
รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

              

              

กรรมการทีเ่ข้าประชุม  

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

๒. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช  รองประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม 
๓. นายพายัพ พยอมยนต์ กรรมการ 
๔. นายอ านาจ สอนอิ่มสาตร์ กรรมการ 
๕. นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการ 

แทน นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม 
๖. นายวิลาศ โลหิตกุล  กรรมการ 

แทน นายมีชัย วีระไวทยะ 
๗. นางสุวรรณี ค ามั่น  กรรมการและเลขาธิการ 
๘. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการและเหรัญญิก 

ที่ปรึกษาและกรรมการที่ติดภารกิจ/ลาประชุม 

๑. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ 
๓. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ ์ กรรมการ 
๔. นายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวธัญรส  สงวนหงษ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๒. นางปาริชาต  เทพอารักษ์ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๓. นายปรีชา  ไวยะวงษ์ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๔. นางวิภาวดี  ชวนบุญ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๕. นางสาวศรี  ศรีงาม เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๖. นายบุญลือ  เดชานีรนาท เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๗. นางสาวนริสา  พิชัยวรุตมะ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 



 ๒ 

๘. นางสาวจันทิมา บรรจงชาติ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๙. นางสาวอนุรี กระจ่างยุทธ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 

๑๐. นางนีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๑. นางสาวโชโนรส มูลสภา เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๒. นายอารยะ มังกรานนท์ชัย เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๓. นายธีรันดร โชติวรรณ เจ้าหน้าที่ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๔. นายสบาย สายจันดา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๕. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๖. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑. รองประธานกรรมการ (นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช)  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการ (นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ ) ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงมอบหมายให้รอง
ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และในนามของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
ขอแสดงความยินดีกับกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท และวุฒิอาสาธนาคารสมองหลายท่าน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่งส าคัญๆ ของประเทศ อาทิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไท เป็นรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงคมนาคม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ได้แก่ 
กรรมการ มพท. ประกอบด้วย นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ นายมีชัย วีระไวทยะ ศาสตราจารย์  
ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ และวุฒิอาสาฯ ประกอบด้วย นายปราโมทย์ ไม้กลัด (วุฒิอาสาฯ กทม.) 
และนายธวัช สุวุฒิกุล (วุฒิอาสาฯ จ .ชัยภูมิ ) สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ  ได้แก่ วุฒิอาสาฯ 
กทม. ประกอบด้วย นายมนูญ ศิริวรรณ นายสีมา  สีมานันท์  นายสมพล เกียรติไพบูลย์  และ 
วุฒิอาสาฯ ต่างจังหวัด ได้แก่ นายสนิท อักษรแก้ว (วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุร)ี และนายบัญญัติ จันทน์เสนะ 
(วุฒิอาสาฯ จ. เพชรบุรี)  

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงา นการประชุมใ หญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ มูลนิธิพัฒนาไท 
วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๑. กรรมการและเลขาธิการ น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ 
มูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวันอังคารท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ แจ้งเวียนให้กรรมการ
ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ มูลนิธิพัฒนาไท 
 



 ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ ๙ การเงิน 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๗ มูลนิธิ
พัฒนาไท เมื่อวันอังคารท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  ได้มีมติเห็นชอบให้
แก้ไข เพิ่มเ ติมข้อบังคับ ของมูลนิธิพัฒนาไท หมวด ๙ การเงิน ข้อ ๓๓ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
น าเสนอ ดังนี้ “ ข้อ ๓๓ เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิต้องน าไปฝากกับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ าประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
กระทรวงการคลังค้ าประกัน ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร โดยมีมติเอกฉันท์ ” ซึ่งฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ด าเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว โดยการยื่นจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ต่อ
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และต่อมา
ได้รับใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของมูลนิธิ จากนายทะเบียน มูลนิธิ
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท (มกราคม - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุม ถึงสถานะการเงินของ มพท . ณ วันที่ ๑ มกราคม -  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย รายรับ จ านวน ๘๐,๖๒๙,๐๖๐.๒๕ บาท แบ่งเป็น ยอดเงิน
คงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ จ านวน ๗๓,๙๘๒,๐๖๐.๗๑ บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก  
๒,๖๔๖,๘๙๒.๕๔ บาท และเงินบริจาค (งบอุดหนุนจาก สศช. ประจ าปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ) 
จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ .๐๐ บาท   รายจ่าย  ค่าบริหารจัดการและงานธนาคารสมอง จ านวน  
๘๔๘,๕๗๐.๑๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น ๗๙,๗๘๐,๔๙๐.๑๕ 
บาท และประมาณการรายรับ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๓,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก ๑,๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินอุดหนุนจาก สศช. ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ส าหรับการบริหารเงินฝากของ มพท . แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ  มพท . ได้แก่ ระยะสั้น  จ านวน  
๖,๓๖๑,๗๔๖.๔๕ บาท ระยะปานกลาง จ านวน ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๘๐ บาท
ต่อปี และระยะยาว จ านวน ๒๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๓๕ และ ๔.๐ บาทต่อปี และ
ธนาคารสมอง  ระยะสั้น  จ านวน ๒,๗๑๓,๐๑๘.๖๒ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๙๐ บาทต่อปี และ
ระยะยาว จ านวน ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๓๕ และ ๔.๐ บาทต่อปี 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการ :  

๒.๑ เงินทุนประเดิม จ านวน ๒๐.๒ ล้านบาท จะครบก าหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับ
ดอกเบี้ ยค่อนข้างต่ า ควรพิจารณาการน าเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลประโยชน์  
ที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย์ 

๒.๒ แผนการด าเนิน งาน/โครงการ และแผนการใช้จ่าย เงินของ มพท . ควรมีสัดส่วนที่ เหมาะสม  
รวมทั้ง ค่าใช้จ่าย ในการ บริหารจัดการ ของ มพท . เมื่อเทียบกับ ค่าใช้จ่าย ในการด าเนิน



 ๔ 

โครงการ/กิจกรรม ควรบริหารจัดการให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติขององค์การหรือสาธารณกุศล 

๒.๓ ประมาณการดอกเบี้ยใน ปี ๒๕๕๘ น้อยกว่าปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๑ ล้านบาท เนื่องจากเงิน
ฝากประจ า บางยอดยังไม่ครบก าหนด ในปี ๒๕๕๘ และจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบ
ก าหนด จึงไม่ได้น าดอกเบี้ยที่ยังไม่ครบก าหนดมารวมไว้ในประมาณการรายได้ในปี ๒๕๕๘ 

๓. มติคณะกรรมการฯ  : รับทราบรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท (มกราคม - ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ) และให้ฝ่ายเลขานุกา รฯ น าความเห็นของคณะกรรมการไป เป็น
แนวทางในการด า เนินการตามความเหมาะสม เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อบังคับขององค์การหรือสาธารณกุศล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ มพท. 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๗ 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุ มว่า  คณะกรรมการมู ลนิธิพัฒนาไท  ได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๗  เป็นเงิน ทั้งสิ้น  
๓,๑๒๒,๐๖๔.๐๐ บาท ประกอบด้วย  งานบริหารจัดการมูลนิธิฯ  จ านวน ๑,๑๒๒,๐๖๔.๐๐ บาท 

และงานธนาคารสมอง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งในช่วง ๑๑ เดือนของปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา 

ได้มีการใช้จ่ายเงินและมีความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.๑ งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท  มีการเบิกจ่ายเงิน จ านวน ๗๐๘,๓๖๖.๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๓ .๑๓   ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยได้ด าเนินงาน /กิจกรรม ดังนี้ การ
ประสานงาน การจัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมั ติงบประมาณ /แผนงาน และ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ภายใต้ภายใต้มูลนิธพัิฒนาไท การจัดท าวาระและรายงาน
การประชุมเสนอคณะกรรมการ การจัดท ารายงานสถานะงบการเงินของมูลนิธิให้ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตลงนามรับรอง เป็นฝ่ายสนับสนุนและดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งจัดท าบัญชี
งานธนาคารสมอง และประสานสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เกี่ยวกับ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก และรวบรวมน าเสนอผู้บริหารพิจารณา การฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 
รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือข้อบงัคับต่างๆ ของมูลนิธ ิ

๑.๒ งานธนาคารสมอง มีการเบิกจ่ายเงินจ านวน ๑๔๐,๒๐๔.๑๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๐๑ 
ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  และบางกิจกรรมเบิกจ่าย จากงบของ สศช . โดยมีผลการ
ด าเนินงานใน ๓ งาน ดังนี้ 
๑) งานการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่ นให้เข้มแข็ง

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในพ้ืนที่
เดิมที่วุฒิอาสาฯ  มีการรวมกลุ่มกันด าเนินงาน ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จ .เชียงราย สุรินทร์ 
สระบุรี เพชรบุรี ชัยนาท นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา รวมทั้งการด าเนินงานของ
วุฒิอาสาฯ เชิงประเด็น ดังนี้  
๑.๑) จ.เชียงราย  วุฒิอาสาฯ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน  และประชาชน  

จัดโครงการอบรมสัมมนาเชียงรายเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ การใช้ไม้จริงกับ



 ๕ 

แผ่นดินไหวกับสิ่งปลูกสร้าง โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว การปฏิบัติตน
ที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและ
พัฒนาอาชีพเสริม โดยเพ่ิมการเรียนรู้ด้านภาษาจีน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
เยาวชนในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑.๒) จ.สุรินทร์  วุฒิอาสาฯ ได้ด าเนินโครงการ ท่ีหลากหลายตามความเชี่ยวชาญแ ละ
ความสนใจของวุฒิอาสาฯ เช่น การสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด าเนินการร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังรับราชการและ
อาสาสมัครเจ้าของภาษาในจังหวัดสุรินทร์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
โดยร่วมกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ และโครงการผลิตข้าวกล้องหอม
มะลิอินทรีย์สุรินทร์สู่ประชาคมอาเซียนโดยปัจเจกบุคคล  เพื่อเป็นตัวอย่างให้
เกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษา เรียนรู้การท าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓) จ.สระบุร ีวุฒิอาสาฯ ได้จัดประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ
ทางภูมปิัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ปี ๒๕๕๗ เพื่อระดมความ
คิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายของวุฒิอาสาฯ ในช่วง
ต่อไป 

๑.๔) จ.เพชรบุรี วุฒิอาสาฯ จ .เพชรบุรี  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองจัดกิจกรรม 
โครงการมัคคุเทศก์ ๓ วัย ก้าวไกลสู่อาเซียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๘๐ คน 
ท าให้เด็ก- เยาวชนและประชาชนจากชุมชนในอ าเภอเมือง ๑๗ ชุมชน ได้ เรียนรู้
ฝึกทักษะและการท าหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

๑.๕) จ.ชัยนาท  วุฒิอาสาฯ ได้จัดประชุมเรื่อง  โคร งการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิทางภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัด
ชัยนาท ปี ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการของวุฒิอาสาฯ น าองค์ความรู้
ไปปรับใช้  และจัดท าแผนพัฒนาและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอมโนรมย์ โดยเฉ พาะแผนพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว ตลาด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งแรกของประเทศไทย 

๑.๖) จ.นครศรีธรรมราช วุฒิอาสาฯ ได้แนะน าให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอใน โครงการ
ลุ่มน้ าปากพนัง จัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนสวน รวมทั้งสติ๊กเกอร์ติดบนผล
ส้มโอ เพื่อควบคุมคุณภาพ ส้มโอ และ ดูแลรัก ษาให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน  
โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนจรัสพิชากร เพื่อสร้างเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
และ โครงการฝายมีชีวิต โดยการสร้างฝายมีชีวิตที่ ชุมชนคลองท่าดี อ .คีรีวง เพื่อ
แก้ปัญหาเรื่องน้ าให้กับชาวบ้าน 

๑.๗) จ.พัทลุง วุฒิอาสาฯ ได้ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพให้กับราษฎรบ้านบางหล่อ หมู่ ๓ 
ต.เกาะเต่า อ .ควนขนุน ที่สนใจและศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  ส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของบ้านนาส้อง หมู่ ๑๑ ต.ตะโหมด 
อ.ตะโหมด ให้ปลูกผักปลอดสารพิษแซมในสวนยางพารา และส่งเสริมการปลูกถั่วหรั่ง 



 ๖ 

เป็นอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโงกน้ า ต.นาขยาด 
อ.ควนขนุน ของนายสุขุม  ทองขุนด า โดยการให้ความรู้เรื่องการออมเงิน และการท า
เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร ชุมชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไป 

๑.๘) จ.สงขลา วุฒิอาสาฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่โรงเรียนและชุมชน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรหายาก สมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย
และสมุนไพรเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกและขยายพันธุ์  ณ สถาบัน
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ อ.เมือง 

๑.๙) วุฒิอาสาฯ กลุ่มการศึกษาแ ละวัฒนธรรม  โดยประสานวิทยาลัยสารพัดช่าง      
พระนคร  ในการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่วุฒิอาสาฯ กทม . 
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบ Logistic” และ “การแก้ปัญหาความขัดแย้ง” ให้กับ
วุฒิอาสาฯ เจ้าหน้าที่ สศช. และผู้ที่สนใจได้รับทราบ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งการเข้าร่วมจัดกิจกรรมไลน์แดนซ์ (Line Dance) ซึ่งเป็น
การเต้นร าออกก าลังกายของผู้สูงอายุ เพื่อรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์  

๑.๑๐) วุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ  ด าเนินการ จัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง “ลายครามตามไปดูอาหารโรงเรียน ” ขณะนี้
อยู่ระหว่างการปรับปรุง/แก้ไขต้นฉบับให้ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

๒) งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับ
จังหวัดกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที ่ได้แก่ การประสานเชื่อมโยงการท างานของวุฒิอาสาฯ 
จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินการ  ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 
จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และสมุทรสงคราม ด้วยการแนะน า
วุฒิอาสาฯ ให้กับ อบต . และเทศบาล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ /ประสบการณ์ของ  
วุฒิอาสาฯ และการสนับสนุนการท างานร่วมกัน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดประชุม
วุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็น วางแผน และติดตามการขับเคลื่อนงาน
ของกลุ่ม จ านวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี พัทลุง  สงขลา สตูล นนทบุรี กาฬสินธุ์ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และอุบลราชธานี เป็นเงิน ๖๒,๑๓๖ บาท รวมทั้งการ
ประสานและอ านวยความสะดวกการจัดประชุมให้กับวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุร ีและกลุ่ม
สุขภาพ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาฯ กับการประชาสัมพันธ์งาน
ธนาคารสมอง” ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ และการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง  มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ ๘๐ คน 

๓) งานสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง  ได้จัดท าจุลสาร
ธนาคารสมอง  ราย ๔ เดือน จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับเดือนเมษายน สิงหาคม และ
ธันวาคม ๒๕๕๗ ฉบับละ ๕,๐๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ไปยังวุฒิอาสาฯ ท่ัวประเทศ  รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูล ใน
เว็บไซต์ธนาคารสมอง และสถานะของวุฒิอาสาฯ ให้เป็นปัจจุบัน ( ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม 



 ๗ 

๒๕๕๗ มีวุฒิอาสาฯ จ านวน ๔,๓๘๐ คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 
จ านวน ๑๖๖ คน) 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

๒.๑ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดแผนงาน/แนวทางการท างานของ มพท .ว่า ในการท างานนั้นไม่ควร
น าเรื่องเงินมาเป็นประเด็นส าคัญ เนื่องจากเรามีเพียงพอและสามารถหาจากแหล่งต่างๆ มา
สนับสนุนการท างานได้ไม่ยาก แต่ว่า  Position ที่เป็น Unique ของเราส าคัญกว่า ซึ่ง
ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนแปลงจากยุคโบราณมาสู่ยุคใหม่ แต่การ
เปลี่ยนแปลงของไทยไม่ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียเหมือนกับประเทศอื่นๆ เพราะว่าสังคมไทย มี
ลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะ คนในชุมชนจ านวนมากมีการรวมตัวกันท า สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม  เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การรักษาสิ่งแวดล้อม /วัฒนธรรม เป็นต้น  ท้ังนี้ 
มพท. ซึ่งเป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะ (Unique Position) และมีความเชื่อมโยงกับ สศช. ท่ี
รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาประเทศ สามารถรวบรวมข้อมูล และสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
แล้วน ามาประมวลผล และเชื่อมโยงสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์  เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่า  ใคร ท า
อะไร ที่ไหน อย่างไร  แล้วน ามาสื่อสาร แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ข้อมูลและบูรณาการการท างาน
กันอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้การท างานมีพลังและประสบความส าเร็จ เพราะข้อมูลเป็น
เครื่องมือของการเชื่อมโยง  และเขาจะเชื่อมโยงกันเองด้ วยข้อมูล แม้จะไม่รู้จักกันก็ตาม  
การที่สังคมเติบโตขึ้นและพยายามรวมตัวกันท า สิ่งที่ดีๆ แล้วมารายงานให้สังคมได้รับทราบ
ตามช่องทางต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ ก็จะมีหน่วยงานต่างๆ อาทิ 
สสส . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ . อบต . เทศบาล ) และภาคี การ พัฒนา  เป็นต้น  
เข้ามาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการท างานให้บรรลุผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

๒.๒  ส าหรับความเห็นของคณะกรรมการที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ มพท . และ สศช . 
สามารถสรุปประเด็นส าคัญหลักๆ ได้ดังนี้ 

๑)  ปัญหาการใช้จ่ายเงินในแผนงาน/กิจกรรมน้อยเกินไปนั้น  ไม่ควรน าเงินมาเป็นตัวตั้ง แต่
ขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์แผนงาน/กิจกรรม ด้วยการน าผลผลิตเป็นตัวตั้ง  และพิจารณา
จาก Performance เนื่องจากในแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะมีเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีชัดเจน
อยู่แล้ว  การวิเคราะห์เป้าหมาย ของแต่ละแผนงาน จะเชื่อมโยง ไปถึงแต่ละกิจกรรมว่า 
งาน/กิจกรรม มีปัญหา  และความล่าช้า ในการ เบิกจ่ายเกิด จากอะไร  ในปีต่อไปก็ต้อง
เร่งรัดการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  ทั้งนี้ การท างานจะต้องดู 
Performance เป็นหลัก ซึ่งสามารถอธิบายได้และ เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีต่อๆ ไปได้ 

๒) ในการจัดเวทีรับฟัง และระดมความคิดเห็น การจัดท า แผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ ควรเชิญ
ผู้น าชุมชน และวุฒิอาสาฯ ที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้านและอยู่ในพ้ืนที่มาเป็น
ก าลังส าคัญในการด าเนินการระดมความคิดเห็น ทั้งนี้ จะต้องมีการคัดแยกวุฒิอาสาฯ ที่
มีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้าน และวุฒิอาสาฯ ที่ active และไม่ active ให้ชัดเจน



 ๘ 

นอกจากนี้  ควรหาวิธีเชื่อมโยง การท างาน กับภาคีการพัฒนาต่างๆ มากขึ้น เช่น สสส . 
และ พอช . เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูล และการเติมเต็มสิ่งดีๆ เข้าไปในชุมชน รวมทั้งการ
ขยายเครือข่ายกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ โดย  มพท . และ สศช . อาจจะเข้าร่วมเป็น
เจ้าภาพในการจัดเวทีประชุมในพ้ืนที่ต่างๆ และน าผลที่ได้จากการประชุมมาสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้รับทราบกันทั่วประเทศ และน ามาใชเ้ป็นข้อมูลในการจัดท าแผนฯ ๑๒ 

๓) แม้ว่างานธนาคารสมอง จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเอกสารและ เว็บไซต์   
แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าที่ควร จึงควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เช่น วิทยุกระจายเสียง โดยน าข้อมูลและ
สาระที่ได้จากการประชุมวุฒิอาสาฯ กับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง  มาแปลง 
สู่การปฎิบัติ  เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งจะน าไปสู่ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
(Development Communication) คือ การเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีความ รู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง  และน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของประชาชน 

๔) ควรสนับสนุนให้มีการ จัดท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นภายนอกว่าเป็น  
วุฒิอาสาฯ เช่น เข็ม กลัดติดเสื้อ  เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อวุฒิอาสาฯ  จะได้มีความภาคภูมิใจ  
และมีการทักทายและท าความรู้จักกันในที่สาธารณะได้ อันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือกันในโอกาสต่อไป 

๓. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบผลการด า เนินงานปี ๒๕๕๗  และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ   
น าความเห็นของคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔ กรอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๘ 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมถึงกรอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๘  
ว่า หลักการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง คือ ยึดมั่นในบทบาทของวุฒิอาสาฯ มิใช่
ผู้ลงไปปฏิบัติงานแทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  หรือปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกับหน่วยงานปกติ  แต่เป็น
การน าปัญญา  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์จากการท างาน  มาช่วยเสริมหรือเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ส่วนหลักการ
จัดท าแผนงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ จะเน้นความต่อเนื่อง
ในการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ การน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยงการท างานกับภาคี
การพัฒนาในท้องถิ่ น การติดตาม ความก้าวหน้า ควบคู่กับงานเชิงรุกในการยกระดับ  ต่อยอด  
ขยายผลจากฐานเดิม  และการเชื่อมโยงการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด วุฒิอาสาฯ เชิง
ประเด็น และภาคีการพัฒนา  รวมทั้ง จัดท างบประมาณ การขับเคลื่อนงานธนาคารสมองใน
ลักษณะงบสมดุล  โดยมีกรอบแผนงานและงบประมาณปี  ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๓,๖๘๕,๐๐๐ 
บาท จ าแนกเป็นแผนงานหลัก ๒ ด้าน ได้แก ่



 ๙ 

๑.๑ แผนงานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท  จ านวน ๑,๖๘๕,๐๐๐ บาท ครอบคลุม ทางด้าน
เงินเดือน  /ค่าจ้าง ค่ าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ และอื่นๆ  ค่าปรับปรุงที่ท าการ มพท .  
ค่าครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค เงินส ารองกรณีฉุกเฉินจ าเป็น  

๑.๒ แผนงานธนาคารสมอง จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครอบคลุม ๓ งาน ดังนี้ 

(๑) งานเสริมสร้างศักยภาพของวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และการน าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุม
งาน ๒ ด้าน คือ  ๑. การเสริมสร้างความเข้ มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ตามปรัชญาของ
เศรษ ฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกวุฒิอาสา ธนาคารสมอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
การพัฒนา  เป็นงานต่อเนื่อง โดยการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของ  
วุฒิอาสาฯ ที่ได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จ านวน ๒๓ จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 
๔ จังหวัด : จ.เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
๗ จังหวัด : จ.สกลนคร กาฬสินธุ์ นครราชสีมา มหาสารคาม ชัยภูมิ อุบลราชธานี และ
สุรินทร์ ภาคกลาง ๖ จังหวัด : จ.นนทบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี และชลบุรี 
ภาคใต ้๖ จังหวัด : จ.นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล ตรัง และสงขลา  ๒. การ
เชื่อมโยงบทบาทวุฒิอาสาฯ ในการหนุนเสริมและการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น /
ชุมชน  ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยองค์กรปกครองท้องถิ่น” โดยการประสานเชื่อมโยงกับวุฒิอาสาฯ  ในการ
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของ อปท. 

(๒) งานสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงบทบาทการท างานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับภาคี
การพัฒนาในพ้ืนที่  โดยการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับประเทศ และการประสาน
สนับสนุนอ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิอ าสาฯ ระดับจังหวัดและ          
เชิงประเด็น เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ให้กับวุฒิอาสาฯ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน การสร้างและขยายเครือข่ายการท างาน
ระหว่างวุฒิอาสาฯ ด้วยกันเอง อันจะท าให้วุฒิอาสาฯ ได้รวมกลุ่มกันท างานอย่าง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

(๓) งานสร้างองค์ความรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง  ได้แก่ 
การศึกษารูปแบบกา รท างานของจิตอาสา ของหน่วยงานต่างๆ  : กรณีศึกษาวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง  เพื่อศึกษารูปแบบการท างานของจิตอาสา ท่ีมีการรวมกลุ่มการท างาน
อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์   โดยการน าองค์ความรู้ และสิ่งที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนารูปแบบและแนวทางการท างานของวุฒิอาสาธนาคารสมองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดท าสื่อ เอกสาร องค์ความรู้  เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไปยังวุฒิอาสาฯ หน่วยงานต่างๆ และสาธารณะอย่างกว้างขวาง และ
การปรับปรุงเ ว็ปไซต์/ฐานข้อมูลธนาคารสมอง  องค์ความรู้ของวุฒิอาสาฯ ให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 



 ๑๐ 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

๒.๑ งบประมาณและการ ขับเคลื่อน งานภายใต้กรอบแผนงาน ปี ๒๕๕๘  ควรมีความยืดหยุ่น  
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑  โดยน าความเห็นของคณะกรรมการไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อจะได้ประเมินผลในช่วงปลายปี  

๒.๒ ควรมีการประเมินผลแผนการด า เนินงานของ มพท . ในช่วงที่ผ่านมา โดยอาจด าเนินการใน
ลักษณะ contact out เพื่อความโปร่งใสในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงาน อีกทั้ง 
ควรจัดเตรียมการท าแผน ๕ ปีข้างหน้าของ มพท. ที่สอดคล้องกับแผนงานของ สศช . ซึ่งการ
จัดท าแผนปฏิบัติการของ มพท . ในแต่ละปีจะมี ทั้งแผนงาน แผนคน  และแผนเงิน ดังนั้น 
มพท. และ สศช . ควรสร้างระบบการจัดท าแผนงานให้สอดคล้อง กัน และประสานสัมพันธ์
การขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน ซึ่ง มพท. จะเป็นตัวขับเคลื่อนงานให้กับ สศช. โดยมีแผนปฏิบัติ
งานที่ครอบคลุมและชัดเจน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานต่อไป 

๒.๓ สศช. และ มพท. จะต้องแปลงผลที่ได้จากการประชุมวุฒิอาสาฯ กับการประชาสัมพันธ์งาน  
ธนาคารสมองมาสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานเกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้ง
ควรเชื่อมโยงและขยายผลการประชาสัมพันธ์ธนาคารสมองกับ กรมประชาสัมพันธ์  โรงเรียน
การประชาสัมพันธ์  หรือ ประชาสัมพันธ์ จังหวัด  ด้วย การ จัดอบรม ให้ความรู้ด้านการ
ประชาสัมพันธ์แก่วุฒิอาสาฯ การท าหนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์ในการขอความอนุเคราะห์
เวลาหรือเวทีในการเผยแพร่ข้อมูลสาระความรู้ต่างๆ ของวุฒิอาสาฯ หรือประสานงานกับ
สถานีวิทยุ กระจายเสียง ในภูมิภาค  หรือการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใ ห้สถานีวิทยุช่วย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ได้มีเวทีในการจัดรายการวิทยุด้วยภาษาของเขาที่
ฟังแล้วเข้าใจง่าย ทั้งนี้ สศช. และศูนย์พัฒนาภาคของ สศช. จะต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การประสานงาน และเชื่อมโยงกับประชาสัมพันธ์จังหวัดและวุฒิอาสาฯ ในแต่ละจังหวัด เพ่ือ
การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ของวุฒิอาสาฯ ต่อไป 

๒.๔ มพท. และ สศช. ควรหาวิธีการหรือช่องทางการท างานและการใช้จ่ายเงินท่ีเหมาะสม เพื่อให้
สัดส่วนค่าใช้จ่ายของ งบด าเนิน งาน และงบกิจกรรม /โครงการมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น 
และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ 

๓. มติคณะกรรมการฯ   :  เห็นชอบตามกรอบ แผนการด าเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๕๘ และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นของคณะกรรมการไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 
      (นางสาวธัญรส สงวนหงษ์)    (นางสุวรรณี ค ามั่น) 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ         กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
รักษาการ ผอ.ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ผู้จดรายงานการประชุม  


