
รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท 
ครัง้ท่ี 2/2546 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2546 เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งประชุมเดช   สนิทวงศ ์ชัน้ 3 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 

รายช่ือท่ีปรึกษาคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน 
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

รายช่ือท่ีปรึกษาคณะกรรมการท่ีลาประชุม จ านวน 2 ท่าน 
 1. ศ.สิปปนนท ์ เกตุทตั  
 2. ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน 
 1. นายสมเจตน์ เตรคุพ   รองประธานกรรมการ 
 2. นายไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม กรรมการ 
 3. ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ  กรรมการ 
 4. นายอ านาจ สอนอ่ิมสาตร์  กรรมการ 
 5. นายพายพั      พยอมยนต ์   กรรมการ 

6. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ ์   กรรมการ 
7. นายอุทิศ ขาวเธียร   กรรมการ 
8. นายเตชพล ฐิตยารักษ์   กรรมการและเหรัญญิก 
9. นายกิติศกัด์ิ สินธุวนิช   กรรมการและเลขาธิการ 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีลาประชุม  จ านวน 7 ท่าน 
 1. นายมีชยั วีระไวทยะ   กรรมการ 
 2. ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่   กรรมการ 
 3. นายวิบูลย ์ เข็มเฉลิม   กรรมการ 
 4. ศ.ชยัอนันต ์ สมุทวณิช   กรรมการ 

5. นายโสภณ สุภาพงษ์   กรรมการ 
 6. นายทวี บุตรสุนทร   กรรมการ 
 7. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวณิช   กรรมการ 
 
 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 



 1. นางวชัรี สินธุวนิช   ผูจ้ดัการมูลนิธิพฒันาไท 
 2. นายศุภรัตน์ แมน้มินทร์  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 3. นายสุขเกษม      วงศสุ์บรรณ  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 4. นางชุตินาฏ       วงศสุ์บรรณ  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 5. นางบงัอรรัตน์ วุฑฒกนก  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 6. นางสาวปรียานุช พิบูลสราวุธ  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 7. นางสาวกญัญารักษ์ ศรีทองรุ่ง   เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 8. นางธนรัชต ์ ศุขอารีย ์  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 
 9. นางสาวรัชนี มะนะมุติ   เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 7 
 10. นางสาวมณีรัตน์ ตนัติปัญญาคุณ  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 7 
 11. นางสาวชมช่ืน จนัทรสมบูรณ ์  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 6 
 12. นางสาวอาทิสุดา ณ นคร   เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 5 
 13. นางสาวสุวรรณา ดอกกะฐินสด  หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชีมูลนิธิพฒันาไท 
 14. นางสาวปราณี ขวญัเกิด   เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 
 15. นางสาวเกตุสุดา รักษายศ   เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 
 16. นายสบาย สายจนัดา  เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 
 17. นางสาวณฐัธิดา ทองไว   เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 
 18. นางสาววลัลิดา ศรีภูวงษ์   เจา้หนา้ที่ สนับสนุนโครงการขบัเคล่ือน 
        เศรษฐกิจพอเพียง 
 19. นางสาวนภาพร นาควงษ์   เจา้หนา้ที่ สนับสนุนโครงการขบัเคล่ือน 
        เศรษฐกิจพอเพียง 
 20. นางสาวสุวิมล พิมพว์งศ ์  เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 
 21. นายย่ิงศกัด์ิ มาลีวตัร   นิสิตฝึกงานมูลนิธิพฒันาไท 
 22. นางสาวนลินี งัน้เจริญ   นิสิตฝึกงานมูลนิธิพฒันาไท 
 23. นางสาวศิริวรรณ พวงทยั   นิสิตฝึกงานมูลนิธิพฒันาไท 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ประธานฯ กลา่วขอบคุณกรรมการทุกทา่นท่ีเขา้ร่วมประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีประธานคนเดิม

นายสรรเสริญ  วงศช์ะอุม่ ไดล้าออกจากต าแหน่งเน่ืองจากติดภารกิจอ่ืนท าใหไ้มส่ามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มท่ี และ

เม่ือคราวประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2546 วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2546 ท่ีประชุมมีมติแตง่ตัง้ใหน้ายสมเจตน์  เตรคุพ 

เป็นรองประธานกรรมการ นั้น ขณะน้ีการแตง่ตัง้ดงักลา่วไดด้ าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

 ส าหรับการประชุมครัง้ท่ีผา่นมาก็เป็นการประชุมเพ่ือรับรองรายงานงบการเงินของมูลนิธิพฒันาไท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2545 ซ่ึงท่ีประชุมไดใ้หก้ารรับรองไปเรียบรอ้ยแลว้ 



ระเบียบวาระท่ี 2 : เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.1 : รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2546  
  ตามท่ี ไดมี้การประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2546 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2546 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ 

ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดงักลา่วและไดเ้วียนใหก้รรมการทุกทา่นรับรองเรียบรอ้ยแลว้ และการประชุมในวนัน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบอีกครั้งหน่ึง 

มติท่ีประชุม : รับทราบรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2546 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2546 

 ระเบียบวาระท่ี 2.2 : ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรมไดม้อบ 

ใบประกาศเกียรติคุณฯ ใหแ้ก่มูลนิธิพฒันาไท  
   ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ ไดม้อบใบประกาศเกียรติคุณ สรรเสริญ ใหก้บั

มูลนิธิพฒันาไท ท่ีไดป้ระกอบภารกิจตามบทบาท หนา้ท่ี ซ่ึงก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นอยา่งดีย่ิง สมควร

ไดร้ับการสรรเสริญ จารึกวา่เป็นองคก์รท่ีกระท าความดี ความชอบ ท่ีมีผลงานอนัเป็นประโยชน์แกป่ระเทศชาติ 

ศาสนา และประชาชน ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผา่นมา มูลนิธิฯไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

วฒันธรรมแหง่ชาติรับทราบมาโดยตลอด ประกอบดว้ย รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท รายงาน

การประชุมใหญส่ามญัประจ าปี รายงานงบการเงินมูลนิธิพฒันาไท และรายงานประจ าปีมูลนิธิพฒันาไท 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.3 : การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิพฒันาไท 
  ตามท่ี คณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท เม่ือคราวประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2546 วนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2546 มีมติใหแ้ตง่ตัง้นายสมเจตน์  เตรคุพ ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีแทน

ประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ที่ ได ้หรือในกรณีท่ีประธานมอบหมายใหท้ าการแทน 

และเป็นผูมี้อ านาจในการสั่งจา่ยเงินของมูลนิธิพฒันาไท นั้น บดัน้ีการด าเนินการดงักลา่วเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระท่ี 3.1 : ผลการด าเนินงาน ปี 2546 และแผนการด าเนินงาน ปี 2547 
  ตามท่ี คณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไทมีมติอนุมติัแผนการด าเนินงาน ปี 2546 เม่ือคราวประชุม

ครั้งท่ี 1/2546 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2546 จนถึงปัจจุบนัมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

  1. ธนาคารสมอง 
  ผลการด าเนินงาน ปี 2546 
  1. การจดัท าแผนงาน/โครงการในลกัษณะเชิงรุก 

  ธนาคารสมองเชิญวุฒิอาสาท่ีเป็นแกนหลกัของกลุม่ตา่งๆ ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขต 

กทม.และปริมณฑล หารือร่วมกนัเพ่ือจดัท าแผนงาน/โครงการในลกัษณะเชิงรุก และมีหนังสือถึงวุฒิอาสาท่ีเป็น

ประธานเครือขา่ยในจงัหวดัตา่งๆ ใหจ้ดัสง่โครงการเชิงรุกมายงัธนาคารสมอง ขณะน้ีมีโครงการเขา้มา 40 โครงการ 

รวมเป็นเงิน 119.41 ลา้นบาท 



   จดัท าโครงการเชิงรุกภายใตแ้ผนงาน “วุฒิอาสาร่วมพฒันาประเทศเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ” และสง่รายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนจากงบปรับโครง 

 
สรา้งทางเศรษฐกิจและสงัคม ขณะน้ีมีโครงการท่ีมีความพรอ้มสามารถด าเนินการไดเ้ลย 11 โครงการ วงเงิน 20 

ลา้นบาท และไดร้ับการอนุมติัแลว้ 8 โครงการ วงเงิน 15,714,508 ลา้นบาท 

   2. การใหค้วามชว่ยเหลือในลกัษณะเชิงรุก 

  ร่วมระดมความคิด วิเคราะหป์ัญหา และก าหนดแผนงานเชิงรุก มีหน่วยงานตา่งๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เชน่ โครงการเสริมสรา้งสมรรถนะแกอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โครงการแกไ้ขปัญหาครอบครัว เด็ก 

และเยาวชน โดยกลุม่วุฒิอาสาร่วมกบัองคก์รหลกัในชุมชน เชน่ บา้น วดั โรงเรียน 

  3. กระตุน้ความตอ้งการขอรับความชว่ยเหลือ (Demand Stimulation) 

  เชิญปลดักระทรวงตา่งๆ และปลดักรุงเทพมหานคร  เพ่ือร่วมหารือ ก าหนดแผนงาน/

โครงการท่ีตอ้งการใหวุ้ฒิอาสาชว่ยเหลือ โดยกระทรวงตา่งๆ ไดข้อความชว่ยเหลือมายงัธนาคาร มีวุฒิอาสาท่ีผา่น

การคดัเลือก 995 คน มอบใหแ้ตล่ะหน่วยงานพิจารณา 

  ท าหนังสือถึงผูว้า่ราชการจงัหวดั เพ่ือจดัท าแผนงาน/โครงการท่ีจะใหวุ้ฒิอาสาไป

ชว่ยสนับสนุน  และขอรับการสนับสนุน 

   4. ภารกิจการสรา้งองคค์วามรู ้

  ร่วมกบักรมประชาสมัพนัธจ์ดัท ารายการ “ธนาคารสมองของคนไทย”  ทางสถานี

วิทยุ คล่ืน FM 92.5MHz และ AM 891 KHz ในชว่งเดือนตุลาคม 2545 – เดือนกนัยายน 2546 รวม 

181 ครั้งและจดัพิมพเ์ผยแพร่ 

  5. ภารกิจการสรา้งปฏิสมัพนัธ ์

  จดัท าบตัรประจ าตวัวุฒิอาสา คูมื่อ “ธนาคารสมอง” และท าเนียบวุฒิอาสา 

  จดัท าวารสารฉบบัพิเศษ “สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ กบัการพฒันา

ประเทศ” หนังสือสรุปผลการปฏิบติังานของวุฒิอาสา และจุลสาร “ธนาคารสมอง” ทูลเกลา้ฯ ถวายเน่ืองใน

โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 แผนการด าเนินงาน ปี 2547 

1. แผนงานเชิงรุก (Proactive) ประกอบดว้ย 4 โครงการ ดงัน้ี 

 โครงการภายใตแ้ผนงานวุฒิอาสาร่วมพฒันาประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกบัหน่วยงานองคก์รตา่งๆ ทัง้ในระดบักระทรวงและระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือชว่ย

เสริมสรา้งสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน องคก์ร ชุมชนตา่งๆ ใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

สนับสนุนขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 โครงการวุฒิอาสาร่วมพฒันาหมูบ่า้นยากจน โดยประสานงานกบัแกนหลกัของ 

เครือขา่ยวุฒิอาสาท่ีมีอยูใ่นแตล่ะพ้ืนท่ีตามภูมิภาคตา่งๆ เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบ่า้นยากจน 

72 หมูบ่า้น ทัว่ประเทศในลกัษณะบูรณาการ  



 โครงการใหค้วามชว่ยเหลือในลกัษณะเชิงรุก โดยวุฒิอาสากลุม่แกไ้ขปัญหาสงัคม 

เด็ก และเยาวชน ร่วมกบัผูน้ าชุมชนเพ่ือจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพชีวิต เพ่ือแกไ้ขปัญหาครอบครัว เด็กและเยาวชน 

 
 
 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยธนาคารสมองร่วมกบั กทม. จดัท าโครงการเฉลิม

พระเกียรติ เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือแกโ่รงเรียนในสงักดั กทม. โดยมีกิจกรรมในรูปแบบของการถา่ยทอดภูมิปัญญา

และประสบการณข์องวุฒิอาสา 

  2. แผนงานสรา้งองคค์วามรู ้(Knowledge Based) 

 รายการ “ธนาคารสมองของคนไทย” ร่วมกบักรมประชาสมัพนัธ ์เพ่ือเผยแพร่องค์

ความรูข้องวุฒิอาสาตอ่สาธารณชน 

  3. แผนงานการสรา้งปฏิสมัพนัธ ์(Interactive) ประกอบดว้ย 

 โครงการธนาคารสมองเพ่ือเทิดพระเกียรติพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

 ส่ือประชาสมัพนัธ ์เพ่ือกระตุน้ความสนใจของกลุม่เป้าหมายตา่งๆ ใหม้าใชบ้ริการ

จากธนาคารสมองเพ่ิมข้ึน (Direct sale) 

 สรุปผลการปฏิบติัของวุฒิอาสา โดยประมวลผลงานของวุฒิอาสาท่ีไดด้ าเนินการให ้

ความชว่ยเหลือในการเป็นวิทยากร  

 การสัมมนาเครือขา่ยธนาคารสมองในแตล่ะภูมิภาค เพ่ือด าเนินการและติดตาม

ประเมินผลโครงการภายใตแ้ผนงานวุฒิอาสาร่วมพฒันาประเทศเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 

  4. แผนงานปกติ 

 การด าเนินงานในลกัษณะเชิงรับ (Reactive) โดยการจดัหาทีมงานวุฒิอาสา

หรือเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูข้อรับความชว่ยเหลือ ตลอดจน

เป็นตวักลางประสานใหฝ่้ายที่ ขอรับความชว่ยเหลือไดพ้บและท าความตกลงในรายละเอียด วิธีการท างานกบัวุฒิอาสา 

ความเห็นท่ีประชุม : 

 1. ควรเนน้การประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบจุลสาร เพ่ือเผยแพร่แกห่น่วยงานทั่วไปอยา่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั

หรือเป็นรายไตรมาส 

 2. ควรเช่ือมโยงกบัสถาบนัและองคก์รตา่งๆ เชน่มูลนิธิจ าเนียร สาระนาท ของ ธกส. ซ่ึงท างานดา้นชุมชน

พรอ้มทัง้ใหข้อ้มูลรายช่ือวุฒิอาสา และประสบการณก์ารท างาน ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการขอความชว่ยเหลือ 

 3. สศช. ควรประสานกบัวุฒิอาสาใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในยุทธศาสตร์การพฒันาตามแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 9 กบัประสบการณท่ี์วุฒิอาสามีอยู ่

 2. การสรา้งองคค์วามรูเ้พ่ือการพฒันาประเทศ 

  ผลการด าเนินงาน ปี 2546  
  1. จดัท ากรณีศึกษาการแปลงแผนพฒันาฯ ไปสู่การปฏิบติัท่ีมุง่สรา้งกระบวนการเรียนรู้

อยา่งเป็นองคร์วม มี 16 กรณีศึกษา (ดา้นธุรกิจชุมชน 4 กรณี ดา้นเกษตรยัง่ยืน 5 กรณี ดา้นสงัคม เอดสแ์ละยา



เสพติด 2 กรณี ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 5 กรณี ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการน า File กรณีศึกษา

ทัง้หมดข้ึน www.nesdb.go.th คลิกมูลนิธิพฒันาไท 

  2. ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นระดบัพ้ืนท่ี ใหก้บักลุม่เป้าหมายคณะท างานก ากบั

การศึกษาวิเคราะหก์รณีศึกษา และเจา้หนา้ที่ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการจดัศึกษาดูงาน 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2546 

 
  3. จัดท าโครงการศึกษาหารูปแบบด าเนินงานพัฒนาประเทศและการแปลงแผนสู่

ภาคปฏิบติัโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นหลกั "โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพฒันาระดบัพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอ่การแกป้ัญหา

ความ 

ยากจนแบบมีส่วนร่วม ภายใตค้วามร่วมมือภาคีพฒันาตา่งๆ” มูลนิธิพฒันาไทขอรับการสนับสนุนจากส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ มีการจดัประชุม 2 ครั้ง เพ่ือระดมความคิด และหาแนวทาง/กระบวนการใน

การด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที่ ต ัง้ไว ้

  แผนการด าเนินงาน ปี 2547 
  1. โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพฒันาระดบัพ้ืนท่ีฯ  

  2. ผลิตส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลงแผนพฒันาฯ ไปสูก่ารปฏิบติัท่ีมุง่สรา้งกระบวนการ

เรียนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วมเพ่ิมข้ึน 

  3. โครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  

ความเห็นท่ีประชุม :  
 ในการจดัท ากรณีศึกษา ความเขม้แข็งขององคก์รชุมชน ควรประสานกบักรมประชาสมัพนัธ ์และ อสมท.  

เพ่ือเผยแพร่ความส าเร็จในการจดัการระดบัชุมชนใหก้บัสาธารณชนไดเ้รียนรู ้

 3. การขบัเคล่ือนภาคประชาสงัคมเพ่ือการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 สู่ภาคปฏิบติั 

   ผลการด าเนินงาน ปี 2546 

  1. ด าเนินการตามโครงการสรา้งสรรคพ์ลงัแผน่ดิน ในส่วนท่ียงัไมแ่ลว้เสร็จ  อยูร่ะหวา่ง

ประเมินวา่วิทยากรกระบวนการท่ีสรา้งข้ึนจ านวนประมาณ 300 คน เขา้ร่วมในกระบวนการจดัท าแผนชุมชน ปี 

2546 เป็นจ านวนเทา่ใด 

  2. มูลนิธิพฒันาไทร่วมด าเนินงานจดัท าฐานขอ้มูลการบูรณาการแผนชุมชนร่วมกบัภาคีท่ี

เก่ียวขอ้ง  โดย ใชร้ะบบขอ้มูลเครือขา่ยทุนทางสงัคมเป็นฐานเพ่ือสนับสนุนใหภ้าคีการพฒันาท่ีร่วมด าเนินโครงการ

บูรณาการแผนชุมชนเพ่ือความเขม้แข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน ไดใ้ชป้ระโยชน์ทางดา้นขอ้มูลแผน

ชุมชนจาก Web Page ท่ีจ ัดท าข้ึนใหม่ ดูไดจ้าก WWW.nesdb.go.th คลิกแผนชุมชนแกค้วาม

ยากจน 

    3. การสรา้งกระบวนการมีสว่นร่วมระหวา่งภาคีผูป้ฏิบติักบักลไกนโยบายในการขบัเคล่ือน

แนวทางการพฒันาเมืองน่าอยูสู่่การปฏิบติั  โดยด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการประจ าปี 2546 เพ่ือสรุป 

บทเรียนการขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ระยะเวลาการสมัมนาหน่ึงวนัคร่ึง ระหวา่งวนัท่ี 14 -15 กนัยายน 

2546 ณ โรงแรมปร้ินพาเลซ กรุงเทพฯ มีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาประมาณ 600 คน  

  แผนการด าเนินงาน ปี 2547 

http://www.nesdb.go.th/
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  1. โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยศึ์กษาดูงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสงัคม จดัเวที

เรียนรูชุ้มชนโดยใหป้ราชญช์าวบา้นถา่ยทอดความรูใ้หก้บัเกษตรกรอ่ืนๆ น าไปปรับใชใ้นพ้ืนท่ีของตนไดจ้ริง 8 รุ่นๆ

ละ 50 คน ผูเ้ขา้อบรมทัง้หมด 400 คน ด าเนินการเสร็จและจดัสง่รายงานฉบบัสมบูรณใ์นเดือนมีนาคม 2547  

  2. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปบทเรียนการขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ 

 
 
 
 
   4. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีพฒันาต่างๆ 
   ผลการด าเนินงาน ปี 2546 

  จดัท าศูนยข์อ้มูลระบบเครือขา่ยทุนทางสงัคมภายใตโ้ครงการสรา้งสรรคพ์ลงัแผน่ดิน สรา้ง

กระบวนการเรียนรู ้ผา่นการฝึกอบรมเพ่ือเช่ือมโยงพนัธมิตรร่วมด าเนินการ พฒันาขอ้มูลทุนทางสงัคม  โดยจดัประชุม

เชิงปฏิบติัการเร่ืองการใชฐ้านขอ้มูลเครือขา่ยทุนทางสงัคมและแผนชุมชนระดบัผูใ้ชง้านและสมาชิก จ านวน 3 ครั้ง ท่ี

จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัเชียงใหม ่

  แผนการด าเนินงาน ปี 2547 

  ใหบ้ริการขอ้มูลทุนทางสังคมและแผนชุมชนทาง www.nesdb.go.th คลิกมูลนิธิ

พฒันาไท หรือคลิกแผนชุมชนแกค้วามยากจน 

  5. การบริหารจดัการภายในและการประชาสมัพนัธ ์
   ผลการด าเนินงาน ปี 2546 

  1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิ ธิ เพ่ือบ ริหารงานให ้เป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไทอยา่งคลอ่งตวัมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียนองคป์ระกอบยอ่ยของงานและ

กิจกรรมขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นไปตามกรอบใหญ่ท่ีคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไทมีมติไว ้ ซ่ึงอยู่

ระหวา่งพิจารณาความเหมาะสม 

  2. การจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารงานภายในมูลนิธิ  อยูร่ะหวา่งการจดัจา้ง

โปรแกรมเมอร์มาด าเนินการ 

 แผนการด าเนินงาน ปี 2547 
  1. จัดท าสมุดเงินฝากใหม่ทุกรายการเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการและการ

ตรวจสอบบญัชี 

  2. แปลงส่ือ vedeo เน้ือหาสาระเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง เป็น vcd พรอ้มท าส าเนา 
  3. การจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารงานภายในมูลนิธิฯ 

ความเห็นท่ีประชุม :  
 1. มูลนิธิไมค่วรท างานท่ีซ า้ซอ้นกบัหน่วยงานอ่ืน แตค่วรเนน้งานท่ีสนับสนุนการแปลงแผนฯ ไปสู่

การปฏิบติัท่ีเสริมกบัภารกิจของ สศช. 
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 2. มูลนิธิควรเนน้ภารกิจท่ีเป็นเร่ืองยุทธศาสตร์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับบทบาทของ สศช. ท่ี

เปล่ียนบทบาทจากนักวางแผน เป็นนักก าหนดยุทธศาสตร์ โดยมูลนิธิควรมีบทบาทเสมือนเป็นองคก์รสนับสนุน

ทางวิชาการใหก้บั สศช. 

 3. มูลนิธิฯ ควรท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานเช่ือมโยงกบัภาคีตา่งๆ ท่ีท างานดา้นแปลงแผนฯไปสู่การปฏิบติั

และมองเช่ือมโยงอยา่งเป็นองคร์วม 

 4. มูลนิธิฯ ควรท าภารกิจเชิงยุทธศาสตร์  เชน่ 

 โครงการหลกัสูตรการเรียนรูยุ้ทธศาสตร์การพฒันาประเทศ โดยน านักยุทธศาสตร์การพฒันาจาก

ภาคีการพฒันาตา่งๆ เป็นกลุม่เป้าหมาย เพ่ือใหเ้กิดเครือขา่ยการพฒันา โดยมูลนิธิฯร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ เชน่  

สถาบนัพระปกเกลา้ และวิทยาลยัการจดัการทางสงัคม เป็นตน้ 

 โครงการจดัการองคค์วามรูว้า่ดว้ยการพฒันาประเทศ โดยมูลนิธิฯ ร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆ เชน่ สสส. 

สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู ้ในการพฒันาแบบองคร์วม ท่ียึดชุมชนเป็นตวัตัง้ 

 การจดัท าดชันีช้ีวดัความร่มเย็นเป็นสุข โดยสังเคราะห์จากตวัช้ีวดัตา่งๆ เชน่ จปฐ. ดชันี

ความอยูดี่มีสุข ดชันีของ นพ.อภิสิทธ์ิฯ ดชันี HDI ของ UNDP เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมินระดบัการ

พฒันาทัง้ระดบันโยบาย และชุมชน 

มติท่ีประชุม :  
 รับทราบผลการด าเนินงานมูลนิธิพฒันาไทในปี 2546  และเห็นชอบแผนการด าเนินงานในปี 2547  

พรอ้มทัง้ใหน้ าความเห็นและขอ้เสนอแนะ ของท่ีประชุมไปพิจารณาประกอบการด าเนินงานตอ่ไป  

 ระเบียบวาระท่ี 3.2 : อนุมติัค่าใชจ่้ายการด าเนินงานประจ าปี 2547 
 1. เลขาธิการมูลนิธิพ ัฒนาไท กล่าวรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพ ัฒนาไท ในปี 2546

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดอ้นุมติังบประมาณในการด าเนินงานจ านวนทัง้ส้ิน 15,651,392.11 บาท ผลการเบิกจา่ย

งบประมาณในรอบ 10 เดือน ท่ีผา่นมา (1มกราคม–31ตุลาคม 2546) สามารถด าเนินงานตามภารกิจตา่งๆ ท่ี

ก าหนดไวแ้ละเบิกจา่ยไปทัง้ส้ิน จ านวน 4,659,153.51 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 29.77 ของงบประมาณท่ีไดร้ับอนุมติั 

และยงัคงเหลืองบประมาณเป็นเงิน  10,992,238.60  บาท 

  2. ส าหรับในปี 2547 มูลนิธิพฒันาไทไดก้ าหนดงบประมาณในการด าเนินงานในปี 2547 โดยขอ

จดัตัง้คา่ใชจ้า่ย จ านวน 4,635,150 บาท ประกอบดว้ย 

  งานธนาคารสมอง     จ านวน   3,100,000  บาท 

   โครงการตามแผนปฏิบติัการเร่งรัดเศรษฐกิจฯ จ านวน       43,440  บาท 

   งานบริหารจดัการ    จ านวน   1,491,710  บาท 

ประเด็นเพ่ือพิจารณา 
1. ขออนุมติังบประมาณส าหรับปี 2547 จ านวน 4,635,150  บาท ตามขอ้ 2 

2. เน่ืองจากจะมีโครงการท่ีจะส้ินสุดในปี 2546 และโครงการใหม่ๆ  ท่ีจะเขา้มาร่วมด าเนินการภายใต ้

มูลนิธิพฒันาไท ในปี 2547  ดงันั้นเพ่ือความสะดวกในการบริหารจดัการและการตรวจสอบทางบญัชี ฝ่ายการเงิน

และบญัชี จึงขอจดัท าสมุดบญัชีเงินฝากใหม ่ดงัน้ี 

 บญัชีท่ีคงไว ้



1) บญัชีเงินฝากประจ า 3 เดือน มูลนิธิพฒันาไท เลขท่ีบญัชี 021-2-08967-6 

2) บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์มูลนิธิพฒันาไท เลขท่ีบญัชี 021-1-33070-1 

3) บญัชีเงินฝากบญัชีกระแสรายวนั มูลนิพฒันาไท เลขท่ีบญัชี 021-6-04297-6 

 บญัชีท่ีขอปิด 

1) บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์THAI-UNCAP FACILITY เลขท่ีบญัชี 021-1-26081-9 

2) บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน THAI-UNCAP FACILITY เลขท่ีบัญชี  021-6-

04308-5 

3) บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์เงินทดลองจา่ย มพท. เลขท่ีบญัชี 156-1-06394-0 

 (โดยเงินท่ีคงเหลือทุกบญัชีจะน าไปเขา้บญัชีเงินฝากประจ า 3 เดือน) 

 ขอเปิดบญัชีเงินฝากประจ า 24 เดือน ส าหรับเงินทุนจดัตัง้ฯ 20.2 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็น

ยอดเงินท่ีไมส่ามารถน าไปใชจ้า่ยได ้

มติท่ีประชุม :  
 1.  อนุมติังบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานประจ าปี 2547 จ านวน 4,635,150 บาท ประกอบดว้ย 

1.1 งานธนาคารสมอง  จ านวน  3,100,000  บาท 

 1.2 โครงการตามแผนปฏิบติัการเร่งรัดเศรษฐกิจฯ จ านวน      43,440  บาท 

1.3 งานบริหารจดัการ จ านวน  1,491,710  บาท 

2. อนุมติัใหปิ้ดบญัชี 

 2.1 บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์THAI-UNCAP FACILITY เลขท่ีบญัชี 021-1-26081-9 

 2.2 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั THAI-UNCAP FACILITY เลขท่ีบญัชี 021-6-04308-5 

 2.3 บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์เงินทดลองจา่ย มพท. เลขท่ีบญัชี 156-1-06394-0 

(โดยเงินท่ีคงเหลือทุกบญัชีใหน้ าไปเขา้บญัชีเงินฝากประจ า 3 เดือน) 

 3.  อนุมติัใหเ้ปิดบญัชีใหม ่โดยแยกเงินทุนจดัตัง้มูลนิธิฯ 20.2 ลา้นบาท เปิดบญัชีเงินฝากประจ า 24 เดือน  

 ระเบียบวาระท่ี 3.3 : ขออนุมติัด าเนินโครงการ ปี 2547 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการในปี 2547 ตามท่ีได ้

น าเสนอไวใ้นระเบียบวาระท่ี 3.1 จ านวน 3 โครงการ ประกอบดว้ย 

   1 การขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 

 1.1 หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันาเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู ่ เป็นนโยบายการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 

และในการแปลงไปสูก่ารปฏิบติั สศช. ไดร่้วมกบัภาคีตา่ง ๆ จดัการสมัมนาเชิงปฏิบติัการประจ าปี 2546 “พลงั

ชุมชน พลงัทอ้งถ่ิน พลงัเมืองน่าอยู”่ เพ่ือสรุปบทเรียนการขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู ่ ซ่ึงจดัข้ึนในระหวา่ง

วนัท่ี 14-15 กนัยายน 2546 ณ โรงแรมปรินซพ์าเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร มีประเด็นหรือเร่ืองท่ีควรจะตอ้ง

ด าเนินการน าสูก่ารขบัเคล่ือนถือเป็นพนัธกิจร่วมรวม 4 เร่ือง ประกอบดว้ย 1) การพฒันาตวัชี้ วดัเมืองน่าอยู ่ชุมชน

น่าอยู ่ 2) กระบวนการสูค่วามเป็นเมือง 3) การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูใ้นการจดัการเมืองและชุมชน 4) การผลกัดนั

ร่วมสรา้งนโยบายสาธารณะท่ีมีผลตอ่การขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่



1.1.2 ในการขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยูด่งักลา่ว จ าเป็นตอ้งอาศยัพลงัขบัเคล่ือนจาก

ภาคประชาสงัคม ควบคูก่บัการผลกัดนัระดบันโยบาย โดยในการขบัเคล่ือนภาคประชาสงัคมจะสอดคลอ้งกบับทบาท

ของมูลนิธิพฒันาไท ในการสนับสนุนการแปลงแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบติัโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคประชา

สงัคม ดงันั้น สศช. จึงไดป้ระสานกบัส านักงานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสรา้งสุขภาพ เพ่ือขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่

ชุมชนน่าอยู ่ ตอ่เน่ืองจากสมัมนาดงักลา่ว พรอ้มทัง้ไดจ้ดัท าเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปน้ี 

2. สรุปขอ้เสนอแนะแนวทางความร่วมมือขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 

2.1 ขอ้เสนอการขบัเคล่ือน “เวทีเครือขา่ยเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู”่ (เวทีเชิงยุทธศาสตร์) 

โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพ่ือเป็นเวทีเช่ือมโยงเครือขา่ยเมืองน่าอยูร่ะดบัยุทธศาสตร์และปฏิบติัการมาร่วม

เรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง ร่วมสรุปสงัเคราะหอ์งคค์วามรูม้าสูข่อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทัง้เป็นเวทีติดตามสถานการณ์

ความเคล่ือนไหวการพฒันาเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยูแ่ละเช่ือมประสานในระดบัยุทธศาสตร์กบัเครือขา่ยอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง และเป็นเวทีวิชาการท่ีใชอ้งคค์วามรูท่ี้เป็นรูปธรรมเป็นตวัน าการขบัเคล่ือน และขยายผลการพฒันาเมืองน่า

อยู ่ ชุมชนน่าอยู ่

ทัง้น้ี หน่วยงานองคก์ร “เจา้ภาพ” และกลไกก ากบัดูแลประสานด าเนินงานควรมี

คณะอนุกรรมการประสานการพฒันาเมืองอยา่งยัง่ยืน : เมืองน่าอยู ่ เป็นแกนกลางหรือเจา้ภาพหลกัร่วมกบั

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ มูลนิธิพฒันาไท ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรา้งเสริมสุขภาพ สถาบนัพฒันาองคก์รเอกชน ฯลฯ และอาจมีคณะอนุกรรมการฯ ท าหนา้ที่ อ  านวยการและให ้

ค าปรึกษาและอาจแตง่ตัง้ “คณะท างานประสานและก ากบัการด าเนินงานโครงการ” ข้ึนภายใตค้ณะอนุกรรมการฯ 

ดงักลา่ว เพ่ือท าหนา้ที่ เก่ียวกบัการจดัเวทีเครือขา่ยเมืองน่าอยูฯ่ 

ส าหรับรูปแบบและแนวทางเบ้ืองตน้ในการด าเนินงาน จะจดัเวทีเครือขา่ยเมืองน่าอยูฯ่ เป็น

การประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 2 เดือน/ครั้ง ๆ ละคร่ึงวนั ในสว่นกลาง โดยกลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมในเวที ประมาณครัง้

ละ 40-60 คน ทัง้หน่วยงานท่ีร่วมในเวทีเป็นประจ าและผูส้นใจในโครงการฯ เขา้ร่วม 

2.2 ขอ้เสนอแนวทางการพฒันา “ตวัชี้ วดัเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู”่ โดยมีวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย เพ่ือทดสอบตวัชี้ วดัท่ีไดพ้ฒันาไวแ้ลว้ และสงัเคราะหเ์ป็นชุดตวัชี้ วดัท่ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง เพ่ือใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล รวมทัง้ช้ีทิศทางการพฒันาทัง้ในระดบัภาพรวมทัง้ประเทศและระดบัทอ้งถ่ินใน

การพฒันาเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู ่ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ใหเ้กิดการขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองน่าอยู ่

ชุมชนน่าอยูไ่ปสูก่ารปฏิบติั 

ทัง้น้ี หน่วยงาน/องคก์ร “เจา้ภาพ” และกลไกประสานด าเนินงานควรมีคณะอนุกรรมการ

ประสานงานการพฒันาเมืองอยา่งยัง่ยืน :  เมืองน่าอยู ่ และอาจแตง่ตัง้คณะท างานประสานก ากบัการด าเนินงาน

โครงการ เพ่ือท าหนา้ที่ เก่ียวกบัการพฒันาตวัชี้ วดั โดยกลไกด าเนินงานโครงการ ประกอบดว้ย 1) ทีมประสานงาน

กลางและบริหารโครงการ 2) ทีมวิชาการ 

ส าหรับรูปแบบและแนวทางการด าเนินงาน ในเบ้ืองตน้จะเป็นชว่งเตรียมความพรอ้ม ในชว่ง 2 

เดือน ธนัวาคม 2546 – มกราคม 2547 โดยจดัใหมี้การประชุมร่วมใหข้อ้คิดเห็นสงัเคราะหร์ายละเอียดและ



ปรับปรุงชุดตวัชี้ วดัท่ีไดจ้ดัท าข้ึนแลว้ เพ่ือน าไปทดสอบวดัจริงในพ้ืนท่ี ส าหรับการด าเนินการในระยะตอ่ไปจะเร่ิมใน

เดือนกุมภาพนัธ ์ 2547 – ธนัวาคม 2547 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมทางวิชาการในการเลือกใชแ้ละจดัเก็บขอ้มูลทาง

สถิติในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ด าเนินการพิจารณาเลือกใชข้อ้มูลและการเก็บรวบรวมสถิติในพ้ืนท่ี จดัเวทีสรุปน าเสนอผล

การทดสอบในทุกพ้ืนท่ีเป้าหมายและแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรูต้ลอดชว่งของการเก็บวิเคราะหข์อ้มูล จดั

เวทีสรุปน าเสนอผลการประมวลรวมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือร่วมกนัสงัเคราะห ์ จดัท ารายงานขัน้สุดทา้ยกอ่นจะสรุปรายงานผล

สูส่าธารณะ 

ความเห็นท่ีประชุม 

1. การขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู ่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลายภาคี จึงควรมีเวทีเพ่ือเช่ือมโยง 

เครือขา่ยการท างานเป็นระยะ ๆ โดยควรมีการวิจยัสถานภาพ คือ การน าเอาความรูท่ี้วา่ ในปัจจุบนัใครท าอะไร ท่ี

ไหน มารายงานในเวทีการประชุม โดยใสแ่นวคิดและวิธีการใหรู้ว้า่เร่ืองแตล่ะเร่ืองเป็นอยา่งไร และเป็นการท า

รายงานสถานภาพปัจจุบนั ซ่ึงจะท าใหก้ารประชุมในแตล่ะครั้งมีคุณภาพมากข้ึน ไมใ่ชแ่คก่ารแสดงความคิดเห็นแต่

เป็นความรู ้ เพ่ือน าไปสูน่โยบายในการสนบัสนุนและขยายผลตอ่ไป 

2. การพฒันาตวัชี้ วดัควรแยกเป็น 2 สว่น คือ ในสว่นของ สศช. กบั มูลนิธิพฒันาไท  เพ่ือไมใ่หเ้กิดความ

ซ า้ซอ้นในการด าเนินงาน โดยในการท าตวัชี้ วดัตอ้งหาเกณฑก์ลางท่ีเหมาะสมเพ่ือความชดัเจนในการติดตาม

ความกา้วหนา้ และน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายการพฒันาเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู ่ ท่ีวางไว ้
 

2 แผนงานการขับเค ล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ความรับผิดชอบของมูลนิ ธิ 

พฒันาไท 

1. หลกัการและเหตุผล 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) เสนอใหริ้เร่ิม

การสรา้งขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสานตอ่ความคิดและเช่ือมโยงการขยายผลท่ีเกิดจากการน า

หลกัปรัชญาฯ ไปใช ้รวมทัง้เพ่ือจุดประกายใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และการน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดผลใน

ทุกภาคสว่นของสงัคม  

1.2 เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวการสรา้งขบวนการขบัเคล่ือนฯ จะมีขอบเขตการ

ด าเนินงาน ดงัน้ี การเช่ือมโยงเครือขา่ยการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการและศึกษาวิจัย การสร้างหลกัสูตรและ

กระบวนการเรียนรู ้การเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคเ์พ่ือความเขา้ใจใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัอยา่งจริงจงั โดยมี

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ก ากบัดูแลในเร่ืองน้ี 

1.3 การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางดงักลา่วเป็นการแปลงแผนฯ ไปสู่การ

ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงตอ้งสรา้งความเขา้ใจใหก้บักลุม่เป้าหมายตา่ง ๆ ตัง้แตบุ่คคล ครอบครัว ชุมชน และ

สงัคมโดยรวม ทัง้น้ี การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในระดบัชุมชนยงัสอดคลอ้งกบัแนวทางการสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน ซ่ึงเป็นภารกิจหน่ึงของมูลนิธิพฒันาไท ดงันั้น สศช. จึงร่วมกบัมูลนิธิพฒันาไทในการด าเ นินงานตาม

กิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขา่ยภาคีการพฒันา โดยเฉพาะในระดบัชุมชน ดงัมีสาระส าคญั ดงัน้ี 



2. วตัถุประสงค ์

2.1 สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่ม 

เป้าหมายตา่ง ๆ 

2.2 เช่ือมโยงภาคีเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอยูแ่ละสนับสนุนประชาชนและกลุม่เป้าหมายทุกภาค

สว่นใหส้ามารถน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช ้โดยสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีและบทบาทของแตล่ะบุคคล และ

เป็นแกนน าในการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ่ไป 

2.3 พฒันาเครือขา่ยการเรียนรูร้ะหวา่งภาคีตา่ง ๆ ในลกัษณะ “สรา้งเพ่ือน ร่วมสานขา่ย” 

โดยพฒันากิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแกป้ัญหา เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง

ตอ่ไป 

2.4 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงและจัดตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียง เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดการขยายแนวคิดและการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

2.5 พฒันาแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ ใหช้ ัดเจน เช่น แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ 

2.6 สร้างกระแสสังคม ปรับเปล่ียนจิตส านึกและกระบวนทศัน์ในการด ารงชีวิตของ

ประชาชนใหต้ระหนักและใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเสมือนเป็นสว่นหน่ึงของชีวิต 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่เป้าหมายท่ีจะมีบทบาทส าคญัตอ่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดความตอ่เน่ือง ไดแ้ก ่

กลุม่เครือขา่ยวิทยากรกระบวนการ นักวิชาการ นักวิจยัผูน้ าชุมชน นักเรียนในทุกระดบัชัน้ รวมถึงผูแ้ทนจากสาย

อาชีพตา่ง ๆ เชน่ ครู นักการเมือง และผูส้นใจทุกเพศทุกวยั ฯลฯ 

4. เป้าหมายของแผนงาน 

4.1 เกิดเครือขา่ย หรือขยายเครือขา่ยเพ่ือการเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นเวทีการ

แลกเปล่ียนความรูค้วามเขา้ใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงระหวา่งประชาชนกลุม่ตา่ง ๆ จากทุก

ภาคสว่น 

4.2 เกิดองคค์วามรู้และฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให ้

ประชาชนและภาคีสว่นตา่ง  ๆ ยึดเป็นแนวทางในการพฒันาแนวคิดหรือยึดเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

4.3 เกิดการจดัตัง้ศูนยแ์หง่การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นเสมือนหอ้งสมุดท่ีมีชีวิตเป็น

ท่ีศึกษาดูงานและถา่ยทอดองคค์วามรู ้รวบรวมกรณีตวัอยา่งใหเ้กิดการขยายแนวคิด และการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งตอ่เน่ือง 

5. กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย 

กิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขา่ยเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงและพฒันาวิชาการกลางในชว่งปีแรกท่ีอยู่

ภายใตค้วามรับผิดชอบของมูลนิธิพฒันาไท ประกอบดว้ยกิจกรรมตอ่ไปน้ี 



5.1 กิจกรรมการเผยแพร่ความรูแ้ละสง่เสริมความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 กิจกรรมการเก็บขอ้มูลเพ่ือการสรา้งฐานขอ้มูลและแลกเปล่ียนองคค์วามรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง 

5.3 กิจกรรมการประสานและเช่ือมโยงเครือขา่ยภาคีการพฒันาในการเผยแพร่ความรูค้วาม

เขา้ใจ และการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในระดบัครอบครัวและชุมชน 

ความเห็นท่ีประชุม 

1. ในการท าแผนการประชาสัมพนัธน์ั้น ตอ้งท าความเขา้ใจกบัประชาชน โดยใชภ้าษาท่ีเป็นของแตล่ะ

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นการใหเ้กิดความเขา้ใจไดดี้ข้ึน  

2. การใชส่ื้อเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์ท่ีจะเขา้ถึงประชาชนทุกหมูบ่า้นไดก็้คือ เสียงตามสาย โดยมูลนิธิฯ 

อาจติดตอ่กบักระทรวงมหาดไทย หรือกรมการปกครอง เพ่ือขอบญัชีแหลง่ท่ีผลิตเสียงตามสายแลว้ก็สง่วตัถุดิบไปให ้

โดยไมต่อ้งผา่นกระทรวง หลงัจากนั้นจึงสง่ไปใหชุ้มชน เพ่ือเผยแพร่ตอ่ไป 

3. กลวิธีในการเผยแพร่ความเขา้ใจ อาจใชวิ้ธีใหเ้ยาวชนเขา้ประกวดสุนทรพจน์ เพราะการประกวดสุนทร

พจน์ จะท าใหเ้ยาวชนมาแสวงหาวตัถุดิบ และเขา้ใจเร่ืองน้ีมากย่ิงข้ึน ซ่ึงในการประกวดน้ีควรประกวดในแตล่ะภาค 

และเม่ือไดผู้ช้นะเลิศก็น าส านวนของคนนั้นกลบัมาท าเป็นส่ือเพ่ือการเผยแพร่ตอ่ไป 

4. เร่ืองการข ับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให ้เกิดการประ ยุกต์ใชค้วรเน้นในระดับชุมชนเป็น 

อนัดบัแรก  ซ่ึงคนท่ีเขา้ใจเร่ืองน้ีไดดี้ท่ีสุดคือคนขา้งลา่ง เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของ

การพ่ึงตนเองอยูแ่ลว้ 

5. เจตนาหรือวตัถุประสงคข์องมูลนิธิพฒันาไทท่ีส าคญัคือ การแปลงแผนฯ 8 และแผนฯ 9 ไปสู่การ

ปฏิบติั เพราะฉะนั้นในการท าเร่ืองการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงน้ีตอ้งมาดูวา่ในแผนฯ 9 มีการแปลงอะไรไปสูก่าร

ปฏิบติัแลว้บา้ง เพ่ือป้องกนัความซ า้ซอ้น และในสว่นของมูลนิธิฯ จะท าอะไรที่ ไปสอดประสานกบัแผนฯ 9 ไดบ้า้ง 

2.2 โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพฒันาระดบัพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการแกปั้ญหาความ

ยากจนแบบมีส่วนร่วม 

1. หลกัการและเหตุผล 

1.1 ในแผนพฒันาฉบบัท่ี 9 ไดก้  าหนดแนวทางการบริหารจดัการการพฒันาแบบมีสว่นร่วม 

โดยใหมี้การเช่ือมโยงระหวา่งแผนชุมชน แผนทอ้งถ่ิน และแผนของหน่วยงานระดบักระทรวง จนถึงแผนพฒันาฯ 

ประเทศ โดย สศช. ร่วมกบัมูลนิธิพฒันาไท ไดด้ าเนินโครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพฒันาระดบัพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือ

ตอ่การแกป้ัญหาความยากจนแบบมีสว่นร่วมมาแลว้ในระยะท่ี 1 (ก.ค. – ต.ค. 46) โดยไดรู้ปแบบการเช่ือมตอ่แผน

ชุมชนกบัแผนระดบัท่ีสูงกวา่ 

1.2 ตอ่มาในปีงบประมาณ 2547 รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายปฏิรูปการบริหารงานแผน่ดิน 

โดยก าหนดใหมี้ผูว้า่ C E O ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานระดบัจงัหวดั อ าเภอ ทอ้งถ่ิน และชุมชน 
ดงันั้น สศช. จึงเห็นควรใหมี้การศึกษารูปแบบการบริหารงานพฒันาระดบัพ้ืนท่ีแบบมีสว่นร่วมในระยะที่  2 เพ่ือหา

ความชดัเจนในแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เท็จจริงภายใตร้ะบบการบริหารการพฒันาในปัจจุบนั 



1.3 การศึกษารูปแบบการบริหารงานพฒันาดงักลา่ว เก่ียวขอ้งกบักระบวนการมีสว่นร่วมของ

ชุมชน และประชาสงัคม ในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสูก่ารปฏิบติัภายใตร้ะบบการบริหารงานของ 

ผูว้า่ C E O ซ่ึงเช่ือมโยงกบัภารกิจของมูลนิธิพฒันาไท ในการแปลงแผนฯ 9 ไปสู่การปฏิบติัในเร่ืองการบริหาร

จดัการการพฒันาแบบมีสว่นร่วม สศช. จึงร่วมกบัมูลนิธิพฒันาไทจดัท าโครงการน้ีข้ึน โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปน้ี 

2. วตัถุประสงค ์ 
เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารแผนงาน ท่ีน าไปบูรณาการในระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองตอ่กิจกรรม

ตามแผนชุมชนและการบูรณาการงบประมาณในระดบัจงัหวดั อ าเภอ และต าบลท่ีเอ้ือตอ่แผนชุมชนรวมทัง้การ

เช่ือมโยงยุทธศาสตร์แผนชุมชนกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั 

3. แนวทางการด าเนินงาน 

3.1 ศึกษาระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน ท่ีมีผลกระทบกบัรูปแบบการบริหารการ

พฒันาระดบัพ้ืนท่ี 

3.2 ติดตามศึกษากลไกทางการระดบัพ้ืนท่ีท ัง้ระบบอยา่งใกลชิ้ด 

3.3 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัของกลไก และภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน 

ทัง้ระบบ 

3.4 สนับสนุนใหภ้าคประชาสงัคม และภาคีการพฒันาอ่ืน ๆ มีเวทีแสดงความคิดเห็น ความ

ตอ้งการในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของจงัหวดั แผนภูมิภาค และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

3.5 สศช. ร่วมกบัองคก์รภาคีทุกภาคสว่น สงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้สนอตอ่ระดบันโยบาย 

ความเห็นของท่ีประชุม 

1. การเลือกพ้ืนท่ีด าเนินโครงการควรค านึงถึงวฒันธรรมของภาคตา่ง ๆ ท่ีไมเ่หมือนกนั ในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั

ภาคใต ้ น่าจะมีจงัหวดัหน่ึงเพ่ือการเรียนรูไ้ด ้โดยอาจจะร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2. เน่ืองจากรัฐบาลตัง้ศูนยต์อ่สูเ้พ่ือเอาชนะความยากจน (ศตจ.) ใหเ้ป็นกลไกขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์อยา่ง

เป็นรูปธรรม มีส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท างาน

ร่วม จึงควรน าส่ิงท่ีมูลนิธิท าเขา้ไปเช่ือมโยงกบักลไกดงักลา่ว 

3. ในสว่นของการหากลไกการบูรณาการ ควรดูพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

เพราะจะมีหมวดการบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงระเบียบตา่ง ๆ ในขณะน้ีจะเขา้ไปรวมอยูท่ี่แผนการบริหารราชการ

แผน่ดินตอ่ไป ส่ิงท่ี สศช. ท า ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนน้ีดว้ย เชน่ในเร่ืองของการจดัท าแผน การจดัองคก์รตา่ง ๆ เป็น

ตน้  อยากใหผ้ลของการศึกษาเช่ือมโยงการจดัท ายุทธศาสตร์ เพราะในแผนฯ 9 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การแกป้ัญหา

ความยากจน โดยการมีสว่นร่วมของประชาชน ซ่ึงโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ที่ จะเขา้ไปเช่ือมโยง 

 

มติท่ีประชุม 

 1. อนุมติัด าเนินงาน 3 แผนงาน/โครงการในปี 2547 ประกอบดว้ย 

  1) โครงการ ขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่

  2) แผนงานการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



  3) โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพฒันาระดบัพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอ่การแกป้ัญหาความยากจนแบบมี

สว่นร่วม 

 ทัง้น้ี  ใหฝ่้ายเลขานุการจดัท ารายละเอียดคา่ใชจ้า่ย และกิจกรรมเพ่ือขอความเห็นชอบเป็นมติเวียนจาก

กรรมการฯ อีกครั้งหน่ึง  พร้อมทัง้ใหน้ าขอ้คิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาประกอบการด าเนินงานของทัง้ 3 

โครงการตอ่ไป 

 2. อนุมติัใหมี้การจดัตัง้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพฒันาไท โดยมีเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานฯ และ

มีบุคคลท่ีรับผิดชอบกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจะด าเนินการภายใตมู้ลนิธิฯ เขา้ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการ ตามความ

เหมาะสม 

 ทัง้น้ี  คณะกรรมการฯ ไดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารฯ ในการบริหารจัดการโครงการและ

งบประมาณของทุกโครงการท่ีคณะกรรมการฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบในกรอบใหญ่ไวแ้ลว้ โดยใหใ้ชร้ะเบียบหรือ

หลกัเกณฑก์ารบริหารงบประมาณของมูลนิธิพฒันาไท เป็นหลกั และหากแหลง่สนับสนุนงบประมาณมีระเบียบหรือ

หลกัเกณฑก์ารใชง้บประมาณของตนเอง ก็ใหใ้ชร้ะเบียบหรือหลกัเกณฑข์องแหลง่สนับสนุนงบประมาณดงักลา่วได  ้

ระเบียบวาระท่ี 3.4 : การก าหนดค่าบริหารโครงการภายใตมู้ลนิธิพฒันาไท 

 เลขาธิการฯ ไดร้ายงานตอ่ท่ีประชุมวา่ ท่ีผา่นมามูลนิธิฯ ไดร้ับการสนับสนุนทางการเงิน จากภาคสว่นตา่ง 

ๆ ในรูปแบบของงานและโครงการตา่ง ๆ ซ่ึงแตล่ะโครงการจะใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ในการด าเนินงานและ

มูลนิธิฯ เป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว ส าหรับในปี 2547 จะมีโครงการท่ีหน่วยงานตา่ง ๆ สนับสนุนและ

มอบหมายใหมู้ลนิธิฯ บริหารและด าเนินงาน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอใหมู้ลนิธิฯ ก าหนดคา่บริหารโครงการ เพ่ือ

น ามาเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบริหารจดัการ ตอ่ไป 

ประเด็นเพ่ือพิจารณา : 
 ขอความเห็นชอบการก าหนดคา่บริหารโครงการในอตัรารอ้ยละ 10 ของงบประมาณโครงการเพ่ือน ามา

เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบริหารจดัการ /โครงการท่ีมูลนิธิฯ เป็นผูด้  าเนินการ 
 

ความเห็นของท่ีประชุม : 
 เน่ืองจากในระยะตอ่ไปมูลนิธิฯ จะมีโครงการท่ีไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมากข้ึน จึง

ควรพฒันารูปแบบการบริหารงานของมูลนิธิใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สามารถจูงใจใหห้น่วยงานภายนอก

สนใจเขา้มาปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี และควรศึกษารูปแบบการจดัตัง้เป็นสถาบนัข้ึน ภายใตมู้ลนิธิพฒันาไท  

 
มติท่ีประชุม : 
 1. เห็นชอบใหมู้ลนิธิฯ ก าหนดคา่บริหารโครงการในอตัรารอ้ยละ 10 ของงบประมาณโครงการ เพ่ือ

น ามาเป็นคา่ใชจ้า่ย ในการบริหารจดัการงาน /โครงการ ท่ีมูลนิธิฯ เป็นผูด้  าเนินการ 

2. ใหฝ่้ายเลขานุการฯ รับไปศึกษารูปแบบการจดัตัง้สถาบนัข้ึนภายใตมู้ลนิธิพฒันาไท ตอ่ไป  
 



ระเบียบวาระท่ี 4 : เร่ืองอ่ืนๆ 

การจดทะเบียนแต่งตัง้กรรมการมูลนิธิพฒันาไท 

เลขาธิการมูลนิธิฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา่ ตามท่ีไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไททราบ

ในระเบียบวาระท่ี 2.3 เร่ืองการจดทะเบียนแตง่ตัง้กรรมการ นายสมเจตน์  เตรคุพ ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นรองประธาน

กรรมการ ซ่ึงไดด้ าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ นั้น ในระหวา่งการด าเนินการย่ืนหนังสือขอจดทะเบียนดงักลา่ว ฝ่าย

เลขานุการฯ ไดร้ับหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการของนายสรรเสริญ  วงศช์ะอุม่ และหนังสือไม่

ขอรับเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง (ครบวาระ ) จากศาสตราจารยช์ยัอนันต ์ สมุทวณิช ซ่ึงไมส่ามารถแกไ้ขเร่ืองราว

ท่ีไดย่ื้นหนังสือไปแลว้ได ้ขณะน้ีคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไทจึงมีจ านวน 17 ทา่น (รวมกรรมการ 2 ทา่น ท่ีย่ืน

หนังสือขอลาออกและไมร่ับเป็นกรรมการ)  

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดส้อบถามนายทะเบียนมูลนิธิ เขตป้อมปราบฯ เร่ืองการขอจดทะเบียนกรรมการใหม ่ซ่ึง

ตอ้งใชม้ติท่ีประชุมอนุมติัการลาออกและการไมร่ับต าแหน่งของกรรมการทัง้ 2 ทา่น เพ่ือย่ืนหนังสือขอจดทะเบียนใหม ่ 
 

มติท่ีประชุม :  
 1. อนุมติัการลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการของนายสรรเสริญ  วงศช์ะอุม่ และการไมร่ับเป็น

กรรมการตอ่ ของศาสตราจารยช์ยัอนันต ์ สมุทวณิช  

 2. มอบหมายใหเ้ลขาธิการด าเนินการย่ืนหนังสือจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิตอ่ไป 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
   (นายกิติศกัด์ิ  สินธุวนิช) 

   ผูต้ราจรายงานการประชุม 

  
 (นางสาวเกตุสุดา  รกัษายศ) 

 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


