
รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ ์อาคาร ๑ ชั้น ๓  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

              

              

กรรมการทีเ่ข้าประชุม  

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ 
๒. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพายัพ พยอมยนต์ กรรมการ 
๔. นายอ านาจ สอนอิ่มสาตร์ กรรมการ 
๕. นางสุวรรณี ค ามั่น  กรรมการและเลขาธิการ 
๖. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการและเหรัญญิก 

ที่ปรึกษาและกรรมการทีล่าประชุม 

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ 
๔. นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม  กรรมการ 
๕. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์  กรรมการ 
๖. นายมีชัย วีระไวทยะ  กรรมการ 
๗. นายโสภณ สุภาพงษ์  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวธัญรส สงวนหงส์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง 
๒. นางวิภาวดี ชวนบุญ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๓. นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๔. นายบุญลือ เดชานีรนาท  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๕. นางสาวศรี ศรีงาม   ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๖. นางสาวอนุรี กระจ่างยุทธ  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๗. นางสาวชนกสุดา เอี่ยมบริสุทธิ์ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๘. นางจีรวรรณ ปั้นคง ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๙. นายธีรันดร โชติวรรณ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 



 ๒ 

๑๐. นายสบาย สายจันดา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๑. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๒. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  (นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช ) ได้แจ้ง ให้ที่ประชุม ทราบว่า ประธาน
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท มีราชการด่วน และ
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จะรีบมาประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ในการนี้ ประธานกรรมการฯ จึง
มอบหมายให้ รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม และมอบเหรัญญิก
มูลนิธิฯ ท าหน้าที่เลขานุการในการประชุม แทนเลขาธิการ มูลนิธิฯ ไปพลางก่อน 

มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๕ 
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๑. กรรมการและเหรัญญิก สรุปน าเสนอ รายงานการประชุม ใหญ่สามัญประจ าปี วันจันทร์ที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว โดย
ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ในการนี้ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒. มติคณะกรรมการ ฯ  :  รับรองรายงานการประชุม ใหญ่สามัญประจ าปี วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๕  

๑. กรรมการและเหรัญญิก รายงานที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๕ ของมูลนิธิพัฒนาไท ซึ่งได้รับ
อนุมัติงบประมาณด าเนินงาน รวม ๖,๐๓๐,๒๑๙.๖๘ บาท มีการด าเนินงาน/กิจกรรมในรอบ ๑๑ เดือน
ของปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน ๒,๒๕๘,๕๓๓.๒๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๗.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิโดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑.๑ งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๖๐๓,๗๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๑ ของ
งบที่ได้รับอนุมัติ โดยมีผลการด าเนินงานทั้งในด้าน การประสานจัดการประชุมคณะกรรมการ 
จัดท ารายงานการประชุม รายงานสถานกา รณ์งบการเงินของมูลนิธิให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รับรอง ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อม ท้ังจัดท าบัญชี ติดตาม การบริหารเงินฝาก และ
ดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในงานของมพท.  



 ๓ 

๑.๒ งานธนาคารสมอง มีการเบิกจ่าย จ านวน ๑,๕๓๑,๐๒๘.๖๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๒ ของ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ เหตุที่มีการเบิกจ่ายน้อย เนื่องจากการด าเนินงานของ มพท. ในหลาย
กิจกรรม มีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ อาทิ สศช. สสส. จึงท าให้ประหยัด
งบประมาณ ของ มพท.  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) การขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ สู่การปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ได้ด าเนินการ ร่วมกับ สศช . สร้างความรู้ ความเข้าใจใน วัตถุประสงค์ และทิศทางการ
พัฒนาของแผน ฯ ๑๑  ให้กับวุฒิอาสา ธนาคารสมองที่มีศักยภาพ ให้สามารถน าไป
ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีในพ้ืนที่ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อ วันที่ ๑๖  – ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ พร้อม ส่งเสริมให้วุฒิอาสาฯ  น า
ความรู้ไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับเครือข่าย ในพ้ืนที่
เป้าหมาย ๔ ภาค ๘ จังหวัด ได้แก่  ภาคเหนือ  จ.เชียงราย (อ.แม่สาย อ.เชียงของ อ.แม่ลาว  
อ.เชียงแสน) จ.ล าปาง (อ.แม่ทะ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย   
อ.กันทรวิชัย  อ.ชื่นชม  อ.นาเชือก  อ.เมือง ) จ.นครราชสีมา  (อ.หนองบุญมาก อ .สีคิ้ว  
อ.ปักธงชัย) ภาคกลาง จ.ราชบุรี (อ.เมือง อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง) จ.เพชรบุร ี(อ.บ้านลาด 
อ.เมือง ) ภาคใต้   จ.สุราษฎร์ธานี  (อ.ท่าชนะ  อ.เมือง ) จ.พัทลุง  (อ.ตะโหมด  อ.เมือง   
อ.ควนขนุน) ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ชุมชนที่ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ของ
แผนฯ ๑๑  ในด้าน การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การสร้ างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  การสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานแก่ชุมชน  การเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  

(๒) การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

(๒.๑) ประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิอาสาระดับ
จังหวัด  ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มวุฒิอาสาฯ ที่ท างานในระดับจังหวัดชัดเจนและ
ต่อเนื่อง รวม ๓๑ จังหวัด ในจ านวนดังกล่าว มี ๙ จังหวัดที่ขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจัดประชุมวุฒิอ าสาฯ ระดับจังหวัด  ได้แก่  กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เชียงใหม่ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ พัทลุง ราชบุรี เพชรบุรี และสตูล ซึ่ง มพท. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายไป
แล้ว รวม ๕๐,๗๒๐ บาท ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มด าเนินงาน อย่างต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกับท้องถิ่น ชุมชนมากขึ้น 

(๒.๒) การสนับสนุนบทบาทของวุฒิอาสาฯ เชิงประเด็นเพ่ือขับเคลื่อนงานเชิงรุก โดยการ
ประสาน สนับสนุนการขยายบทบาทการด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการประชุมให้
วุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ และกลุ่ม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ด าเนินงานต่อเนื่อง  

 โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้าน สุขาภิบาลอาหาร ของวุฒิอาสาฯ  กลุ่ม
สุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสาธิตรูปแบบการบริหารโรงอาหารที่ปฏิบัติได้
ตามข้อก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ด าเนินการ ๒ ปี 
ตั้งแต่กรกฎาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๕ มีโรงเรียนน าร่องเข้าร่วมโครงการ 



 ๔ 

๑๐ แห่ง สังกัด  กทม . ๔ แห่ง  สังกั ดส านักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๓ แห่ง และโรงเรียนเอกชน ๓ แห่ง โดยผลการด าเนินงานทั้ง ๑๐ แห่ง 
ได้พัฒนาตามมาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา มีบุคลากรได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร มีความรู้ มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
อาหารสะอาดและปลอดภัย สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้ มี การบูรณาการ
งานสุขาภิบาลอาหารในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคาดว่า ทั้ง ๑๐ แห่งมีศักยภาพ
ที่จะเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ในการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารได้ต่อไป 

 การขับเคลื่อนงานของ วุฒิอาสาฯ ๓ จังหวัดชายแดนใต้  โดยวุฒิอาสาฯ 
จังหวัดยะลา ร่วมกับมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน าใช้ในสถานศึกษา และจัดท า
โครงการเสนอส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เพื่อผลักดันการน าหลักปรัชญาฯ สู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ . ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ ๑,๑๕๓ แห่ง โดยด าเนินการ ๓ ขั้นตอน คือ ๑) การปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อยกระดับ ๒) การส่งเสริมการประเมินภายใน และ ๓) การประเมินภายนอก 
นอกจากนี้  จะจัดให้มีกิจกรรมการประกวดโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้
โรงเรียนมีการน าปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

(๒.๓) โครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมท าความดีเน่ืองในปีแห่งพุทธชยันตี   
ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จาก สสส . สนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ เข้าร่วม
กิจกรรมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) ภายใต้
โครงการธรรมะ ท ามะ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตื่น ๒๖ วันเปลี่ยนชีวิต เนื่องในโอกาส
วาระพุทธชยันตีครบ ๒๖๐๐  ปี ของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดย
จัดท า “โครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมท าความดีเนื่องในปีแห่งพุทธชยันตี” 
มีวุฒิอาสาฯ  ๗ จังหวัดเข้าร่วม ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา นครศรีธรรมราช 
นนทบุรี เพชรบุรี พัทลุง ราชบุร ีมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการรวม ๑,๗๐๘ คนอันจะ
น าไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาท าสิ่งที่ดี จนติดเป็นนิสัย  และสนใจน า
รูปแบบของกิจกรรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และขยายผล สู่ครอบครัว  
ชุมชน 

(๓) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบทบาทของวุฒิอาสาฯ   

ในปี ๒๕๕๕ ธนาคารสมองมีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดสัมมนาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หนึ่งทศวรรษ ...ธนาคารสมอง รวม
พลังพัฒนาประเทศ  การเผยแพร่ผล การด าเนินงานธนาคารสมองผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  อาทิ 
หนังสือ ๑ ทศวรรษธนาคารสมองรวมพลังพัฒนา และการเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่าน
สื่อโทรทัศน์ โดยบริษัทวิชั่นเทล บรอดคาสติ้ง จ ากัด ได้น าวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ออกอากาศเผยแพร่ทางสถา นีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมช่อง “Woman Channel” ของ True Vision ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ และ 
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ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลและเว็บไซต์ธนาคารสมอง (http://brainbank.nesdb.go.th) ให้ถูกต้อง 
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยรวบรวมองค์ความรู้ ผลการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ และข่าว
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับงานธนาคารสมอง เผยแพร่ในเว็บไซต์  

๒. นอกจากนี้ กรรมการและเหรัญญิก ได้ประมวลสรุปรายงานที่ประชุม ทราบข้อมูลรายชื่อวุฒิอาสาฯ 
ที่มีประวัติการท างานและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านสื่อต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๒๖ ราย และมี
จ านวนวุฒิอาสา ๑๙ ราย ที่ปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานในด้านสื่อต่างๆ อยู่ อาทิ เป็นผู้จัดรายการทาง
สถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในจังหวัดต่างๆ เคเบิลทีวี   

๓. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

๒.๑ การขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ สู่การปฏิบัติโดยบทบา ทของวุฒิอาสาฯ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับต่อยอดไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนการ
ท างานของวุฒิอาสาฯ ให้มีความเข้มแข็ง และควรตั้งเป้าหมายในระยะ ๒-๓ ปี ขยายให้ครบทั้ง 
๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสามารถติดตามผลผลิต ผลลัพธ์ และประ เมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานที่ต่อเนื่องในเรื่องดังกล่าวได้ นอกจากนี้  ในระยะต่อไป มพท . ควรท าแผน
ระยะยาวเพื่อให้เห็นถึงความต่อเนื่องของแนวทางการขับเคลื่อนงาน และแผนงานโครงการที่
ส าคัญที่จะด าเนินการในอนาคตเพื่อตอบสนองตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของวุฒิอาสาฯ ควรประสานความร่วมมือขอความ
อนุเคราะห์จากประชาสัมพันธ์จังหวัดในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของจังหวัด
นอกจากนี้ มพท. ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อวิทยุ  เพื่อดูความเป็นไปได้ในการ จัดตั้งสถานี
วิทยุ โดยขอจั ดสรรคลื่นวิทยุจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ประมาณ ๑๐ สถานี เพื่อน าคลื่นที่ได้รับมาจัดสรร ให้
วุฒิอาสาฯ เป็นกลุ่มจังหวัด ใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร /เป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถ 
หรือกระจายข่าวสารของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท้ัง
ภายในและระหว่างแต่ละภูมิภาค  

๒.๓ ควรเชิญวุฒิอาสาฯ ที่ปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานในด้านสื่อต่างๆ อยู่ มาร่วมประชุมหารือเพ่ือหา
แนวทาง และรูปแบบ การ เผยแพร่สื่อสารข้อมูล บทบาทการด าเนินงานของวุฒิอาสาสู่
สาธารณะในวงกว้าง และการเชิญชวนผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมเป็น
วุฒิอาสา ฯ ให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ 

๔. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๕ ของ มพท . และรับความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินงานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท (มกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

๑. กรรมการและเหรัญญิก สรุปรายงานสถานะการเงินของ มพท . ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มี
รายรับ  รวมทั้งสิ้น ๗๓ ,๔๙๘ ,๕๗๗ .๓๐ บาท เป็นรายรับจาก ยอดคงเหลือยกมา ณ ๑ มกราคม 
๒๕๕๕   จ านวน ๖๘,๘๐๐ ,๒๐๒ .๙๔ บาท รายได้เงินบริจาค ๒,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท เงินสนับสนุน
โครงการวุฒิอาสาร่วมท าความดี (สสส.) ๑๒๓,๗๓๙.๖๘ บาท และดอกเบี้ยเงินฝาก ๒,๐๗๔,๖๓๔.๖๘ 

http://brainbank.nesdb.go.th/
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บาท และมีรายจ่าย  จ านวน ๒,๒๕๘ ,๕๓๓ .๒๘ บาท เป็นรายจ่ายใน งานบริหารจัดการ มพท  
๖๐๓,๗๖๕.๐๐ บาท งานธนาคารสมอง ๑,๕๓๑,๐๒๘.๖๐ บาท และโครงการวุฒิอาสาร่วมท าความดี 
๑๒๓,๗๓๙.๖๘ บาท มียอดเงินคงเหลือ  จ านวน ๗๑,๒๔๐,๐๔๔.๐๒ บาท ทั้งนี้ ในการบริหาร เงิน
ฝากของ มพท. ใช้หลักการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเภทเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว เพื่อให้การบริหารเงินฝากเป็นไปอย่างรอบคอบเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

๒.๑ ควรพิจารณาหารูปแบบแนวทางการบริหารเงินของ มพท . ให้เกิดผลตอบแทนที่สูงและไม่มี
ความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเงินที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องน ามาใช้ อาจ ไม่
จ าเป็นต้องน าไปฝากในรูปของเงินฝากเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะน าไปลงทุนในรูปแบบอื่นที่ให้
ผลตอบแทนสูงและไม่ มีความเสี่ยง  เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้
รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลให้การค้ าประกัน เป็นต้น 

๒.๒ เมื่อพิจารณาข้อบังคับของ มพท . หมวดที่ ๙ การเงิน ข้อ ๓๓ ก าหนดให้“เงินสดหรือเอกสาร
สิทธิของมูลนิธิต้องน าไปฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดท่ีรัฐบาลให้การค้ าประกัน” 
ดังนั้นจึงไม่ครอบคลุมถึงการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนี้ อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขณะนี้ให้ผลตอบแทนน้อยมาก จึงควรที่จะ
พิจารณาปรับ แก้ไขข้อบังคับในข้อ ๓๓ อย่างรอบคอบเพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถ ลงทุนใน
รูปแบบอื่นได้โดยต้องเป็นรูปแบบที่ไม่เสี่ยงมีรัฐบาลให้การค้ าประกัน 

๓. มติคณะกรรมการฯ  :   

รับทราบสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของ มพท. เพื่อปรับแก้ข้อบังคับ หมวดที่ ๙ การเงิน ข้อ ๓๓ ให้
เปิดโอกาสให้สามารถน าเงินของ มพท. ไปลงทุนในรูปแบบอื่นได้โดยต้องเป็นรูปแบบที่ ไม่เสี่ยงมีรัฐบาลให้
การค้ าประกัน  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 แผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๖ 

๑. กรรมการและเหรัญญิก รายงาน เสนอแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๖ ของ มพท . ท่ี
ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการธนาคารสมอง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มาแล้ว ภายใต้แนวคิดหลักการ ดังนี้  

๑.๑ ยึดมั่นในบทบาทของวุฒิอาสา  ท่ีน าปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์จากการ
ท างาน มาช่วยเสริมหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยการเป็นที่
ปรึกษาหรือเป็นพ่ีเลี้ยง  และใช้กระบวนการท างานของวุฒิอาสา ท่ีเน้นให้คนในชุมชนเป็นผู้คิด 
หาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยมีวุฒิอาสาเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยง  
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๑.๒ การจัดท าแผนการด า เนินงาน เน้นความต่อเนื่องงานเชิงรุกร่วมขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ และการ
น าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมประสานบทบาทของวุฒิอาสา  กับการพัฒนาระดับ
จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนให้มากขึ้น รวมทั้งการยกระดับต่อยอดขยายผลจากจากงานเดิมที่ได้
ด าเนินการมาแล้ว 

 ๑.๓ จัดท างบประ มาณในปี ๒๕๕๖ เพื่อขับเคลื่อนงานธนาคารสมองในลักษณะงบสมดุล (เป็นไป
ตามงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนในปีงบ ๒๕๕๖ จาก สศช .จ านวน ๒ ล้านบาท ไม่รวมงบ
บริหารจัดการของ มพท.)  

๒. ภายใต้แนวคิดหลักการ ดังกล่าวมีข้อเสนอแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๕๖ ครอบคลุม  ๒ แผนงาน
หลัก ได้แก่ แผนงานบริหารจัดการ มพท. วงเงิน ๙๙๖,๔๖๔ บาท และแผนงานธนาคารสมอง  วงเงิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก มพท. จ านวน ๒,๙๙๖,๔๖๔ บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๒.๑ แผนงานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และคา่สาธารณูปโภค เพื่อการด าเนินงานในปี ๒๕๕๖ จ านวน ๙๙๖,๔๖๔ บาท ตามรายละเอียด
ในเอกสารแนบท้ายวาระ 

๒.๒ แผนงานธนาคารสมอง  ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เพื่อการขับเคลื่อนงานใน ๓ งานหลัก  จ านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย  

(๑) การเสริมสร้างบทบาทและพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนา ในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น  (วงเงิน 
๒๐๐,๐๐๐บาท)  ครอบคลุม ๑) งานโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสานพลัง  
วุฒิอาสาร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใน แผนฯ ๑๑ มุ่งเน้นการยกระดับต่อยอด
ขยายผลในพื้นที่ ที่ สศช . ร่วมกับ  มพท . และวุฒิอาสาฯ ในจังหวัด/พ้ืนที่ ท่ีด าเนินการ
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ โดยในปี ๒๕๕๖ ด าเนินการใน พ้ืนที่ ๔ จังหวัด ๔ ภูมิภาค 
ด้วยการ ใช้บทบาทพลังวุฒิอาสา ฯ กระตุ้นให้เกิดการต่อยอด ขยายผลในชุมชนในพื้นที่
เป้าหมายให้มากขึ้น และสร้างความเชื่อมโยงการท างานร่วมกับท้องถิน่ และภาคีในพื้นที ่
๒) งานเชื่อมโยงบทบาทวุฒิอาสาฯ เสริมหนุน ร่วมพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และการพัฒนา
เด็กและเยาวชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานเชื่อมโยงบทบาทวุฒิ
อาสาฯ ในแต่ละจังหวัด เข้าร่วมกับ อปท . ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น ๓๐ แห่งใน ๓ ปี 
(๒๕๕๕-๒๕๕๘) เพือ่พัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง 
และร่วมให้ข้อคิดเห็น  ติดตามความก้าวหน้าการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการท าโครงงานของเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับภูมิสังคม
และวิถีชีวิต ใน ๔๐ โครงงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงให้ค าปรึกษา แนะน าต่อการด าเนิน
โครงการในพ้ืนที่ของสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  

(๒) การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ  ที่มีการ
รวมกลุ่มในจังหวัด กับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที ่(วงเงิน ๑,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท) ครอบคลุม 
๑) การมีเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ  มุ่งเสริมศักยภาพ



 ๘ 

วุฒิอาสาฯ ในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการรวมกลุ่มแล้ว แต่ยังขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ ได้น้อย/หรือที่สนใจแต่ยังไม่ได้เริ่ม เนื่องจากต้องการค าแนะน า  ต้องการความรู้ 
และการมีเวทีระดับภาค เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนิน งานของวุฒิอาสาฯ ใน
ภาคต่างๆ รวมทั้ง กทม . ให้สามารถท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย และร่วมกับภาคีอื่นๆ 
ในการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๒) การประสาน สนับสนุน 
และอ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิอาสาฯ  เพื่อช่วยสนับสนุนอ านวยความ
สะดวกในการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น กระตุ้นให้วุฒิอาสาฯ ได้
รวมกลุ่มกันขับเคลื่อนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๓) การสร้างองค์ความรู้  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานธนาคารสมอง  (วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) ครอบคลุม ๑) การศึกษารูปแบบ
และแนวทางก ารด าเนินงานของอาสา สมัครจากต่างประเทศ และภายในประเทศ  เช่น 
องค์กร IESC (International Executive Service Corps) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
องค์กร CESO (Canadian Executive Service Organization) ของประเทศแคนาดา 
และองค์กร JVC (Japan International Volunteer Center) ของประเทศญี่ปุ่น 
รวมทั้งกลุ่มองค์กรอาสาสมัครภายในประเทศหรือในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อน า
ความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่วุฒิอาสาฯ และ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ แนวทางการท างานของธนาคารสมองของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากขึ้น  ๒) การจัดท าสื่อเอกสารองค์ความรู้ และสื่อ
เผยแพร่ เกี่ยวกับผลงานของวุฒิอาสาฯ กรณีตัวอย่างต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงจัดท า
จุลสารข่าวธนาคารสมอง ราย ๔ เดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และเป็นสื่อกล าง
ในการติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
ธนาคารสมองสู่สาธารณชนผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสาธารณะ เช่น สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีทรูวิชั่น รวมทั้งการสื่อสารผ่านทางวุฒิอาสา
ท่ียังคงท าหน้าที่/งานในสื่อต่างๆ จ านวน ๑๙ ราย กระจายใน ๑๔ จังหวัด และ ๓) การ
ปรับปรุงฐานข้อมูลวุฒิอาสาฯ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานธนาคารสมอง
และวุฒิอาสาฯ  โดยด าเนินการปรับ ปรุงข้อมูลประวัติ ผลงาน ความเชี่ยวชาญของวุฒิ
อาสาฯ ให้ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งหารูปแบบและช่อง
ทางการเชิญชวนผู้เกษียณอายุจากภาครัฐภาคเอกชน ลงท ะเบียนเป็นวุฒิอาสา ฯ และ
ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ อย่างเป็น
ระบบ 

๒. ในการนี้  จึงเรียนเสนอขออนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ มพท . ในปี ๒๕๕๖ ครอบคลุม
งบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน ๒,๙๙๖,๔๖๔ บาท ประกอบด้วยแผนงาน บริหารจัดการ มพท. จ านวน 
๙๙๖,๔๖๔ บาท และแผนงานธนาคารสมอง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



 ๙ 

๓. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

๓.๑ รายละเอียดในแต่ละโครงการ ควรจัดท าในรูปแบบของระบบงบประมาณที่เป็นสากล โดยมวีัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผลผลิต และผลลัพธ ์ที่ชัดเจนเพ่ือ
ประโยชน์ใน การติดตามประเมินผล และตรวจสอบผลงาน จะท าให้สามารถ วัดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการใช้งบประมาณเชื่อมโยงไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย 

๓.๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ  มพท . ทางเว็ ปไซต์  ควรปรับปรุงเส้นทาง ท่ีจะเข้าถึงเว็ปไซต์  
มพท.ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

๔. มติคณะกรรมการฯ   : อนุมัติแผ นการด าเนินงานและงบประมาณ มพท . ปี ๒๕๕๖  ครอบคลุม
งบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน ๒,๙๙๖,๔๖๔ บาท ประกอบด้วยแผนงาน บริหารจัดการ มพท. จ านวน 
๙๙๖,๔๖๔ บาท และแผนงานธนาคารสมอง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มอบให้ฝ่ายเลขานุการน า
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินงานต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องอื่นๆ  

บัญชีเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานมูลนิธิพัฒนาไท 

๑. กรรมการและเหรัญญิก  เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อคณะกรรมการพิจารณา เรื่องบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง
ของพนักงานมูลนิธิพัฒนาไท  ซึ่ง มพท . ได้ก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน มพท .ภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการ มพท . ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ .ศ.๒๕๔๒  ในหมวด ๓ หมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ข้อ ๑๖-๑๘ ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑๖. อัตราเงินเดือนและค่าจ้างขั้นต้นในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจ า ซึ่ง
ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอื่นๆ และบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าจ้างให้ใช้
ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและบวกอีก ๑๐ % ของเงินเดือน ซึ่งอัตราค่าจ้างของ
พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวให้เลขาธิการเป็นผู้ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๗. พนักงานและลูกจ้างประจ าซึ่ งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งให้ได้รับอัตรา
เงินเดือนและค่าจ้างขั้นต้นของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น (อิงตามระบบข้าราชการพล
เรือน ) เว้นแต่ถ้าพนักงานและลูกจ้างนั้นมีประสบการณ์หรือความช านาญเป็นพิเศษ  
เลขาธิการจะพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้า งในอัตราที่สูงกว่า  ตามหลักเกณฑ์ที่
เลขาธิการก าหนด 

ข้อ ๑๘. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างประจ าปี  ให้เลขาธิการเป็นผู้สั่ง
เลื่อนโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ คุณภาพและปริมาณของงาน ความอุตสาหะ ความ
ประพฤติและการรักษาวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนด 

๒. ปัจจุบัน มพท . มีพนักงาน ๓ คน วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๔,๔๗๓ บาท นอกจากเงินเดือน
ค่าจ้างที่ได้รับแล้ว ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการมีมติให้ เงินเพิ่มพิเศษ
ช่วยเหลือค่าเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยตามสภาวะค่า ครองชีพที่เพ่ิมขึ้น ในอัตรา ๒,๐๐๐ 
บาท/เดือน ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปรับอัตรา



 ๑๐ 

ค่าจ้างส่งผลให้มีการปรับอัตราเงินเดื อนข้าราชการพลเรือนที่บรรจุใหม่ วุฒิปริญญาตรี เท่ากับ 
๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน จึงควรให้มีการทบทวนปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ และให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงาน มพท. ที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ข้อเสนอการปรับบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน มพท . จะยึดกรอบหลักการตามระเบียบ
คณะกรรมการ มพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๓ ขอ้ ๑๖-๑๘ โดยการปรับจะ
อิงระบบข้าราชการพลเรือน  ค านึงถึงผลกระทบ และ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงาน มพท .โดยมี
ข้อเสนอดังนี้ 

๓.๑ การปรับบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างประจ า มพท . เสนอขอความ
เห็นชอบในหลักการ เพ่ือด าเนินการภายใต้ฐานคิด  การก าหนดบัญชีเงินเดื อนและค่าจ้างขั้นต่ า
และสูงของพนักงาน มพท . และลูกจ้างประจ า ระดับปริญญาตรี ให้อิงกับบัญชีเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และบวกอีก ๑๐% ของเงินเดือน  โดยเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๑๖ ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงต าแหน่งพนักงาน มพท . ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน
วิชาการในต าแหน่งต่างๆ ของ มพท . อิงกับ ข้าราชการในต าแหน่งประเภทวิชาการ เท่านั้น 
(ระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ ซึ่งมีบัญชีเงินเดือนขั้นสูงของระดับช านาญการ เท่ากับ ๓๙,๖๓๐ 
บาท) จึงเสนอการปรับบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างระดับปริญญาตรีของพนักงาน มพท . ใน
อัตราเงินเดือนขั้นต่ าที่ ๑๖,๕๐๐ บาท และขั้นสูงที่ ๔๓,๖๐๐ บาท 

๓.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างประจ าปี เสนอขอปรับการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ มาอิงระบบราชการที่แบ่งการประเมินเป็น ๕ ระดับ โดย
เลขาธิการ มพท. เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘ ทั้งนี้ โดยที่การประเมินใน ๕ ระดับมีเกณฑ์ดังนี้ 
- ระดับดีเด่น (คะแนน ๘๒-๑๐๐ การเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓.๕-๖.๐) 
- ระดับดีมาก (คะแนน ๗๖-๘๑ การเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๒.๗๕-๓.๒๕) 
- ระดับดี (คะแนน ๗๐-๗๕ การเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๒.๐๐-๒.๕๐) 
- พอใช้ (คะแนน ๖๐-๗๙ การเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๒.๐๐-๒.๕๐) 
- ต้องปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่า ๖๐ การเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๐.๐๐) 

 ๓.๓ การพิจารณาผลกระทบ และความเป็นธรรมต่อพนักงาน มพท . ที่ปฏิบัติงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง เสนอขอความเห็นชอบการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน มพท . รวม ๓ ราย และ
การยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษช่วยเหลือค่าเดินทางแก่พนักงาน มพท . ตามมติคณะกรรมการ มพท . 
เมื่อปี ๒๕๕๑  รวมทั้งขอความเห็นชอบในหลักการของการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้ฐานคิด ที่ต้องปรับฐานเงิ นเดือนปัจจุบันของ พนักงาน มพท . รวม ๓ ราย 
ซึ่งเดิมมีฐานเงินเดือนอัตรา ๑๔,๔๗๓ บาท เข้าสู่บัญชีเงินเดือนและค่าจ้างที่ใช้อัตราเงินเดือน
ขั้นต่ า ๑๖,๕๐๐ บาท/เดือน และบวกเพิ่มค่าประสบการณ์อีก ๗ % จากฐานเงินเดือนตาม
บัญชีขั้นต่ า เนื่องจากพนักงาน มพท . ทั้ง ๓ คน ได้ปฏิบัติงานให้ มพท . มาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา ๙-๑๐ ปี ด้วยความรับผิดชอบ เกิดสัมฤทธิผลต่อการด าเนินงาน ดังนั้น ฐาน
เงินเดือนใหม่ของพนักงาน มพท. ทั้ง ๓ ราย จึงปรับเพิ่มเป็น ๑๗,๖๕๕ บาท  ซึ่งฐานเงินเดือน



 ๑๑ 

ที่ปรับใหม่นี้ มีจ านวนเงินมากกว่าเงินเดือนเดิมรวมเงินเพ่ิมพิ เศษช่วยเหลือค่าเดินทาง จึงเห็น
ควรยุติการด าเนินงาน ตามมติคณะกรรมการ มพท . เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
๒๕๕๑ กรณีการเพ่ิมเงินพิเศษช่วยเหลือค่าเดินทางแก่พนักงาน มพท . นับตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

  ส าหรับการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้อิงกับระบบราชการที่แบ่งการประเมินเป็น ๕ ระดับ และ
ใช้ค่าพิสัยของบัญชีเงินตามอัตราที่ปรับใหม่เป็นค่ากลาง/ฐานในการค านวณการเลื่อนเงินเดือน
ตามผลการปฏิบัติงาน (ค่าพิสัยค านวณจาก  ๔๓ ,๖๐๐-๑๖ ,๕๐๐=๒๗ ,๑๐๐ ) ซึ่งจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มพท . ในปี ๒๕๕๕ อยู่ในระดับดีเด่ น เลื่อนเงินเดือน
ในอัตราร้อยละ ๓.๕ (คิดเป็นเงิน ๙๔๙ บาท ค านวณจาก ๒๗,๐๐๐x๐.๐๓๕) จึงเห็นควรปรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน มพท . ทั้ง ๓ ราย เป็นเดือนละ ๑๘,๖๐๔ บาท นับตั้งแต่
วันท่ี ๑ มกราคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๔. ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

๔.๑ การพิจารณาเพ่ิมอัตรา เงินเดือนค่าจ้าง ควรพิจารณาอย่างยุติธรรมเป็นรายบุคคล ค านึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมาด้วย เพื่อไม่ให้มีความเหลื่อมล้ า 
และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับพนักงาน มพท.  

๔.๒ ควรต้องก าหนดหลักเกณฑ์และกรอบการพิจารณา ในการเลื่อนอัตร าเงินเดือนค่าจ้างของ
พนักงาน มพท. อย่างชัดเจนและโปร่งใส  มีแบบก าหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย
น ารูปแบบของ ราชการ  มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาเลื่อนอัตรา
เงินเดือน ค่าจ้าง ของพนักงาน มพท. 

๕. มติคณะกรรมการฯ  : เห็นชอบในหลักการ ๑) ให้ปรับบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ มพท . 
โดยก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า ขั้นสูงของพนักงาน มพพ . ในระดับปริญญาตรีใช้อัตราที่อิงตามบัญชี
เงินเดือนข้าราชการพลเรือน และบวกเพิ่ม ๑๐ % ของเงินเดือนทั้งในขั้นต่ าและสูง  เทียบเคียงกับระดับ
ช านาญการ โดยมีบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างระดับปริญญาตรีของพนักงาน มพท. ในอัตราเงินเดือนขั้นต่ า
ท่ี ๑๖,๕๐๐ บาท และอัตราเงินเดือนขั้นสูงที่ ๔๓,๖๐๐ บาท  ๒) ให้ปรับใช้การประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ มพท . มาอิงระบบราชการที่แบ่งการประเมินเป็น ๕ ระดับ และ ๓) การปรับฐาน
เงินเดือนของเจ้าหนา้ที่ มพท. ทั้ง ๓ รายให้สอดรับตามบัญชีเงินเดือนใหม ่๔) ให้ยุติการด าเนินงานตาม
มติคณะกรรมการ มพท . กรณีการเพิ่มเงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๕)
เห็นชอบในหลักการการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ของเจ้าหน้าที ่มพท. ทั้ง 
๓ ราย โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ไปจัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  โดยน า
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

    นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 
นางสาวปราณี ขวัญเกิด       กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


