
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ 
มูลนิธิพัฒนาไท 

วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๔ ชั้น ๑  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

              

              

กรรมการทีเ่ข้าประชุม  

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ 

๒. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ ์ กรรมการ 
๔. นายพายัพ พยอมยนต์ กรรมการ 
๕. นายอ านาจ สอนอิ่มสาตร์ กรรมการ 
๖. นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการ 

แทน นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม 
๗. นายวิลาศ โลหิตกุล  กรรมการ 

แทน นายมีชัย วีระไวทยะ 
๘. นายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ 
๙. นางสุวรรณี ค ามั่น  กรรมการและเลขาธิการ 
๑๐. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการและเหรัญญิก 

ที่ปรึกษาและกรรมการทีล่าประชุม 

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวธัญรส  สงวนหงษ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๒. นางปาริชาต  เทพอารักษ์  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๓. นางวิภาวดี  ชวนบุญ  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๔. นางเพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๕. นางสาวศรี  ศรีงาม ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 



 ๒ 

๖. นายปรีชา  ไวยะวงษ์ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๗. นายบุญลือ  เดชานีรนาท ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๘. นางสาวศุภลักษณ์ จรุงกิจอนันต์ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๙. นางสาวอนุรี กระจ่างยุทธ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๐. นางนีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๑. นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สศช. 
๑๒. นางสาวชนกสุดา เอี่ยมบริสุทธิ์ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๓. นายธีรันดร โชติวรรณ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๔. นายสบาย สายจันดา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๕. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๖. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  ประธานกรรมการ  กล่าวขอบคุณกรรมการที่ กรุณาสละเวลามา ร่วม

ประชุมในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ มูลนิธิพัฒนาไท  ซึ่งตามข้อบังคับ
มูลนิธิต้องจัดขึ้นให้มีการประชุม ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อรับรองงบการเงินมูลนิธิประจ าปี ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อ
พิจารณา  

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันพฤหสับดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 

๑. กรรมการและ เลขาธิการ  น าเสนอ ต่อที่ประชุมเรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  
พัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗  ซึ่งแจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่าน
รับรองรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว โดย ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอเสนอคณะกรรมการ ฯ  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมลูนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ระยะ ๗ เดือน 
(มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมถึงการบริหารการเงิน และสถานะการเงินของ มพท . 
ณ วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย รายรับ จ านวน ๒,๙๖๙,๓๒๔.๕๐ บาท 
แบ่งเป็น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๙๖๙ ,๓๒๔ .๕๐ บาท  และเงินบริจาค ๒,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท 



 ๓ 

รายจ่าย ค่าบริหารจัดการและงานธนาคารสมอง จ านวน  ๕๒๒,๒๑๐.๑๐ บาท คงเหลือเงินที่รวม
กับยอดคงเหลือยกมา ณ ๑ ม.ค.๕๗ (จ านวน ๗๓,๙๘๒,๑๖๗.๗๑) ทั้งสิ้น ๗๖,๔๒๗,๒๘๒.๑๑ บาท 
โดยน า เงินไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ต่างๆ ในบัญชี มพท . จ านวน ๕๓,๑๔๓ ,๔๖๖ .๘๔ บาท 
และบัญชี มพท.งานธนาคารสมอง จ านวน ๒๓,๒๘๕,๘๑๕.๒๗ บาท 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :   

๒.๑ ขอให้พิจารณาดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่ง
ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๒๕ 

๒.๒ ควรศึกษาข้อบังคับเกี่ยวกับสัดส่วนรายรับและรายจ่ายของมูลนิธิฯ และต้องบริหารจัดการ 
รายรับและรายจ่ายให้สมดุลกัน เพ่ือจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป 

๓. มติคณะกรรมการ ฯ  :  รับทราบผลรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ระยะ ๗ เดือน
(มกราคม –  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ) โดยน าความเห็นของคณะกรรมการไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  รายงานประจ าปี ๒๕๕๖ 
๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดรายงานประจ าปี ๒๕๕๖ เพื่อรายงาน

ต่อกระทรวงมหาดไทย ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นประจ าทุกปี โดยเนื้อหา
สาระประกอบด้วย ๓ ส่วน  

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของมูลนิธิพัฒนาไท  ประกอบด้วย การจัดตั้งมูลนิธิ  วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท โครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานของ มพท .ปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย  ๑) งานธนาคารสมอง  มี ๓ 
แผนงานหลัก ได้แก่ งานเสริมสร้างบทบาทและพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคี
การพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ท้องถิ่น งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ ที่มีการ
รวมกลุ่มในจังหวัด กับภาคีการพัฒนาในพื้นที่  และ งาน การสร้างองค์ความรู้ การ
เผยแพร่ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานธนาคารสมอง  งานบริหารจัดการมูลนิธิ
พัฒนาไท  โดยการประสานงานการประชุมคณะกรรมการ  มพท . จัดท ารายงานการ
ประชุม  มพท . และสถานะง บการเงินของมูลนิธิ เป็นฝ่ายสนับสนุนงานธนาคารสมอง 
และติดต่อประสานงานกับ สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และหน่วยงาน
ภายนอก  

ส่วนที่ ๓ รายงานงบการเงิน ปี ๒๕๕๖ ของมูลนิธิพัฒนาไท งบดุล ได้แกส่ินทรัพย ์เท่ากับหนี้สินและ
ทุนสะสม จ านวน ๗๔,๐๓๐,๐๒๗.๗๙ บาท  งบรายได้และค่าใช้จ่าย มีรายได้ทั้งสิ้น 
๔,๔๖๘,๘๘๘.๔๐ บาท ค่าใช้จ่าย จ านวน ๑,๘๗๙,๖๔๒.๔๔ บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 
จ านวน ๒,๕๘๙,๒๔๕.๙๖ บาท 

 



 ๔ 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :   

๒.๑ ควรมีการนบัจ านวนผู้ที่เข้าชมเว็ปไซต์และเฟซบุ๊คของมูลนิธิพัฒนาไทและธนาคารสมอง และ
ควรมีการสื่อสาร ๒ ทาง ระหว่างผู้เข้าชมและผู้ดูแลเว็ปไซต์และเฟซบุ๊ค เพื่อน ามาวิเคราะห์
และปรับปรุงเนื้อหาสาระและช่องทางที่จะเผยแพร่ต่อไป 

๒.๒ ควรเพ่ิมศักยภาพของวุฒิอาสาฯ ในด้านการสื่อสารออน ไลน์หรือ Social Media เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและติดต่อสื่อสารกับวุฒิอาสาฯ และเครือข่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น 

๒.๓ ปัจจุบันสื่อส่วนใหญ่จะเป็นเชิงพาณิชย์ ขณะที่สื่อสร้างสรรค์ยังมีน้อยมาก จึงควรมีการปฏิรูป
สื่อในเชิงเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ข้อเท็ จจริง และการปลูกฝังค่านิยมและ
จิตส านึก นอกจากนี้ สศช . ควรสานต่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development 
Communication) ในรูปของการประชาสัมพันธ์ ทั้งงานธนาคารสมอง และงานอื่นๆ ของ 
สศช. ผ่านสื่อต่างๆ 

๒.๔ การประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองและผลงานของวุฒิอาสาฯ นั้น ควรน าโครงการที่ประสบ
ผลส าเร็จ วิเคราะหป์ัจจัยความส าเร็จ น ามาถ่ายทอดและเผยแพร่ ผ่านสื่อต่างๆ ที่เป็น mass 
อาจหาบุคคลภายนอก  ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยวางแผนการประชาสัมพันธ์  สร้าง
จินตนาการที่แทรกด้วยวิชาการในงานธนาคารสมอง โดยมอบถ้วยหรือโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะ 

๒.๕ มพท. ควรจัดประกวดการจัดท าสารคดีในเชิงสร้างสรรค์ หรือการจ้างหน่วยงาน หรือบริษัทมา
จัดท าสื่อ โดย มพท. จะท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ (Regulator) ผู้สนับสนุน (Support) 
และผู้ก ากับ (Monitor) แต่ไม่ใช่ผู้ลงมือปฏิบัติเอง (Operator) 

๓. มติคณะกรรมการฯ   :  รับทราบ  รายงานประจ าปี ๒๕๕๖  และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน า
ความเห็นของคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในช่วง ๗ เดือนของปี ๒๕๕๗ 
 (มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงาน ความก้าวหน้า การด าเนินงาน ในช่วง ๗ เดือนของปี ๒๕๕๗  
(มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗) ดังนี้ 

๑.๑ งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท มีการเบิกจ่ายจ านวน ๔๕๑,๒๙๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

๑.๒ งานธนาคารสมอง  มีการเบิกจ่ายจ านวน ๗๐ ,๙๑๘ .๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๔ ของ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การด าเนินงานธนาคารสมอง แบ่งเป็น ๓ งาน ได้แก่ ๑) งานการน า
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน โดยติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที่เดิมที่วุฒิอาสาฯ มีการรวมกลุ่มกัน
ด าเนินงาน ๗ จังหวัด ได้แก่ จ .นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา อุบลราชธานี นครราชสีมา  
และเพชรบุรี รวมทั้งพื้นที่ใหม่อีก ๒ จังหวัด คือ สระบุรีและชัยนาท วุฒิอาสาฯ ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
วุฒิอาสาฯ กลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรมโดยประสานวิทยาลัยสารพัดช่าง ในการจัดอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับวุฒิอาสาฯ  และวุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ    อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง  



 ๕ 

ลายครามตามไปดูอาหารโรงเรียน ๒) งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างาน
ของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ได้แก่ การประสานเชื่อมโยงการท างาน
ของวุฒิอาสาฯ จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินการ ภายใต้ “โครงการ
พัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์  และ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด เพ่ือระดมความคิดเห็น วางแผน
และติดตามการขับเคลื่อนงานของ กลุ่ม และการประสานอ านวยความสะดวกการจัดประชุม 
วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี  และ ๓) งานสร้างองค์ความรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน  
ธนาคารสมองการจัดท าจุลสารธนาคารสมองราย ๔ เดือน คือ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และ
ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๗  และการปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซด์ธนาคารสมอง 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :   

ควรศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศก าหนดให้เป็นองค์ก ารหรือสถานสาธารณกุศล ซึ่งได้
ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับองค์การที่ได้ รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล ซึ่งหากไม่  
ด าเนินการตามโดยไม่มีเหตุผลอันควรอาจถูกเพิกถอนประกาศ  โดยมีประเด็นเรื่องรายจ่ายของ  
สถานสาธารณกุศล  เป็นรายจ่ายเพื่อการกุ ศลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของรายจ่ายทั้งสิ้นในรอบปี   
หรือโดยเฉลี่ย ๓ ปี ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของค่า ใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้น  เพื่อให้สัดส่วนค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มพท. ควรด าเนินการในลักษณะ contact out เป็นราย
โครงการให้กับวุฒิอาสาฯ หรือสถาบันการศึกษา 

๓. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ โดยน าความเห็นของคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจ าปี ๒๕๕๖ 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๑. กรรมการและเหรัญญิก รายงานต่อที่ประชุมถึง งบการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ประจ าปี ๒๕๕๖  
ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง งบการเงิน มูลนิธิพัฒนาไท ประจ าปี 
๒๕๕๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ )  โดย งบดุล   ประกอบด้วย  
สินทรัพย์ ทั้งสิ้น ๗๔,๐๓๐,๐๒๗.๗๙ บาท ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน  จ านวน ๗๓,๙๘๒,๑๖๗.๗๑ 
บาท ประกอบด้วย เงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด จ านวน ๑,๙๑๓,๒๘๕.๓๙ บาท เงินลงทุน
ชั่วคราว จ านวน ๗๒,๐๖๘,๘๘๒.๓๒ บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
จ านวน ๔๗ ,๘๖๐ .๐๘ บาท  หน้ีสินและทุนสะสม  รวมทั้งสิ้น ๗๔ ,๐๓๐ ,๐๒๗ .๗๙ บาท  ได้แก่  
หนี้สินหมุนเวียน จ านวน ๑๓,๘๐๐ บาท และทุนสะสม จ านวน ๗๔,๐๑๖,๒๒๗.๗๙ บาท ส าหรับ 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย   รายรับ  ทั้งสิ้น ๔ ,๔๖๘ ,๘๘๘ .๔๐ บาท  และ  รายจ่าย  ทั้งสิ้น 
๑,๘๗๙ ,๖๔๒ .๔๔ บาท มีรายรับสูงกว่า รายจ่าย จ านวน ๒,๕๘๙ ,๒๔๕ .๙๖ บาท และขอความ
เห็นชอบให้ บริษัท เอส บี ออดิติ้ง เซอร์วิส จ ากัด โดย นางสาวศรีพร  พุทธาวุฒิไกร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลข ท่ี ๒๘๘๐ ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจ าปี ๒๕๕๖  ให้กับ
มูลนิธิฯ ในอัตราค่าสอบบัญชี ๑๒,๐๐๐ บาท 



 ๖ 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  
ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิเรื่องการรับรองงบการเงินอย่างเคร่งครัด 
เนื่องจากจะต้องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ แห่งคือ กระทรวงมหาดไทย และกรมสรรพากร 

๓. มติคณะกรรมการฯ  : รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจ าปี  ๒๕๕๖  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๖ และเห็นชอบให้จ้างบริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จ ากัด โดย นางสาวศรีพร พุทธาวุฒิไกร  
ท าการตรวจสอบและรับรอง งบการเงินประจ าปี ๒๕๕๗  ให้กับมูลนิธิฯ ในอัตราค่าสอบบัญชี 
๑๒,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  แผนการด าเนินงานในช่วงคร่ึงหลังปี ๒๕๕๗ 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงาน แผนการด าเนินงาน ในช่วงครึ่งหลังปี ๒๕๕๗ โดยเน้นความ
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ การน า ใช้ปรัชญาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
เชื่อมโยงการท างานภาคีกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิอาสาฯ 
จังหวัดกับ วุฒิอาสาฯ เชิงประเด็น และการติดตามความก้าวหน้าและต่อยอดขยายผลการท างาน
ในพ้ืนที่เดิม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย  

๑.๑ งานการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ได้แก่ งานติดตามขับเคลื่อนการน าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จ .สุรินทร์ 
กาญจนบุรี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และเชียงราย และการเชื่อมโยงบทบาทวุฒิอาสา
ฯ ในการหนุนเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น /ชุมชน ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ซึ่งจะ
ด าเนินการในจังหวัดที่เหลืออีก ๘ จังหวั ด ได้แก่ จ .เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย ยโสธร 
ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี จันทบุรี และสมุทรสงคราม 

๑.๒ งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับภาคี  
การพัฒนาในพ้ืนที่ ครอบคลุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาฯ กับ การ
ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง เพ่ือการเผยแพร่ขยายผล ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ
ระดมความคิดเห็นของวุฒิอาสาฯ ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน การ
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันหารูปแบบ แนวทางการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองระดับจังหวัด 
การสร้างและขยายเครือข่ายการท างานของวุฒิอาสาฯ ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประสาน 
ความร่วมมือขยายไปยังเครือข่ายอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทธนาคารสมองและ
ผลงานของวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องผ่านทางสื่อต่าง  ๆ
มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ คน ใช้เวลาในการประชุ ม ๑ วัน ในช่วงต้นเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ และ การประสาน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิอาสาฯ
ระดับจังหวัดและเชิงประเด็น  โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับ
จังหวัด ปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง การประสานวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในการจัดอบรมหลักสูตร



 ๗ 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่วุฒิอาสาฯ  กรุงเทพมหานคร และการประสานและอ านวยความ
สะดวกการจัดประชุมให้กับวุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ ในการจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ลายครามตามไปดูอาหาร
โรงเรียน” ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

๑.๓ งานสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง  ได้แก่ การจัดท าสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดท าจุลสารธนาคารสมองราย ๔ เดือนในปี ๒๕๕๗ จ านวน 
๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โดยจะน าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับการติดตาม
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ที่หลากหลายและประชาคมอาเซียน และฉบับ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จะเน้นเนื้อหาสาระในเรื่องการพัฒนาคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จากการ
ประชุมประจ าปี ๒๕๕๗ ของ สศช. และการปรับปรุงฐานข้อมูลวุฒิอาสาฯ โดยการจัดท าและ
ส่งแบบ ส ารวจข้อมูลส่วนบุคคลไป ยังวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ และน ามาปรับปรุงแก้ไขใน
ฐานข้อมูลวุฒิอาสาฯ ให้เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ภาคีการพัฒนา หน่วยงาน
ต่างๆ และผู้ขอรับความช่วยเหลือมีความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

๒.๑ การขับเคลื่อนงานของมูลนิธิพัฒนาไท ควรด าเนินการตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ของ
มูลนิธิคือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยให้วุฒิอาสาฯ 
เป็นผู้ผลักดันการขับเคลื่อน 

๒.๒ การประชาสัมพันธ์ ควรเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ชัดเจนก่อน โดยต้องเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ที่มี
ช่องทางในการสื่อสาร (Hardware) กับเนื้อหาสาระที่จะเผยแพร่ (Software)  

๒.๓ มูลนิธิพัฒนาไท ควรจะเป็นตัวช่วยในเชิงนโยบาย และวุฒิอาสาฯ  ท าหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน /องค์กรภาครัฐ /เอกชน และติดตามคว ามก้าวหน้าการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปด้วยดีและมีความคล่องตัวมากขึ้น 

๒.๔ ศูนย์พัฒนาภาคของ สศช . ทั้ง ๔ ศูนย์ ควรเป็นศูนย์กลางในการประสานอย่างใกล้ชิดกับ งาน 
วุฒิอาสาฯ 

๓. มติคณะกรรมการฯ   :  เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ  และน าความคิดเห็นของ
คณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองอื่น ๆ การแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ ๙ การเงิน 

๑. กรรมการและ เหรัญญิก รายงานต่อที่ประชุม เรื่องการขอปรับแก้ข้อบังคับใหม่ หมวด ๙ การเงิน  
ข้อ ๓๓ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อการประชุม ใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๖ มูลนิธิ
พัฒนาไท วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน าเงินของ มพท . ไปลงทุนใน
รูปแบบอื่น ที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ได้ โดยต้องเป็นรูปแบบที่ไม่เสี่ยง และมีรัฐบาลให้การค้ าประกัน   
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ศึกษารูปแบบการบริหารทางการเงินของมูลนิ ธิอื่นๆ และปรับให้เหมาะสมกับ
สถานะทางการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท โดยมีข้อเสนอขอแก้ไขจาก “เงินสดของมูลนิธิหรือ  



 ๘ 

เอกสารสิทธิต้องน าไปไว้กับฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ าประกัน 
แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร” เป็น “เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิต้องน าไปฝาก
กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ าประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือ
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังค้ าประกัน ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร โดย
มีมติเอกฉันท์” 

๒. มตคิณะกรรมการฯ  :  เห็นชอบ การแก้ไขข้อบังคับหมวด ๙ การเงิน ข้อ ๓๓ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
โดยมอบหมายใหฝ้่ายเลขานุการฯ รับไปด าเนินการตามขั้นตอน เพื่อการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 
      (นางสาวธัญรส สงวนหงษ์)    (นางสุวรรณี ค ามั่น) 

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ          กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
รักษาการ ผอ.ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้จดรายงานการประชุม   


