
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2548 
มูลนิธิพัฒนาไท 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2548  เวลา 09.30 น. 
หองประหยัด บุรณศิริ ช้ัน 3 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

              

              

 
รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน 

1. ศ.สิปปนนท เกตุทัต 

รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ลาประชุม จํานวน 2 ทาน 
1. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
2. ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

รายชื่อคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 13 ทาน 
1. นายสมเจตน เตรคุพ   ประธานกรรมการ 
2. นายอุทิศ ขาวเธียร   รองประธานกรรมการ 
3. ภราดาประทีป   ม.โกมลมาศ   กรรมการ 
4. นายพายัพ  พยอมยนต   กรรมการ 
5. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ   กรรมการ 
6. นายมีชัย วีระไวทยะ   กรรมการ 
 นางนันทพร เขื่อนเพชร (แทน) 
7. นายทวี บุตรสุนทร   กรรมการ 
8. ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม   กรรมการ 
9. นายไพโรจน สุจินดา   กรรมการ 
10. นางเพ็ญจา ออนชิต   กรรมการ 
11. นายเตชพล ฐิตยารักษ   กรรมการและเหรัญญิก 
12. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช   กรรมการและเลขาธิการ 
13. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ   กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 

รายชื่อคณะกรรมการที่ลาประชุม  จํานวน 3 ทาน 
 1. นายโสภณ สุภาพงษ   กรรมการ 
 2. นายวิบูลย เข็มเฉลิม   กรรมการ 
 3. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร   กรรมการ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 1. นางวัชรี สินธุวนิช  ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
 2. นางบังอรรัตน วุฑฒกนก  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 
 3. นายวรวิทย วรธัญญะกิจ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว 
 4. นางอรทิพย อาชวิบูลโยบล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. 
 5. นายอนันต จรุงวิทยานนท เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. 
 6. นางสิริลักษณ บํารุงกิจ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 
 7. นายนัฎธวุฒิ บุญบงการ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
 8. นางสาวสุวรรณา ดอกกะฐินสด  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 
 9. นายสุภัทร กระบี่ศรี  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 
 10. นางสาวนารีรัตน ทองมาก  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 
 11. นางสาวณัฐธิดา ทองไว  เจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาไท 
 12. นางสาวปราณี ขวัญเกิด  เจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาไท 
 13. นายสบาย สายจันดา  เจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาไท 
 

เปดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ประธานกลาวขอบคุณกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา
การประชุมในวันนี้เปนไปตามขอบังคับของมูลนิธิพัฒนาไท ที่กําหนดใหมีการจัดประชุมคณะ
กรรมการมูลนิธิฯ เปนการประชุมใหญสามัญประจําป ทุกๆป โดยมีเรื่องสําคัญ 3 เรื่อง คือ 

1. รับทราบผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ป 2547 และความกาวหนาป 2548  
2. พิจารณารับรองรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เพ่ือเสนอตอ

กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบ 
3.  ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

เมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ปที่ 2 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท คร้ังที่ 1/2547 

ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 23 
ธันวาคม 2547 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวและไดเวียนใหกรรมการทุก
ทานรับรองเรียบรอยแลว และการประชุมในวันนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม : รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 
23 ธันวาคม 2547 
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ระเบียบวาระที่ 2.2 : การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

1. เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไทไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 23 ธันวาคม 2547 รับทราบการขอลาออกของ
กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 2 ทาน คือ นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม ขอลาออกตั้งแตวนัที ่1 ตลุาคม 2547 
เน่ืองจากมีปญหาสุขภาพ และนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ขอลาออกตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2547 เน่ือง
จากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และไดมอบหมายใหเลขาธิการมูลนิธิ
พัฒนาไทดําเนินการยื่นหนังสือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ ตอไป นั้นฝายเลขานุการฯ 
ไดดําเนินการยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทเรียบรอยแลว มีผล 
ตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2548  

2. เลขาธิการมูลนิธิฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา เน่ืองจากกรรมการมูลนิธิฯ 
ชุดปจจุบันจะครบวาระในป 2548-2551 ฝายเลขานุการฯ จึงใครขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
เพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติในการเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
มติท่ีประชุม : รับทราบ และเห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 2.3 : รายงานสถานะการเงินและการเบิกจายงบประมาณในป 2548ตั้งแตเดือน 
มกราคม-พฤษภาคม 

1) เหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา มูลนิพัฒนาไท ไดกอตั้งตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) สนับสนุนใหมีการกอตั้งอยางเปนทางการ เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2540 และให
เงินกอตั้งจากมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร จํานวน 200,000 บาทและ สศช. ขออนุมัติงบประมาณจาก 
รัฐบาลอีกจํานวน 20,000,000 บาท รวมเปนเงินงบประมาณกอตั้งทั้งส้ิน 20,200,000 ลานบาท 

2) มูลนิธิพัฒนาไท ไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในรูปของงาน/โครงการ คือ 
 2.1.โครงการสรางสรรคพลังแผนดิน ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2544 วงเงิน 19,618,738 บาท 
 2.2 งานธนาคารสมอง ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2545 วงเงิน 5,000,000 บาท 
และเงินบริจาค จํานวน 300,000 บาท รวมทั้งส้ิน 5,300,000 บาท 
 2.3 โครงการตามแผนปฏิบัติการเรงรัดเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 
2541 วงเงิน 40,203,000 บาท  
 2.4 กองทุนความรวมมือไทย-สหประชาชาติ ตั้งแตป 2541 วงเงิน 9,803,084.47 บาท 
 2.5 งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2548 วงเงินบริจาค 
จํานวน1,000,000 บาท 
 2.6 โครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู   
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ วงเงิน 11,000,000 บาท 

3) ณ  วั นที่  1 มกราคม  2548 มู ลนิ ธิ พั ฒ นาไท  มี งบประมาณ คงเหลื อทั้ ง ส้ิ น  
51,608,430.44 บาท ประกอบดวย 
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 1. เงินฝากประจํา 24 เดือน (มพท.)           จํานวน     20,200,000.00 บาท 
 2. เงินฝากประจํา 3 เดือน (มพท.)           จํานวน     23,208,412.91 บาท 
 3. เงินฝากออมทรัพย (มพท.)            จํานวน         238,194.20 บาท 
 4. เงินฝากกระแสรายวัน,เงินสดยอย (มพท.)    จํานวน          10,716.77 บาท 
 5. เงินฝากออมทรัพย,สหกรณ (ธนาคารสมอง)  จํานวน    3,857,908.08 บาท 
 6. งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,เงินยืมทดรองจาย จํานวน 1,235,802.00 บาท 
 7. โครงการประสานความรวมมือฯ  จํานวน       2,857,396.48 บาท 
 4)ในป 2548 มูลนิธิฯ ไดรับอนุมัติคาใชจายสําหรับงาน/โครงการที่จะดําเนินการจากคณะ
กรรมการฯ จํานวนทั้งส้ิน 11,010,450.10 บาท จําแนกรายละเอียดไดดังน้ี 
 1. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท  จํานวน  1,219,248.00 บาท 
 2. งานธนาคารสมอง   จํานวน  1,330,000.00 บาท 
 3. งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  1,394,349.58 บาท 
 4. โครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ จํานวน  5,632,938.02.บาท 
 5. คาใชจายคางจายโครงการสรางสรรคพลังแผนดิน จํานวน  1,275,914.50 บาท 
 6. โครงการพัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลองคความรูฯ จํานวน    158,000.00 บาท 
 สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณในรอบ 5 เดือน ที่ผานมา (1 มกราคม – 31 
พฤษภาคม 2548) สามารถดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ที่กําหนดไว โดยเบิกจายงบประมาณไปทั้งส้ิน
ประมาณรอยละ 60.63 % 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2.4 : ผลการดําเนินงานป 2547 และความกาวหนาป 2548 

ตามที่ คณะกรรมการมูลนิ ธิพัฒนาไทไดอนุมัติแผนการดําเนินงานป 2548  
เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 วันที่ 23 ธันวาคม 2547 ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานผลการ
ดําเนินงานป 2547 และความกาวหนาในป 2548 ใน 3 ภารกิจหลักสรุปไดดังน้ี 

1. ธนาคารสมอง ไดดําเนินภารกิจ 4 เรื่องประกอบดวย 
1) การจัดทําโครงการใหความชวยเหลือในลักษณะเชิงรุกตามแผนงานวุฒิอาสา

รวมพัฒนาประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีกิจกรรมหลัก 3 ดาน 
• กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพของทุนทางสังคม จํานวน 8 โครงการ 
• กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตรเพ่ือการแขงขันทางเศรษฐกิจ จํานวน 8 

โครงการ 
• กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

จํานวน 3 โครงการ 
2) การสรางและเผยแพรองคความรูของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
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3) งานเชิงรับเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคมและการแกไข
ปญหาความยากจน ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

4) โครงการธนาคารสมองเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
สําหรับในป 2548 ธนาคารสมองไดดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือตอยอดจากโครงการ

เดิมและขยายผลตอเนื่องใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางกวางขวางและครอบคลุมมากขึ้น อาทิ โครงการ
พัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดานอาหารและโภชนาการ โครงการตายายสอนหลาน โครงการขยาย
ผลนํารองสงเสริมใหใชสบูดําในไรนา และโครงการวุฒิอาสารวมฟนฟูผูประสบมหันตภัยคลื่นยักษ 
สึนามิ จังหวัดระนอง เปนตน ในขณะเดียวกันธนาคารสมองก็ไดดําเนินงานเพื่อสรางองคความรูของ
วุฒิอาสา โดยรวมกับกรมประชาสัมพันธจัดทํารายการ “ธนาคารสมองของคนไทย” และดําเนิน 
กิจกรรมการสรางปฏิสัมพันธ อาทิ การประสานเชื่อมโยงเครือขาย การจัดทําจดหมายขาว การจัดทํา
สรุปผลการดําเนินงานของวุฒิอาสา และการจัดทําบัตรประจําตัววุฒิอาสา เปนตน 

2 งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในป 2547 เปนการ “จุดประกายแนวคิด” 

เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดําเนินการภายใต 4 แผนงานหลัก ไดแก แผนงานดาน
การเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู แผนงานพัฒนาวิชาการและสงเสริมการวิจัย แผนงานสรางกระบวน
การเรียนรู และแผนงานเผยแพรประชาสัมพันธ โดยมีผลการดําเนินงานแบงตามประเภทของ 
เครือขาย ไดดังน้ี 

1) เครือขายภาคประชาสังคม/พื้นที่ 
 คนหาและคัดเลือก ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 5 แหง ที่พอจะสามารถเปน
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงนํารองในภูมิภาคตางๆ  ไดแก ประจวบคีรีขันธ 
บุรีรัมย แพร ระนอง และกรุงเทพมหานคร 

 สังเคราะหองคความรู/ถอดบทเรียน  เพ่ือนําไปผลิตส่ือเผยแพร/ขยายผล  
เครือขายการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง   

2) เครือขายภาคเอกชน 
 จัดทํากรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจเอกชน 4 แหง ได
แก บานอนุรักษกระดาษสา(ภาวะผูนําและการจัดการ) บริษัทชื่อ
ไทยดอทคอม(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัทแพรนดาจิว
เวอรรี่(การตลาด) และบริษัทปูนซีเมนตไทย(การจัดการทรัพยากร
มนุษย) 

 จัดทําวิดีทัศนนํารองกรณีศึกษา 

3) เครือขายภาคการศึกษา 
 พัฒนาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยคัดเลือก โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ.ลําพูน เปนโรงเรียนนํารอง 
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 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโททางดานการจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดเริ่มดําเนินการ
ใน มหาวิทยาลัยแมโจ  และ  NIDA ในบางรายวิชา 

 พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู  เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
ไดแก  The Thailand Game ซึ่งไดทดลองเครื่องมือกับกลุมเปาหมายที่เปน
กลุมภาครัฐ  และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4) เครือขายภาควิชาการ/วิจัย 
 ศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกลุม องคกร พ้ืนที่ ที่ใช เศรษฐกิจพอเพียง ใน
การดํารงชีวิต  

 สังเคราะหองคความรูจากกรณีศึกษาในชุมชนและองคกรตางๆ  ที่มีวิถี
ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 จัดทํากรณีศึกษาในระดับครอบครัวและชุมชน   
 สํารวจความรู ความเขาใจของประชาชนที่มีตอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5) เครือขายภาคสาธารณะ/ประชาชน/ส่ือมวลชน 
 จัดตั้งเครือขายนักเขียนการตูนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทํา
ปฏิทินการตูน 

 จัดประกวดความเรียง  เรื่อง  ตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงที่ขาพเจารูจัก 
 วางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง  ป 2548-2550 
 ผลิตสารคดีส้ันสําหรับเผยแพรทางสถานีโทรทัศน  
 ผลิตสารคดีสําหรับเผยแพรทางสถานีวิทยุ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในป 2548 เปนการ “ตอกเสาเข็ม” การดําเนิน
งานภายใต 4 แผนงานหลักอยางตอเนื่อง เพ่ือขยายผลในทางปฏิบัติใหมากขึ้น โดยขยายกลุมเปาหมาย
และรุกไปสูโรงเรียน 

3 โครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู 
ปที่ 1 (2547)  

ฝายเลขานุการฯ ไดสรุปผลการดําเนินโครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ปที่ 1 (2547) ใหที่ประชุมทราบ สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1. ความเปนมา 
1.1 มูลนิธิพัฒนาไท ไดประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน : เมืองนาอยู 
สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และหนวยงานองคกรภาคีพันธมิตร รวมจัด
ทํา “ โครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ” ขึ้น ระยะเวลา
ดําเนินการ รวม 3 ป เริ่มตั้งแตป 2547-2549 โดยในปแรกไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวงเงิน 11 ลานบาท เพ่ือดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการเชื่อมโยง
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การสรางเครือขายสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ทั้งในระดับนโยบายและยุทธ
ศาสตรพัฒนาตอยอดสรางองคความรูจากการปฏิบัติจริง และองคความรูในการติดตามประเมินผลมาสู
ขอเสนอเชิงนโยบาย 

1.2 โดยมีสาระสําคัญโครงการ ดังน้ี 

 วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือเชื่อมประสานบทบาทหนาที่ภารกิจของ 
เครือขายเมืองนาอยู ทั้งในระดับยุทธศาสตรและปฏิบัติ หนุนเสริมใหเกิดกลไกจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน รวมทั้งสังเคราะหองคความรู สรางเครื่องมือ บทเรียนและตัวแบบปฏิบัติ และพัฒนาตอยอดสู
ขอเสนอเชิงนโยบาย ควบคูไปกับการพัฒนาสรางฐานความรูเรื่องตัวชี้วัดเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ใหเปน
กระบวนการหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู และใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
กําหนดนโยบายในภาพรวมและทองถ่ิน 

 กรอบหลักการแนวคิด ยึดกรอบหลักการแนวคิดการพัฒนาเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน ตามแผนฯ 9 ที่มุงเนนการพัฒนาที่เปนองครวม ยึดคนเปนศูนยกลาง อาศัยความเขมแข็ง 
ชุมชนเปนฐานราก โดยมีกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยการบริหารจัดการอยางมีบูรณาการ ภายใต
หลักการมีสวนรวม ยึดพื้นที่ และภารกิจเปนสําคัญ 

 เปาหมายการดําเนินงานในปแรก มุงสรางเครือขายสนับสนุนใน
ระดับนโยบายและยุทธศาสตร ใหเปนกลไกความรวมมือที่สามารถเสริมสรางกระบวนการขับเคลื่อน 
เมืองนาอยู ชุมชนนาอยู บนพื้นฐานการใชความรูนํา ใชการจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาตอยอดสรางองคความรูจากการปฏิบัติจริงและองคความรูดานการติดตามประเมินผลมาสู 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 เปาหมายโดยรวม 3 ป มุงพัฒนากลไกและการบริหารจัดการเมือง
และชุมชนอยางเปนระบบใหเกิดการทวีคูณพลังขับเคลือนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติในพื้นที่ อันจะนําไปสูชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน ดวยพลังการมีสวน
รวมจากทุกภาคีอยางมีบูรณาการ 

2. สรุปความกาวหนาและผลการดําเนินงานโครงการประสานความรวมมือ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ในป 2547 

2.1 การดําเนินงานโครงการประสานความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
เมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ในปที่หน่ึง (2547) ซึ่งประกอบดวยโครงการยอย 2 โครงการ คือ 

1) โครงการเวทีเครือขายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ไดจัดเวทีกลางให
เครือขาย หนวยงานองคกรตางๆ ที่ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาเมืองนาอยูฯ มารวมแลก
เปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการ และประสบการณ สังเคราะหองคความรูมาสูขอเสนอเชิงนโยบาย โดยการ
จัดเวทีเครือขาย 3 เวที ครั้งแรกเมื่อ เม.ย.47 เรื่อง “ขยะลนเมือง-ปญหาที่ทุกคนรวมกอ-รวมจัดการ
แกไข” ครั้งที่สอง เม่ือ มิ.ย. 47 เรื่อง “รวมพัฒนาฟนฟูวิถีชีวิตเมืองเกาสูความเปนเมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน” และครั้งที่ 3 เม่ือ ธ.ค. 47 เรื่อง “การพัฒนาที่วางสาธารณะเพื่อความเปนเมืองนาอยู  
มีองคกรภาคีเขารวมประชุมรวม 29 องคกร และมีผูเขารวมเวทีรวมทั้งส้ิน 381 คน 
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2) โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ไดพัฒนาและ
ทดสอบดัชนีชี้วัดเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ที่เปนเกณฑกลางสําหรับใชเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินสถานการณการพัฒนาและสภาพเมือง 1 ชุด พรอมคูมือในการใชงาน 

ไดกระตุนใหเกิดกระบวนการขับเคล่ือนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู โดยใช
เครื่องมือและตัวชี้วัดไปดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นที่เปาหมายดําเนินการ 226 เมือง ประกอบดวย 
เทศบาลนคร 22 แหง เทศบาลเมือง 103 แหง และเทศบาลตําบล 101 แหง (รอยละ 10 ของเทศบาล
ตําบลทั้งหมด) ไดมีการนําตัวชี้วัดไปใชเพ่ือประเมินสถานภาพเมืองนาอยูและจัดอันดับใน 5 มิติ  
ไดแก มิติเมืองปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพ มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมืองวัฒนธรรม 
และนําเสนอรายงานสถานการณเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ประจําป 2547 ซึ่งรวมถึงผลการประเมิน
จัดอันดับความนาอยูของเมือง ทั้ง 3 ระดับ ทั่วประเทศ โดยทีมนักวิจัย ระดับพื้นที่จังหวัดของ 
โครงการ 92 คน ที่ผานการฝกอบรมแลว 

นอกจากนี้ ยังไดคัดเลือกพื้นที่เขมขน 7 พ้ืนที่ เพ่ือเปนตัวอยางในการ
ขยายผลการประเมินไปสูการบูรณาการการขับเคลื่อนเมืองนาอยูอยางเปนรูปธรรม และนําไปสูการ
พัฒนาตัวชี้วัดเฉพาะของทองถ่ินซึ่งกระจายอยูในทุกภาค ไดแก เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี เทศบาลเมืองแมฮองสอน เทศบาลเมืองสุรินทร เทศบาลเมืองตราด เทศบาลเมืองระนอง 
และเทศบาลตําบลปราณบุรี โดยการใชตัวชี้วัดที่จะพัฒนาขึ้นนี้ เปนกุญแจนําไปสูการวิเคราะห เพ่ือหา
แนวทางแกไขปญหารวมกันและเปนเครื่องมือในการสรางกระบวนการในการแกไขปญหา ซึ่งคาดวา
ในระยะตอไปจะมีการสรางตัวชี้วัดจากทองถ่ินขึ้นมา มีการเชื่อมโยงถายทอดประสบการณสูเมืองพี่ 
เมืองนองแลวคอยๆ ขยายผลเรื่องตัวชี้วัดทองถ่ินนี้ออกไปในวงกวาง 

2.2 มูลนิธิพัฒนาไท รวมกับ สศช. คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาเมือง
อยางยั่งยืน : เมืองนาอยู  และภาคีพันธมิตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป 2548 “สานพลังตอเนื่อง 
ขับเคลื่อนเมืองนาอยู สูความยั่งยืน” เม่ือวันที่ 25-26 มีนาคม 2548 มีผู เขารวม 515 คน จาก 
เครือขายตางๆ ทั่วประเทศ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ขอเสนอกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ในแตละระดับ ไดแก 
ระดับชุมชน เปนกลไกหลักในการทํางานในพื้นที่ มีแกนนําภาคประชาชนเปนองคประกอบหลักเปนการ
รวมตัวของคนในชุมชน เชน ในรูป “สภาชุมชน” ซึ่งหากเปนกลไกที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่เอง จะมีความตอ
เน่ืองและยั่งยืน ระดับทองถิ่น (เทศบาล อบจ. อบต.) ควรมีกลไกในรูปกรรมการฯ ที่มีภาคีตางๆ เขามา
มีสวนรวม มีความชัดเจนในเชิงนโยบายที่จะทํางาน ซึ่งอาจสะทอนออกมาในเรื่องแผนงาน โครงการ
และกรอบงบประมาณ ขณะเดียวกัน ทองถ่ินและผูวา CEO ตองมีระบบมาสัมพันธเชื่อมโยง ซึ่งกัน
และกัน ระดับภาค ควรมีกลไกระดับภาคที่จําลองกลไกระดับชาติ แตยอสวนใหเล็กลงมา ทําหนาที่ใน 
การประสานและสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทํางานในลักษณะความรวมมือของภาคีตางๆ ซึ่ง
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ในระดับภาค มีความเหมาะสมในการเปนเครือขาย และ
เปนแมขายของการสรางรูปแบบการทํางานในระดับภาคไดเปนอยางดี ระดับชาติ เปนศูนยกลาง 
การประสานการขับเคลื่อน ปจจุบันมีคณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สศช. ดูแลอยู 

2) ขอเสนอบทบาทภาคีตางๆ ในการขับเคลื่อน เพ่ือใหเกิดพลังในการ
ทํางาน แยกออกเปน 4 ฝาย คือ พลังชุมชน ตองมีจิตสํานึก พ่ึงพาตนเอง สรางกระบวนการมีสวนรวม
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กําหนดแผนงานชุมชนตอยอดจากเทศบาลและอบต.ใหได โดยเฉพาะในเรื่องแผนชุมชน ซึ่งเปนเครื่องมือนํา
ไปสูการแกปญหาความยากจน ที่สะทอนความตองการของประชาชนอยางแทจริง พลังการเมืองทองถิ่น 
ตองใหมีความชัดเจนดานนโยบายยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนชุมชน และมีการสรางเวที
เครือขายสาธารณะอยางตอเนื่อง พลังวิชาการ การขับเคล่ือนในหลายเรื่องตองอาศัยความรูทางวิชาการ
เขาไปหนุนเสริม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พลังการประสาน การทํางานใน
เรื่องนี้จําเปนตองประสานพลังความรวมมือจากทุกฝาย รวมทั้งในระดับภาค ระดับชาติ เพ่ือใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ยกระดับความเปนเมืองนาอยูใหเปนมาตรฐานสากลและเปนการประสาน 
เครือขายการพัฒนาที่กวางขวางไปสูความยั่งยืน 

ความเห็นของที่ประชุม : ที่ประชุมมีขอสังเกตดังตอไปนี้ 

1. การดําเนินงานธนาคารสมองและเศรษฐกิจพอเพียงควรมีการถอดบทเรียนที่ไดจาก
ประสบการณในการปฏิบัติ เพ่ือประโยชนในการเรียนรูและเผยแพรใหกับผูปฏิบัติและผูที่สนใจตอไป 

2. การดําเนินโครงการภายใตมูลนิธิพัฒนาไท กิจกรรมสวนใหญเปนเรื่องการขับเคลื่อนกับ
ภาคประชาสังคม ซึ่งตองการความคลองตัว ดังน้ันการของบประมาณเพื่อดําเนินโครงการตางๆ ควร
พิจารณาวาหากขอเปนลักษณะงบอุดหนุนทั่วไปก็จะเปนประโยชนในการดําเนินงานมากกวางบที่ได
รับเปนรายโครงการ ซึ่งจะสามารถใชจายไดเฉพาะกิจกรรมที่กําหนดเทานั้น 

3. การดําเนินโครงการที่ตองอาศัยบทบาทการขับเคล่ือนของภาคประชาชน นั้น ควรมีการ
สนับสนุนดานองคความรูตางๆ ที่สอดคลองกับกิจกรรม โดยมูลนิธิพัฒนาไทควรมีบทบาทในเชิงการ
จัดการความรูเพ่ือสนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนดวย 

มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดําเนินงานป 2547 และความกาวหนาป 2548 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 3.1 : รับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

เหรัญญิกไดรายงานงบการเงินของมูลนิธิฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
1. ความเปนมา 

มูลนิธิพัฒนาไท ไดวาจางบริษัทตรวจสอบบัญชีเพ่ือทําการตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิประจาํป 
2547 ใหกับมูลนิธิฯ โดย นางสาวศรีพร  พุทธาวุฒิไกร เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

2. ขอเท็จจริง 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 มูลนิธิพัฒนาไท มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 50,309,951.54 บาท 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดตรวจสอบและใหการรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจําป 2547 
(ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1    งบดุล 
 2.1.1 สินทรัพยรวมทั้งส้ิน 52,123,053.56 บาท ไดแก 
  สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 51,608,430.44 บาท ประกอบดวย 
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  เงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน 51,592,418.44 บาท แบงเปน 4 รายการ 
1)  มูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 43,657,323.88 บาท 

- เงินฝากประจํา 3 เดือน ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน 23,208,412.91 บาท 
- เงินฝากประจํา 24 เดือน ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน 20,200,000.00 บาท 
- เงินฝากออมทรัพย ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน 238,194.20 บาท 
- เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน 7,888.22 บาท 
- เงินสดยอยและเงินทดลองจาย 2,828 55บาท 

2)  งานธนาคารสมอง 3,857,908.08 บาท 
       - เงินฝากออมทรัพย ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน 3,826,934.26 บาท 
      - เงินฝากสหกรณออมทรัพย สศช. จํานวน 30,973.82 บาท 
 3)  งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1,235,802.00 บาท     

- เงินฝากออมทรัพย ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน 1,219,790 บาท 
- เงินยืมทดรองจาย จํานวน 16,012 บาท 

4)  งานโครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ชุมชน
นาอยู จํานวน 2,857,396.48 บาท 
- เงินฝากออมทรัพย ธ.กรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน 2,854,462.48 บาท 
- เงินสดยอย จํานวน 2,934 บาท 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 502,023.12 บาท ประกอบดวย 
              - เครื่องใชสํานักงาน จํานวน 2,128,707.70 บาท 
 - หักคาเส่ือมราคาสะสม จํานวน (1,626,684.58) บาท 
 ทรัพยสินอื่น จํานวน 12,600.00 บาท ประกอบดวย 
      - เงินประกัน เครื่องวัดไฟฟา จํานวน 12,000 บาท 
      - เงินประกัน เครื่องวัดน้ําประปา จํานวน 600 บาท 

2.1.2  หนี้สินและทุนสะสม รวมทั้งส้ิน 52,123,053.56 บาท ไดแก 
    หน้ีสินหมุนเวียน จํานวน 377,346.53 บาท ประกอบดวย 
      - คาใชจายคางจาย จํานวน 377,346.53 บาท 
   ทุนสะสม จํานวน 51,745,707.03 บาท 

• ทุนในการจัดตั้ง จํานวน 20,200,000 บาท ประกอบดวย  
- เงินงบประมาณ จํานวน 20,000,000 บาท 
- เงินบริจาคจากมูลนิธิสุริยานุวัตร จํานวน 200,000 บาท 

• ทุนสะสมยกมาจากปกอน 30,013,239.50 บาท 
 ทุนสะสม บวก รายไดสูงกวาคาใชจาย จํานวน (30,013,239.50 +1,532,467.53) 
 = 31,545,707.03 บาท 
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2.2   งบรายไดและคาใชจาย 
         รายรับ 
          2.2.1 มีรายรับเปนเงินทั้งส้ิน 10,165,867.01 บาท ประกอบดวย 

-  เงินรับบริจาค จํานวน 1,015,836 บาท 
-  เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. จํานวน 8,500,000 บาท 
-  ดอกเบี้ยรับ จํานวน 526,215.01 บาท 
-  เงินสนับสนุนคาไฟฟา จํานวน 46,051 บาท 
-  เงินสนับสนุนคาสาธารณูปโภค จํานวน 77,365 บาท 
-  รายไดอื่น จํานวน 400.บาท 

  รายจาย 
 2.2.2  มีรายจายเปนเงินทั้งส้ิน จํานวน 8,633,399.48 บาท ประกอบดวย 

-  คาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 931,209.01 บาท 
-  คาใชจายโครงการสรางสรรคพลังแผนดิน จํานวน 399,585.บาท 
-  คาใชจายงานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1,002,521.50 บาท 
-  คาใชจายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทเรียนการดําเนินงานเมืองนาอยู  

 ชุม ชนนาอยู จํานวน 5,721,989.97 บาท 
-  คาใชจายงานธนาคารสมอง จํานวน 578,094 บาท 

สรุปมูลนิธิพัฒนาไท มีรายรับ จํานวนเงิน 10,165,867.01 บาท และมีรายจายจํานวน 
8,633,399.48 บาท ฉะนั้นมูลนิธิพัฒนาไทจึงมีรายรับสูงกวาคาใชจาย จํานวน 1,532,467.53 บาท 

3 ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา  
ใหการรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจําป 2547 (รอบบัญชี 1 มกราคม–31 

ธันวาคม 2547) และขอความเห็นชอบที่ประชุมเพ่ือใหบริษัท เอส บี ออติดติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของมูลนิธิในรอบบัญชี ป 2548 ตอไป 
มติท่ีประชุม : รับรองรายงานงบการเงินตามที่ฝายเลขานุการเสนอและอนุมัติใหจางบริษัท เอส บี  
ออติดติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของมูลนิธิพัฒนาไท ในป 2548 ตอไปในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 3.2 : โครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู 
ปที่ 2 (พ.ศ.2548-2549) 

ฝายเลขานุการฯ ไดสรุปสาระสําคัญของโครงการฯ ดังตอไปนี้ 
1. ความเปนมา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะอนุกรรมการ
ประสานการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนฯ มูลนิธิพัฒนาไท สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา (LDI) และหนวยงาน
องคกรภาคีพันธมิตร ไดรวมกันจัดทําโครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู 
ชุมชนนาอยู ระยะเวลาดําเนินการ รวม 3 ป เริ่มตั้งแตป 2547-2549 โดยในเชิงหลักการไดรับ 
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การอนุมัติงบประมาณสนับสนุน อยางตอเนื่อง จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เปนกรอบวงเงินในปแรก 11 ลานบาท สวนปที่สองและปที่ 3 ปละ 10 ลานบาท (ราย
ละเอียดสรุปผลการดําเนินงานโครงการป 2547 ไดนําเสนอแลวในวาระที่ 2.4) 

2. สรุปสาระสําคัญของโครงการระยะที่ 2 ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอโครงการฯ ปที่ 2 สรุปไดดังน้ี 
 2.1 การดําเนินงานในปที่ 2 จะยึดความตอเนื่องของวัตถุประสงคจากการดําเนินงานในปที่ 1 

เปนหลัก โดยในปที่ 2 จะเนนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่มากขึ้น ไมวาจะเปนกิจกรรมการสรางความเขา
ใจหรือการเรียนรูตางๆ หลังจากปแรกไดพยายามเชื่อมโยง สรางความเขาใจในระดับนโยบาย เพ่ือใหเกิด
การเกื้อหนุนการทํางานในระดับนโยบาย เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดนําประเด็นตางๆ จาก
การทํางานของโครงการนี้ไปสูการปรับปรุงแกไขกฎ ขอบังคับ และระเบียบการจัดทําแผนทองถ่ิน รวมถึง
การจัดทําแผนงานสนับสนุนการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน โดยวัตถุประสงคของ
โครงการมีดังน้ี 

(1) เปนการเชื่อมโยงและสรางพลังรวมจากภาคีเครือขายใหเกิดการประสาน ขยายผล
การพัฒนาและผลักดันกลไกจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

(2) การสังเคราะหองคความรู บทเรียน สูการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงปฏิบัติการ และ
ตอยอดสูขอเสนอเชิงนโยบาย 

(3) พัฒนาและขยายฐานความรู เรื่องตัวชี้วัดเมืองนาอยู ใหเปนกระบวนการหนึ่ง
ในการขับเคลื่อน 

 2.2 เปาหมาย สําหรับการดําเนินงานในปที่ 2 เปนเปาหมายสูกลไกระดับพื้นที่ โดยจะ
เปนการขยายเครือขายสนับสนุนระดับนโยบายและระดับยุทธศาสตร สังเคราะหองคความรูจากการ
ปฏิบัติจริง พัฒนากลไกการบริหารจัดการที่มีความชัดเจนเปนรูปธรรม และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ระดับพื้นที่ โดยมีกิจกรรมหลักๆ คือ 

(1) การสรางเวทีเครือขายเมืองนาอยู การจัดการองคความรูและการพัฒนากล
ไกรวมกิจกรรมเหลานี้ เหมือนกับที่เคยทําในปที่ 1 โดยในปที่ 2 จะขับเคล่ือนในระดับพื้นที่คอนขาง
มาก เชน การจัดเวทีเครือขายในปแรกเปนการหยิบประเด็นมาพูดคุยกันในสวนกลาง หลายประเด็นเปนเรื่อง
ของนโยบายของหนวยงานที่ เกี่ยวของ แตปที่ 2 จะไปหาประเด็นที่ เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ฉะนั้น 
เวทีเครือขายอาจจะเกิดตางพื้นที่โดยใชขอคนพบหรือประเด็นตางๆ ที่จะเปนโจทยสําหรับการจดัเวท ีและ
นําไปสูการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 

(2) การพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งมีความชัดเจนในตัวแลววาเปนการทํางานทั้งในแนวลึก
และแนวกวาง ในแนวลึกคือ สนับสนุนใหตัวชี้วัดเปนเครื่องมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ
ประเมินสถานการณ การกําหนดนโยบาย และการบริหารจัดการ โดยจะเนนใน 6 พ้ืนที่ที่เปนพื้นที่การ
พัฒนาแบบเขมขน ขณะเดียวกันในแนวกวางก็จะถายทอดบทเรียนจาก 6 พ้ืนที่นี้ ไปสูเมืองขางเคียง  
และเปนการสรางบทเรียนจากการปฏิบัติจริง เพ่ือขยายผลไปในวงกวาง 

 2.3 แนวทางการดําเนินงานในปที่ 2 มีกิจกรรมหลักๆ ดังน้ี (1) การจัดเวทีเครือขาย  
ในภูมิภาค 3 ครั้ง โดยใชประเด็นที่ไดจากพื้นที่เปนหลัก และมีเวทีเครือขายใหญประจําป 1 ครั้ง (2) การ
พัฒนาตัวชี้วัดเมืองนาอยู จะเปนการหารือเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดกลางที่มีหลายหนวยงานทําอยูใหเกิดการ
บูรณาการและเกิดการใชประโยชนไดอยางเต็มที่มากขึ้น มีการประเมินสถานภาพเมืองนาอยู 317 พ้ืนที่ 
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และสนับสนุนการขับเคลื่อนในพื้นที่เขมขน 6 พ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดบัพืน้ทีเ่พ่ิมขึน้ ป
ละประมาณ 100 คน (3) การจัดองคความรูและประเมินผล เปนการสังเคราะหองคความรู จากการ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ (4) การผลิตส่ือสาธารณะเผยแพร และ(5) การบริหารจัดการ ซึ่งเปนเรื่องของกรรมการฯ และ
การประชุมคณะทํางานรวม 

 2.4 การเชื่อมโยงระหวางภาคีตางๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากปแรก 
เพราะโครงการจะเคลื่อนไปสูระดับพื้นที่มากขึ้น จึงตองอาศัยภาคีเครือขายการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ 
ซึ่งตองเปลี่ยนแกนหลักจากเดิมที่เปนมูลนิธิพัฒนาไท มาเปนสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา ที่มี 
เครือขายการทํางานในระดับพื้นที่ โดยความรวมมือกันระหวางภาคีพัฒนาตางๆ ยังคงเดิม โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนภาคีอยูในฐานะฝายเลขานุการคณะ
อนุกรรมการประสานการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน : เมืองนาอยู พอช. มูลนิธิชุมชนไท ซึ่งเปนภาคีรวมกัน
มาตั้งแตปแรก สถาบันส่ิงแวดลอมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนภาคีที่เขามาเพิ่ม สวน
นโยบายเมืองไทยแข็งแรงก็จะเขามาเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู กรมสง
เสริมการปกครองทองถ่ิน จะเขามามีบทบาทมากขึ้น ในเรื่องของภาคีรวม และสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย จะมีการเพิ่มขยายลงไปในระดับภาค 

 2.5 งบประมาณ งบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก สสส. ยังคงไวที่ 10 ลานบาทตามกรอบเดิม  

3. ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา  
   ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู 

ชุมชนนาอยู ปที่ 2 (พ.ศ.2548-2549) รวมกับสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนาและภาคีพันธมิตร 
ความเห็นของที่ประชุม : ที่ประชุมมีความเห็นดังตอไปนี้ 

1. การดําเนินโครงการเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ภายใตกรอบแนวคิดที่เปนองครวม เนน
เครือขายและการมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องที่สอดคลองกับแนวคิดของแผนฯ 8 ที่เนน 
“คน” เปนศูนยกลางในการพัฒนา ซึ่งควรสนับสนุนใหเกิดขึ้นในการดําเนินการทุกเรื่องที่ลงสูประชาชน 

2. ฐานขอมูลที่นํามาใชประกอบการจัดทําตัวชี้วัด ควรพิจารณาถึงความนาเชื่อถือของขอมูล 
และไมควรใชขอมูลจากแหลงใดแหลงหน่ึง แตควรพิจารณาขอมูลจากหลายๆ แหลงประกอบกัน 

3. ตัวชี้วัดความเปนเมืองนาอยู ควรใหน้ําหนักกับมิติดานคุณภาพชีวิตใหครอบคลุมมากขึ้น  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การดําเนินโครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู 
ชุมชนนาอยู ปที่ 2 ตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ โดยมอบใหฝายเลขานุการฯ นําความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ ไปกระกอบการพิจารณาดวย 
 

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
  
 (นางสาวปราณี  ขวัญเกิด) (นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช) 
     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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