
รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้อง ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

              

              

กรรมการทีเ่ข้าประชุม  

๑. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช  รองประธานกรรมการ 

     (ท าหน้าที่ประธานการประชุม) 
๒. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ ์ กรรมการ 
๓. นายพายัพ พยอมยนต์ กรรมการ 
๔. นายอ านาจ สอนอิ่มสาตร์ กรรมการ 
๕. นายวิลาศ โลหิตกุล  กรรมการ 

แทน นายมีชัย วีระไวทยะ 
๖. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ 
๗. นางสุวรรณี ค ามั่น  กรรมการและเลขาธิการ 
๘. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการและเหรัญญิก 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาและกรรมการทีล่าประชุม 

๑. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ 
๓. นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม กรรมการ 
๔. นายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวธัญรส  สงวนหงษ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๒. นางวิภาวดี  ชวนบุญ  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๓. นางเพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๔. นางสาวศรี  ศรีงาม ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๕. นายปรีชา  ไวยะวงษ์ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 



 ๒ 

๖. นายบุญลือ  เดชานีรนาท ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๗. นางรุ่งนภา เพ็ชรพรหมศร ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๘. นางสาวอนุรี กระจ่างยุทธ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๙. นางนีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๐. นางสาวชนกสุดา เอี่ยมบริสุทธิ์ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๑.  นายธีรันดร โชติวรรณ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๒. นายสบาย สายจันดา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๓. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๔. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า ประธานกรรมก าร (นายอาคม     
เติมพิทยาไพสิฐ ) มีภารกิจด่วน และมอบหมายให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมแทน รวมทั้งกล่าวขอบคุณกรรมการที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้เลื่อนการ
ประชุมมาจากเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ๒๕๕๖  
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๑. กรรมการและเลขาธิการ น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๖ 
วันพธุที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ซึ่งแจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๖   

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๖ 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุม ว่า  สืบเนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการ  
มูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบ  
แผนการขับเคลื่อนงาน มพท . ปี ๒๕๕๖ ภายใต้วงเงินงบประ มาณจ านวน ๒,๙๙๖ ,๔๖๔ บาท 
ครอบคลุม ๒ แผนงาน ประกอบด้วย ๑) แผนงานบริหา รจัดการ มพท . จ านวน ๙๙๖,๔๖๔ บาท  
และ ๒) แผนงานธนาคารสมอง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 



 ๓ 

๑.๑ บริหารจัดการ มพท . มีการเบิกจ่ายจ านวน ๗๑๗,๓๕๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐ ของ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยได้ด าเ นินงาน/กิจกรรม ดังนี้ การเป็นผู้ประสานงานส าหรับ
จัดการประชุมคณะกรรมการ จัดท ารายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ จัดท ารายงาน
สถานะงบการเงิน เป็นฝ่ายสนับสนุนและดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมทั้งจัดท าบัญชีงาน
ธนาคารสมอง และประสานสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่าง  ๆและติดต่อประสานงาน
หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ
ข้อบังคับต่างๆ ของมูลนิธิฯ เป็นต้น 

๑.๒ งานธนาคารสมอง มีการเบิกจ่ายจ านวน ๑,๑๓๖,๐๑๐.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘ ของ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การด าเนินงานธนาคารสมอง แบ่งเป็น  

๑.๒.๑ การเสริมสร้างศักยภาพและประสานพลังวุฒิอาสาฯ ร่วมขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาในแผนฯ ๑๑ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน /ท้องถิ่น โดยเน้นการต่อยอดขยายผล
ในพ้ืนที่ที่ สศช. ด าเนินการร่วมกับวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และเปิดพ้ืนที่ใหม่ในจังหวัด
ที่วุฒิอาสาฯ  มีการรวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และชุมชนต้องมีความพร้อม  ซึ่ง 
วุฒิอาสาฯ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานใน ๒๐ ชุมชน /พ้ืนที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จ .เชียงราย 
อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ในประเด็น
การอบรมฝีมือแรงงานในด้านต่างๆ ให้มีความสามารถ ทักษะ และมาตรฐานที่สูงขึ้น ยุทธศาสตร์
การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  อาทิ การอบรมภาษา
ให้กับชุมชนเพื่ อการสื่อสารเบื้องต้น ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เช่น การสนับสนุน
การท าการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาการประกอบอาชีพเสริมของชุมชน สร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ และ ยุทธศาสตร์ก ารเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  เช่น โครงการอุทยานบึงบัว จังหวัดอุบลราชธานี ครัวเรือนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวชีววิถี และการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เป็นต้น 

๑.๒.๒ การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างา นของวุฒิอาสาฯ ที่มีการ
รวมกลุ่มในจังหวัด กับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที ่ โดยการ  (๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
เสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ระดับภาค” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศา สตร์การพัฒนาประเทศ ให้  
วุฒิอาสาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มกัน และร่วมกับภาคีการพัฒนา
ในพ้ืนที่ /ชุมชน /ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินการจัดประชุม     
๔ ภาค ๕ ครั้ง ครั้งแรก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ .อุบลราช ธานี ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง              
จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ จ .นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ จ .เชียงใหม่ และ ครั้งที่ ๕ 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  ๑,๑๖๐ คน ซึ่งวุฒิอาสาฯ ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการท างานแบบ
ปัจเจกบุคคล มีการประสานการท างานกับหน่วยงานที่ตนเองรู้จัก คุ้นเคย แล้วจึงขยายผลเป็นการ
รวมกลุ่ม โดยมีแนวทางการเชื่อมโยงกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับ
จังหวัด ประสานเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ การเข้าไปแนะน าตัว /ช่วยงาน /จัดท า
และพัฒนาโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากภาครัฐและเอกชน และเผยแพร่



 ๔ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และแนวทางสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดและ ระหว่างจังหวัด/
ภาค โดยการพัฒนาองค์กรภายใน มีประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง จัดท าท าเนียบ  
วุฒิอาสาฯ ในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมกับวุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่น การสื่อสารผ่าน Social network ต่างๆ 
และจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับภาคทุกปี และ ๒) การประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ในการท างานของวุฒิอาสาฯ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด ปีละ 
๓ ครั้ง เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้รวมกลุ่มกันขับเคลื่อนการท าง านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้
สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปแล้ว จ านวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สงขลา พัทลุง ราชบุรี เพชรบุรี และนนทบุรี   

๑.๒.๓ การสร้างองค์ความรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  โดยการจัดท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  การจัดท าจุลสารธนาคารสมอง ราย ๔ เดือน 
ประจ าเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ แล ะเป็น  
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ การปรับปรุงฐานข้อมูลวุฒิอาสาฯ ให้
ทันสมัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง ทางเว็บไซต์ธนาคารสมอง 
(http://brainbank.nesdb.go.th) และ Facebook  

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

 ๒.๑ การขับ เคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ควร เป็นการเคลื่อนงาน ในเชิงพ้ืนที่  (Area Base)  
เนื่องจากขณะนี้ มีการขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศไทย โดยให้ชุมชน /ท้องถิ่น /จังหวัด
จัดการตนเอง เมื่อพื้นที่จัดการตนเองก็จะมีการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ /
ความถนัด /ประสบการณ์ในพื้นที่มาช่วยงาน ซึ่งวุฒิอาสาฯ สามารถเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย
การท างานในระดับพื้นทีไ่ด้ 

๒.๒ มูลนิธิพัฒนาไทควรใช้ จุดแข็งที่มีความใกล้ชิดกับ  สศช. ซึ่งเป็นองค์กร ระดับนโยบาย  ควร
เชื่อมโยงการท างานในลักษณะภาคีขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน  

๒.๓ มูลนิธิฯ ควรศึกษาการขอสัมปทานสถานีโทรทัศน์เป็นของตนเอง เนื่องจากวุฒิอาสาฯ ที่มีอยู่
ทั่วประเทศมีความรู้และประสบการณ์ ในหลากหลายสาขา ซึ่งสามารถน าเอาวิชาการมา
เผยแพร่สู่สาธารณะที่น าไปปฎิบัติจริงได้ หรืออาจจะประสานกับมูลนิธิสัมมาชีพหรือเคเบิล
ทีวีในการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ของวุฒิอาสาฯ ซึ่งมูลนิธิฯ จะต้องจัดท าเป็น
วีดีทัศน์ที่พร้อมจะเผยแพร่ให้เขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สารที่จะเผยแพร่นั้นควรมีสาระที่
น่าสนใจ มีเสน่ห์และจับใจคน ท าให้สื่อต่างๆ อยากที่จะเผยแพร่ต่อ  

๓. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๖ โดยใหน้ าความเห็นของคณะกรรมการ 
ไปประกอบการด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  รายงานสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุม ถึงสถานะการเงินของ มพท . ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๖ ประกอบด้วย  รายรับ จ านวน ๔,๔๖๘,๑๙๐.๘๗ บาท แบ่งเป็น  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
๒,๔๖๘,๐๔๖.๑๗ บาท เงินบริจาค ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายได้อื่น ๑๔๔.๗๐ บาท รายจ่าย   



 ๕ 

ค่าบริหารจัดการและงานธนาคารสมอง จ านวน  ๑,๘๕๓,๓๖๕.๙๘ บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย 
๒,๖๑๔,๘๒๔.๘๙ บาท คงเหลือเงินที่รวมกับยอดคงเหลือยกมา (ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จ านวน 
๗๑,๓๖๕,๕๔๒.๘๒ บาท) จ านวนทั้งสิ้น ๗๓,๙๘๐,๓๖๗.๗๑ บาท 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  ขอให้ฝ่ายเลขานุการศึกษากฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร           
สาธารณกุศล ในเรื่องข้อก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการบริหารจัดการ และรายรับของมูลนิธิฯ 

๓. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ โดยให้น าความเห็นของคณะกรรมการไปประกอบการด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔  กรอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๗ 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุม ถึงกรอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๗ 
โดยมี หลักการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง  คือยึดมั่นในบทบาทของวุฒิอาสาฯ มิใช่ผู้ลง
ไปปฏิบัติงานแทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  หรือปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกับหน่วยงานปกติ  แต่เป็นการน า
ปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการท างาน มาช่วยเสริมหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ส่งเสริมกระบวนการท างานของวุฒิอาสาฯ เน้นให้คนใน
ชุมชนเป็นผู้คิด หาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยวุฒิอาสาฯ เป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยง และ 
ใช้พลังปัญญาของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัด/เชิงประเด็น ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ และ
การน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน และ 
หลักการจัดท าแผนงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ  คือเน้นความ
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ การน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงการท างาน
กับภาคีการพัฒนาในท้องถิ่น และการติดตามผลให้มากขึ้น ควบคู่กับงานเชิงรุกในการยกระดับต่อ
ยอดขยายผลจากฐานเดิมเชื่อมโยงการท างานของวุฒิอาสาฯ จังหวัด กับวุฒิอาสาฯ เชิงประเด็น และ
ภาคีการพัฒนาในเรื่องส าคัญๆ และจัดท างบประมาณการขับเคลื่อนงานธนาคารสมองในลักษณะงบ
สมดุลตามที่ได้รับงบเงินอุดหนุนจาก สศช. จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

กรอบแผนด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้น ๓,๑๒๒ ,๐๖๔ บาท ครอบคลุม
แผนงานหลัก ๒ ด้าน ได้แก่ แผนงานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท  จ านวน ๑,๑๒๒,๐๖๔ บาท 
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค แผนงานธนาคารสมอง 
จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครอบคลุม 

๑.๑  งานการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ งานขับเคลื่อน /ติดตาม การน าใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ื อพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการ
ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่เดิม ที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖  กระตุ้นให้เกิด
การต่อยอดและขยายผล ด้วยการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและยุทธศาสตร์
จังหวัด และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่นั้นๆ ควบคู่ไปกับงานเชิงรุกที่จะยกระดับต่อยอดขยายผลจากฐานงานเดิม และการ



 ๖ 

เคลื่อนงานเชิงประเด็นที่จะสามารถเชื่อมโยง การเรียนรู้ของวุฒิอาสาฯ จังหวัด กับวุฒิอาสาฯ   
เชิงประเดน็และงานเชื่อมโยงบทบาทวุฒิอาสาฯ ร่วมหนุนเสริมการพัฒนาท้องถิ่น /ชุมชน โดย
การประสานเชื่อมโยงบทบาทของวุฒิอาสาฯ  ในจังหวัดที่เข้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปี ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ มพพ. ก าลังขับเคลื่อนด าเนินการ  

๑.๒  งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับภาคีการ
พัฒนาในพ้ืนที่  ได้แก่ การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับประเทศ เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
ธนาคารสมองสู่สาธารณะ การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
สื่อสารมวลชน เพื่อร่วมกันวางแผน ก าหนดแนวทางการท างาน และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาท องค์ความรู้ และผลการด าเนินงานของวุฒิอาสาฯ ไปยังสาธารณชน ให้
กว้างขวางและต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทันสมัย และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ภาคีการพัฒนาได้ตรงขึ้น และการประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ในการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น  เพ่ือให้วุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด
และเชิงประเด็นได้มีการรวมกลุ่มกัน ขับเคลื่อนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๓  งานสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง โดยการประมวลตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรมจากการเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัดต่างๆ  ด้วยการรวบรวมกรณีตัวอย่าง
ความส าเร็จในรูปแบบ/ประเด็นต่างๆ ที่วุฒิอาสาฯ ด าเนินการเป็นรูปธรรม  การจัดท าเอกสาร
องค์ความรู้และสื่อเผยแพร่ โดยการจัดพิมพ์ เอกสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และธนาคารสมองและการจัดท าผลงานของวุฒิอาสาฯ กรณีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการ
จัดท าจุลสาร ธนาคารสมองราย ๔ เดือน และการปรับปรุงฐานข้อมูล ผลงาน องค์ความรู้ วุฒิ
อาสาฯ ให้เป็นระบบ ปรับปรุงท าเนียบวุฒิอาสาฯ ให้เป็นปัจจุบัน มีความทันสมัยและง่ายต่อ
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล  

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  
๒.๑ การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ควร ด าเนินการในลักษณะ  Area Base เชื่อมโยงชุมชน

เข้มแข็งโดยสนับสนุนการด าเนินการในเรื่องที่ชุมชนต้องการ เลือกพื้นที่ด าเนินการในแต่ละภาค 
ซึ่งวุฒิอาสาฯ ควรเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย เสริมกระบวนการ
จัดการร่วมกันของชุมชน และน าตัวอย่างความส าเร็จและกระบวนการเรียนรู้ มาเผยแพร่ ให้
กว้างขวางต่อไป  การขยายและเสริม สร้าง เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ท าให้เกิด เศรษฐกิจพอเพียง
ตามมา 

๒.๒ พันธกิจของ มพท . คือการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาประเทศไทย  ทั้งรัฐ เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น และโยงไปสู่การสนับสนุนเชิงนโยบาย วุฒิอาสาฯ ควรด าเนินงานในลักษณะเชื่อมโยง
เครือข่ายและเรียนรู้ร่วมกัน ถ้ามีประเด็นที่เ ชื่อมโยงไปสู่นโยบายได้ก็ให้เชื่อมโยง  ภาคีการ
พัฒนาในระดับพื้นที่ควร ครอบคลุม ภาคเอกชน ซึ่ง ปัจจุบันได้มีการด าเนินธุรกิจเพื่อชุมชน /
สังคมเพิ่มมากขึ้น  

๒.๓ งบประมาณในการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบการด าเนินการตามแผนงาน ควรมีความยืดหยุ่น โดย
ขอให้ประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 ๗ 

๒.๔ มพท. ควรเชื่อมโยงองค์ความรู้และแผนการด าเนินงานต่างๆ กับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (มพพ.) โดยขอให้จัดท าแผนภาพการเชื่อมโยงงาน
ของ มพท. มพพ. สศช. และ สสส. เพื่อให้เห็นภาพรวมการเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากขึ้น 

๒.๕ ควรจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ วิธีการ หรือ
เทคนิคที่ใช้ได้ผลจริง ของวุฒิอาสาฯ ที่โดดเด่น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับพื้นที่ โดย  
แยกเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ของความเชี่ยวชาญ  หรือรายจั งหวัดในแต่ละภูมิภาค  เพื่อง่ายต่อ  
การค้นหา และภาคีเครือข่ายแต่ละชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

๒.๖ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ควรท ากรอบยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม และบทบาทของ วุฒิอาสา ฯ จะเข้าไปเชื่อมโย งหรือ
ท างานอย่างไร 

๓. มติคณะกรรมการฯ : เห็นชอบตามกรอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๗ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นของคณะกรรมการไปด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองอื่น ๆ การแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ ๙ การเงิน 

๑. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๕๖ จะ
ขอแก้ไขข้อบังคับเดิมของ มพท. หมวดที่ ๙ การเงิน ข้อ ๓๓ แต่คณะกรรมการมาประชุมไม่ครบ ๓ ใน ๔ 
จึงขอเลื่อนมาครั้งนี้ และการประชุมในวันนี้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพียง ๘ ท่าน ซึ่งไม่ครบ ๓ 
ใน ๔ จึงขอเลื่อนการน าเสนอวาระนี้ไปคราวต่อไป 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อบังคับหมวดที่ ๙ เรื่องการเงิน และ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  ข้อใดที่ เปิดไว้ส าหรับการน าเงินไปลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารทาง
การเงินอื่นๆ  

๓. มตคิณะกรรมการฯ  :  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อบังคับ หมวด ๙ เรื่องการเงิน และใหน้ าเรื่อง
การแก้ไขข้อบังคับ มพท. หมวด ๙ การเงิน ไปเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 
       นางสาวธัญรส สงวนหงษ ์    นางสุวรรณี ค ามั่น 

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ        กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
รักษาการ ผอ.ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ผู้จดรายงานการประชุม   


