
รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท คร้ังท่ี 1/2559 

วันพฤหัสบดท่ีี 8 ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑0.0๐ น.  
ณ หองประชุมสุนทร หงสลดารมภ อาคาร 1 ชั้น 3  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
              

              

กรรมการท่ีเขารวมประชุม  

๑. นายปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ 

๒. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการ  

๓. นายพายัพ พยอมยนต กรรมการ 

๔. นายชาติชาย     ณ  เชียงใหม กรรมการ 

๕. นายวิลาศ  โลหิตกุล กรรมการ 

๖. นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการ 

๗. นางสาวจินางคกูร โรจนนันต กรรมการและเหรญัญกิ 

๘ นางชตุินาฏ วงศสุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาและกรรมการท่ีติดภารกิจ/ลาประชุม 

๑. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

๓. นายโสภณ สุภาพงษ กรรมการ 

๔. นายธรรมรักษ การพิศษิฎ กรรมการ 

๕. นางสุวรรณี คํามั่น กรรมการ 

๖. นายแพทยพลเดช ปนประทีป กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ 

๒. นายสบาย สายจันดา เจาหนาที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 

๓. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจาหนาที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 

4 – ๑๒ เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

 

 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุม 

1. นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ประธานกรรมการ  
(นายปรเมธี  วิมลศิริ) ติดภารกิจเรงดวน จึงขออนุญาตเขารวมประชุมชา และมอบหมายให 
รองประธานทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกอน รวมท้ังขอขอบคุณกรรมการท่ีสละเวลามารวม
ประชุมในครั้งนี้ 

2. มติคณะกรรมการฯ  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 มูลนิธิพัฒนาไท  
วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2559  

๑. กรรมการและเลขาธิการ นําเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 มูลนิธิพัฒนาไท
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ตอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมทั้งนี้ กรรมการฯ ขอแกไขชื่อผูเขารวมประชุม ลําดับท่ี 1 ใหถูกตอง เปนนางปาริชาต   
เทพอารักษ 

๒. มติคณะกรรมการฯ  : รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 มูลนิธิพัฒนาไท 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันท่ี 30  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

1. กรรมการและเหรัญญิก รายงานตอท่ีประชุมถึงสถานะการเงินของ มพท. ณ วันท่ี 30 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วา มพท. มีรายรับ จํานวน 84,842,741.44 บาท ประกอบดวย  
ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๘๑,๗๕๙,๕๖๕.๗๑ บาท และดอกเบี้ย
เงินฝาก  จํานวน 3,083,175.73 บาท รายจาย จํานวน 938,988.68 บาท ประกอบดวย งาน
บริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 684,462 บาท และงานธนาคารสมอง จํานวน 
284,526.68 บาท ยอดเงินคงเหลือ 83,903,752.76 บาท 

การบริหารเงินฝากของ มพท. ประกอบดวย สวนของ มพท. ไดแก เงินฝากระยะยาว 
ฝากประจํา 60 เดือน ธ.กรุงไทย จํานวน ๒ ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๔ ตอป และ 
เงินฝากระยะสั้น จํานวน ๕ รายการ ไดแก เงินฝากประจํา 12 เดือน ธ.อาคารสงเคราะห 
จํานวน ๒๐.๒ ลานบาท และจํานวน 31.0 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 เงินฝากออม
ทรัพย 3 รายการ ไดแก ธ.กรุงไทย จํานวน 143,230.06 บาท และ ธ.เพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ จํานวน 502.70 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ธ.อาคารสงเคราะห จํานวน 2.25 ลาน
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.0 และกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํานวน ๑,๓๙๐.๗๗ บาท 
และสวนของงานธนาคารสมอง  ไดแก  เ งินฝากระยะยาว  ธ.กรุงไทย จํานวน ๑๒  
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๔.๐๐ บาท  และระยะสั้น เงินฝากออมทรัพย จํานวน ๓ 



 ๓ 

รายการ ไดแก ธ.กรุงไทย จํานวน 8.13  ลานบาท ธ.อาคารสงเคราะห จํานวน 59,847.16 บาท 
และ ธ.เพ่ือการเกษตรฯ จํานวน 503 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๐.5๐ บาท 

2. ความเห็นคณะกรรมการฯ :  

 2.1  การปฏิบัติตามหลักเกณฑและคุณสมบัติขององคการและสาธารณกุศลมพท. ไดรับการจด
ทะเบียนเปนองคการสาธารณกุศล และไดรับยกเวนภาษีจากกระทรวงการคลัง โดยมี
หลักเกณฑรายจายเพ่ือการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 65 ของรายจาย
ทั้งส้ินในแตละรอบระยะเวลาบัญชี และไมนอยกวารอยละ 75 ของรายจายทั้งส้ินใน 3 รอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีแลวมา ซึ่งการใชจายเงินของ มพท. ยังไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว 
ฉะนั้น มพท. จึงควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการการเงิน เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑ 

 2.2 การบริหารจัดการการเงิน มีดงันี้ 

  (1)  การรับเงินอุดหนุนจาก สศช.นั้น มพท. ควรดําเนินการตามกรอบหรือขอเสนอ  
 หรือวัตถุประสงคที่เสนอไปยัง สศช. และจัดทําบัญชีและคาใชจายตางๆ อยางชัดเจน  
 ตามระเบียบของ มพท. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได  

 (2)  การบริหารและการลงทุนในเงินฝาก อาจพิจารณาการลงทุนในธนาคารตนไม เพราะให
ผลตอบแทนสูงและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอยางย่ังยืน จึงขอใหไปศึกษาเรียนรู
ธนาคารตนไม และผลประโยชนตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการเชื่อมโยงภาคีเครือขาย
การทํางานของ มพท.  

3. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ และนําความเห็นของคณะกรรมการไปประกอบการบริหาร
จัดการการเงินและการลงทุนของ มพท. ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไทในระยะท่ีผานมา  
และความกาวหนาการดําเนินงานป ๒๕๕๙ 

1.  กรรมการและเลขาธิการ รายงานตอท่ีประชุมวา ตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ไดอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณประจําป 2559 เปนเงิน 3,740,000 บาท มีการเบิกจายท้ังส้ิน 
938,988.68 บาท คิดเปนรอยละ 25.10 ประกอบดวย งานบริหารจัดการมูลนิธิฯ จํานวน 
1,740,000 บาท เบิกจายจํานวน 654,462 บาท คิดเปนรอยละ 37.61 และงานธนาคารสมอง จํานวน 
2,000,000 บาท มีการเบิกจายจํานวน 284,526.68 บาท คิดเปนรอยละ 14.22 

 สถานภาพของวุฒิอาสาธนาคารสมองท่ัวประเทศ ณ วันท่ี ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีจํานวนท้ังส้ิน 
๔,๘๓๑ คน เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๕๘ จํานวน ๒๘๓ คน สวนใหญเปนเพศชายถึงรอยละ ๖๙ ของ 
วุฒิอาสาฯ ท้ังหมด มีอายุเฉล่ีย ๗๕ ปขึ้นไป และระหวาง ๗๑-๗๕ ป รอยละ ๓๗.๘๐ และ ๒๕.๓๔  
ตามลําดับ สวนใหญรอยละ ๔๑.๑๑ อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษามากท่ีสุด (รอยละ ๑๙.๗๒) รองลงมาเปน ดานการแพทยและสาธารณสุข (รอยละ 
๑๐.๐๗) สวนใหญจบปริญญาตรี (รอยละ ๔๑.๓๙) และเปนขาราชการ รอยละ ๘๐.๐๗ รองลงมา
เปนเอกชน รอยละ ๑๐.๓๘ ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ มีการรวมกลุมและทํางานในระดับจังหวัด จํานวน 



 ๔ 

๒๓ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดท่ีเขมแข็งมาก คือ จังหวัดที่มีการรวมกลุมและมีการขับเคล่ือน
งานอยางตอเนื่อง ๘ จังหวัด ไดแก จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี 
นครราชสีมา อุบลราชธานี และสุรินทร เขมแข็งปานกลาง คือ จังหวัดท่ีมีการรวมกลุมและ
ขับเคล่ือนงานเปนระยะๆ ๙ จังหวัด ไดแก จ.บุรีรัมย ชัยภูมิ กาฬสินธุ กาญจนบุรี เชียงราย 
เชียงใหม สงขลา ยะลา และสระบรุี และท่ีเหลือ ๖ จังหวัด มีการรวมกลุมแลวและเริ่มขับเคลื่อนงาน 
ไดแก จ.สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ลําปาง อุตรดิตถ สตูล และสุราษฎรธานี อีกท้ังวุฒิอาสาฯ ยังมี
การรวมกลุมในเชิงประเด็น ไดแก กลุมสุขภาพ และกลุมการศึกษาและวัฒนธรรม  

 นอกจากนี้ ยังมีหนวยงาน/องคกรอื่นๆ ท่ีนําผูทรงคุณวุฒิมาชวยเหลือสังคมเชนเดียวกับธนาคาร
สมอง เชน ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ  คลังปญญาประชาบด ี คลังสมอง วปอ. เพ่ือสังคม งานคลัง
สมองอัยการ ธนาคารสมองอาชีวศึกษา สมาคมคลังปญญาอาวุโสแหงประเทศไทย ศูนยคลังสมอง
มหาดไทย เปนตน  

 สําหรับการดําเนินงานของ มพท. ป 2559 ในสวนของธนาคารสมอง สรุปไดดังนี ้

 1) งานเสริมสรางศักยภาพของวุฒิอาสาฯ รวมกับภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ 
 และการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนนความตอเนื่องในการขับเคล่ือนแผนฯ ๑๑ 
 การนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการติดตามความกาวหนาและการตอยอด
 ขยายผลการดําเนินงานในชวงท่ีผานมา เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
 ทองถิ่นใหสามารถพ่ึงตนเองได มีความเขมแข็ง และมีทักษะความเชี่ยวชาญในดานตางๆ 
 โดยใชกลไกของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือขายการพัฒนาเปนตัวขับเคล่ือน โดยมีพ้ืนที่
 ดําเนินการใน ๒๓ จังหวัด ไดแก จ.อุบลราชธานี สุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย กาฬสินธุ 
 ชัยภูมิ พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส เชียงราย เชียงใหม 
 อุตรดิตถ ลําปาง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม นนทบุรี 
 และการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ กลุมสุขภาพ 

2) งานสรางเครือขายและเชื่อมโยงบทบาทการทํางานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับภาคี
การพัฒนาในพ้ืนท่ี  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นและการ
นําเสนอผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ระดับภาค ใน ๔ ภาค ระหวางเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด ๑๓๓ คน โดยวุฒิอาสาฯ ทั้ง ๔ 
ภาค ไดสรุปการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของแตละจังหวัดตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ เชน  โครงการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือชีวิตสูโรงเรียนและชุมชน การเล้ียง
ผ้ึงโพรง  โครงการอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี โครงการฝายมีชีวิต การสงเสริมการออกกําลัง
กายแบบจินกังกง การฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไท-ยวน คูบัว  โครงการจัดแสดงดนตรี
ไทยจิตอาสา การจัดรายการวิทยุ “เรื่องเลาเมืองโอง” โครงการสอนภาษาอังกฤษและเขมร
เปนตน และการประสาน สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการทํางานของวุฒิอาสาฯ 
ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น  โดยการสนับสนุนคาใชจายการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับ
จังหวัด จํานวน ๙ จังหวัด ในการระดมความคิดเห็น วางแผน และติดตามการขับเคล่ือน
งานของกลุม และการประสานอํานวยความสะดวกการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด 



 ๕ 

รวมท้ังการสนับสนุนเอกสารและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธนาคารสมองและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) งานสรางองคความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธงานธนาคารสมอง โดยจัดทํา 
จุลสารธนาคารสมองราย ๔ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ การปรับปรุงขอมูลวุฒิอาสาฯ ใหเปน
ปจจุบัน และการเผยแพรผลงานวุฒิอาสาฯ ผานทางเว็บไซตของ สศช.   

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

2.1 การสนับสนุนขอมูลวุฒิอาสาฯ ใหเครือขายการพัฒนา เพ่ือการเชื่อมโยงและทํางานรวมกัน
ของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ีนั้น อาทิ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(พอช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมพัฒนาชุมชน (พช.) 
และกรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น (สถ. )  รวมท้ังบริ ษัทประชารัฐรักสามัคคี 
ประเทศไทย ท่ีอยู ในสวนกลางและกําลังจัดตั้งขึ้นเปนรายจังหวัด ซึ่ งเปน Social 
Enterprise ที่ทํางานเพ่ือสังคมไทย โดยไมหวังผลกําไร และทํางานคอนขางรวดเร็ว 

2.2 การเผยแพรแนวทางการเชื่อมโยงงานวุฒิอาสาฯ กับกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ี อาทิ วุฒิอาสาฯ  
จ.ฉะเชิงเทรา ไดจัดตั้งชมรมเครือขายวุฒิอาสาฯ จ.ฉะเชิงเทราขึ้น สมาชิกมีความรูความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลายและสวมหมวกหลายใบ เชน ภาคประชาสังคม พอช. สสส. เปนตน 
มีการรวมตัวขับเคล่ือนงานในนามของวุฒิอาสาฯ และเชื่อมโยงการทํางานกับกลุมตางๆ  
ในจังหวัดแลว รวมทั้งเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น สามารถเปนตัวอยางใหจังหวัดอื่นได
ปรับปรุงรปูแบบการทํางาน ที่จะเขาไปเชื่อมโยงกับกลุมตางๆ ในจังหวัด ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

2.3 การสนับสนุนคาใชจายในการประชุมใหกับวุฒิอาสาฯ ซึ่งจะสนับสนุนเฉพาะวุฒิอาสาฯ 
เทานั้น อยางไรก็ตาม ในการประชุมที่ไมไดเปนวุฒิอาสาฯ แตเปนเครือขายการขับเคล่ือน
การพัฒนาที่ไมอาจเบกิคาใชจายได มพท. ควรพิจารณาการปรับรูปแบบและหลักเกณฑการ
สนับสนุนคาใชจายการจัดประชุมที่สามารถเบิกคาใชจายใหกับผูเขารวมประชุมทุกคน เชน 
การประชุมเพ่ือสรางเครือขายการทํางาน หรือการเสนอโครงการมายัง มพท. เพ่ือขอ
สนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือนงานของวุฒอิาสาฯ การของบประมาณสําหรับดําเนิน
กิจกรรมจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน เปนตน 

2.4 การจัดกลไกและการบรหิารจัดการการทํางาน/การรวมกลุมของวุฒิอาสาฯ ควรดําเนินการ
อยางเปนระบบ ชัดเจน และเหมาะสม เพ่ือใหการขับเคล่ือนงานของวุฒิอาสาฯ  
มีประสิทธิภาพ รวมถึงควรจัดทํารางวัลในเชิงสัญลักษณใหกับวุฒิอาสาฯ เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน และเห็นคุณคาของวุฒิอาสาฯ 

๓. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ และมอบใหฝายเลขานุการฯ นําความเห็นของคณะกรรมการไป
พิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ กรอบแผนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน และงบประมาณ 
มูลนิธิพัฒนาไท ป ๒๕60 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานวา ตามที่ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2559 มูลนิธิพัฒนาไท  
มีความเห็นวา มพท. ควรวางแผนการขับเคล่ือนงานในระยะเวลา ๓ – ๕ ปขางหนา ท้ังเปาหมาย 
แนวทาง วิธีการและงบประมาณ ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดยกรางกรอบแผนการดําเนินงานระยะ  
๓ ป (2560 – 2562) ประกอบดวย 4 แผนงาน โดยยึดกรอบแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
รวมท้ังเชื่อมโยงกับการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป การพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
สังคมสูงวัย ดังนี้ แผนงานเสริมสรางศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมอง และใชบทบาทของ 
วุฒิอาสาฯ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศรวมกับภาคีเครือขาย โดยการสรางความรูความเขาใจใน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงวัย และเทคโนโลยีการส่ือสาร 
รวมทั้งการเปนวิทยากรกระบวนการ การสรางผูนําการเปล่ียนแปลงในชุมชนในการขับเคล่ือนงาน
รวมกับวุฒิอาสาฯ และการติดตามความกาวหนาการขับเคล่ือนงานของวุฒิอาสาฯ รวมกับภาคี
เครือขาย แผนงานสรางเครือขายและเชื่อมโยงบทบาทการทํางานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด 
กับภาคีการพัฒนาในพ้ืนท่ี  เนนการเชื่อมโยงและการทํางานของวุฒิอาสาฯ ในจังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค รวมท้ังภาคีเครือขายท่ีสอดคลองกับแผนชุมชน/แผนจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเขารวมกิจกรรม/นิทรรศการกับหนวยงานตางๆ การจัดประชุม
วุฒิอาสาฯ และการแนะนําวุฒิอาสาฯ กับหัวหนาสวนราชการในแตละจังหวัด แผนงานสราง 
องคความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธงานธนาคารสมอง โดยการรวบรวมองคความรู และ
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการขับเคล่ือนงานและศูนยการเรียนรูการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของวุฒอิาสาฯ และจัดทําบทความ องคความรู เอกสาร รวมท้ังส่ือประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
เพ่ือเผยแพรงานธนาคารสมอง และแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ดวยการปรับปรุงขอมูล 
วุฒิอาสาฯ ฐานขอมูล เว็บไซตมูลนิธิพัฒนาไทและธนาคารสมอง ใหเปนปจจุบัน ทันสมัย สามารถ
สืบคนและประมวลผลไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว งายตอการเขาถึง รวมท้ังการสราง
แอพพลิเคชั่น สําหรับกรอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําป ๒๕๖๐ จําแนกเปน 2  
งานหลัก ไดแก 

1) งานบริหารจัดการ มพท.  ครอบคลุมคาใชจายในการดําเนินงานป ๒๕๖๐ จํานวน 
๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย เงินเดือนและคาจาง  คาตอบแทน คาใชสอย 
คาสาธารณูปโภค และคาปรับปรุงที่ทําการ มพท.  

๒) งานธนาคารสมอง  จํานวน 6,๑๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งครอบคลุม ๔ แผนงาน ดังนี้ 

(1) แผนงานเสริมสรางศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองและการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ประเทศรวมกับภาคีเครือขาย ไดแก การจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง ระดับภาค 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสรางองคความรูใหกับวุฒิอาสาฯ เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ยุทธศาสตรชาติ การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงวัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 ๗ 

การติดตามความกาวหนาการขับเคล่ือนงานของวุฒิอาสาฯ เปนงานตอเนื่องในการ 
ลงพ้ืนท่ีใน ๔ ภูมิภาค และจะดําเนินการขับเคล่ือนอยางตอเนื่องตามยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ และการเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเปนวิทยากรกระบวนการ เพ่ือใหวุฒิอาสาฯ ผูนําชุมชน/ทองถิ่น และผูนํา
ตามธรรมชาติ สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ผูดําเนินการประชุม
และการระดมสมองในแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไปสูการปฏิบัติ  

(๒) แผนงานสรางเครือขายและเชื่อมโยงบทบาทการทํางานของวุฒิอาสาฯ ระดับ
จังหวัด กับภาคีการพัฒนาในพ้ืนท่ี ไดแก การจัดประชุมแนะนําวุฒิอาสาธนาคารสมอง
กับหนวยงานในจังหวัด เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี/จังหวัดไดรูจัก และรับทราบ
บทบาทหนาท่ีและผลงานของวุฒิอาสาฯ รวมท้ังเปนการสรางเครือขายการทํางาน
รวมกันของวุฒิอาสาฯ กับหนวยงานในจังหวัด การจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เพ่ือเผยแพรพระเกียรติคุณท่ีทรงริเริ่มแนวคิดธนาคารสมองรวม
พัฒนาประเทศ และรวมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางานของวุฒิอาสาฯ 
รวมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธงานธนาคารสมองใหแกสาธารณชนไดรับทราบอยาง
กวางขวาง โดยจัดประชุมในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ใชเวลา 1 วัน มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๑,๐๐๐ คน และการประสาน 
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทํางานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และ 
เชิงประเด็น เพ่ือใหวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดและเชิงประเดน็ สามารถรวมกลุมขับเคล่ือน
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) แผนงานสรางองคความรู และเผยแพรประชาสัมพันธงานธนาคารสมอง ไดแก 
การถอดบทเรียนการขับเคล่ือนงานและศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของ 
วุฒิอาสาฯ เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหวุฒิอาสาฯ และผูที่สนใจ ไดนําไปใชเปนแนวทางใน
การขับเคล่ือนงานของตนเอง และประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง
กวางขวาง และการจัดทําส่ือ เอกสารองคความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธ  
โดยการจัดทําส่ือตางๆ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน ส่ือสังคมออนไลน และเว็บไซต
ธนาคารสมองและมูลนิธิพัฒนาไท  

(๔)  แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดแก การจัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของ มพท. และธนาคารสมอง และการปรับปรุงขอมูลวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
ใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน  

2. ความเห็นของคณะกรรมการ :  

2.1 การขับเคลื่อนงานของ มพท.  จะตองทํางานที่สอดคลอง ตอบสนอง และเชื่อมโยงกับงาน
ของ สศช. รวมท้ังตองวางกรอบใหเห็นเปนภาพรวม มีจุดมุงหมายคือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
โดยการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนงานตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และวุฒิอาสาฯ เปนหนึ่งในกลไกท่ีจะขับเคล่ือนงานรวมกับ
หนวยงาน/องคกร ท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
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พัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งเปนการเชื่อมโยงกันท้ังแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การพัฒนาอยางย่ังยืน 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีทุนมนุษยเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยง จะทําให
เห็นภาพรวมการทํางานของ มพท. โดยสามารถแบงภารกิจของ มพท. เปน 2 สวน ดังนี้ 

1)  มพท. ดําเนินการเอง โดยทําหนาท่ีเปนฝายอํานวยความสะดวกมากกวาเปนผูปฏิบัติ 
ดวยการประสาน อํานวยความสะดวก กระตุน สงเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการทํางาน
กับเครือขาย ทําใหทราบขอมูลภาพรวม ท้ังนี้ หากยุทธศาสตรใดท่ียังไมมีใครทําหรือมี
การขับเคล่ือนนอย มพท.จะเขาไปกระตุนและสนับสนุนเปาหมายโดยจัดลําดับ
ความสําคัญ และจัดทํา เปนแผนระยะปานกลาง 3 - 5 ป 

2)  วุฒิอาสาฯ เปนผูดําเนินการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร ชาติโยบาย
รัฐบาล และปญหาของชุมชน รวมท้ังใหวุฒิอาสาฯ เปนตัวเชื่อมนโยบายชุมชน/ฐานราก  
ที่ทําหนาท่ีรวบรวมและสงตอขอมูลในพ้ืนที่/ชุมชน/จังหวัด มายัง  สศช.เพ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐานให สศช. ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย ทั้งนี้ ตองพัฒนาศักยภาพของ
วุฒิอาสาฯ โดยการฝกอบรมใหความรูในดานตางๆ เชน ขอมูลสารสนเทศ ชองทางการ
ติดตอส่ือสารท่ีรวดเร็วเปนตน เรียนรูและสรางความรูที่หลากหลายใหกับคนในพ้ืนที่ 
ซึ่งมีขอมูลและประสบการณใหมๆ อาจเริ่มทําในจังหวัดท่ีเขมแข็งกอน แลวคอยขยาย
ไปจังหวัดอื่น โดย มพท. จะทําหนาท่ีเปนศูนยควบคุม ดูแล และประสานงานกับ 
วุฒิอาสาฯ  

2.2 การกระตุนและสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน ขณะนี้ คนไทยท่ัวประเทศและท่ัวโลก  
ใหความสนใจเกี่ยวกับพระราชดํารัสและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ตลอดระยะเวลา 70 ป ที่พระองคทานทรงทําใหเห็นเปน
ตัวอยางที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน นับเปนภูมิปญญาท่ีหาไมได
ในโลกนี้ ดังนั้น มพท. จึงควรใชโอกาสนี้ทําหนาท่ีเปนตัวกระตุน และสนับสนุนการพัฒนา 
ที่ ย่ังยืน โดยการจัดประชุมการพัฒนาอยางย่ังยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดวยการเชิญองคกรหรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีดําเนินการในเรื่องนี้ เชน พอช. สสส. ธกส. มูลนิธิจําเนียร กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน เปนตน มารายงานและแลกเปล่ียนเรียนรูการทํางาน
รวมกับ มพท. และวุฒิอาสาฯ ท้ังนี้ มพท. จะเปนฝายรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนที่  
การพัฒนาอยางย่ังยืนวา ใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไร โดยใหวุฒิอาสาฯ เปนกลไกการ
ขับเคล่ืองานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ และผูท่ีเกี่ยวของและการนํานักเขียนวรรณกรรม
เกงๆ  เชน กฤษณา อโศกสิน ว.วินิจฉัยกุล และสันติพร วินิจฉัยกุล และสถานีโทรทัศน 
ชอง 3 ท่ีมีความพรอมดานกําลังคนในการทํางานทั่วประเทศ มาชวยถายทอดส่ิงที่ มพท.  
ไดรวบรวมไวใหมีความนาสนใจ และเผยแพรออกสูสาธารณชนใหไดรับทราบอยางทั่วถึงกัน 

2.3  การเผยแพรขอมูล ตัวอยางการพัฒนาอยางย่ังยืน มพท. สามารถนําขอมูลและตัวอยาง
ความสําเร็จที่ มพท. รวบรวมไว ไปรายงานในท่ีประชุมการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้ง 17 เปาหมาย 
รวมท้ัง มพท. ซึ่งเปนกลไกท่ีมีความยืดหยุน คลองตัวกวาภาครัฐ สามารถสนับสนุนการ
ทํางานของ สศช. ในการเชื่อมประสานและสนับสนุนการจัดประชุม การขับเคล่ือนงาน  
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ซึ่งจะเสริมประโยชนแกกันและกัน ดวยการสนับสนุนการเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สูภาคประชาสังคมและการนําไปใชประโยชนได 

3. มติคณะกรรมการฯ  :   เห็นชอบงบประมาณงานบริหารจัดการ มพท. วงเงิน 2,300,000 บาท และ
มอบใหฝายเลขานุการฯ นําความเห็นของคณะกรรมการไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนงานธนาคารสมอง/
งบประมาณ และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ มพท. พิจารณา ในเดือน
มกราคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

1. กรรมการและเลขาธิการ รายงานวา ตามกรอบแผนงานและงบประมาณป 2560 แผนงานการ
สรางเครือขายกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนท่ี ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจาฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เผยแพรบทบาท ผลการ
ดําเนินงาน และความกาวหนาในการทํางานของธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ และสรางความรู
ความเขาใจ กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
การพัฒนาอยางย่ังยืน และสังคมสูงวัย รวมท้ังสรางเครือขายและบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือขายการพัฒนาในพ้ืนที่/ชุมชน/ทองถิ่น ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม  
และเอกชน โดยมีผูเขารวมประชุม ๑,๐๐๐ คน ประกอบดวย ผูแทนวุฒิอาสาฯ ภาคีเครือขายการ
ทํางานกับวุฒิอาสาฯ ผูบริหารและเจาหนาที่ สศช. และ มพท. โดยจัดประชุมในชวงเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การประชุมใชเวลา ๑ วัน โดยบริเวณดานนอกหอง
ประชุมจะมีการแสดงบอรดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และซุมแสดงผลงาน/นิทรรศการแบบ 
มีชีวิตที่เปนรูปธรรมของวุฒิอาสาฯ รูปแบบการประชุม แบงออกเปน ๒ ชวง ชวงเชา  เปนพิธีเปด
การประชุม เริ่มตนดวยการชมวีดิทัศน เรื่อง “ธนาคารสมอง...พลังอาสารวมพัฒนาประเทศ”  
การกลาวรายงานการประชุม การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย”  
และการบรรยายเรื่อง “กวา๑๕ ป วุฒิอาสาฯ กับการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ” จากนั้นเปน
การอภิปรายเรื่อง “บทบาทผูสูงอายุกับการพัฒนาในหลากหลายมิติ” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  
และชวงบาย เปนการเสวนา/การอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณการขับเคล่ือนงานของ 
วุฒิอาสาฯ เรื่อง “สานพลังอาสา กับทิศทางการขับเคล่ือนงานธนาคารสมอง” โดยผูแทน 
วุฒิอาสาฯ จาก ๔ ภาค โดยใชงบประมาณ มพท. ประมาณ ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท รวมกับ 
งบประมาณ สศช. ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

2.1.  เนื่องจาก สถานการณมีการเปล่ียนแปลง การจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ  
อาจปรับเปล่ียนรายละเอียดแผนงานการจัดประชมุ โดยนําเสนอการทรงงาน และผลงานใน
ดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9  
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีสรางคุณประโยชนใหกับประเทศอยาง
เอนกอนันต 
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๓. มติคณะกรรมการฯ  :  มอบใหฝายเลขานุการฯ นําความเห็นของคณะกรรมการไปพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดการจัดประชุมเฉลิมพระเกียรติ และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ มพท. พิจารณา ในเดือนมกราคม 2560  

 

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
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