
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2547 
มูลนิธิพฒันาไท 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 พฤษภาคม 2547 เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งประชุมเดช   สนิทวงศ ์ชัน้ 3 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

รายช่ือท่ีปรึกษาคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน 
 ศ.สิปปนนท ์ เกตุทตั 

รายช่ือท่ีปรึกษาคณะกรรมการท่ีลาประชุม จ านวน 2 ท่าน 
 1. ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล 

 2. ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 10 ท่าน 

 1. นายสมเจตน์ เตรคุพ   รองประธานกรรมการ 

 2. ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ   กรรมการ 

 3. นายอ านาจ สอนอ่ิมสาตร์  กรรมการ 

 4. นายโสภณ สุภาพงษ์   กรรมการ 

 5. นายทวี บุตรสุนทร   กรรมการ 

6. นายพายพั      พยอมยนต ์   กรรมการ 

7. ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม ่  กรรมการ 

8. นายมีชยั วีระไวทยะ   กรรมการ 

  (นายวิลาศ โลหิดกุล  แทน) 

9. นายเตชพล ฐิตยารักษ์   กรรมการและเหรัญญิก 

10. นายกิติศกัด์ิ สินธุวนิช   กรรมการและเลขาธิการ 

รายช่ือคณะกรรมการท่ีลาประชุม  จ านวน 5 ท่าน 

 1. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ ์   กรรมการ 

 2. นายไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม  กรรมการ 

 3. นายวิบูลย ์ เข็มเฉลิม   กรรมการ 

 4. นายอุทิศ ขาวเธียร   กรรมการ 

5. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวณิช   กรรมการ 
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รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 1. นางวชัรี สินธุวนิช   ผูจ้ดัการมูลนิธิพฒันาไท 

 2. นายสุขเกษม      วงศสุ์บรรณ  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 

 3. นางชุตินาฏ       วงศสุ์บรรณ  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 

 4. นายอนันต ์ จรุงวิทยานนท ์  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 ว. 

 5. นางอรทิพย ์ อาชวิบูลโยบล   เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 8 

 6. นางสาวรัชนี มะนะมุติ   เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 7  

 7. นางสาวชมช่ืน จนัทรสมบูรณ ์  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 6 

 8. นางสาวนพจิตร เหลืองชอ่สิริ  เจา้หนา้ที่ วิเคราะหน์โยบายและแผน 4 

 9. นางสาวสุวรรณา ดอกกะฐินสด  หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชีมูลนิธิพฒันาไท 

 10. นางสาวปราณี ขวญัเกิด   เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 

 11. นางสาวเกตุสุดา รักษายศ   เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 

 12. นายสบาย สายจนัดา  เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 

 13. นางสาวณฐัธิดา ทองไว   เจา้หนา้ที่ มูลนิธิพฒันาไท 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ประธานฯ กลา่วขอบคุณกรรมการทุกทา่นท่ีเขา้ร่วมประชุมและกลา่วถึงการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 

2547 ซ่ึงตามระเบียบของมูลนิธิฯ ตอ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณารับรองงบการเงิน

ของมูลนิธิ ในรอบปี 2546 และเพ่ือรับทราบความกา้วหนา้การด าเนินงานในเร่ืองตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการไดใ้หค้วาม

เห็นชอบไวต้ ัง้แตก่ารประชุมครั้งท่ีแลว้ เม่ือเดือนธนัวาคม 2546 พรอ้มทัง้ขอความเห็นจากกรรมการ ส าหรับการ

ด าเนินงานในระยะตอ่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องมูลนิธิฯ  

ระเบียบวาระท่ี 2 : เร่ืองเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 : รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท ครัง้ท่ี 2/2546  
 ตามท่ี ไดมี้การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2546 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัท า

รายงานการประชุมดังกล่าวและไดเ้วียนให ้กรรมการทุกท่านรับรองเรียบร้อยแลว้ และการประชุมในวันน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบอีกครั้งหน่ึง 

มติท่ีประชุม : รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2546 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 : รายงานสถานะการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2547 (ม.ค.-มี.ค.) 

 1. ความเป็นมา 
 มูลนิธิพฒันาไท ไดก้อ่ตัง้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนั ท่ี 23 กรกฎาคม 2539 โดยส านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) สนับสนุนใหมี้การกอ่ตัง้อยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 
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20 สิงหาคม 2540 และใหเ้งินกอ่ตัง้จากมูลนิธิพระยาสุริยานุวตัร จ านวน 200,000 บาท และ สศช. ขอ

อนุมติังบประมาณจากรัฐบาลอีกจ านวน 20,000,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณกอ่ตัง้ท ัง้ส้ิน 20.2 ลา้น

บาท 
 นอกจากน้ีมูลนิธิพฒันาไท ไดร้ับการสนับสนุนจากภาคส่วนตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศใน 

รูปของงาน/โครงการ คือ 

  1.  โครงการสรา้งสรรคพ์ลงัแผน่ดิน ตัง้แตว่นัท่ี 9 สิงหาคม 2544 วงเงิน 19,618,738 

บาท 
  2.  งานธนาคารสมอง ตัง้แตว่นัท่ี 10 เมษายน 2545 วงเงิน 5 ลา้นบาทและเงินบริจาคจ านวน 

300,000 บาท รวมทัง้ส้ิน 5,300,000 บาท 

  3.  โครงการตามแผนปฏิบติัการเร่งรัดเศรษฐกิจพอเพียงฯ  ตัง้แตว่นัท่ี 27 ตุลาคม 2541 

วงเงิน40,203,000 บาท 

  4.  กองทุนร่วมมือไทย-สหประชาชาติ ตัง้แตปี่ 2541 วงเงิน 9,803,084.47 บาท 

  5.  งานขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้แตว่นัท่ี 18 ธนัวาคม 2546 วงเงินบริจาคจ านวน 

1,000,000 บาท 
 2. ขอ้เท็จจริง 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2547 มูลนิธิพฒันาไท มีงบประมาณคงเหลือทัง้ส้ิน 49,603,717.76 บาท  
ประกอบดว้ย 
 1. งบประมาณจดัตัง้   จ านวน  20,200,000.00  บาท 

 2. โครงการสรา้งสรรคพ์ลงัแผน่ดิน จ านวน    7,315,217.89  บาท 

 3. งานธนาคารสมอง  จ านวน    4,405,045.62  บาท 

 4. โครงการตามแผนปฏิบติัการฯ จ านวน    3,976,968.42  บาท 

 5. กองทุนร่วมมือไทย-สหประชาชาติ จ านวน    2,139,761.24  บาท 

 6. งานขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน    1,000,287.64  บาท 

 7. ดอกผลของมูลนิธิ   จ านวน  10,480,014.00  บาท 

 8. บญัชีเบ็ดเตล็ด   จ านวน            68,077.16  บาท  

 9. บญัชีกระแสรายวนั  จ านวน          7,888.22  บาท 

  10. บญัชีออมทรัพย ์   จ านวน        10,456.97  บาท 

 มูลนิธิพ ัฒนาไทไดร้ับอนุมัติงบประมาณส าหรับงาน/โครงการท่ีจะด าเนินการในปี 2547 จาก 

คณะกรรมการฯ เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 2/2546 จ านวน 4,635,150 บาท ประกอบดว้ย 
 1. งานธนาคารสมอง  จ านวน    3,100,000.00    บาท 

 2. งานบริหารจดัการมูลนิธิ  จ านวน    1,491,710.00    บาท 

 3. งานตามแผนปฏิบติัการเร่งรัดฯ จ านวน          43,440.00    บาท 
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 ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา (เดือนมกราคม  - มีนาคม) สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจตา่งๆ ท่ีก าหนดไว ้โดยเบิกจา่ยงบประมาณไปทัง้ส้ินประมาณรอ้ยละ 5.96 (603,893.52 

บาท) ประกอบดว้ย 
 1. งานบริหารจดัการมูลนิธิฯ          160,271.22 บาท 
 2. งานธนาคารสมอง            60,740.00  บาท 
 3. งานตามแผนเร่งรัดการสรา้งเศรษฐกิจพอเพียงฯ      - 
 4. งานเศรษฐกิจพอเพียงฯ           126,280.00 บาท 
 5. โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบาย 
  เมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่          256,602.30 บาท 
  รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน        605,893.52 บาท 

มติท่ีประชุม : รับทราบรายงานสถานะการเงินและการเบิกจา่ย ปี 2547 (มกราคม-มีนาคม) โดยมีขอ้สงัเกตุวา่ 

สดัสว่นการเบิกจา่ยงบประมาณในไตรมาสแรกยงัอยูใ่นเกณฑค์อ่นขา้งต ่า พรอ้มทัง้มอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการฯ รับ

ไปเร่งรัดการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด   

ระเบียบวาระท่ี 2.3 : ผลการด าเนินงานปี 2546 และความกา้วหนา้การด าเนินงาน ปี 2547 
 ตามท่ี คณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท ไดอ้นุมติัแผนการด าเนินงานปี 2547 เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 2/2546 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2546 จนถึงปัจจุบนัมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 1. งานธนาคารสมอง 

  1.1 ภารกิจเชิงรุก (Proactive) 

   1) การจดัท าแผนงาน/โครงการในลกัษณะเชิงรุก 

    - เชิญวุฒิอาสาที่ เป็นแกนหลกัของกลุม่ตา่งๆท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่น กทม. และปริมณฑล มา

หารือร่วมกนัในการจดัท าแผนงาน/โครงการในลกัษณะเชิงรุก และเชิญวุฒิอาสาที่ เป็นประธานเครือขา่ยของจงัหวดั

ตา่งๆ เพ่ือพิจารณาแผนงานและการเขา้ไปสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือชว่ยแกป้ัญหาในพ้ืนท่ีตา่งๆ  

    - จดัท าโครงการภายใตแ้ผนงาน “วุฒิอาสาร่วมพฒันาประเทศเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ”  

 2) การใหค้วามชว่ยเหลือในลกัษณะเชิงรุก 

  ธนาคารสมองเนน้การใหค้วามชว่ยเหลือในลกัษณะเชิงรุก โดยน าความรู ้ประสบการณ์ และ

ความเชี่ ยวชาญของวุฒิอาสากลุม่ตา่งๆมาวิเคราะห ์และก าหนดแผนงานเพ่ือร่วมแกป้ัญหาในลกัษณะร่วมคิด ร่วมท า 

กบัหน่วยงานองคก์รและชุมชนตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 

   - โครงการเสริมสรา้งสมรรถนะแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

  - โครงการปัญหาคุณภาพชีวิต เพ่ือแกป้ัญหาครอบครัว เด็ก และเยาวชนร่วมกบั

องคก์รหลกัในชุมชน 

- โครงการพฒันาความเขม้แข็งของชุมชน  

  - โครงการตายายสอนหลานเพ่ือถา่ยทอดภูมิความรู ้และประสบการณจ์ากวุฒิอาสาสูเ่ยาชน 

  - โครงการคุณภาพความปลอดภยัตา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของคนไทย 
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 1.2 ภารกิจการสรา้งองคค์วามรู ้

  1) ร่วมกบักรมประชาสัมพนัธ์จ ัดท ารายการ “ธนาคารสมองของคนไทย” เพ่ือเผยแพร่ 

องคค์วามรูข้องวุฒิอาสาตอ่สาธารณชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย คล่ืน FM 92.5 MHz 

เวลา 6.50-7.00 น. และคล่ืน AM 891 KHz เวลา 13.00-13.10 น. ทุกวนัองัคาร พุธและพฤหัสบดี  ปี 

2546 ออกอากาศรวม 156 ครั้ง ปี 2547 เดือนมกราคม-มีนาคม ออกอากาศรวม 39 ครั้ง 

 1.3 ภารกิจการสรา้งปฏิสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย 

 1) จดัท าบตัรประจ าตวัวุฒิอาสา คูมื่อ “ธนาคารสมอง” และท าเนียบวุฒิอาสา 

 1.4 ภารกิจในลกัษะเชิงรับ (Reactive)  

  จดัหาวุฒิอาสาหรือทึมงานวุฒิอาสาที่ มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูข้อรับความ

ชว่ยเหลือ ปี 2546 ด าเนินการประสานวุฒิอาสาจ านวน 122 คน เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือตามค าขอของหน่วยงาน

ตา่งๆ 37 หน่วยงาน และปี 2547 เดือนมกราคม-มีนาคม ประสานวุฒิอาสาจ านวน 11 คน เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือ

ตามค าขอของหน่วยงานตา่งๆ 4 หน่วยงาน 

 2. การสรา้งองคค์วามรูเ้พ่ือการพฒันาประเทศ  

  ผลการด าเนินงานปี 2546 

  2.1 จดัท ากรณีศึกษาการแปลงแผนพฒันาฯไปสูก่ารปฏิบติัท่ีมุง่สรา้งกระบวนการเรียนรูอ้ยา่งเป็นองค์

รวม 16 กรณีศึกษา  

   1) ดา้นธุรกิจชุมชน 

   2) ดา้นเกษตรยัง่ยืน 

   3) ดา้นสงัคม (เอดสแ์ละยาเสพติด) 

   4) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  มูลนิธิฯไดน้ า Files การศึกษาทัง้หมดข้ึน Website ดูไดจ้าก 

http://pattanathai.nesdb.go.th/    

  2.2 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นระดบัพ้ืนท่ีใหก้บักลุม่เป้าหมายคณะท างานก ากบัการศึกษา

วิเคราะหก์รณีศึกษาและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.3 จดัท าโครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพฒันาระดบัพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอ่การแกป้ัญหาความยากจนแบบมึ

สว่นร่วม ภายใตค้วามร่วมมือภาคีการพฒันา สศช. พอช. สทบ. พช. สสส. ไดร้ับทุนอุดหนุน 439,000 บาท จากส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)  

  ความกา้วหนา้การด าเนินงาน ปี 2547 (มกราคม-มีนาคม) 

  2.4 โครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ไดจ้ดัจา้งบริษัท เอจี วิช ัน่ จ ากดั พิมพเ์อกสารเก่ียวกบัเศรษฐกิจ

พอเพียง 3 ฉบบั ไดแ้ก ่ 

   1) หนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร”  

   2) หนังสือ “สรุปผลการสมัมนากรอบแนวคิดและการประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจเพียง”  

   3) หนังสือ “นานาค าถามเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

 3. การขบัเคล่ือนภาคประชาสงัคมเพ่ือการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 สู่ภาคปฏิบติั  

 2) จดัท าหนังสือสรุปผลการปฏิบติังานของวุฒิอาสา และจุลสาร “ธนาคารสมอง” 

 

http://pattanathai.nesdb.go.th/
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  ผลการด าเนินงาน ปี 2546 

  3.1 ติดตามการด าเนินงานตามโครงการสรา้งสรรคพ์ลงัแผน่ดิน 

   1) โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยศึ์กษาดูงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสงัคม ในพ้ืนท่ีภาคใต ้

โดยร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

ติดตามงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส 

   2) โครงการพฒันากลไกจากการเรียนรูแ้ละวางแผนปฏิบติัร่วมกนั จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ

ระดมความคิดเห็นกบัผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินและผูท่ี้เก่ียวขอ้งณ อ าเภอแกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี และต าบลไมเ้รียง อ าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  3.2 จดัท าฐานขอ้มูลการบูรณาการแผนชุมชนร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3.3 จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปบทเรียนการขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ระหวา่งวนัท่ี  

14-15 กนัยายน 2546 ณ โรงแรมพร้ินพาเลซ กรุงเทพฯ  

  ความกา้วหนา้การด าเนินงาน ปี 2547 

  3.1 โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยศึ์กษาดูงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสงัคม 

   1) จดัฝึกอบรมโดยเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม (ชาวบา้นท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัศูนยฯ์พิกุลทอง) เรียนรู้

จากประสบการณข์องปราชญท่ี์ไดค้น้พบแลว้ ซ่ึงไดอ้บรมแลว้ 4 รุ่น เป็นเกษตรกรกลุม่ปลูกผกัและท านา 

   2) ก าลงัจะจดัอบรมรุ่นท่ี 5 และ 6 เป็นกลุม่เกษตรกรท านาในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวและเกษตรกรกลุม่

ผสมผสาน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการนัดแนะกลุม่เป้าหมายการอบรมจะแลว้เสร็จประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2547  

   3) รายงานฉบบัสมบูรณ  ์ ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองฯจะสง่ใหมู้ลนิธิพฒันาไทในเดือนกรกฏาคม
น้ี 

  3.2 โครงการพฒันากลไกจากการเรียนรูแ้ละวางแผนปฏิบติัร่วมกนั 

   อยูร่ะหวา่งการพิจารณารายงานฉบบัสมบูรณแ์ละการเบิกจา่ยเงินตามสญัญา 

  3.3 โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ 

   1) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือทบทวนสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางดา้นเมืองน่าอยู ่ร่วมกบั

คณะอนุกรรมการประสานการพฒันาเมืองและภาคีพนัธมิตรเม่ือวนัท่ี 17-18 มกราคม 2547 ณ โรงแรมโรสการ์เดน้  

เอไพรม สวนสามพราน จ.นครปฐม 

   2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือระดมความคิดเห็นภาคีพนัธมิตรร่วมจดัท ารายละเอียดแผนปฏิบติั

การโครงการ 2 ครั้ง ในชว่งเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ ์2547 

   3) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งท่ี 1/2547 วนัท่ี 1 มีนาคม 2547 

   4) จดัท าวารสารขา่วเครือขา่ยเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่และส่ือวิดีทศัน์ ฉบบัท่ี 1 จ านวน 3,000 ฉบบั  

   5) จดัท าส่ือวิดีทศัน์ “ขยะลน้เมือง-ปัญหาท่ีทุกคนร่วมกอ่-ร่วมจดัการแกไ้ข”  

   6) จัดท า Web page โครงการเพ่ือเผยแพร่สาระความก ้าวหน้าการด าเนินงานผ่าน 

http://pattanathai.nesdb.go.th/Project  
   7) จดัเวทีเครือขา่ยเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2547 มีประเด็นการ

เสวนาเร่ือง “การจดัการขยะ” โดยมี นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาน า 

http://pattanathai.nesdb.go.th/Project
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   8) เตรียมการประมวลสงัเคราะหป์รับปรุงชุดตวัช้ีวดัเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่เพ่ือด าเนินการน าไป

วิเคราะห ์สงัเคราะห ์ปรับปรุงเป็นชุดตวัช้ีวดักอ่นท่ีจะด าเนินการทดสอบในพ้ืนท่ี ตอ่ไป 

 4. การสรา้งข่ายความร่วมมือกบัภาคีพฒันาต่างๆ เนน้ใหก้ารบริการขอ้มูลทุนทางสงัคมและแผนชุมชน

ทาง www.nesdb.go.th คลิกภารกิจพิเศษ คลิกมูลนิธิพฒันาไท หรือคลิกแผนชุมชนแกค้วามยากจน 

5. การบริหารจดัการภายในและการประชาสมัพนัธ ์ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2546 

  5.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการภายใตมู้ลนิธิพฒันาไท เพ่ือบริหารงานใหเ้ป็นไปตามมติ

ของคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไทอยา่งคลอ่งตวั มีประสิทธิภาพ ขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นไปตามกรอบ

ใหญ่ท่ีคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไทมีมติไว ้มีการประชุมเพ่ือเตรียมการขบัเคล่ือนโครงการท่ีจะด าเนินการ  

2 โครงการไดแ้ก ่ 

 
   1)  โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่

   2) แผนงานการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.2 การเตรียมการจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารภายในของมูลนิธิฯ 

  5.3 การจดัท าสมุดเงินฝากใหมเ่พ่ือความสะดวกในการบริหารจดัการและการตรวจสอบบญัชี 

  5.4 การเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิพฒันาไท 

   1) ด าเนินการย่ืนหนังสือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิฯตามมติท่ีประชุมใหญส่ามญั

ประจ าปี 2546 แตง่ตัง้ใหน้ายสมเจตน์ เตรคุพ เป็นรองประธานกรรมการ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 ตุลาคม 2546 

   2) ด าเนินการย่ืนหนังสือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการฯ เน่ืองจากประธานกรรมการฯ ได ้

ลาออกจากต าแหน่ง และกรรมการอีก 1 ทา่น ครบวาระและไมร่ับเป็นกรรมการตอ่ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดใ้หค้วาม

เห็นชอบแตง่ตัง้นายสมเจตน์ เตรคุพ เป็นประธานกรรมการ 

  5.5 การแปลงส่ือ VDO เน้ือหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงเป็น VCD พรอ้มท าส าเนา เพ่ือ

เผยแพร่แกผู่ท่ี้สนใจ 

   ความกา้วหนา้การด าเนินงาน ปี 2547 

  5.6 จดัประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการภายใตมู้ลนิธิพฒันาไท เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ในการ

ด าเนินงานโครงการท่ีไดร้ับอนุมติั ปี 2547 และพิจารณาแนวทางการบริหารโครงการฯ ของคณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ 

  5.7 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบริหารภายในของมูลนิธิฯ ไดร้ับอนุมติัใหด้ าเนินการจดัจา้งท่ี

ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพ่ือด าเนินการพฒันาระบบฐานขอ้มูลการบริหารจดัการภายในมูลนิธิฯ ในวงเงิน 150,000 บาท 

ระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการจดัจา้ง 

  5.8 จดัท าสมุดเงินฝากใหมเ่พ่ือความสะดวกในการบริหารจดัการและการตรวจสอบบญัชี โดยฝ่ายการเงิน

และบญัชี ไดด้ าเนินการปิดบญัชี เปิดบญัชีใหม ่และมีบญัชีท่ีคงไว ้ประกอบดว้ย 

   1) บญัชีท่ีปิด (น าไปเขา้บญัชีเงินฝากประจ า 3 เดือน มูลนิธิพฒันาไท) 

    - บญัชีเงินฝากออมทรัพยก์องทุนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ 

    - บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์งินทดรองจา่ย มพท. 

http://www.nesdb.go.th/
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2) บญัชีท่ีเปิดใหม ่

    - บญัชีเงินฝากประจ า 24 เดือน เงินทุนจดัตัง้ฯ 20.2 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นยอดเงินท่ีไม่

สามารถน าไปใชจ้า่ยได ้และจะไดร้ับผลตอบแทนจากดอกเบ้ียสูงกวา่ 

    - บญัชีเงินฝากออมทรัพยมู์ลนิธิพฒันาไท (โครงการเมืองน่าอยูฯ่) 

   3) บญัชีท่ีคงไว ้

    - บญัชีเงินฝากประจ า 3 เดือน มูลนิธิพฒันาไท 

    - บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์มูลนิธิพฒันาไท 

    - บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั มูลนิธิพฒันาไท 

    - บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารสมอง 

    - บญัชีเงินฝากสหกรณ ์สศช. 

    - บญัชีเงินฝากออมทรัพยโ์ครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.9 การเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิพฒันาไท ขณะน้ีอยูใ่นข ัน้ตอนการย่ืนหนังสือขอจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงกรรมการ และแตง่ตัง้ประธานกรรมการ 

มติท่ีประชุม : รับทราบผลการด าเนินงานปี 2546 และความกา้วหนา้การด าเนินงานในปี 2547 โดยมีความเห็น

เพ่ิมเติม ดงัน้ี  

 1. งานของมูลนิธิฯ ท่ีด าเนินการมาแลว้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง มูลนิธิฯ คือการสนับสนุน

การแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบติั แตค่วรเป็นลกัษณะริเร่ิม หรือน าร่องในเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัการขบัเคล่ือนภาคประชา

สงัคม ควบคูก่บัการสรา้งองคค์วามรูแ้ละหากมีหน่วยงานตา่งๆ ด าเนินการตอ่เน่ืองไดแ้ลว้ มูลนิธิฯ ก็ไมค่วรท าซ า้ซอ้น 

 2. งานของมูลนิธิพฒันาไทในระยะตอ่ไป ควรริเร่ิมในเร่ืองท่ีสนับสนุนการแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบติัใหม้ากข้ึน 

 3. งานของมูลนิธิฯ ท่ีควรใหค้วามส าคญัเพ่ิมข้ึน คือ การสรา้งความเขา้ใจใหก้บัประชาชนในลกัษณะการ

จดัการเรียนรูจ้ากพ้ืนท่ีจริง รวมทัง้งานดา้นการพฒันาคนทางดา้นจริยธรรม 

 4. การจดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ ควรมีรูปเลม่ตามมาตราฐานส่ือส่ิงพิมพท่ี์ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดไว ้

ระเบียบวาระท่ี 3 : เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 : รบัรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพฒันาไท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 
 1. มูลนิธิพฒันาไท ไดว้า่จา้งใหบ้ริษัทตรวจสอบบญัชีเพ่ือท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจ าปี 

2546 ใหก้บัมูลนิธิฯ โดยนางสาวศรีพร  พุทธาวุฒิไกร เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 2. ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2546 มูลนิธิพฒันาไท มีสินทรัพยร์วมทัง้ ส้ิน 53,860,951.54 บาท ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตไดต้รวจสอบบญัชีและใหก้ารรับรองงบการเงินมูลนิธิพฒันาไท ประจ าปี 2546 (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

2546 ถึง 31 ธันวาคม 2546) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 2.1   งบดุล 
 1 สินทรพัยร์วมทัง้ส้ิน 50,309,951.54 บาท ไดแ้ก่ 
   1.1 สินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 49,603,717.76 บาท ประกอบดว้ย 
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวน 49,603,717.76 บาท แบง่เป็น 4รายการ 

 1.1.1 รายการของมูลนิธิพฒันาไท จ านวน 42,058,623.23 บาท 
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   - เงินฝากประจ า 3 เดือน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จ านวน 41,972,200.88 บาท 
  - เงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จ านวน 10,456.97 บาท 
  - เงินฝากกระแสรายวนั ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จ านวน 7,888.22 บาท 

 - เงินสดยอ่ยและเงินทดลองจา่ย 68,077.16 บาท 
  1.1.2 รายการของกองทุนไทย-สหประชาชาติ จ านวน 2,139,761.24 บาท 
  - เงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จ านวน 2,129,761.24 บาท 
   - เงินฝากกระแสรายวนั ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จ านวน 10,000 บาท 
  1.1.3 รายการของงานธนาคารสมอง 4,405,045.62 บาท 
        - เงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จ านวน 4,374,564.99 บาท 
        - เงินฝากสหกรณอ์อมทรัพย ์สศช. จ านวน 30,480.63 บาท 
  1.1.4 รายการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1,000,287,.67 บาท     
 

  1.2 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์จ านวน 685,530.98 บาท ประกอบดว้ย 
                1.2.1 เคร่ืองใชส้ านักงาน จ านวน 2,083,018.70 บาท 
  1.2.2 หกัคา่เส่ือมราคาสะสม จ านวน (1,397,487.72) บาท 
  1.3 ทรัพยสิ์นอ่ืน จ านวน 20,702.80 บาท ประกอบดว้ย 
        1.3.1 เงินประกนั เคร่ืองวดัไฟฟ้า จ านวน 12,000 บาท 
        1.3.2 เงินประกนั เลขหมายโทรศพัท ์จ านวน 8,102.80 บาท 
         1.3.3 เงินประกนั เคร่ืองวดัน ้าประปา จ านวน 600 บาท 
   2) หน้ีสินและทุนสะสม รวมทัง้ส้ิน 50,309,951.54 บาท ไดแ้ก่ 
      2.1 หน้ีสินหมุนเวียน จ านวน 96,712.04 บาท ประกอบดว้ย 
       คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย จ านวน 96,712.04 บาท 
     2.2 ทุนสะสม จ านวน 50,213,239.50 บาท 

 2.2.1 ทุนในการจดัตัง้ จ านวน 20,200,000 บาท ประกอบดว้ย  
     -  เงินงบประมาณ จ านวน 20,000,000 บาท 
     -  เงินบริจาคจากมูลนิธิสุริยานุวตัร จ านวน 200,000 บาท 
   2.2.2 ทุนสะสมยกมาจากปีกอ่น 30,013,239.50 บาท 
    ทุนสะสม หกั คา่ใชจ้า่ยสูงกวา่รายได ้จ านวน  
    33,248,931.31 บาท – 3,235,691.81 = 30,013,239.50 บาท 
 2.2   งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
          รายรบั 
           1) มีรายรบัเป็นเงินทัง้ส้ิน 2,264,943.85 บาท ประกอบดว้ย 
   1.1 เงินรับบริจาค จ านวน 1,000,000 บาท 
   1.2 เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. จ านวน 592,000 บาท 
   1.3 ดอกเบ้ียรับ จ านวน 672,921.80 บาท 
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   1.4 รายไดอ่ื้น จ านวน 22.05 บาท 
   รายจ่าย 
   2) มีรายจ่ายเป็นเงินทัง้ส้ิน จ านวน 5,500,635.66 บาท ประกอบดว้ย 
   1.2.1 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน จ านวน 953,622.53 บาท 
   1.2.2 คา่ใชจ้า่ยโครงการสรา้งสรรคพ์ลงัแผน่ดิน จ านวน 3,315,223.13 บาท 
   1.2.3 คา่ใชจ้า่ยภายใตแ้ผนปฏิบติัการเร่งรัดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 191,560 บาท 
   1.2.4 คา่ใชจ้่ายโครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพฒันาระดบัพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือตอ่การ 

แกป้ัญหาความยากจน จ านวน 374,400 บาท 
  1.2.5 คา่ใชจ้า่ยโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการบทเรียนการด าเนินงานเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่า

อยู ่จ านวน 217,600 บาท 
  1.2.6 คา่ใชจ้า่ยงานธนาคารสมอง จ านวน 448,230 บาท 
 สรุป มูลนิธิพฒันาไท มีรายรับ จ านวนเงิน 2,264,943.85 บาท และมีรายจา่ยจ านวน 

5,500,635.66 บาท ฉะนั้น มูลนิธิพฒันาไทจึงมีรายจา่ยสูงกวา่รายไดจ้ านวน  3,235,691.81 บาท 

มติท่ีประชุม :  
 1. รับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพ ัฒนาไท ประจ าปี 2546 รอบบัญชี 1 มกราคม 2546 ถึง  

31 ธนัวาคม 2546  

 2. เห็นชอบใหบ้ริษัท เอส บี ออติดต้ิง เซอร์วิส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของมูลนิธิในรอบบญัชี ปี 2547 ตอ่ไป 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 : การเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิพฒันาไท 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ไดร้ายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิพฒันาไท ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท เม่ือคราวประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2546 วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2546 

มีมติใหแ้ตง่ตัง้นายสมเจตน์  เตรคุพ  ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ไดด้ าเนินการย่ืน

หนังสือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2546  
 2. ฝ่ายเลขานุการฯ ไดร้ับหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการของนายสรรเสริญ  วงศช์ะอุม่ 

และหนังสือไมร่ับเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงของ ศาสตราจารยช์ยัอนันต ์ สมุทวณิช ซ่ึงคณะกรรมการมูลนิธิฯ เม่ือคราว 

ประชุมครั้งท่ี 2/2546 ไดอ้นุมติัการลาออกจากต าแหน่งของกรรมการทัง้ 2 ทา่น และมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการฯ

ด าเนินการย่ืนหนังสือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการ  
 3. ฝ่ายเลขานุการฯไดด้ าเนินการย่ืนหนังสือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการ เพ่ือแตง่ตัง้รองประธาน

กรรมการ เป็นประธานกรรมการ ตามท่ีไดร้ับอนุมติัจากคณะกรรมการฯ โดยการใชม้ติสอบถามทางหนังสือ ท าให ้

ต าแหน่งรองประธานกรรมการวา่งลง ซ่ึงองคป์ระกอบของกรรมการท่ีสมบูรณ ์์จะตอ้งมีต าแหน่งรองประธาน

กรรมการดว้ย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงไม่สามารถจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการได ้จึงตอ้งน าเร่ืองดงักลา่วมา

ด าเนินการใหถู้กตอ้งตามข ัน้ตอนตอ่ไป โดยเห็นควรเชิญนายอุทิศ ขาวเธียร กรรมการมูลนิธิฯ ด ารงต าแหน่งเป็นรอง

ประธานกรรมการฯ 
 4. ในปี 2547 มูลนิธิฯ มีภารกิจท่ีส าคญัเพ่ิมข้ึน 2 เร่ือง ไดแ้ก ่การด าเนินโครงการขบัเคล่ือนเมืองน่าอยู ่

ชุมชนน่าอยู ่และแผนงานการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ดงันั้นเพ่ือใหก้ารด าเนินการตามภารกิจของมูลนิธิฯ 
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เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัมีกรรมการลาออก 4 ทา่น จึงเห็นควรเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัภารกิจทัง้ 2 เขา้

ร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิฯ เพ่ือก ากบันโยบายและแนวทางด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องมูลนิธิฯ และเพ่ิม

ต าแหน่งกรรมการและผูช้ว่ยเลขาธิการมูลนิธิ 1 ต าแหน่ง เพ่ือชว่ยปฏิบติัภารกิจของมูลนิธิ 

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา 
 1. ใหค้วามเห็นชอบการแตง่ตัง้ใหน้ายสมเจตน์  เตรคุพ  รองประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการมูลนิธิพฒันาไท 
2. ใหค้วามเห็นชอบการแตง่ตัง้ใหน้ายอุทิศ  ขาวเธียร  กรรมการมูลนิธิ  ด ารงต าแหน่งรองประธาน

กรรมการมูลนิธิพฒันาไท 
3. ใหค้วามเห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการมูลนิธิพฒันาไท เพ่ิมเติม จ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย  

 3.1 นายไพโรจน์  สุจินดา  เป็นกรรมการ 
 3.2 นางเพ็ญจา ออ่นชิต  เป็นกรรมการ 

มติท่ีประชุม :   เห็นชอบตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหเ้ลขาธิการด าเนินการย่ืนหนังสือจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
กรรมการมูลนิธิพฒันาไท ตอ่ไป 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 :  การบริหารโครงการ ปี 2547 ของคณะกรรมการบริหารโครงการภายใตมู้ลนิธิพฒันาไท 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดงัน้ี 
 1. จากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท ครั้งท่ี 2/2546 ท่ีประชุมไดมี้มติแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารโครงการภายใตมู้ลนิธิพฒันาไท เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมี

เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธาน และบุคคลท่ีรับผิดชอบกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะด าเนินการ เขา้ร่วมเป็นกรรมการ ทัง้น้ี 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการบริหารจดัการโครงการฯ และ  

งบประมาณของโครงการท่ีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบในกรอบใหญไ่วแ้ลว้  
 2. การบริหารโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทางดา้นการเงินเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัสั่งซ้ือ

สั่งจา้งในกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้อนุมติัการจา่ยเงินท่ีมีวงเงินแตกตา่งกนัตามโครงการท่ีกรรมการมูลนิธิฯ ไดใ้หค้วาม

เห็นชอบไวแ้ลว้ และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในอ านาจหนา้ท่ีทางการบริหารโครงการฯ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

ไดมี้มติเม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2547 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2547 เห็นควรขยายความของอ านาจหน้าท่ี  

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทางดา้นการบริหารงบประมาณ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริง  

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา 
 1. ขอขยายความในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในขอ้ 2 ของค าสั่งแต่งตั้ง  

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ใหค้รอบคลุมถึงอ านาจอนุมติัการสั่งซ้ือ สั่งจา้ง ในกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้อนุมติัการ

จา่ยเงินโดยประธานกรรมการบริหารโครงการฯ มีอ านาจในการอนุมติัแตล่ะครั้งภายในวงเงินไมเ่กิน 500,000 บาท 

และกรณีท่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท ใหใ้ชร้ะเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท วา่ดว้ยการบริหารการเงินและ

ทรัพยสิ์น คือ ใชวิ้ธีการประชุมหรือใชม้ติเวียน เวน้แตก่รณีจ าเป็นเร่งดว่นใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของประธานกรรมการ

มูลนิธิฯ ท่ีจะอนุมติัใหจ้า่ยได ้แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการมูลนิธิฯ ทราบในการประชุมคราวตอ่ไป 

 3.3 นายสุขเกษม วงศสุ์บรรณ     เป็นกรรมการและผูช้ว่ยเลขาธิการ 
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 2. ขอเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในขอ้ 3 ท่ีระบุใหค้ณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย  เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท หรือประธานมูลนิธิพฒันาไทมอบหมาย 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เร่ืองอ่ืนๆ 
 คณะกรรมการฯ ไดห้ารือเก่ียวกบัการก าหนดแนวทางการท างานของมูลนิธิพฒันาไท ดงัน้ี 

 ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่กรรมการมูลนิธิพฒันาไท ไดเ้สนอประเด็นหารือถึงผลการด าเนินงาน และแนวทาง

การท างานของมูลนิธิพฒันาไท โดยสรุปดงัน้ี 

 1. การสรา้งองคค์วามรูค้วรเป็นเร่ืองหลกัแตท่ี่ผา่นมายงัท าอยูน่อ้ย มูลนิธิฯ ควรเชิญผูท้รงคุณวุฒิมา  

ชว่ยค  ์ดวา่แนวทางการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ควรริเร่ิมผลกัดนัในเร่ืองอะไรบา้ง รวมทัง้มีการสงัเคราะหง์านท่ีท ามา
ว่าไดเ้ช่ือมโยงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อะไรบา้ง ตลอดจนมีการประเมินว่าองค์ความรู้ท่ี เผยแพร่ไปมี

ประสิทธิภาพแคไ่หน มีการน าไปใชป้ระโยชน์มากนอ้ยเพียงไร 

 2. การจดัการองคค์วามรู ้ควรใชฐ้านขอ้มูลตา่งๆท่ีมีอยูม่าสงัเคราะหเ์ป็นองคค์วามรู้เพ่ือใหก้ลุม่คนระดบั

พ้ืนท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์เพ่ือรูเ้ทา่ทนัสถานการณก์ารเปล่ียนแปลง 

 3. ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องมูลนิธิฯ ในการผลกัดนัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไปสูก่าร

ปฏิบติั ควรใชเ้ครือขา่ยที่ มูลนิธิฯไดไ้ปเช่ือมโยงไวแ้ลว้มาร่วมในการด าเนินงาน 

ความเห็นท่ีประชุม 
 1. มูลนิธิฯควรหาแนวทางการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะการใช ้

เครือขา่ยชุมชนอยา่งเดียว อาจไมเ่พียงพอ แตอ่าจจะตอ้งลงลึกไปจนถึงกลุม่เป้าหมายโดยตรงดว้ย 

 2. ควรจดัท าภารกิจท่ีจะด าเนินงานตอ่ไปเป็นแผนงาน/โครงการเสนอของบประมาณจากรัฐบาล โดยเป็น
ลกัษณะงบอุดหนุนและใหมู้ลนิธิพฒันาไทด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดความยืดหยุน่ในการท างาน โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง 

 3. ควรพิจารณาจดัตัง้สถาบนัวิจยัข้ึนภายใตมู้ลนิธิฯ เพ่ือใหก้ารบริหารงานคลอ่งตวั เน่ืองจากสามารถ

ระดมทรัพยากร ทัง้งบประมาณ และบุคลากรจากภาครัฐ เขา้มาร่วมด าเนินงานได ้

 4. ใหฝ่้ายเลขานุการฯน าความเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาเพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 
 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
   (นายกิติศกัด์ิ  สินธุวนิช) 

   ผูต้ราจรายงานการประชุม 

 (นางสาวเกตุสุดา  รกัษายศ) 
 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


