
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการมลูนิธิพฒันาไท ครัง้ท่ี 1/2547 

วนัพฤหสับดีท่ี 23 ธนัวาคม 2547 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งประชุมเดช  สนิทวงศ ์ชัน้ 3 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

              

              

 

รายช่ือท่ีปรึกษาคณะกรรมการท่ีลาประชุม จ านวน 3 ท่าน 
 1. ศ.สิปปนนท ์ เกตุทตั  
 2. ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล 
 3. ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 10 ท่าน 
 1. นายสมเจตน์ เตรคุพ   ประธานกรรมการ 
 2. นายอุทิศ ขาวเธียร   รองประธานกรรมการ 
 3. ภราดาประทีป   ม.โกมลมาศ   กรรมการ 
 4. นายพายพั  พยอมยนต ์   กรรมการ 
 5. นายธรรมรกัษ์ การพิศิษฎ ์   กรรมการ 

6. นายไพโรจน์ สุจินดา   กรรมการ 
7. นางเพ็ญจา อ่อนชิต   กรรมการ 
8. นายเตชพล ฐิตยารกัษ์   กรรมการและเหรญัญิก 
9. นายกิติศกัด์ิ สินธุวนิช   กรรมการและเลขาธิการ 
10. นายสุขเกษม วงศสุ์บรรณ   กรรมการและผูช้่วยเลขาธิการ 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีลาประชุม  จ านวน 8 ท่าน 
 1. นายมีชยั วีระไวทยะ   กรรมการ 
 2. นายโสภณ สุภาพงษ์   กรรมการ 
 3. นายวิบลูย ์ เข็มเฉลิม   กรรมการ 
 4. นายอ านาจ สอนอ่ิมสาตร ์   กรรมการ 

5. นายทวี บุตรสุนทร   กรรมการ 
 6. ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่   กรรมการ 
 7. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวณิช   กรรมการ 
 8. นายไพบลูย ์ วฒันศิริธรรม   กรรมการ 
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รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 1. นางวชัรี สินธุวนิช  ผูจ้ดัการมลูนิธิพฒันาไท 
 2. นางชุตินาฏ วงศสุ์บรรณ  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 3. นางสาวปรียานุช พิบลูสราวุธ  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 4. นางบงัอรรตัน์ วุฑฒกนก  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 5. นายอนันต ์ จรุงวิทยานนท ์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 
 6. นางสาวรชันี มะนะมุติ  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 7 
 7. นางสาววรรณา บุญเจือ  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 6 
 8. นางสาวอาทิสุดา ณ นคร  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 5 
 9. นางสาวนพจิตร เหลืองช่อสิริ  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 5 
 10. นางสาวสุวรรณา ดอกกะฐินสด  หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชีมลูนิธิพฒันาไท 
 11. นางสาวณฐัธิดา ทองไว  เจา้หนา้ท่ีมลูนิธิพฒันาไท 
 12. นางสาวปราณี ขวญัเกิด  เจา้หนา้ท่ีมลูนิธิพฒันาไท 
 13. นายสบาย สายจนัดา  เจา้หนา้ท่ีมลูนิธิพฒันาไท 
 14. นางสาวพิธิตา เก่งสาริการณ ์ นิสิตฝึกงาน สศก. 
 15. นางสาวสุทธิชา ค าสอน  นิสิตฝึกงาน สศก. 
 16. นางสาวทศันีย ์ ปองสี   นิสิตฝึกงาน สศก. 
 

เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

  ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ  

2 เร่ือง คือ 

1. การแตง่ตั้งกรรมการมูลนิธิพฒันาไทเพ่ิมเตมิ  

  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2547 วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2547 ไดม้ีมติแต่งตั้ง

กรรมการมลูนิธิพฒันาไทเพ่ิม อีก 3 ท่าน นายไพโรจน์  สุจินดา ด ารงต าแหน่งกรรมการฯนางเพ็ญจา  อ่อนชิต

ด ารงต าแหน่ง กรรมการฯ นายสุขเกษม  วงศ์สุบรรณ  ด ารงต าแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการฯ  

ซ่ึงขณะน้ีการแต่งตั้งดงักล่าวไดด้ าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 

 2. การลาออกของกรรมการมูลนิธิพฒันาไท 

  กรรมการมูลนิธิพฒันาไท 2 ท่าน ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการคือ นายไพบูลย ์ 

วัฒนศิริธรรม  ขอลาออกตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2547 เน่ืองจากมีปัญหาสุขภาพ และนายจักรมณฑ ์ 

ผาสุกวนิช  ขอลาออก ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธันวาคม 2547 เน่ืองจากคณะรฐัมนตรีไดแ้ต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม  
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การประชุมในวนัน้ี เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานในปี 2547 และแผนการด าเนินงานใน

ปี 2548 การขออนุมติัค่าใชจ้่ายด าเนินงานประจ าปี 2548 ของภารกิจต่างๆ และการขออนุมติัด าเนิน

โครงการ “โครงการพฒันาและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลองคค์วามรูชุ้มชนและการใหบ้ริการสงัคม” 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เร่ืองเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 : รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2547 

ตามท่ี ไดม้ีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2547 เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2547 น้ัน  

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดังกล่าวและไดเ้วียนใหก้รรมการทุกท่านรบัรองเรียบรอ้ยแลว้ 

และการประชุมในวนัน้ีจึงเรียนมาเพ่ือทราบอีกครั้ง 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2547  เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2547 

ระเบียบวาระที่ 2.2 : การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิพฒันาไท 

ตามท่ี คณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท เมื่อคราวประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2547 วนัท่ี 

27 พฤษภาคม 2547 ไดม้ีมติเห็นชอบเปล่ียนแปลงกรรมการ ดงัน้ี 

 1. แต่งตั้งให ้ นายสมเจตน์  เตรคุพ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธาน

กรรมการมูลนิธิพฒันาไท 

 2. แต่งตั้งให ้ นายอุทิศ ขาวเธียร กรรมการมลูนิธิฯ เป็นรองประธานกรรมการฯ  

 3. แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิเพ่ิมเติม จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
3.1 นายไพโรจน์ สุจินดา เป็นกรรมการ 
3.2 นางเพ็ญจา อ่อนชิต เป็นกรรมการ 

3.3 นายสุขเกษม วงศสุ์บรรณ เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขาธิการ 

โดยมอบหมายใหเ้ลขาธิการมลูนิธิพฒันาไท  ด าเนินการยื่นหนังสือจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

กรรมการมลูนิธิฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ไดด้ าเนินการยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ 

เรียบรอ้ยแลว้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2547 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.3 : การบริหารโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการ ภายใต ้มูลนิธิพฒันาไท 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันท่ี 4 

ธันวาคม 2546 ท่ีประชุมไดม้ีมติใหม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการภายใตมู้ลนิธิพัฒนาไท 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมีเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท เป็น

ประธาน และบุคคลท่ีรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะด าเนินการ เขา้ร่วมเป็นกรรมการ  ทั้งน้ีคณะกรรมการ

มูลนิธิพัฒนาไทไดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการบริหารจัดการโครงการฯ และ

งบประมาณของโครงการท่ีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
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ในปี 2547 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานการบริหารโครงการและงบประมาณ ภายใตก้รอบท่ีคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทไดใ้หค้วาม

เห็นชอบในกรอบใหญ่ไวแ้ลว้ จ านวน 3 งาน/โครงการ ประกอบดว้ย 

1. แผนงานขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ไดร้บัการสนับสนุนเงินจากบริษัทปูน 

ซีเมนตไ์ทยและบริษัทในเครือ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน จ านวน 2 ลา้นบาท 
2. โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู ่ ไดร้บั

เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. จ านวน 11 ลา้นบาท 

3. โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการแกปั้ญหาความยากจน

แบบมีส่วนร่วม  
ผลการด าเนินงาน งาน/โครงการท่ี 1 และ 2 สามารถด าเนินการไดต้ามภารกิจต่างๆ ท่ี

ก าหนดไว ้ส าหรบัโครงการท่ี 3 เป็นภารกิจท่ี สศช. ไดต้ั้งงบปกติรองรบัอยูแ่ลว้ จึงไมไ่ดด้ าเนินการ 
มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 : ผลการด าเนินงาน ปี 2547 และแผนการด าเนินงาน ปี 2548 

  ตามท่ี คณะกรรมการมลูนิธิพฒันาไทมีมติอนุมติัแผนการด าเนินงาน ปี 2547 เมื่อคราว

ประชุมครั้งท่ี 2/2546 วนัท่ี 4 ธันวาคม 2546 ฝ่ายเลขานุการฯ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานในช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน 2547 และแผนการด าเนินงานในปี 2548 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ธนาคารสมอง 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2547 
1. แผนงานวุฒิอาสาร่วมพฒันาประเทศ  เพ่ือเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนาง

เจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีกิจกรรมหลกั  3  ดา้น  ไดแ้ก่ 

1.1 กิจกรรมเสริมสรา้งศกัยภาพของทุนทางสงัคม ประกอบดว้ย โครงการต่าง ๆ 

8  โครงการ  ดงัน้ี   

(1) โครงการความปลอดภยัของอาหารและโภชนาการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ

คนไทย 
(2) โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูอ้าวุโส  รูปแบบตายายสอนหลาน 
(3) โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเพ่ือแกไ้ขปัญหาครอบครวั  เด็ก  เยาวชน  

หมูบ่า้นทบัศิลา 
(4) โครงการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาทกัษะการคิดเพ่ือชีวิตท่ีสดใส 

(5) โครงการธนาคารสมองเยาวชนบา้นสามขา 
(6) โครงการพฒันาส่ือการสอนวิทยาศาสตรจ์ากวสัดุเหลือใชแ้ละวสัดุในธรรมชาติ 
(7) โครงการยุวมคัคุเทศกศ์รีวิชยั  จงัหวดัยะลา 
(8) โครงการแกไ้ขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-72 เดือน ในหมูบ่า้น

บริวารพระต าหนักทกัษิณราชนิเวศน์ 
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1.2 กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตรเ์พื่อการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  ประกอบดว้ย  8  

โครงการ  ดงัน้ี 

(1) โครงการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร  “ขา้วซอ้มมือและน ้าบูดู” 
(2) โครงการส่งเสริมการเล้ียงเป็ดไข่ 

(3) โครงการส่งเสริมการปลกูผักปลอดภยัจากสารพิษ  จงัหวดันราธิวาส 
(4) โครงการการจดัการเกษตรแบบผสมผสานปลอดภยัจากสารพิษ   

(การปลกูผกัปลอดภยัจากสารพิษ)  จงัหวดัแพร่ 
(5) โครงการขยายภูมิปัญญาทางการเกษตรเพ่ือความอยู่รอด  “การปลกูพืช

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพจากต าราพ้ืนถ่ินลา้นนา” 
(6) โครงการท ากระดาษแปรรูปจากเศษวสัดุทางการเกษตร 

(7) โครงการส่งเสริมการใชน้ ้ามนัสบู่ด าในไร่นา 
(8) โครงการปลกูสวนป่าสบู่ด าเพ่ือพฒันาพลงังานทดแทน 

1.3 กิจกรรมการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  

ประกอบดว้ย 3  โครงการ  ดงัน้ี 

(1) โครงการคืนความหลากหลายทางชีวภาพแก่หุบเขาภูเวียง 
(2) โครงการพฒันาระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้ม  สวนสมุนไพร  บวร  

(บา้น วดั โรงเรียน) 
(3) โครงการปลกูป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  จงัหวดัเลย 

2. แผนงานเผยแพร่องคค์วามรูข้องวุฒิอาสาธนาคารสมอง  ธนาคารสมองได ้

ร่วมกบักรมประชาสมัพนัธ ์  จดัรายการสารคดีสั้นช่ือ  “ธนาคารสมองของคนไทย” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย  เพ่ือเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละประสบการณข์องวุฒิอาสาธนาคารสมองสู่ประชาชน  และ

ไดม้ีการรวบรวมบทความเพ่ือจดัท าหนังสือ  “ธนาคารสมองของคนไทย”  โดยจ าแนกเป็นดา้นต่าง ๆ 

จ านวน 6 เล่ม เพ่ือแจกจ่ายใหก้บัหอ้งสมุดประชาชนทัว่ประเทศ  นอกจากน้ีไดม้ีการจดัท าหนังสือ  

“ธนาคารสมองเพ่ือสุขภาพ”  ซ่ึงเป็นการน าความรูแ้ละประสบการณข์องวุฒิอาสาดา้นสุขภาพมารวบรวมเป็น

บทความต่างๆ และจดัพิมพเ์พ่ือแจกจ่ายใหก้บัวุฒิอาสาและผูส้นใจทัว่ไป 

3. แผนงานเชิงรบั วุฒิอาสาไดไ้ปใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงาน  องคก์รต่างๆ ท่ี

ขอความช่วยเหลือมายงัธนาคารสมอง  กิจกรรมเหล่าน้ีมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทุนทาง

สงัคมและการแกไ้ขความยากจน  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพ้ืนท่ีและยุทธศาสตรก์ารพฒันาขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัและการพฒันาท่ียัง่ยืนของประเทศ 

4. โครงการธนาคารสมองเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ  

พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 

2547 โดยธนาคารสมองไดจ้ดัท าวีดีทศัน์สารคดีเทิดพระเกียรติ  และหนังสือ 72  พรรษามหาราชินี 

ธนาคารสมองร่วมพฒันาประเทศ เพ่ือเผยแพร่พระอจัริยภาพของสมเด็จพระนางเจา้ฯ  

พระบรมราชินีนาถ  และเผยแพร่องคค์วามรูข้องวุฒิอาสา  ตลอดจนเผยแพร่การด าเนินงานของธนาคาร

สมองต่อสาธารณชน 
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แผนการด าเนินงานปี 2548 

1. จดัท าโครงการพฒันาเด็กไทยใหเ้ตม็ศกัยภาพดา้นอาหารและโภชนาการ 

ประกอบดว้ย 3 แผนงาน ดงัน้ี 
(1) แผนงานการวิจยัและพฒันาเกณฑม์าตรฐานโภชนาการและสุขาภิบาล 
(2) แผนงานพฒันากระบวนการสรา้งพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม 

(3) แผนงานประสานอ านวยการและติดตามประเมินผล 

2. แผนงานวุฒิอาสาร่วมพฒันาประเทศ  โดยด าเนินโครงการต่อเน่ืองจากปี 

2547 ไดแ้ก่ โครงการตายายสอนหลาน โครงการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาทกัษะการคิดเพ่ือชีวิตท่ีสดใส โครงการ

พฒันาคุณภาพชีวิตเพ่ือแกไ้ขปัญหาครอบครวั เด็ก และเยาวชน  โครงการน าร่องส่งเสริมการใชน้ ้ามนั 

สบู่ด าในไร่นา เป็นตน้ 

3. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทุนทางปัญญาและเช่ือมโยงเครือข่าย  เพ่ือ

พฒันาระบบฐานขอ้มูล  เพ่ือใหส้ามารถน าขอ้มลูต่างๆ ของธนาคารสมองไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

4. เผยแพร่องคค์วามรูข้องวุฒิอาสาในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ธนาคารเสียง และ 

ธนาคารความรู ้

2. การสรา้งองคค์วามรูเ้พ่ือการพฒันาประเทศ 
งานขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2547 
1) แผนงานเช่ือมโยงเครือข่ายเรียนรูเ้ก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย 

1.1 โครงการเช่ือมโยงเครือขา่ยหน่วยงานและองคก์รชุมชนเพ่ือประยุกตใ์ช้

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดบัครอบครวัและชุมชน ไดว้า่จา้งมูลนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันาด าเนินการ

คน้หาและคดัเลือกพ้ืนท่ี/ชุมชนตวัอยา่งท่ีน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวิถีชีวิต เพ่ือศูนยเ์รียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรณีศึกษาน าร่อง 5 แห่ง 
1.2 กิจกรรมพฒันาเครือขา่ยและงานฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัการสมัมนา

เครือข่ายขบัเคล่ือนไปแลว้ 3 ครั้ง ในจงัหวดัต่าง ๆ  
1.3 กิจกรรมพฒันาวิชาการกลางไดม้ีการจดัท าเอกสารและปรบัปรุง Website 

เพ่ือเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยูร่ะหว่างการผลิตวิดีทศัน์การ

สรา้งขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง และจดัพิมพชุ์ดหนังสือการพฒันากรอบแนวคิดทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตรป์รชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 โครงการส ารวจความรู ้ ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไดว้า่จา้งสวนดุสิตโพล สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต ด าเนินการออกแบบสอบถาม จดัท า 
pre-test พรอ้มสรุปผลการ pre-test ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการลงพ้ืนท่ีส ารวจแบบสอบถาม 5,000 ตวัอยา่ง 

ทัว่ประเทศ 
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2) แผนงานการพฒันาวิชาการและส่งเสริมการวิจยั ด าเนินการร่วมกบั สกว. 

ประกอบดว้ย 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
2.1 โครงการศึกษาและจดัท าฐานขอ้มลูกลุ่ม/องคก์ร/พ้ืนท่ี ท่ีใชห้ลกั

เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
2.2 โครงการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากกรณีศึกษาในชุมชนและองคก์รต่าง ๆ 

ท่ีมีวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) แผนงานสรา้งกระบวนการเรียนรู ้ด าเนินการร่วมกบั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร ์ ( N I D A )  ประกอบดว้ย 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
3.1 โครงการสรา้งกระบวนการเรียนรูเ้ก่ียวกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินโครงการ ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการเรียน และพฒันาชุดเคร่ืองมือในการ

พฒันาชุดเคร่ืองมือสรา้งกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือน าไปฝึกอบรมวิทยากรกลาง  
3.2 โครงการพฒันากรณีศึกษาเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  

4) แผนงานเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ ประกอบดว้ย 3 โครงการ ดงัน้ี 
4.1 โครงการวางแผนกลยุทธแ์ละพฒันาส่ือเพ่ือสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรบัเผยแพร่สู่สาธารณะ 
4.2 โครงการประกวดความเรียงเร่ืองตวัอย่างเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขา้พเจา้รูจ้กั  
4.3 ความเรียงท่ีส่งเขา้ประกวด และไดม้ีการแจกรางวลัผูช้นะเลิศการ

ประกวดในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2547 
4.4 โครงการผลิตส่ือเฉพาะกิจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  

2 ผลการด าเนินงานภายใตค้วามรบัผิดชอบของมูลนิธิพฒันาไท ซ่ึงไดร้บั

งบประมาณสนับสนุนจาก เครือซิเมนตไ์ทย วงเงินบริจาคทั้งส้ิน 2,000,000 โดยเมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 

2546 ไดร้บัเงินบริจาค 1,000,000 บาท เพ่ือใชใ้นการจดัท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์ศรษฐกิจ

พอเพียงในรูปแบบต่าง ๆ และไดร้บัเงินบริจาคเพ่ิมอีก 1,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 

เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานตามโครงการสรา้งขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ความกา้วหนา้ในการ

ด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 
1) จดัพิมพเ์อกสาร/ส่ือเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

❑ เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร  
❑ สรุปผลการสมัมนา การพฒันากรอบแนวคิดและการประยุกตใ์ชป้รชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
❑ นานาค าถามเก่ียวกบัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

❑ CD-ROM ชุดหนังสือ “กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์ ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  

❑ การสรา้งขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  
❑ สมุดบนัทึก ส าหรบัการประชุมเครือขา่ยแกนน าขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
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2) ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการจดัท าส่ือเผยแพร่การประชุมเครือจ่าย

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแกปั้ญหาความยากจนในชนบทไทย ณ ศูนยเ์รียนรูก้ลุ่มอีโตน้อ้ย เครือข่ายพ่อผาย 

สรอ้ยสระกลาง ต.โคกล่าม อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรมัย ์ 
3) จดัท าวีดีทศัน์น าเสนอการสรา้งขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  

4) ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณแก่ ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่ง

ประเทศ(หรือกรมวิเทศสหการเดิม) ในการจดัท าเอกสารประกอบการประชุมระหว่างประเทศระดบัรฐัมนตรี

วา่ตว้ยเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ หนังสือ Alternative Development Suff iciency Economy  
5) ไดร้บัอนุมติัค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นเงินจ านวน 200,000 บาท โดยใชเ้ป็นค่าตอบแทนใชส้อย และวสัดุ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเบิกจ่ายจาก

งบประมาณปกติได ้ เพ่ือใหส้ามารถด าเนินงานไดค้ล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

3. การขบัเคล่ือนภาคประชาสงัคมเพ่ือการแปลงแผนพฒันาฯ สู่ภาคปฏิบติั 

โครงการประสานความร่วมมือเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่

สรุปผลการด าเนินงานปี 2547 

1.1 การด าเนินงานขั้นการเตรียมการเพ่ือจดัเตรียมรายละเอียดแผนปฏิบัติ

การโครงการ โดยในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค. 47) ไดด้ าเนินกิจกรรมหลกัท่ีครอบคลุม 

(1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลง และร่วมจดัท า Strategic Roadmap เมืองน่าอยู่ กบัคณะอนุกรรมการประสานการพฒันา
เมืองฯ และภาคีพนัธมิตร  

(2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดภาคีพันธมิตรร่วม

จดัท ารายละเอียดแผนปฏิบตักิารโครงการ พรอ้มประสานจดัเตรียมทีมงาน 
(3) การจดัประชุมคณะกรรมการบริหารก ากบัการด าเนินงานโครงการ 

ครั้งที่ 1/2547 เมื่อ 1 มี.ค. 47 เพ่ือสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัในทิศทางการด าเนินโครงการและพิจารณา

รายละเอียดแผนปฏิบติัการโครงการ เพ่ือน าเสนอต่อ สสส. 

1.2 การด าเนินงานขั้นปฏิบตัิการตามรายละเอียดแผนปฏิบตัิการโครงการ  

โดยเร่ิมตั้งแต่ มี.ค. 47 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีกิจกรรมและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการท่ีครอบคลุม

แผนงานหลกั 3 ดา้น ดงัน้ี 
(1) แผนงานโครงการขบัเคล่ือนเวทีเครือข่ายเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู่  

 ด าเนินการจดัเวทีเครือข่าย รวม 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ เม.ย. 47  

เร่ือง “ขยะลน้เมือง – ปัญหาท่ีทุกคนร่วมก่อ – ร่วมจัดการ

แกไ้ข” ครั้งท่ีสอง เมื่อ มิ.ย. 47 เร่ือง “รว่มพฒันาฟ้ืนฟูวถิีชีวติเมือง

เก่าสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน” ครั้งท่ี 3  ไดจ้ดัเมื่อวนัท่ี 

17 ธ.ค. ศกน้ี  เร่ือง “การพัฒนาท่ีวา่งสาธารณะเพ่ือความเป็น

เมืองน่าอยู”่  
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 ประสานความร่วมมือกบัภาคีพนัธมิตรร่วมสนับสนุนจดังานเวที

สาธารณะ “BIG BANG บางกอก 2547” เมื่อ ก.ค. 47 และ

ร่วมมือกบั สศช. จดัเวทีสรุปบทเรียนการพฒันาเมืองน่าอยู่ ชุมชน

น่าอยู ่ในระดบัภาค ของภาคกลางและภาคใต ้เมื่อ ก.ย. 47  

(2) แผนงานโครงการพฒันาตวัช้ีวดัเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู ่มีเป้าหมาย

มุ่งสรา้งกระบวนการเรียนรู ้องค์ความรู ้และเคร่ืองมือเพ่ือการติดตามประเมินผลท่ีสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการ 

ขบัเคล่ือนนโยบายเมืองน่าอยู่ในพื้ นท่ีได ้โดยใชเ้มืองใหญ่ทุกเมือง และเมืองเล็กบางเมือง รวมทั้งส้ิน 226 

แห่ง เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือพฒันาและทดสอบตัวช้ีวดั ซ่ึงจะน าไปสู่การประเมินสถานภาพความเป็นเมืองน่า

อยูข่องเมืองต่างๆ ในประเทศไทย  

(3) แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ครอบคลุมงานจดัท าส่ือ

เผยแพร่ งานติดตามประเมินผลภายในโครงการ และงานประชุมคณะกรรมการบริหารก ากบัการด าเนินงาน

โครงการฯ  

แผนการด าเนินงานในปี 2548 (ม.ค.-มี.ค. 48) 

สืบเน่ืองจากขอ้จ ากัดท่ีเกิดขึ้ นระหว่างด าเนินการ มูลนิธิพัฒนาไท ได้ขยาย

ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการออกไปอีก รวม 3 เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะ

กรรมการบริหารก ากับการด าเนินงานโครงการฯ พรอ้มทั้งเตรียมการปรบัปรุงแผนงานกิจกรรมท่ีตอ้ง

ด าเนินการในช่วง ม.ค. – มี.ค. 48 ภายใตง้บประมาณท่ีคงเหลือของโครงการ โดยมีกิจกรรมในเบ้ืองตน้ 
ดงัน้ี 

3.1 การจดัเวทีเครือข่ายใหญ่ ประจ าปี 2547 เพ่ือสรา้งการเรียนรูร้่วมกนั และ

วางทิศทางร่วมในการขบัเคล่ือนนโยบายเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ในปี 48 ต่อไป 

3.2 การสังเคราะหผ์ลขั้นสุดทา้ยของโครงการพัฒนาตวัช้ีวัดเมืองน่าอยู ่

ชุมชนน่าอยู ่ โดยจะจดัใหม้ีเวทีระดบัจงัหวดัทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เพ่ือน าเสนอผลการประเมินสถานภาพ

เมืองน่าอยู่ ของแต่ละพ้ืนท่ี และประมวลสงัเคราะหผ์ลในขั้นสุดทา้ยน าเสนอรายงานในเวทีเครือข่ายใหญ่

ประจ าปีต่อไป 

3.3 การบูรณาการขบัเคล่ือนนโยบายเมืองน่าอยูก่บัการพฒันาตวัช้ีวดัใน 8 

พ้ืนที่ตวัอยา่งภายใตโ้ครงการ โดยจะจดัใหม้ีเวทีสาธารณะในแต่ละเมืองเพ่ือระดมความคิดและพิจารณา

แนวทางและกิจกรรมท่ีจะเสริมสรา้งการบูรณาการความร่วมมือและการมีกลไกเพ่ือสนับสนุนการขบัเคล่ือน

นโยบายเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยูใ่นแต่ละพ้ืนท่ีไดต่้อไป 

3.4 การสรุปสังเคราะห์ผลโครงการในรอบ 1 ปี และเตรียมรายละเอียด

แผนงานโครงการปี 2548 โดยจะจดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญมาด าเนินการติดตามประเมินผลภายในโครงการ

ดว้ยกระบวนการระดมความคิดจากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งและทีมงาน เพ่ือทบทวนสังเคราะห์กระบวนการท างาน 

กลไกต่างๆ ผลลัพธ์และผลกระทบโดยช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อน และก าหนดตัวช้ีวดัผลส าเร็จการด าเนินงาน

โครงการร่วมกนั พรอ้มทั้งระดมความคิดร่วมวางแนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานโครงการเพ่ือประโยชน์

ในการจดัท ารายละเอียดแผนงานโครงการในปี 2548  
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3.5 การจดัท าสื่อสิ่งพิมพเ์พ่ือการเผยแพร่  

4. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีพฒันาต่างๆ  เน้นการใหบ้ริการ

ขอ้มูลทุนทางสังคมและแผนชุมชน ทาง www.nesdb.go.th คลิกภารกิจพิเศษ คลิกมูลนิธิพัฒนาไท  

5. การบริหารจดัการของมูลนิธิพฒันาไท 
สรุปผลการด าเนินงานปี 2547 

1) การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการภายใตม้ลูนิธิพฒันาไท เพ่ือบริหารงานให้

เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท 

2) การจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการบริหารงานภายในมูลนิธิพฒันาไท 

3) การจดัท าสมุดเงินฝากเพ่ือความสะดวกในการบริหารจดัการและการตรวจสอบบญัชี 

4) การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการมลูนิธิพฒันาไท 

5) การแปลงส่ือ VDO งานโครงการเรียนรูด้า้นเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสงัคม เป็น VCD 

ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา : ฝ่ายเลขานุการเสนอใหท่ี้ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานปี 2547 และใหค้วาม
เห็นชอบแผนการด าเนินงานปี 2548 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการจดัท างบประมาณปี 2548 ต่อไป 

มติที่ประชุม : รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2547 และเห็นชอบกรอบแผนการด าเนินงานในปี 2548 ทั้งน้ี
หากในขั้นตอนการด าเนินงานมีความจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงกิจกรรมภายใตก้รอบแผนงานดังกล่าว ก็ใหอ้ยู่ใน

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการ ยกเวน้กรณีท่ีอยู่นอกเหนือกิจกรรมดังกล่าวก็ใหเ้สนอ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณา โดยอาจขอเป็นมติเวียนก็ได ้

ระเบียบวาระท่ี 3.2 : อนุมติัค่าใชจ่้ายการด าเนินงานประจ าปี 2548 

1) เหรญัญิก ไดส้รุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน 

2547) ภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ จ านวนทั้งส้ิน 18,054,833.95 บาท 

โดยเบิกจ่ายไปทั้งส้ินประมาณรอ้ยละ 42.30 

2) ส าหร ับงบประมาณในปี 2548 มูลนิธิพัฒนาไท ขอจัดตั้งค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานประจ าปี 2548 จ านวนทั้งส้ิน 11,010,450.10 บาท ประกอบดว้ย 

 1. งานธนาคารสมอง  จ านวน       1,330,000.00 บาท 
 2. งานขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน       1,394,349.58 บาท 
 3. โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือขบัเคล่ือนฯ  จ านวน       5,632,938.02 บาท 

4. งานบริหารจดัการมลูนิธิฯ จ านวน       1,219,248.00 บาท 
5. โครงการพฒันาเช่ือมโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรูฯ้ จ านวน          158,000.00 บาท 
6. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจากโครงการสรา้งสรรคพ์ลงัแผ่นดิน ปี 2546 จ านวน 1,275,914.50  บาท 

 

ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา : ฝ่ายเลขานุการขออนุมติัค่าใชจ้่ายการด าเนินงานประจ าปี 2548 พรอ้มทั้งไดช้ี้แจง
ขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 
 

http://www.nesdb.go.th/
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1. การใชจ้่ายจริงในปี 2547 คิดเป็นรอ้ยละ 42.30 ของงบประมาณท่ีตั้งไว ้ แต่ไม่ส่งผล

กระทบต่อการท างาน เน่ืองจากภารกิจต่างๆ เช่น งานธนาคารสมอง เป็นการตั้งกรอบไวแ้ลว้พิจารณาอนุมติั

เป็นรายโครงการ ซ่ึงถา้โครงการไมพ่รอ้มก็ไม่อนุมติั ส าหรบังบประมาณท่ีขออนุมติัในปี 2548 ไดป้ระมาณ

การใหใ้กลเ้คียงกบัขอ้เท็จจริงแลว้ 
2. โครงการขบัเคล่ือนเมืองน่าอยูฯ่ ก าหนดงบประมาณไวจ้นถึงเดือนมีนาคม 2548 ตาม

แผนงานท่ีไดข้ยายระยะเวลาไวจ้ากปี 2547 และหลงัจากเดือนมีนาคม 2548 จะมีการจดัท าแผนปฏิบติัและ

งบประมาณท่ีจะด าเนินการอีกครั้งหน่ึง 
3. งบบริหารจดัการมลูนิธิฯ ปี 2548 รวมงบท่ีตั้งไวส้ าหรบัเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะ

กรรมการฯ ท่านละ 500 บาท ต่อครั้ง 

มติที่ประชุม :  
เห็นชอบงบประมาณด าเนินงานปี 2548 จ านวน 11,010,450.10 บาท ตามท่ีฝ่าย

เลขานุการเสนอและส าหรบัโครงการประสานความร่วมมือเพ่ือขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ท่ีจะ

ด าเนินการหลังเดือนมีนาคม 2548 หลังจากมีแผนด าเนินงานและวงเงินงบประมาณแลว้ ให้ฝ่าย

เลขานุการขอความเห็นชอบจากกรรมการฯ โดยท าเป็นมติเวียน 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 : ขออนุมติัโครงการพฒันาและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลองคค์วามรูชุ้มชนและการ

ใหบ้ริการสงัคม 

มลูนิธิพฒันาไท ขออนุมติัด าเนินโครงการพฒันาและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลองคค์วามรูชุ้มชน

และการใหบ้ริการสงัคม ท่ีจะด าเนินการในปี 2548  โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

ในปัจจุบนัมูลนิธิพัฒนาไท ไดร้่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ใหก้ารดูแลฐานขอ้มูลหลัก ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลเครือข่ายทุนทางสังคม ฐานขอ้มูลแผน 

ชุมชน และฐานขอ้มูลบูรณาการองค์ความรูภู้มิภาคและทอ้งถ่ิน ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับฐานขอ้มูลทั้ง 3 มี 

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าใหม้ีความจ าเป็นตอ้งพฒันาและปรบัปรุงใหม้ีความทนัสมยั รวมทั้งใหบ้ริการ

ขอ้มูล กับประชาชน นักวิชาการ ศูนย์เรียนรูแ้ละสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานจังหวดั อ าเภอและ 

องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน อย่างทัว่ถึง ตลอดจนมีการพฒันาฐานขอ้มูลเพ่ิมเติมและผลิตองคค์วามรูท้างดา้น

ทุนทางสังคมในชุมชนทอ้งถ่ิน อย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายจะปรบัปรุงแผนชุมชนทัว่ประเทศ ประมาณ 

100 ต าบล การจัดท าองค์ความรูใ้นรูปบทความ บทสัมภาษณ์หรือ ส่ือ Multi media เป็นตน้ และผลิต 

องคค์วามรู ้ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (มกราคม 

2548-ธนัวาคม 2548) และมีค่าใชจ้่ายรวม จ านวน 158,000 บาท ประกอบดว้ย 

-  ค่าจา้งเหมาผลิตงานพิมพ ์งานเขียนและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 30,000  บาท 
-  ค่าตอบแทนการสมัภาษณแ์ละค่าวิทยากร   18,000  บาท 
-  ค่าจดัประชุมระดมความคิด ค่าเดินทาง แท็กซ่ี  ท่ีพกั  เบ้ียเล้ียง  60,000  บาท 
-  ค่าวสัดุอุปกรณค์อมพิวเตอรเ์พ่ือการปฏิบติังาน   50,000  บาท 
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ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา : ฝ่ายเลขานุการเสนอใหท่ี้ประชุมเห็นชอบโครงการพัฒนาและเช่ือมโยงฐานขอ้มูล
องค์ความรูชุ้มชนและการใหบ้ริการสังคม โดยไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่างบประมาณท่ีขออนุมติัเป็นส่วนท่ีใช้ 

งบประมาณปกติจากมูลนิธิพฒันาไท โดยในบางกิจกรรมของโครงการจะไดร้บัความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 

หรือองคก์รภายนอกในภายหลงั 

มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงการและอนุมติังบประมาณตามขอ้เสนอ ทั้งน้ีในขั้นตอนการด าเนินโครงการ
หากไดร้บัความช่วยเหลือจากภายนอก ใหฝ่้ายเลขานุการเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการฯ โดยท าเป็น

มติเวียนพรอ้มทั้งใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการก ากบัในขัน้ตอนการด าเนินงานต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
  
 (นางสาวปราณี  ขวญัเกิด) (นายกิตศิกัด์ิ  สินธุวนิช) 
     ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ผูต้รวจรายงานการประชุม 


