ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 

งานสารสนเทศ งานการเงินและบัญช ี

คณะกรรมการ มพท. 
(ประธานกรรมการ)

ส านักงาน มพท.
กรรมการและเลขาธิการ

กรรมการและเหรัญญิก

งานบริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนนิงานปี ๒๕๖๑ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ

ในกรอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น   

งานธนาคารสมอง จ านวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ งานบริหารจัดการ มพท. จ านวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการ

เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔,๔๘๕,๙๔๓.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๑ ของงบประมาณท่ีได้รับ ประกอบด้วย  

๑. งานธนาคารสมอง 

มูลนิ ธิ พัฒนาไท สนับสนุนงบประมาณ ในการด า เนินงานธนาคารสมอง 
โดยการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือลดความ
เลี่ยมล้ าและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการน าใช้ปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย  ๑) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ
วุฒิอาสาธนาคารสมอง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน และสร้างเครือข่าย
และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ๒) แผนงานสร้างองค์ความรู้ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง  และ ๓) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
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๑.  แผนงานเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมอง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 
และสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย  

วุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ ณ วันที่ ๘  มกราคม ๒๕๖๑ มีจ านวนทั้งสิ้น ๕,๐๑๐ คน เพ่ิมขึ้น   
จากปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒๕๗ คน มีอายุเฉลี่ย ๗๕ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๓๙.๖๔ และระหว่าง ๗๑-๗๕ ปี ร้อยละ 
๒๑.๑๘  โดยร้อยละ ๓๙.๗๖ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ      
ภาคกลาง ตามล าดับ จบปริญญาตรี ร้อยละ ๔๑.๑๔ และเป็นข้าราชการ ร้อยละ ๗๙.๓๔ รองลงมาเป็นเอกชน 
ร้อยละ ๑๐.๗๐ มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษามากที่สุด ร้อยละ ๑๙.๔๒ รองลงมาเป็น ด้านการแพทย์         
และสาธารณสุข (ร้อยละ ๙.๕๙) และด้านสังคม ชุมชน แรงงาน (ร้อยละ ๖.๖๖) 

วุฒิอาสาฯ มีการรวมกลุ่มและท างานในระดับจังหวัด จ านวน ๒๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดที่เข้มแข็งมาก           
คือ จังหวัดที่มีการรวมกลุ่มและขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง 
ราชบุรี นนทบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี และสุรินทร์ เข้มแข็งปานกลาง คือ จังหวัดที่มีการรวมกลุ่มและ
ขับเคลื่อนงานเป็นระยะๆ จ านวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ 
สงขลา สตูล ยะลา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี  ฉะเชิงเทรา และสระบุรี และที่เหลือ ๒ จังหวัด
มีการรวมกลุ่มแล้วและเริ่มขับเคลื่อนงาน ได้แก่ จ.ล าปาง และสุราษฎร์ธานี อีกทั้งวุฒิอาสาฯ ยังมีการรวมกลุ่ม
ในเชิงประเด็น ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

๑.๑)  โครงการ วุฒิอาสาธนาคารสมองกั บ        
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่ 
เป็นการเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่าย และ
เป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ 
ให้แก่วุฒิอาสาฯ และภาคส่วนต่างๆ ได้น าไปประยุกต์ใช้ตาม
บริบทของแต่ละจังหวัด โดยด าเนินการในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวทางการขับเคลื่อนงานปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ จ านวน 
๘ โครงการ ได้แก่ การปฏิรูประบบ เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย โรงเรียนธนาคารต้นไม้ การพัฒนาทักษะภาษาไทย 
การอนุรักษ์ลุ่มน้ าบางปะกง การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  โครงการตะวันยิ้ม สืบสาน
ชุมชนตะวันออก หยั่งรากบางปะกง การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าด้วยการปลูกต้นไผ่ในบริเวณป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชนในพ้ืนที่ ๕ อ าเภอของจังหวัด ได้แก ่         
ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต พนมสารคาม ราชสาส์น และแปลงยาว  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

* 

* 

* * 
* 

* * 

* 

* * 
* 

จ าแนกตาม 
ภูมิภาค 

จ าแนกตาม 
ช่วงอาย ุ
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และหลัก ๓-๕-๓ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเอง ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เป็นการต่อยอดการขับเคลื่อน
งานของจังหวัด และเป็น“พ้ืนที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Lab)” 
ในระดับพ้ืนที่ชุมชน/ท้องถิ่น โดยการประมวลผลและจัดท าแผนที่ และประเด็นการขับเคลื่อนงานของจังหวัด 
และการขับเคลื่อนงานปฏิบัติการภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” 

๑.๒) โครงการการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการท างานโครงการฯ การจัดเวทีให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยกระบวนการระดมสมองแบบมีส่วนร่วม และติดตามผลการขับเคลื่อนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ประเด็นของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน
สถาบันการศึกษา วุฒิอาสาฯ และเครือเบทาโกร โดยด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ๓ แห่ง ได้แก่  

 ๑) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย การพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ร่วมกับภาคีการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ โดยด าเนินงานร่วม 
กับชุมชนกลุ่มบ้านต้นหล้า สภาเด็กและเยาวชน และ
เครือเบทาโกร  

๒) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย : การรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือจ าหน่ายและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
โดยด าเนินงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลบุฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
เครือเบทาโกร 

๓) ต.ป่าระก า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช : 
การรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรอง เกิดความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยด าเนินงานร่วมกับศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน 

๑.๓) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ    
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่วุฒิอาสาฯ หน่วยงานต่างๆ และชุมชน/ท้องถิ่น   วุฒิอาสาฯ จ.สระบุรี ร่วมกับ 
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการเสริมสร้างการมี  
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดย สศช. 
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทวุฒิอาสาฯ กับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ     
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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๑.๔) การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ 
 ๑) การประสานและเชื่อมโยงการท างานวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย ใน ๒๓ จังหวัด ได้แก่ 

จ.อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา สตูล 
เชียงราย ล าพูน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ผ่านทาง Social Media  

๒) ประสานและลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและการขยายเครือข่ายกิจกรรม 
ฝายมีชีวิตของวุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช สู่ จ.นครราชสีมา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวุฒิอาสาฯ 
และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฝายมีชีวิตไทรทอง วัดป่าอ านวยผล หมู่ ๘ 
ต.หนองน้ าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

 ๑.๕)  การประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด 
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด เพ่ือระดมความคิดเห็น วางแผน และติดตาม    
การขับเคลื่อนงานของกลุ่ม ซึ่งวุฒิอาสาฯ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๙ จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ 
อุบลราชธานี นครราชสีมา สมุทรสงคราม สงขลา สตูล นนทบุรี และอุตรดิตถ์ และการประสานอ านวยความสะดวก
การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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๑.๖) “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มูลนิธิพัฒนาไทและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ร่วมกันจัดประชุมร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทาง  
การพัฒนาประเทศในอนาคต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ การปฏิรูปประเทศ 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการแปลงไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้าง เชื่อมโยง 
และขยายภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนในพ้ืนที่อย่างบูรณาการ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปสู่การปฏิบัติอย่าง      
เป็นรูปธรรม และติดตามความก้าวหน้าการแปลงแผนของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งระดมความคิดเห็น     
ในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ระดับ/มกลุ่มจังหวัดจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ประมาณ ๗๕๐คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดยมีรูปแบบและวิธีการประชุม ดังนี้ 
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เป็นที่ทราบกันว่า “ธนาคารสมอง” เกิดจากพระ
วิ สั ย ทั ศ น์ อั น ย า ว ไ กล ข อ ง ส ม เ ด็ จพ ร ะน า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทาน
แนวทางการน าศักยภาพของผู้สูงอายุมาเป็นพลังอาสาใน การพัฒนา
ประเทศในฐานะ “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓   
โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ ท าหน้าที่เป็นหน่วย
ทะเบียนกลางธนาคารสมอง รวบรวมข้อมูลทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุ 
และผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าแนกตามสาขาการพัฒนาต่างๆ จ านวน ๒๑ สาขา จัดท าเป็นท าเนียบวุฒิอาสาฯ 
และเป็นตัวกลางในการประสานและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนา ในการน าวุฒิอาสาฯ มาร่วมขับเคลื่อนงาน
กับหน่วยงาน/ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีวุฒิอาสาฯ ทั้งสิ้น ๕,๕๔๖ คน โดยมีมูลนิธิพัฒนาไท ให้การสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกด้านการท างานให้แก่วุฒิอาสาฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคารสมอง จึงเป็นศูนย์รวม      
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุและผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความพร้อมและสมัครใจมาช่วยพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของผู้สูงอายุที่ยังเป็นพลังส าคัญของสังคม ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจุบัน รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการด าเนินการ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศระยะยาวให้มีความต่อเนื่อง ด้วยการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน และก่อเกิดเป็นพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายการยกระดับความเป็นอยู่ของประชนชนให้ดีขึ้น     
ทุกคนต้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑ มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา        

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมาย  
ที่จะยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ     
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์  ๖ ด้าน ได้แก่ 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ค ากล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑ 
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ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทรวม ๒๓ แผน ที่มีระบบราชการ    
เป็นผู้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ และการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ทั้งนี้ 
แผนแม่บทจะด าเนินการเป็นช่วง ช่วงละ ๕ ปี ช่วงแรกคือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จนถึงปี ๒๕๘๐ โดยในช่วง 
๕ ปีแรก ประเด็นการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทและต้องด าเนินการก่อน 
จ านวน ๑๕ เรื่อง เช่น ความเหลื่อมล้ า ความยากจน การทุจริตคอรัปชั่น มลพิษ การบริหารจัดการภาครัฐ 
โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ในระดับรากหญ้า การสร้างความรั ก     
ความสามัคคีปรองดอง การป้องกันปัญหาต่างๆ อาทิ ยาเสพติด ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น  จากนั้น       
จึงค่อยพัฒนาต่อยอดไปจนครบ ๒๐ ปี ซึ่งวุฒิอาสาฯ ทุกท่านสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่สะสมหลายยุค
หลายสมัย ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับต าบลหรือพ้ืนที่ได้
อย่างกว้างขวาง 

สิ่งที่วุฒิอาสาฯ ด าเนินการนั้น สอดคล้องกับค ากล่าวของอาจารย์โนนากะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
จัดการความรู้ว่า “ความรู้ที่เป็นความรู้แจ้งที่เขียนอยู่ในต ารานั้น จะซื้อหามาอ่านเม่ือไรก็ได้ แต่ความรู้อีก
ประเภทหนึ่งซ่ึงเป็นความรู้ที่อยู่ข้างใน เป็นความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้และ
มีอยู่ในมนุษย์แต่ละคน” สิ่งส าคัญที่สุดคือ การดึงเอาความรู้และพลังของแต่ละท่านออกมาใช้ประโยชน์ จึงเป็น
การจัดการความรู้ที่ส าคัญกว่าความรู้ที่อยู่ในต าราหรือทฤษฎี ฉะนั้น วุฒิอาสาฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์หลากหลายที่มีคุณค่า จึงเป็นอีกพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมทั้ง           
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  

การประชุมในวันนี้ ขอให้วุฒิอาสาฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ในการสะท้อนถึง
ปัญหาและข้อจ ากัดในการท างาน และหาแนวทางผลักดันการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ต่างๆ ให้ดีขึ้น จึงขอชื่นชมและ
เป็นก าลังใจให้วุฒิอาสาฯ ทุกท่าน และสภาพัฒน์จะร่วมด าเนินการไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด และพร้อมเป็นกองหลัง
สนับสนุนวุฒิอาสาฯ ในฐานะกองหน้าที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาในระดับพื้นท่ีต่อไป 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้แผนพัฒนา
ประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ โดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๑ เป็น
กรอบการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนความม่ันคง และแผนระดับท่ี ๓ เป็นแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ให้ความส าคัญกับแผนระยะยาว เช่น ฝรั่งเศส สิงคโปร์ 
เป็นต้น ขณะที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาวมาก่อน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕         
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)”  
โดย ดร.วันฉัตร  สวุรรณกิตติ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช. ๒ 
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อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันและ  
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการและ      
ความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ ๑) การใช้ข้อมูล ความรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ ๒) วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน     
ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง และ ๓) การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวมคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ด้านความม่ันคง เป้าหมายการพัฒนาคือ ๑) ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข            
๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมระหว่างประเทศ และ ๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายการพัฒนาคือ ๑) ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ ๒) มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายการพัฒนาคือ 
๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  เป้าหมายการพัฒนาคือ 
๑) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ ๒) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ และ 
๓) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เป้าหมาย        
การพัฒนาคือ ๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน 
๒) ฟ้ืนฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติใหม่ เพ่ือลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๓) ใช้ประโยชน์
และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ให้สมดุลภายใต้ขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ ๔) ยกระดับกระบวน
ทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายการพัฒนา คือ ๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรม       
การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ๒) ภาครัฐมีขนาด
เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ๓) ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ๔) กระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
รวม ๒๓ แผน ครอบคลุ มในทุ กมิ ติ  ทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เสนอขอรับงบประมาณ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ สนับสนุนแนวทางการพัฒนาใน ๒๓ แผน
แม่บท เป็นแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Project) ที่ด าเนินการแล้วท าให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
และสอดคล้องกับประเด็นเร่งด่วน ๑๕ ประเด็น ที่ต้องเร่งด าเนินการภายใน ๕ ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย ๑) การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน/ปัญหาเชิงพ้ืนที่ จ านวน  ๕ ประเด็น ได้แก่ ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน แก้ปัญหาทุจริต การบริหารจัดการมลพิษ และการท างานภาครัฐ ๒) ดูแลและ
ยกระดับ จ านวน ๖ ประเด็น ได้แก่ สภาพแวดล้อมรัฐ สังคมสูงวัย คนและการศึกษา เศรษฐกิจฐานราก บริการสาธารณสุข 
และกระจายศูนย์กลางความเจริญ ๓) รองรับการเติบโตเป็นระบบอย่างยั่งยืน จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก่ โครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก/การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ 
๔) สร้างรายได้ให้ประเทศ จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก ่การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
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ทั้งนี้ สศช.ได้สร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในทุกภาคส่วน โดยการจัดประชุมประจ าปี ๒๕๖๑ 
ของ สศช. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” การสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมผ่านเวทีในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จ านวน ๙๕ เวทีทั่วประเทศ การท าสัญลักษณ์ ในการสื่อสาร 
เช่น โลโก้ต่างๆ Key Visual และเพลง “อนาคตเรา” เป็นต้น การจัดงาน Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา และ
การจัดท าเอกสารเผยแพร่  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผ่นพับฉบับประชาชน/แผนภูมิความคิด และยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับอักษรเบรล์/ไฟล์เสียง สื่อมัลติมีเดีย สติ๊กเกอร์ลายน์ และเว็บไซต์ 

วุฒิอาสาธนาคารสมองประกอบด้วยผู้ที่เกษียณอายุที่มีความรู้
ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชา เป็นผู้รู้จริงท าจริง ประเด็นที่วุฒิอาสาฯ 
ให้ความสนใจมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๑-๕  จึงขอให้ 
สศช. ประสานเวทีวุฒิอาสาฯ กับกระทรวงมหาดไทย ให้มีบทบาทอย่าง
มั่นคงในเวทีของจังหวัด โดยการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนในการให้ค าแนะน าต่างๆ 
แต่ไม่สามารถบังคับให้หน่วยงานท าตามได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้และเกิดความยั่งยืน ส าหรับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย แนวทาง ๕ ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ ๑ การพัฒนาระบบราชการให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย ระบบราชการที่ผ่านมามีกระบวนการ 
ที่ล่าช้า ใช้ภาษาที่เข้าใจยาก และมีทัศนคติ (Mindset) การท างานในเชิงรับ จึงพยายามปรับเปลี่ยนการท างาน    
ให้เป็นระบบดิจิทัล เมื่อประชาชนมาติดต่องานต้องสามารถใช้ไฟล์ในระบบดิจิทัลได้ ปรับกระบวนการ 
Back Office ในระบบราชการ เป็นการใช้ Application Platform Online ลดการใช้ดุลพินิจโดยใช้ระบบดิจิทัล
เพ่ือลดระยะเวลาการท างาน ลดขนาดภาครัฐให้เล็กลงไม่เพ่ิมคนหรืองบประมาณ โดยให้ภาคเอกชน/ท้องถิ่นใหญ่ขึ้น 
การแบ่งปันฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบ ใช้งาน และให้บริการประชาชน โดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ด้านที่ ๒ เป็นคนเก่ง คนดี การดึงดูดและรักษาคนดี คนเก่งให้เข้ามาท างานราชการ ลดการท างานของ
ภาครัฐ โดยพิจารณาเลิกท างานบางประเภท บางส่วนให้ภาคเอกชน Outsource หรือพนักงานประเภทต่างๆ ท าแทน 

ด้านที่ ๓  โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยเน้นดึงประชาชนเข้ามาร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ  
ด้านที่ ๔ กฎหมายมีเท่าที่จ าเป็น ใช้บังคับได้  มีการทบทวนการออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย 
ด้านที่ ๕ มีกระบวนการยุติธรรมท่ียุติธรรม ส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาท างานแทน ซึ่งมีการใช้งาน

ด้านศาลในหลายประเทศแล้ว ลดการใช้ดุลพินิจของคน 
ท้ายที่สุดนี้ ขอส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาฯ ในพ้ืนที่  โดยใช้สติปัญญาและความปราถนาดี         

เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป 

“วุฒิอาสาฯ กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยกระบวนทัศน์ใหม่”

        โดย  นายพงศ์โพยม วาศภูติ 
ประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ 

๓ 
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หัวข้อที่จะบรรยายมีทั้งเรื่องที่เป็นจิตวิญญาณและปรัชญาอยู่

เบื้องหลัง จึงควรท าความเข้าใจกระบวนทัศน์ใหม่ ดังนี้ 
หนึ่ง  ในอดีตเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ - ๗ ใช้เศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง ผลจากการพัฒนาสรุป
ได้ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” เกิดการรวยกระจุก 
จนกระจาย ยิ่งพัฒนา คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง ขณะเดียวกัน 
โลกปัจจุบันอันตรายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมาการพัฒนา
ตามแผนไม่เพียงพอ ต้องมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายน าทาง ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
มีหลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่ บนกรอบความคิดใหม่ เป็นแผนระยะยาวที่ก าหนดเป้าหมาย ปรัชญาน าทางและแนวทาง
ปฏิบัติในอนาคต แต่ไม่ใช่พิมพ์เขียวที่ก าหนดว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร  ซึ่งแตกต่างจากแผนพัฒนาฯ 
ระยะ ๕ ปี ที่ค่อนข้างมีความชัดเจน เพ่ือเดินไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากการพัฒนาที่น าเศรษฐกิจ
เป็นตัวตั้ง มาเป็นการพัฒนาโดยให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง พัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ สมดุลทั้งกายและ    
ใจ คนเก่ง ดี และมีความสุข ปฏิรูปคนไทยให้มีผลิตภาพ เพ่ือสร้างเศรษฐกิจให้อยู่ดีมีสุข มีมนุษย์เป็นทั้งเป้าหมาย
และวิธีการสู่เป้าหมาย  

สอง  กระบวนการและวิธีการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติแบบเดิม ได้ให้ความส าคัญกับผู้อ านวยการ    
ส านักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการจัดท าแผนส าหรับจัดสรรงบประมาณ       
ที่มีโครงการ แผนงาน แผนเงิน แผนคน เท่านั้น ปัจจุบัน การแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติ ได้ให้ความส าคัญ         
กับกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีคนเป็นศูนย์กลางแบบบูรณาการ คนเป็นทั้งเป้าหมายและ
กระบวนการคือ การมีส่วนร่วมที่ยึดพ้ืนที่/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ ๑) ความเชื่อถือ
ไว้วางใจกันของคนในชุมชน ๒) เกิดการเรียนรู้ข้อมูลพ้ืนที่ในแต่ละบริบทของแต่ละชุมชนร่วมกัน ๓) มีข้อตกลงร่วมกัน
ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ๔) มีความรับผิดชอบและวิสัยทัศน์ร่วมกัน เกิดการสร้างพลังร่วม (synergy) 
และ ๕) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

สาม  ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ที่คนเป็นศูนย์กลางแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรปรับเปลี่ยนบทบาทของวุฒิอาสาฯ โดย ๑) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การสร้างความร่วมมือกัน
ในระดับพื้นที่ ด้วยการสร้างพลังการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือน าความเก่งของคนเข้ามามีส่วนร่วม
และใช้ประโยชน์ สร้างพลังทางศีลธรรมร่วมกัน และผลักดันไปสู่โครงการที่มีความหมายต่อชุมชน เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการที่แท้จริง เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในพ้ืนที่อย่างไร้รอยต่อ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เชื่อมโยงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมท าในพ้ืนที่อย่างแท้จริง พัฒนาอย่างสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ  คนเป็นศูนย์กลางและ
ต้องระเบิดจากภายในชุมชน แต่มิใช่การน าคนหรือโครงการมารวมกัน  ๒) วุฒิอาสาฯ ควรเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 

“วุฒิอาสาฯ กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยกระบวนทัศน์ใหม่” 
โดย  นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์  กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท๔ 
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หรือคุณอ านวย คือ ผู้อ านวยความสะดวกในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และระดมสมองร่วมกัน สร้างการมีส่วน
ร่วมในระดับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนเป็นเจ้าของ  การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ เช่น ผู้จัดการ ผู้สร้างบรรยากาศผู้ประสานงาน 
ผู้สังเกตการณ์ ผู้วางแผนการสื่อสาร ผู้สรุปประเด็น และผู้สร้างพลังร่วม เป็นต้น เพ่ือบูรณาการการท าแผนปฏิบัติ
การร่วมกัน โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนการฝึกอบรม การสร้างวิทยากรกระบวนการของวุฒิอาสาฯ เนื่องจาก
ปัญหาของประเทศเป็นเรื่องใหญ่และมีความซับซ้อน ภาครัฐไม่สามารถรับมือได้เพียงล าพัง ภาคประชาชน               
จึงจ าเป็นต้องช่วยกันรับมือกับปัญหาต่างๆ ด้วย 

 

 วุฒิอาสาธนาคารสมองทุกกลุ่มจังหวัดให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และระดมความคิดเห็น
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ส าคัญดังนี้ ๑) ด้านมั่นคง  ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕) ด้านการสร้างความเติบโตคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
๖) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีประเด็น
ส าคัญแตล่ะกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

๕.๑ ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด  ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดย เน้น   
การท างานของวุฒิอาสาฯ ร่วมกับท้องถิ่นและภาครัฐ น าใช้ภูมิปัญญาปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยเหลือให้ค าแนะน าผู้ด้อยโอกาส ดูแลป่าไม้ 
ลดสารเคมี เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวชุมชน และแก้ปัญหาพ้ืนที่
อย่างเร่งด่วน โดยการให้ความรู้ เชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสาเข้ามาท างาน
ร่วมกับวุฒิอาสาฯ และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 

๕.๒ ภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จ.ตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
และอุทัยธานี โดยเน้นส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เสริมสร้าง
ค่านิยมที่ พึงประสงค์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ปลอดแอลกอฮอล์ 
ควบคุมสารเคมีในภาคการเกษตร โดยการรณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพ้ืนที่ และวุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากร ไปด าเนินงานตาม
พ้ืนที่ต่างๆ  

๕.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย บึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ขอนแก่น และมหาสารคาม  โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร ครอบครัวเข้มแข็ง พัฒนาจิตใจและร่างกาย อนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมรายได้ชุมชน 

“แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ” 
การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย ๑๐ กลุ่ม ๕ 
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โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักบวร บ้าน/วัด/โรงเรียน รณรงค์ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สร้างเครือข่าย/ส่งเสริม
การกระจายอ านาจท้องถิ่น ให้ข้อมูลข่าวสารและช่วยกันตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ 

๕.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑๐ จังหวัด  ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี โดย เน้นยกระดับการศึกษาทุกระดับ 
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกกลุ่มเป้าหมาย ฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน ส่งเสริม    
ให้สถาบันทางศาสนา มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคน บริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน ในรูปของคณะท างาน วิทยากร ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คณะท างานของโครงการต่างๆ 
โดยการให้องค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  

๕.๕ ภาคกลางตอนบน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย 
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ
ปทุมธานีเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการแข่งขันที่เป็น      
จุดแข็งของคนไทย เผยแพร่คนต้นแบบ ควบคุมขยะมลพิษ 
โดยส่งเสริมให้ใช้กลไกที่มีอยู่ในพ้ืนที่  ซึ่งครอบคลุมทุนมนุษย์ 
ทุนสังคม และทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในชุมชนจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

๕.๖ ภาคกลางตอนล่าง ๘ จังหวัด  ประกอบด้วย 
กาญจนบุรี ราชบุรี  สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเน้นแก้ปัญหายาเสพติด 
สร้างความสงบในชุมชน ลดผลกระทบจากแรงงานต่างประเทศ
และความไม่ม่ันคงทางอาหาร มูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม พลังทางสังคม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าและตรวจสอบ
ภาครัฐ โดยส่งเสริมการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ในระดับครัวเรือน และวุฒิอาสาฯ ประสานการด าเนินงานร่วม        
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๗ ภาคกลางตอนกลางและตะวันออก ๙ จังหวัด 
ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยเน้นความมั่นคง    
ทางอาหาร เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย ปลูกจิตส านึกการรู้รักสามัคคีในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา
ในการให้ความช่วยเหลือส่วนรวม พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานระดับสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การเสริมพลังสังคม 
โดยใช้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม  
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๕.๘ ภาคใต้ตอนบน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ
ระนอง โดยเน้นสร้างครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน เกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนแห่งความสุข ธนาคารผู้สูงอายุ ศูนย์สวัสดิการประชาชน 
แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนฉบับ
ประชาชน โดยประสาน/สร้างเครือข่ายระดับจังหวัด 
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ใช้กระบวนการประชาคมเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

๕.๙ ภาคใต้ตอนล่าง ๗ จังหวัด ประกอบด้วย พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 
โดยเน้นหมู่บ้านจัดการตนเอง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรอินทรีย์-สมุนไพรและศูนย์สวัสดิการประชาชน 
โดยวุฒิอาสาฯ เข้าพบและเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้น าความรู้เกี่ยวกับชุมชนจัดการตนเองไปเสนอต่อผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ/ตัวอย่าง ประสานเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนประจ าจังหวัด (มูลนิธิครอบครัวพอเพียง) ติดตาม ประเมินผล 
และตรวจสอบโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

๕.๑๐ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยเน้นสร้างครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  
โรงเรียนแห่งความสุข พัฒนาก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ที ่      
มีศักยภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาและคุณธรรม น าสิทธิ
มนุษยชนมาใช้อย่างจริงจัง ส่งเสริมการจัดการตั้งแต่ต้นทาง 
อาทิ คัดแยกขยะถึงการรีไซเคิล โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านตนเอง 
จัดตั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน/ต าบล ยึดหลัก 
บวร บ้าน วัด โรงเรียน ประสานและสร้างเครือข่ายระดับ
จั ง ห วั ด  เ พ่ื อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ      
ในลักษณะเพ่ือนช่วยเพื่อน 
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๒.  แผนงานสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง  

โดยการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ธนาคารสมอง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง      
ผ่านเว็บไซต์ของ มพท. และ สศช. เฟสบุ๊ค มพท. และ ธนาคารสมอง รวมทั้งแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ 
  ๑) การถอดบทเรียนกระบวนการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ และองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  
ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน้ าเกี๋ยน อ.ภูเวียง จ.น่าน  และประมวล สังเคราะห์ข้อมูล จัดท าเป็น     
“(ร่าง) ๙ ย่างสู่ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน” 

๒) จุลสารธนาคารสมองรายไตรมาส จ านวน ๓ ฉบับ (เดือนมกราคม เมษายน และ กรกฎาคม )        
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาธนาคารสมอง รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี ๑๕ มกราคม- มีนาคม ฉบับท่ี๑๖ เมษายน-มิถุนายน ฉบับท่ี ๑๗ ตลุาคม-ธันวาคม 
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    มูลนิธิพัฒนาไท ได้จัดจ้างบริษัทยูเฟส ๑๖๘ จ ากัด พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศวุฒิอาสาธนาคารสมอง   
ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว มีการแสดงผลที่ครอบคลุมข้อมูลเชิงสถิติและสารสนเทศ        
ที่ส าคัญและน าเข้าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า รวมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ ได้แก่ 
เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาไท เว็บไซต์ธนาคารสมอง และเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม ทันสมัย 
สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และจัดท าแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ระบบ Android และ iOS 
ในการเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป  ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ๓. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
  

   

เว็บไซต์ มูลนิธิพัฒนาไท เว็บไซต์ ธนาคารสมอง เว็บไซต์ เศรษฐกิจพอเพียง 

Application 
 มูลนิธิพัฒนาไท 

Application 
ธนาคารสมอง 

Application 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๒. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
 
ในปี ๒๕๖๑ มูลนิธิ พัฒนาไท ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายทั้ งสิ้น จ านวน ๙,๘๐๐,๐๐ บาท แบ่งเป็น                 

๑) งานธนาคารสมอง จ านวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการอนุมัติเพ่ิมเติมจ านวน ๔,๒๐๐,๐๐๐  มีการเบิกจ่าย 
๓,๗๑๓,๐๙๒.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐  ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ ๒) งานบริหารจัดการ จ านวน 
๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน ๗๗๒,๘๕๑.๐๐ บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๖๐ ของงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ โดยได้ด าเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้ การเป็นผู้ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ/แผนงาน และติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท จัดท ารายงาน        
การประชุมเสนอคณะกรรมการ จัดท ารายงานสถานะงบการเงินของมูลนิธิฯ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนามรับรอง 
เป็นฝ่ายสนับสนุนและดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ  พร้อมทั้งจัดท าบัญชีงานธนาคารสมอง และประสานสถาบัน
การเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและรวบรวมน าเสนอผู้บริหาร รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก  

 

ตารางค่าใช้จ่ายปี ๒๕๖๑ 
 

ล าดับ งาน/กิจกรรม 
งบที่อนุมัติ 
ปี ๒๕๖๑ 

ค่าใช้จ่าย 
ม.ค. - ธ.ค.๖๑ 

คงเหลือ 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. งานธนาคารสมอง ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๑๓,๐๙๒.๖๒ ๓,๗๘๖,๙๐๗.๓๘ ๔๙.๕๐ 

๒. งานบริหารจัดการ มพท. ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๗๒,๘๕๑.๐๐ ๑,๕๒๗,๑๔๙.๐๐ ๓๓.๖๐ 

รวม ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๘๕,๙๔๓.๖๒ ๕,๓๑๔,๐๕๖.๓๘ ๔๕.๗๗ 
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การจัดประชุมคณะกรรมการมลูนิธิพัฒนาไท 

ประชุมคณะกรรมการ : มูลนิธิพัฒนาไทจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย วาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
๒๕๖๐ มูลนิธิพัฒนาไท วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วาระเพื่อทราบ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานผลการด าเนินงาน
ของมูลนิธิพัฒนาไท และ ๒) รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท รอบระยะเวลา ๑ มกราคม- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓) กรอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 
 

   

  
 

 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี : มูลนิธิพัฒนาไทจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่      
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย วาระรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท              
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ วาระเพื่อทราบ จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ มูลนิธิพัฒนาไท               
๒)  รายงานผลการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ในปี ๒๕๖๑ ๓) รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท     
(๑ มกราคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ๔) รายงานการบริจาคครุภัฎฑ์ที่ช ารุดของมูลนิธิ พัฒนาไท                
วาระเพื่อพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมูลนิธิพัฒนาไท และวาระอ่ืนๆ จ านวน ๑ เรื่อง การช าระบัญชีครุภัณฑ์ของมูลนิธิพัฒนาไท 
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 ประชุมคณะกรรมการ : มูลนิธิพัฒนาไทจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย วาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑   
มูลนิธิพัฒนาไท  วาระเพื่อทราบ จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานผลการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี 
๒๕๖๑ (มกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑) และ ๒) รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๑              
( ๑ มกราคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  วาระเพื่อพิจารณา จ านวน ๑ เรื่อง กรอบแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณปี ๒๕๖๒  

 
 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๖๑  หน้า  |  ๒๘ 
 

แผนที่ส านักงานมูลนิธิพัฒนาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มูลนิธิพัฒนาไท (อาคาร ๓ ชั้น ๕)  

 ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  
โทร ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๒๖  
โทรสาร : ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ 
http://pattanathai.nesdb.go.th 
Email : ptfnet@nesdb.go.th 
 

 
 
 
 

http://pattanathai.nesdb.go.th/


มูลนิธิพัฒนาไท 

๙๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๒๒๘๐๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๒๖ โทรสาร :  ๐๒๒๘๑๖๑๒๗, ๐๒๒๘๒๙๑๕๘ 

เว็บไซด์ https://pattanathai.nesdb.go.th Email : ptfnet@nesdb.golth 

(เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ล าดับที่ ๓๒๙ ของกระทรวงการคลัง) 

https://pattanathai.nesdb.go.th/



