
1. ความ

 
ของเศรษ
วุฒิอาสา
ลําปาง น
พัฒนาใน
สามารถ
พอเพียง 

2. การดาํ

 

 
จํานวน  
สิ่งแวดล้
ด้านสหก
ศักยภาพ
ต้องการ
อาสาฯ ม
ความถนั
กันอย่าง
เป็นไปใน
โครงการ
พ้ืนที่/ชุม
ให้กับชุม

 
ประกอบ
การทํางา

สรปุผลการ

เป็นมา 

สํานักยุท
ษฐกิจพอเพียงส
าธนาคารสมอง
นครราชสีมา ม
นพ้ืนที่เป้าหม
แก้ไขปัญหาข
 

าเนินงานของ

2.1 แนว

2.1.1 ลั
 23 คน เป็น
้อม ผลิตภัณฑ
กรณ์  การสา
พและภูมิความ
ของชุมชน ใน
มีการทํางาน
ัดและประสบ
เข้มแข็ง กลุ่ม
นลักษณะเป็น
ร/กิจกรรม ท
มชน ถ่ายทอด
ชน เป็นต้น แ

2.2 ลักษ
บกับจังหวัดสุร
านของวุฒิอาส

รขบัเคลื่อน 
ปรชัญาข

…

ทธศาสตร์ด้าน
สู่การปฏิบัติโด
ง ซึ่งในปี พ.ศ
มหาสารคาม 
ายร่วมกันระห
ของชุมชนแล

งวุฒิอาสาธนา

วทางการทํางา

ักษณะการรว
นผู้มีประสบก
ฑ์ยางพารา ปุ๋
าธารณสุข แ
มรู้ของวุฒิอาส
นการดําเนินง
นทั้งรูปแบบปั
บการณ์และทํา
มละ 5-6 คน ซึ
นที่ปรึกษา ให้
ทั้งในระดับจั
ดองค์ความรู้แ
และถือได้ว่าวุฒ

ษณะการดํา
ราษฎร์ธานี มีมิ
สาฯ มีทั้งการด

“โครงการส่
ของเศรษฐกิ

…………………

นโยบายสาธา
ดยภาคประชา
ศ. 2554 มีพ้ืน
ราชบุรี สุราษ
หว่างชุมชน วุ
ะทําให้คนใน

าคารสมองจงั

านของวุฒิอา

วมกลุ่มของว
การณ์และคว
ปุยชีวภาพ คว
ละกีฬา ฯลฯ
สาฯดังกล่าวเป็
งานที่ผ่านมา
ปัจเจกบุคคลต
างานโดยรวมก
ซึ่งการดําเนิน

ห้ข้อเสนอแนะ
ังหวัดและระ
และประสบก
ฒิอาสาฯ มีศัก

เนินงานของ
มิติการพัฒนา
ดําเนินงานใน

สง่เสริมบทบ
กิจพอเพียง”

…………………

ารณะ (สนส.) 
าชน เอกชน รฐั
นที่เป้าหมาย 4
ษฎร์ธานี พัทล
วุฒิอาสาฯ อบ
นชุมชนมีคุณภ

งหวัดสุราษฎร์

สาฯ จังหวัดส

วุฒิอาสาฯ ปั
ามเชี่ยวชาญ

วามรู้
ฯ ซึ่ง
ป็นที่
 วุฒิ
ตาม
กลุ่ม
นการ
ะ แก่
ะดับ
ารณ์
กยภาพและค

งวุฒิอาสาฯ
าที่หลากหลาย
เชิงประเด็นแ

าทวฒุิอาสา
จังหวัดสุรา

…………………

ได้ดําเนินโคร
ฐ และองค์กรต
4 ภูมิภาค ใน 
ลุงและเพชรบุ
บต. และภาคีเ
ภาพชีวิตที่ดีขึ้

ร์ธานี 

สุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันจังหวัด
ญหลากหลาย 

วามพร้อมสําห

 ด้วยศักยภา
ย และมีชุมชน
และการดําเนนิ

าธนาคารสม
าษฎร์ธานี 

…………… 

รงการขับเคลื่อ
ต่างๆ โดยใช้ก
8 จังหวัด 

บุรี โดยมีวัตถุป
เครือข่าย สร้า
ขึ้นบนพื้นฐาน

  

ดสุราษฎร์ธาน
ทั้งด้านการเ

หรับการดําเนิ

าพและความ
นเข้มแข็งหลาย
นงานในเชิงพืน้

มองในการขบั

อนและขยายผ
กลไกการปฏิบั
ได้แก่ จังหวัด
ประสงค์เพื่อใ
างชุมชนที่มีก
นปรัชญาของเ

นี มีวุฒิอาสา
เกษตร ด้านท

นินงาน 

มพร้อมของวุ
ยแห่ง จึงทําให
นที่ ดังนี้ 

บเคลื่อน

ผลปรัชญา
ัติงานของ
ดเชียงราย 
ห้เกิดการ

การพัฒนา 
เศรษฐกิจ

ฯทั้งหมด 
ทรัพยากร

ฒิอาสาฯ 
ห้ลักษณะ



  

 

 
การสร้าง
ทําให้วุฒิ
ให้คําปรึก

 
คณะกรร
จํากัด ดํ

ภาคีเครือ
แผนพัฒ
ร่วมกันม
ทรัพยาก
ข้อเท็จจ ิ
และ จังห
ภาคีการพ

 
ประสบปั
เสียหาย
เครือข่าย
รับมือภัย

 
พร้อม เฝ้

 2.2.1 ก

  วุฒ
งภาคีเครือข่าย

ฒิอาสาฯ      มี
กษาต่อแผนพั

  1)
รมการพัฒนาก
ําเนินโครงก

อข่ายภาคปร
นาพื้นที่ชายฝั
มีมติไม่ เห็น
กรธรรมชาติแ
ริงเป็นอย่างยิ
หวัดชุมพร นอ
พัฒนาในพื้นที

 2)  แผ
ปัญหาภัยพิบัติ
ต่อชีวิตและท
ยองค์กรชุมช
ยพิบัติ เสนอต่

  (1
ฝ้าระวังภัยพิบั

การดําเนินงาน

ฒิอาสาฯ สุรา
ยทั้งกับองค์กร
มีบทบาทสําคั
พัฒนาพื้นที่ในร

)  โครงการศึ
การเศรษฐกิจ
ารศึกษาและ

ระชาสังคมจัง
ฝั่งทะเลภาคใ
ด้วย กับข้อ
และสิ่งแวดล้อ
ย่ิง เช่น ข้อมูล
อกจากนั้นเหน็
ที่อย่างแท้จรงิ

ผนการป้องกั
ติจากอุทกภัย 
ทรัพย์สินของ
นจังหวัดสุรา
อผู้ว่าราชการ

) แนวทางการ
บัติ การกู้ภัยพิ

นเชิงประเด็น

าษฎร์ธานี มีค
รภาครัฐ ภาค
ัญในการเข้าร
ระดับภูมิภาค

ศึกษาและจัด
จและสังคมแห
ะจัดทําแผนพ

งหวัดสุราษฎร
ใต้  และจากก
มูลการประ
อมของพื้นที่
ลเกี่ยวกับคุณ
นว่าการประชมุ
ง   

กันและรับมือ
ดินโคลนถล่ม

งประชาชน ต
าษฎร์ธานี ร่ว
รจังหวัดสุราษ

รแก้ไขปัญหา
พิบัติโดยชุมชน
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น 

ความรู้ความส
คเอกชน องค์ก
ร่วมกําหนดนโ
ค ระดับจังหวัด

ดทําแผนพัฒ
ห่งชาติ (สศช.)
พัฒนาพื้นที่ช

ก

ไ

น
ร์ธานี เข้าร่วม
การนําเสนอข้
ะเมินศักยภา
 เนื่องจากเห็

ณภาพน้ําของท
มเพื่อระดมคว

ภัยพิบัติจังห
มอย่างต่อเนื่อ
ต่อที่อยู่อาศัย
วมกันจัดทําข้อ
ษฎร์ธานี ดังนี้

ภัยพิบัติ จังห
น และการสน

สามารถที่หลา
กรปกครองส่ว
โยบายการพัฒ
ด และระดับต่

ฒนาพื้นที่ชาย
) ได้ว่าจ้างบริ

ชายฝั่งทะเลภ
กรกฎาคม 25
การดําเนินงา
ขั้นกลาง จึง
คิดเห็นจาก
ประกอบด้วย
ได้แก่ สงขลา
พ้ืนที่ฝั่งอันดา
และระนอง 
พัทลุง นครศ
นั้น วุฒิอาสา
มระดมความ
ข้อมูลของบริษ
าพด้านสังคม
ห็นว่าข้อมูลที
ทะเลอันดามัน
วามเห็นในครั้ง

หวัดสุราษฎร์ธ
องนับแต่ปี พ.ศ
ยและพื้นที่กา
อเสนอเชิงนโ

วัดต้องให้ควา
นับสนุนให้มีเค

ากหลาย ประ
วนท้องถิ่น แล
ฒนาระดับพ้ืน
ต่างๆ ได้แก่ 

ยฝั่งทะเลภา
รษัท คอนซัลแ
ภาคใต้ โดยได
553 ถึงกันยา
านอยู่ระหว่าง
ได้จัดการปร
ภาคีการพัฒ
ย พ้ืนที่กลุ่มจั
า สตูล ปัตตานี
ามัน ได้แก่ ต
และพื้นที่ภา
รีธรรมราช ชุ
ฯ (นายเจริญ

มเห็นต่อโครง
ษัทที่ปรึกษาฯ
ม โครงสร้า

ที่นําเสนอ มีค
นพ้ืนที่บริเวณ
ั้งนี้  ไม่ได้ต้อง

ธานี จากการ
ศ. 2551 เป็น
รเกษตร ดังน
โยบาย เพื่อนํ

ามสําคัญกับพ้ื
ครือข่ายเฝ้าร

ะกอบกับมีศัก
ละภาคประชา
นที่ พิจารณา เ

คใต้ ตามที่สํ
แทนท์ ออฟ เท
ด้เริ่มปฏิบัติง
ายน 2554 แล
ง ขั้นตอนการ
ระชุมเพื่อระ
ฒนาที่ เกี่ ยว
จังหวัดภาคใต้
นี ยะลา และ
ตรัง พังงา กร
คใต้ฝั่งอ่าวไท

ชุมพรและสุรา
ญ   ดาราธวัช
การศึกษาฯแ
ฯ ดังกล่าว ที่ป
งพื้นฐาน  เศ

ความคลาดเค
ณ จังหวัดสุรา
งการการมีส่วน

รที่จังหวัดสุรา
นต้นมา ก่อให้
นั้น วุฒิอาสา
นําไปสู่การป้อ

พ้ืนที่ในการเตรี
ระวังรับมือภัย

กยภาพใน
าสังคม จึง
เสนอแนะ

สํานักงาน
ทคโนโลยี 
งานต้ังแต่ 
ละขณะนี้
รศึกษาใน
ดมความ
ข้อง  อัน

ต้ชายแดน 
นราธิวาส  
ะบี่ ภูเก็ต
ทย ได้แก่ 
าษฎร์ธานี
ช) ร่วมกับ
และจัดทํา
ประชุมได้
ศรษฐกิจ
คลื่อนจาก
าษฎร์ธานี 
นร่วมของ

าษฎร์ธานี 
้เกิดความ
ฯร่วมกับ

องกันและ

รียมความ
ยพิบัติ ที่มี



  

การเชื่อม
พัฒนาทั
เกี่ยวข้อง

 
ยุทธศาส

 
การพัฒน

 
ชายฝั่ง อ

  

  

และส่งเส
สภาพแว
ระหว่างวุ
จัดทําแผน
2555 โดย

วัย    ใน
กิจกรรม
เกี่ยวกับโ
โลหิต โร
ต่างๆ  แ
ชุมชน พร
ประเภท 
บิค กิจก
เพื่อให้ชา
ตลาดเปน็
และเวชภั

มโยงหนุนเสริ
ักษะเพิ่มขีดค
งทั้งในระดับท้

  (2
ตร์หลักของจั

  (3
นาจังหวัด 

  (4
อย่างเหมาะสม

   2.2.2 กา

   การด

     1) พื้
สริมให้ชุมชนป
วดล้อมของชุม
วุฒิอาสาฯ ชุม
นการดําเนินงา
ยมี 3 กิจกรรม

  (
นชุมชนตลาด
การตรวจสุขภ
โรคภัยใกล้ตัว
รคอัมพฤกษ์ 
แนะนําข้อมูล
ร้อมทั้งกําหนด
ได้แก่ กิจกรร
รรม   รําไทเ
าวชุมชนทําร่
นประจําทุกสปั
ภัณฑ์ในการดํา

มช่วยเหลือกัน
ความสามารถ
ทอ้งถิ่นและจัง

2) จังหวัดต้อง
ังหวัด 

3) จังหวัดต้อง

4) จังหวัดต้อง
มต่อวิถีคนสุรา

ารดําเนินงาน

ดําเนินโครงกา

พื้นที่เทศบาลช
ประยุกต์ใช้หลั
มชนไปพร้อม
ชน องค์กรปก
านกิจกรรม    
 คือ  

(1)  กิจกรรมส
ด มีสุขภาพแ
ภาพทุกเดือน 
ว เช่น โรคเบา
อัมพาต โรคต
ลเรื่องอาหาร
ดกิจกรรมออก
รมรําไม้พลอง
ก๊ก และ กิจก
วมกันที่สนาม
ปดาห์   ภาคีเค
าเนินกิจกรรมโ

นอย่างเป็นระ
ถอย่างต่อเนื่อ
หวัด  

งกําหนดให้มี

งบรรจุยุทธศา

งจัดทําผังเมือ
าษฎร์ธานีที่ต้อ

นระดับพื้นที่ 

ารระดับพ้ืนทีข่

ชุมชนตลาด ห
ลักปรัชญาขอ
มกัน จากการ
กครองส่วนท้อ
ขึ้นเป็นระยะเ

ส่งเสริมสุขภา
ข็งแรง โดยจั
และอบรมให้
าหวาน โรคคว
ติดต่อและไม
รและโภชนาก
กกําลังกาย จาํ
ง กิจกรรมเต้น
กรรมการวิ่งแ
มเทศบาลของ
ครือข่ายที่สําคั
โครงการร่วมกั
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ะบบและทันท
อง โดยประส

ยุทธศาสตร์ก

าสตร์ตําบลจัด

องรวมลุ่มน้ํา
องอิงอาศัยอยู

ของวุฒิอาสาฯ

หมู่ 4 ตําบลท
งเศรษฐกิจพอ
รได้ร่วมกันศึก
งถิ่น ทําให้ได้ข
เวลา 1 ปี เริ่มต

พชุมชนตลาด
จัดให้มี
้ความรู้
วามดัน
ม่ติดต่อ
การแก่
านวน 4 
นแอร์โร
ละเดิน 
งชุมชน
คัญ คือ โรงพย
กับชุมชน 

ท่วงที รวมทั้งมี
สานความร่วม

การจัดการภัย

ดการตนเอง เ

เพื่อให้เกิดก
ยู่กับธรรมชาติ

 3 พ้ืนที่ ดังนี้

ท่าชนะ อําเภอ
อเพียงในการด
กษาสภาพปัญ
ข้อสรุปเกี่ยวกั
ต้ังแต่ เดือนสิง

ด เป็นการดําเ

ยาบาล   ท่าชน

มีการแลกเปลี
มมือในการทํา

ยพิบัติอย่างยั่ง

ป็นยุทธศาสต

ารจัดการใช้ท
ติลุ่มน้ําอย่างยั่ง

้

อท่าชนะ วุฒิอ
ดําเนินชีวิต แ
หาและ วิเคร
กับการดําเนินกิ
งหาคม พ.ศ. 2

เนินกิจกรรมที่

นะ สนับสนุน

ลี่ยนประสบกา
างานกับทุกภ

งยืน  และกํา

ตร์หลักของยุท

ทรัพยากร ดิน
ังยืน 

อาสาฯ ได้ขยา
และมุ่งพัฒนาแ
าะห์ศักยภาพ
กิจกรรมของชุ
2554  - กรกฎา

ที่มุ่งเน้นให้ประ

บุคลากรทางก

ารณ์ และ
ภาคส่วนที่

าหนดเป็น

ทธศาสตร์

น น้ํา ป่า 

ายแนวคิด 
และรักษา
พของพื้นที่ 
ชมชน และ
าคม  พ.ศ. 

ะชาชนทุก

การแพทย์



  

รอบพื้นที
เฟื่องฟ้า 
และมอบ
และเกษต

กองทุนส

  
กิจกรรม
ปัจจุบัน 
ปลูกต้นไ
มัสยิด ทีท่
ต้ังแต่ ปี
(นายสมบู
ส่วนหนึ่ง
ที่ 21 บ้า
เจรจาทํ
สหกรณ์ 
จัดการใน
ผู้จัดการธ
2535 แล

ต่อเนื่องจ
เพื่อเพิ่มมู
ตรวจสอบ
ความสําเ
ทางการเ
พัฒนาชมุ

ได้ดําเนิน
เพราะบ้า
ส่งขายได

  (
ที่ของชุมชนเพื
ซุ้มกระต่ายท

บโล่รางวัลสําห
ตรตําบลท่าชน

   
นับสนุนการส

 (3
การจัดการดูแ
    มีสมาชิก 
ไม้ในที่สาธารณ
ทําการอําเภอ 
 พ.ศ. 2553 
บูรณ์   จีนชูแก
งและได้รับการ
านไทรบุรี อีก
าข้อตกลง กั
(ธกส.) ให้คิดร
นชุมชน ภาคีเค
ธนาคารต้นไม้
ละ ข้าราชการ

  2) พื
จาก ปี พ.ศ.25
มูลค่าให้กับสม
บปุ๋ยปลอม  ก
เร็จในระดับหนึ
เกษตรเสียหา
มชนในการลงไ

  3) พื้
นการมาต้ังแต่
านท่าสะท้อนมี
ด้ โดยมีวัตถุดิ

(2)  กิจกรรม
พ่ือให้เกิดควา
ทอง  ซุ้มหางน
หรับ ซุ้มบ้านที่
นะ 

ทั้ง 2 กิจ
สร้างเสริมสุขภ

(3)  กิจกรรมธ
แลทรัพยากรธ
จํานวน 76 ค
ณะของชุมชน
โรงพยาบาลไ
กล้าไม้ที่นําม
ก้ว)  ได้ทําการ
รสนับสนุนจาก
ส่วนหนึ่ง ขณ
ับธนาคารเพื
ราคาต้นไม้ 10
ครือข่าย ได้แก
ม้พ๊ะโต๊ะ ( ได้รั
พลเรือนดีเด่น

พื้นที่บ้านสมอ
553 ซึ่งได้ดําเ
มุนไพรในท้อง
การทําและใชป๋้
นึ่ง    แต่กิจกร
ยเกือบทั้งหม
ไปให้คําแนะนํ

พื้นที่บ้านท่าส
ต่ ปี พ.ศ. 255
มีช่ือเสียงด้าน
ดิบในหมู่บ้าน

มบ้านน่าอยู่ ช
ามสวยงาม น
นกยูง ซุ้มพระล
ที่ชนะเลิศ ในเดื

จกรรม เทศบ
ภาพ (สสส.) จํา

ธนาคารต้นไม้
ธรรมชาติในชุ
คน  โดยดําเนิน
นทั้งในโรงเรีย
ได้เริ่มดําเนินก
มาปลูก วุฒิอา
รเพาะชํากล้าไ
ก หน่วยอนุรัก

ณะนี้อยู่ระหว่า
พ่ือการเกษตร
00 บาท ต่อต้น
ก่ นายพงศา ชู
รับรางวัล ผู้นํา
น จากกรมป่าไ

อทอง หมู่ 2 ตํ
เนินการอบรม
ถิ่น การพัฒน
ปุ๋ยอินทรีย์ แล
รรมดังกล่าวได
ด ปัจจุบันอยู

นําต่างๆ     

สะท้อน หมู่ 3 
53 โดยเป็นกา
จักสานกระจูด

น คือ ทุ่งกระจ
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ชุมชนตลาดได
อกจากน้ีได้แ
ลอ และซุ้มแส
ดือนกรกฎาคม

าลชุมชนตลา
านวน 143,00

ม้ เป็น
ชุมชน 
นการ
น วัด 

การมา
าสาฯ  
ไม้เอง
กษ์ป่า
างการ
รและ
นต่อปี ถือเปน็
ชูแนม หัวหน้า
าการประชาสัม
ไม้ ใน ปี พ.ศ. 

ตําบลสมอทอง
ให้ความรู้ในเรื

นาอาชีพด้านก
ละการทําผลิตภ
ด้หยุดชะงักลง
ยู่ระหว่างการฟื

ตําบลท่าสะท้
ารอบรมให้คว
ด  สามารถผลิ
จูดพ้ืนที่ 1,20

ด้ร่วมกันปรับ
บ่งซุ้มบ้านออ
สนสุข เพื่อจัด
ม 2555 ภาคี

าด ได้รับการส
00 บาท      

นเงินฝาก และน
าหน่วยจัดการ
มพันธ์เพื่อปก
2537) 

ง อําเภอท่าชน
รื่อง การแปรรู
ารเกษตร (กา
ภัณฑ์จากยางพ
ง เนื่องจากพื้น
ฟ้ืนฟู ดังนั้น มี

ทอ้น อําเภอพุ
วามรู้การบริห
ลิตกระเป๋า ตะ
00 ไร่  แต่ก็ป

บปรุงภูมิทัศน์ 
อกเป็น 6 ซุ้ม 
ดประกวดบ้าน
คีเครือข่ายที่สํ

สนับสนุนงบป

นําดอกเบี้ยมา
รต้นน้ําพ๊ะโต๊ะ
ป้องรักษ์ป่าจ

นะ เป็นพื้นทีท่ี
รูปอาหาร กา
ารป้องกันเชื้อร
พารา) การลีย้
นที่ประสบปัญห
มีเพียงกิจกรร

พุนพิน เป็นพื้น
ารจัดการ แล
ะกร้า ภาชนะรู
ประสบปัญหา

ปลูกไม้ดอกไ
คือ ซุ้มเอื้อง

นน่าอยู่ โดยมีก
สําคัญ คือ พัฒ

ประมาณจากส

าเป็นกองทุนก
 จังหวัดชุมพร
าก UNDP ใ

ที่วุฒิอาสาฯ ดํ
ารใช้ประโยชน
ราในสวนยางพ
ยงปลาน้ําจืด  ซึ
หาอุทกภัยรนุ
รมที่วุฒิอาสา

นที่แห่งที่ 2 ทีว่
ละการพัฒนาผ
รูปทรงต่างๆ 
าอุทกภัยรุนแ

ไม้ประดับ
เหนือ ซุ้ม
การตัดสิน
ฒนาชุมชน

สํานักงาน

การบริหาร
ร และรอง
ใน ปี พ.ศ. 

ดําเนินการ
น์/แปรรูป
พารา การ
ซึ่งประสบ
แรง พ้ืนที่
ฯ ร่วมกับ

วุฒิอาสาฯ    
ผลิตภัณฑ์ 
ที่สวยงาม
แรง พ้ืนที่

  



  

การเกษต
ดําเนินกา
เป็นการล
มีพ่อค้าม

3. สรุปผ

 3.1 
เศรษฐกจิ

เศรษฐกิจ
ตนเองอย
บนพื้นฐา
พ้ืนที่ ทุน
เสริมให้ชุ

ดําเนินงา
ประมาณ
การดําเนิ

ในระดับ
จังหวัด 
ภาค เ อ
สถาบันก
ส่ งผลให
ตอบสนอ
ร่วมจากท

ส่วนใหญ
เกิดขึ้นใน
แลกเปลี่
ของตนเอ

  

ตรและทุ่งกร
ารร่วมกับพัฒน
ลดจํานวนขยะ
มารับซื้อขยะแท

ผลการดําเนินง

ปัจจัยสําคัญ
จพอเพียงได้อ

 1) วุฒิอาส
จพอเพียง มีค
ย่างเต็มที่ สาม
านของการคิด
นในชุมชน ทั้งท
ชุมชนเกิดความ

 2) การรวม
านในเชิงรุก ว

ณ 5-6 คนต่อก
นินงานร่วมกัน

 3)  มีศักยภ
บจังหวัดและ
 พัฒนาชุมช
กชน  อ งค์ ก
การศึกษา แ
ห้การขับเคลื
องต่อชุมชนที่ห
ทุกภาคส่วน 

 4)   ชุมช
ญ่มีการตื่นตัวต
นชุมชนของต
ยนเรียนรู้ร่วม
อง 

ระจูดเสียหาย
นาชุมชน คือ 
ะในชุมชนแต่กิ
ทน เป็นการเพิ

งานของวุฒอิ

ญที่ทําให้วุฒิอ
อย่างประสบผ

สาฯ มีความร
ความสามารถ
มารถประยุกต์ 
ด วิเคราะห์ ใช้
ที่เป็น    ทุนม
มเข้มแข็ง เกดิ

มกลุ่มกันอย่า
วุฒิอาสาฯ มีก
กลุ่ม  ทําให้สา
อย่างต่อเนื่อง

ภาพในการส
ระดับพ้ืนที่ 

ชน เกษตรตํา
ก รปกครอ ง
ละเครือข่าย
ลื่ อนโครงกา
หลากหลายแล

นของจังหวั
ต่อการสร้างค
ตนเองอย่างแพ
มกัน มีการยอ

ยทั้งหมด เช่น
โครงการขยะ
จกรรมดังกลา่
พ่ิมรายได้ในคร

อาสาธนาคารส

อาสาธนาคาร
ผลสําเร็จ  

รู้ ความสาม
ถในการถ่ายท
ปรับเปลี่ยนบ

ช้หลักเหตุและ
มนุษย์ ทุนทรัพ
ดมิติของการคิ

างเข้มแข็งขอ
การรวมกลุ่มกั
ามารถขับเคลื่
 ลดความขัดแ

ร้างเครือข่าย
เช่น สํานักงา
าบล กรมป่าไ
ง ส่ ว นท้ อ ง ถิ
ภาคประชาช
ารฯ  มีมิ ติก
ละเกิดการมีส่

ัดสุราษฎร์ธา
ความเข้มแข็ง
พร่หลาย การ
มรับฟังความ
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นเดียวกับพ้ืน
ะแลกไข่ ซึ่งเป็น
าวเริ่มจะปรับเ
รัวเรือน 

สมองจังหวัด

รสมองจังหวั

ารถ ประสบ
อดหลักปรัชญ
บริบทของสังค
ะผล ดําเนินกา
พยากรอื่นๆ ป
ด และดําเนิน

องวุฒิอาสาฯ 
ันทํางานตาม
อนการทํางาน
แย้งภายใน  

ยได้อย่างกว้า
าน
ไม้  
ถิ่ น  
ชน 
าร
วน

านี
งให้
รดําเนินงานขอ
คิดเห็นจากห

ที่บ้านสมอท
นกิจกรรมที่ให้
เปลี่ยนรูปแบบ
 

สุราษฎร์ธานี

ัดสุราษฎร์ธา

การณ์หลาก
ญาฯ สู่ชุมชน 
คม ตามความต
ารผ่านกระบว
ประเมินศักยภ
นการร่วมกันใน

และวิธีการด
ความรู้ ความ
นได้อย่างสะด

งขวาง ได้รับ

องวุฒิอาสาฯจึ
ลายฝ่ายและพ

อง ปัจจุบันมี
ห้ชุมชนเก็บขย
บจากการแลก

 

านี สามารถขั

หลายและเข้
และยังใช้ควา
ต้องการของพ้ื
วนการศึกษา 
ภาพของตนเอง
นการดําเนินกจิ

ดําเนินงานขอ
สมารถและคว

ดวก รวดเร็ว 

การยอมรับทั้

จึงได้รับการตอ
พร้อมมีส่วนร่

มีกิจกรรมที่วุ
ยะในครัวเรือน
ไข่ มาเป็นการ

ขับเคลื่อนปรัช

ข้าใจหลักปรัช
ามรู้ ความสา

พ้ืนที่ / ชุมชน 
วิเคราะห์ศักย
งและชุมชน เป
จกรรมต่างๆ  

องวุฒิอาสาฯ
วามสนใจ โดย
มีประสิทธิภา

ทั้งกับ หน่วยงา

อบรับเป็นอย่า
ร่วมในการพัฒ

ฒิอาสาฯ 
นมาแลกไข่ 
รติดต่อให้

ัชญาของ

ชญาของ
มารถของ
โดยอิงอยู่
ยภาพของ
ป็นผู้หนุน
 

ฯ เป็นการ
ยมีสมาชิก 
าพ และมี

านภาครัฐ

างดี มีการ
ฒนาชุมชน



  

 3.2 

  
สร้างควา
โครงการ

  
นําไปใช้ใ

4. ประเด็

 4.1 

เครือข่าย
พัฒนาพืน้

5. ข้อเสน

5.1
ประสิทธิ
อย่างดี ทั
ประชาสั
นํามาเป็น
เศรษฐกจิ
จังหวัดสรุ
จังหวัด เช

5.2 
และมีการ

ข้อเสนอแนะ

1) การเตรี
ามรู้ ความเข้
ฯ   ได้อย่างต

2) ส่งเสริม
ในการเผยแพร

ด็นข้อสังเกต 

วุฒิอาสาฯ จั

ย และการดํา
นที่ระดับภูมิภ

นอแนะ 

  การดําเนินง
ภาพและมีมิติ
ทั้งยังสามารถร
ังคมทุกระดับ
นแนวทางการ
จพอเพียงแก่จั
ราษฎร์ธานีแล
ช่น นายพงศา

การจัดทําแ
รเปิดเผยข้อมูล

ะของวุฒิอาสา

รียมความพร้อ
าใจให้กับวุฒิ
รงตามหลักปร

สื่อประชาสัม
ร่ปรัชญาของเศ

 

จังหวัดสุราษฎ

เนินงานเชิงป
ภาคและระดับ

านของวุฒิอา
ติที่หลากหลาย
รวมกลุ่มได้อย
บ และทํางานร
รขับเคลื่อนโค
ังหวัดอ่ืนๆ ได้
ละจังหวัดอ่ืนต
า ชูแนม ที่เชี่ย

แผนพัฒนาของ
ลโครงการต่าง

าฯ  

อมและสร้างค
อาสาฯ ที่สมั
รัชญาของเศร

มพันธ์ วุฒิอาส
ศรษฐกิจพอเพี

ฎร์ธานี มีควา

ประเด็น สามา
จังหวัด  

สาฯ สุราษฎร
ย พร้อมทั้งเข้าใ
ย่างเข้มแข็ง ส
ร่วมกับภาคีเค
ครงการส่งเสริ
ด้ โดยควรจัดให
ต่อไป และเพือ่
วชาญการจัดก

งรัฐ ควรให้คว
งๆ ด้วยความโ
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ความเข้าใจร่ว
ัครใหม่ เป็นป
ษฐกิจพอพียง

สาฯ เสนอให้ 
พียง ขณะที่ลง

ามเข้าใจต่อบ

ารถดําเนินกา

ร์ธานี สามารถ
ใจบริบทของก
สามารถสร้างเ
ครือข่ายในพื้น
ริมบทบาทวุฒิ
ห้มีการแลกเป
อหนุนเสริมให้เ
การชุมชนป่าต้

วามสําคัญกับ
โปร่งใสและเป็

วมกัน วุฒิอาส
ประจําทุกปี เ
ง  

สนส. จัดพิมพ
งไปดําเนินการ

ทบาทของวุฒิ
กระตุ้น หนุน
สร้างความ
ชุมชนเอง โด
เศรษฐกิจแล
จึงทําให้การ
ด้วยดี  
 4.2 กา
พอเพียงแล
ทั้งการดําเน
อบรมให้ค

รร่วมกับภาค

ถใช้องค์วามรู้
การขับเคลื่อน
ครือข่ายได้ใน
นที่ได้อย่างปร

ฒิอาสาธนาคาร
ปลี่ยนเรียนรู้ร่ว
เกิดความเชื่อม
ต้นน้ํา ตามแน

การสร้างการร
ป็นจริง และที่ส

สาฯ เสนอให้ 
เพ่ือให้เกิดแน

พ์บอร์ดนิทรรศ
รขับเคลื่อนโคร

ฒิอาสาฯ เป็น
นเสริมให้ พ้ืน
เข้มแข็งขึ้นจ
ดยอิงอยู่กับทุ
ละทรัพยากรสิ
รดําเนินงานขอ

รเข้าใจหลักป
ะสามารถปร
นินงานในพื้น
วาม รู้  เป็น

คประชาสังคม

ร้ และคุณสมบั
ปรัชญาของเศ

นวงกว้าง ทั้งภ
ระสบผลสําเร็
รสมองในการ
วมกันระหว่าง
มโยงของเครือ
นวทาง “คนอยู

รับรู้ข้อมูลการ
สําคัญยิ่งกว่าน

สศช. จัดประ
นวคิดในการขั

ศการ เพื่อให้วุ
รงการฯ ในพื้น

นอย่างดี ว่าเป็
นที่/ชุมชน พั
ากการมีส่วน

ทุนทางมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อมที่ชุ
องวุฒิอาสาฯ 

ปรัชญาของเ
ะยุกต์ใช้ได้เป็
นที่/ชุมชน ที
ที่ ปรึ กษา  เ

มเป็นพลังสําคั

บัติของตนเองไ
ศรษฐกิจพอเพี
าครัฐ ภาคเอ

ร็จอันดี  ดังนั้น
รขับเคล่ือนปรั
งวุฒิอาสาธนา
อข่ายการพัฒน
ยู่-ป่ายัง”  

รพัฒนาแก่พ้ืน
นั้นแผนพัฒนา

ะชุมอบรม    
ขับเคลื่อน

วุฒิอาสาฯ
นที่ต่างๆ   

ป็นเพียงผู้
ัฒนาและ
นร่วมของ
ทุนสังคม 

ชุมชนมีอยู่ 
เป็นไปได้

เศรษฐกิจ
ป็นอย่างดี 
ที่เป็นการ
ช่ือมโยง

คัญต่อการ

ได้อย่างมี
พียงได้เป็น
กชน ภาค
นสามารถ
รัชญาของ
คารสมอง

นาระหว่าง

นที่/ชุมชน 
า ต้องเปิด

 



  

โอกาสให้
ต้ังแต่ต้น

 

 

ห้ชุมชน ท้องถิ่
 เพื่อให้แผนพั

........

ถิ่นและองค์กร
พัฒนาเป็นที่ยอ

...........................................

รปกครองส่วน
อมรับ ยังประโ

...........................................
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ท้องถิ่น ได้มีส
โยชน์สูงสุดแก

..........................................

ส่วนร่วมในกา
ก่ประเทศและเ

..........................................

รให้ความคิดเ
เป็นแผนพัฒน

...........................................

เห็น ร่วมบริห
นาที่ย่ังยืน 

............  

หารจัดการ


