
รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
ครั้งท่ี 1/2549  

 
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ธันวาคม 2549  เวลา 09.30 น. 

หองประชุมสุนทร หงสลดารมภ ช้ัน 3 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

              

              

 

รายช่ือคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 12 ทาน 
1. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช   ประธานกรรมการ 
2. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ   กรรมการ 
3. ภราดาประทีป   ม.โกมลมาศ   กรรมการ 
4. นายพายัพ  พยอมยนต   กรรมการ 
5. นายมีชัย  วีระไวทยะ   กรรมการ 
 นายวิลาศ เตโช (แทน) 
6. นายทวี บุตรสุนทร   กรรมการ 
7. นายวิบูลย เข็มเฉลิม   กรรมการ 
8. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร   กรรมการ 
9. ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม   กรรมการ 
10. นายไพโรจน สุจินดา   กรรมการ 
11. นายเตชพล ฐิตยารักษ   กรรมการและเหรัญญิก 
12. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ   กรรมการและเลขาธิการ 

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

รายช่ือท่ีคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน  
1. นายโสภณ  สุภาพงษ 
2. นางเพ็ญจา ออนชิต 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางวัชรี สินธุวนิช  ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
2. นายทรงจิต พูลลาภ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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3. นางสาวปราณี ขวัญเกิด  เจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาไท 
4. นางสาวณัฐธิดา ทองไว  เจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาไท 
5. นายสบาย สายจันดา  เจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาไท 

 

เปดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน (นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช) แจงวามีภารกิจตองไปชี้แจงงบประมาณกับ

คณะกรรมาธิการงบประมาณในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2549 ซึ่งอาจกลับมารวมประชุมไมทัน 
จึงขอใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเปนประธานดําเนินการประชุมตอไปตาม
ขอบังคับ หมวดที่ 6 ขอ 19 และที่ประชุมไดเลือกใหนายธรรมรักษ การพิศิษฎ เปนประธานในการ
ประชุมดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

ประธาน(นายธรรมรักษ  การพิศิษฎ) ไดดําเนินการประชุมตอโดยขอใหที่ประชุมไว
อาลัยกรณีที่ทาน ศ.สิปปนนท เกตุทัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิที่ไดถึงแกกรรมไป หลังจากนั้น
ขอใหฝายเลขานุการ นําเสนอในวาระที่ 2  

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 : รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2548  

ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2549 มูลนิธิ
พัฒนาไท เม่ือวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2549 และเวียนใหกรรมการทุกทานรับรองเรียบรอยแลว โดย
ไมมีการแกไขเพิ่มเติม แตประการใดและการประชุมครั้งน้ีจึงเสนอมาใหที่ประชุมไดรับทราบอีกครั้งหน่ึง 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2.2 : การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไทไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมใหญ

สามัญประจําป 2549 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2549 น้ัน ที่ประชุมรับทราบการลาออกของประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ (นายสมเจตน  เตรคุพ)และมีมติใหเรียนเชิญกรรมการ ที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนงในวันที่ 9 กรกฎาคม 2549 เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 ทาน ดังน้ี  

1. นายอุทศิ ขาวเธียร รองประธานกรรมการมูลนธิิพัฒนาไท 
2. นายพายัพ พยอมยนต กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
3. นายกิตศิักดิ ์ สินธุวนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
4. นายเตชพล ฐิตยารักษ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท 

ที่ประชุมเห็นชอบและมีมติให นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ 
พัฒนาไทดํารงตําแหนงประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท แทน นายสมเจตน  เตรคุพ ซึ่งจะ 
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ครบวาระในวันที่9 กรกฎาคม 2549 และใหนายสุขเกษม  วงศสุบรรณ  กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 
มูลนิธิพัฒนาไท ดํารงตําแหนงกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 

ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไทเรียบรอยแลว มีผลตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2549 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2.3 : การลาออกของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวารองประธานกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไท (ดร.อุทิศ  ขาวเธียร) มีภารกิจที่ไดรับมอบหมายในปจจุบันเปนจํานวนมาก จึงไดขอลาออก
จากการเปนกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2549 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 3.1 : ผลการดําเนินงานในป2549 และแผนการดาํเนินงานในป 2550 

ตามที่ คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทมีมตอินุมัตแิผนการดําเนินงานและคาใชจายประจาํป 2549 
ตามมติเวียน ที่ มพท.48/ว.237 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เหรัญญิกไดนําเสนอผลงาน2 เรือ่งดังน้ี 

เรื่องแรก : งานเศรษฐกิจพอเพียง 

งานที่ 1 คือการจัดทําตนฉบับส่ือเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการประยุกตใชในภาคธุรกิจเอกชน 
และสื่อมวลชนดวย มี 4 ตัวอยาง ไดแกบริษัทชื่อไทยดอดคอม จํากัด บานอนุรักษกระดาษสา บริษัท 
แพลนดา จิวเวลรี่ จํากัด และบริษัทในเครือซีเมนตไทย  

งานที่ 2 การจัดมุมเศรษฐกิจพอเพียงในหองสมุดสุริยานุวัตร เพ่ือเปนแหลงเรียนรูแก
เจาหนาที่และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  

งานที่ 3 การจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เชน การประชุมหารือเรื่องการ
ผลิตส่ือวีดีทัศนกิจกรรมในโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จัดสัมมนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ชุมชนในลักษณะบูรณาการ และการซักซอมทําความเขาใจการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการบริหารประเทศ   

งานที่ 4 การดําเนินงานในป 2549 จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่มี ดร.จิรายุเปนประธาน 
และการประชุมคณะทํางานชุดตางๆ 7 ชุด ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง และการประสานงานกับ
เครือขายตางๆ ทั้งดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือสนับสนุนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  

สําหรับป 2550 งานเศรษฐกิจพอเพียงจะดําเนินงานตอเนื่องจากรูปแบบเดิมตอไป 
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เรื่องท่ีสอง : งานธนาคารสมอง 

งานท่ี 1 งานพัฒนาระบบฐานขอมูลวุฒิอาสา ซึ่งขณะนี้มีวุฒิอาสาจํานวนทั้งส้ิน 2,963 คน เม่ือ
วันที่ 1 ธันวาคม 2549 อยูใน 21 สาขา ปรับปรุงขอมูลทุกๆ 2 สัปดาห สามารถเขาไปดูไนเวปไซด 
TUhttp://brainbank.nesdb.go.th UT ไดตลอดเวลา มีการจัดทําบัตรประจําตัวใหแกวุฒิอาสา  

งานท่ี 2 วุฒิอาสารวมพัฒนาประเทศ ยกตัวอยางกิจกรรมที่สําคัญเชน โครงการพัฒนา
เด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ เม่ือกลางปที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดสนับสนุนงบประมาณจํานวน 3,360,000 บาท 
เพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาวดวย โครงการตายายสอนหลานเปนโครงการที่นําวุฒิอาสาที่มี
ประสบการณไปสอนเด็กๆในโรงเรียน เชน รําไทย นวดจับเสน และศิลปะปองกันตัว การนําวัสดุที่
เหลือใชมารีไซดเคิลใหม  

งานที่ 3 คือการกระตุนความตองการขอรับความชวยเหลือ โดยสวนงานธนาคารสมอง(สศช.)
จะทําหนังสือไปตามหนวยงานตางๆ วามีความตองการวุฒิอาสาที่มีประสบการณใหเขาไปชวยให
คําปรึกษาหรือไม และเชิญชวนใหวุฒิอาสาไปสนับสนุนงานของหนวยงานตางๆ ดวยรวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธเชิญทานขาราชการที่จะเกษียณในแตละป เขามารวมเปนวุฒิอาสา 

งานที่ 4 งานประสานเชื่อมโยงเครือขายระหวางหนวยงานที่ตองการรับความชวยเหลือและวุฒิ
อาสาเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน เครือขายที่เขมแข็งเชนเชียงใหม สมุทรปราการ ภูเก็ต อุบลราชธานี มี
การประชุมอยางตอเนื่อง และจะมีการจัดวุฒิอาสาสัญจรในภาคกลางซึ่งวางเวนมา 2 ปแลว 

งานที่ 5 เปนการเผยแพรองคความรู มีการปรับปรุงขอมูลและจัดทําหนังสือธนาคารสมองของ
คนไทย และที่สําคัญจะมีการประมวลความรูความเขาใจประสบการณของวุฒิอาสาจัดทําในรูป เทป ซีดี 
หรือส่ิงพิมพเพ่ือการเผยแพร 

งานที่ 6 งานเผยแพรประชาสัมพันธจัดทําส่ือประชาสัมพันธ จัดทําแผนพับ สรุปผลการ
ปฏิบัติการเพื่อเผยแพร 

งานท่ี 7 ไดใหความชวยเหลือหนวยงานที่ประสานขอความชวยเหลือนําวุฒิอาสาไปชวยงาน 
ในป 2549 ดําเนินการไปได 40 แหง  

สําหรับในป 2550 งานธนาคารสมองจะดําเนินงานตอเนื่องใน 7 ภารกิจดังกลาว 
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไทไดนําเสนอผลงาน 2 เรื่องไดแก 

เรื่องแรก : โครงการขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทางสังคม 
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคือโครงการขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทาง

สังคม โดยไดจัดเวทีระดมความคิดใชชื่อวา บทบาทของคนและชุมชนในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ณ หองประชุมสิปปนนท เกตุทัต โดยไดเชิญทั้งกรรมการ
มูลนิธิฯ สภาวิจัยแหงชาติ และหนวยงานตางๆ และเนนเชิญสถาบันเกี่ยวกับทองถ่ินไดแกฝายราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสมาคม อบต. อบจ. ตางๆ โดยไดเชิญเลขาธิการ สศช.มากลาวเปด
งานและใหภาพรวมในการจัดทําแผนฯ 10 ซึ่งไดประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด
ทั้งกระบวนการจัดทําแผน สรุปไดเปนหลัก 3 ประการไดแก 
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1)  การทําความเขาใจในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิสังคม ที่เชื่อมโยงกัน
ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่จะกระทบตอครอบครัว ชุมชน และสูระดับประเทศ นับเปนเรื่อง
พ้ืนฐานที่จะตองมีการวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสภาพแวดลอมตางๆ กอน
ส่ิงอื่นใด นับเปนหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ ถาคนเรายังมีความเขาใจในทุกขที่
ไมเหมือนกัน มีความเขาใจในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไมเหมือนกันแลว การคนหาวิธีการแกไขอยางไร
ใหไปสูความสุขคงเปนเรื่องที่ยากลําบาก 

2)  เม่ือรูทุกขและสาเหตุแหงทุกขแลว จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ไปสูความสมดุลและเหมาะสม จําเปนตองเริ่มจาก 3 ทุนหลักของภูมิสังคมของ
ประเทศไทย ไดแก ทุนดานเศรษฐกิจ ทุนดานสังคม ทุนดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งทุน
ทางจริยธรรมและคุณธรรมที่แฝงอยูในทุนทั้งสาม ตามที่กลาวมาขางตน 

3)  ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหมีการขับเคลื่อนจนเกิดความสมดุล
และมีภูมิคุมกันในทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด ประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ใหความสัมพันธระหวางการพัฒนาที่มองในลักษณะของคนไปสูองคกร คนไปสูชุมชน คน
ไปสูประเทศและประเทศไปสูโลก ตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว 5 ดาน ไดแก  

- ยุทธศาสตรที่ดูในเรื่องคน ซึ่งเนนการพัฒนาปญญา ความรู สุขภาวะของคน การ
พัฒนาจริยธรรม ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและการอยูรวมกันในสังคม 

- ยุทธศาสตรที่ดูในเรื่องชุมชน เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนมีกระบวนการแกไขปญหา
ของตนเอง สรางการมีสวนรวม และมีความเชื่อมโยงกับการบริหารระดับประเทศ 

- ยุทธศาสตรที่ดูในเรื่องการปรับโครงสรางการผลิต เพ่ือใหประเทศมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลงตางๆอยางมากมายภายใตระบบโลกาภิวัตน 

- ยุทธศาสตรที่ดูในเรื่องการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ยุทธศาสตรที่ดูในเรื่องระบบธรรมาภิบาล ทั้งในระบบภาครัฐ เอกชน การกระจาย

อํานาจ และกระบวนการประชาธิปไตย 
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ประชุมไดชี้แนะสภาพการณที่ยังเปนจุดออนตอ

การขับเคลื่อนแผนฯ 10 ซึ่งไดมีขอเสนอแนะแนวทางแกไขจุดออนรวมทั้งการชี้แนะจุดออนแตยังหา
หนทางแกไขไมชัดเจนสรุปไดดังน้ี 
จุดออนที่มีทางแกไข 

1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เขียนดวยภาษาราชการ รูกันอยูเฉพาะคนกลุมหน่ึง
เทานั้น ชาวบานจํานวนมากอานไมรูเรื่องและไมเขาใจ ทางแกไข คือใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัดทําเปนแผนฯ 10 ฉบับประชาชนที่ส้ันและอานงาย ให
ประชาชนไดมีสวนรวมรับรูแผนชาติฉบับนี้ เปนการติดอาวุธทางปญญาใหกับทองถ่ิน เพ่ือให
ประชาชนมีโอกาสไดคิดเองวาทองถ่ินเขาควรจะทําหรือควรจะใชอะไร อยางไร 

2) ความสัมพันธระหวางบาน (ครอบครัว) วัด และโรงเรียน ยังไมเหนียวแนนและ
ไมเขมแข็ง ทางแกไขคือ การจัดทําหลักสูตรใหกับเยาวชนไดเลาเรียน โดยมีการพัฒนาความรูควบคู
กันทั้งครูผูสอนและพระภิกษุ และมีการใชระบบคะแนนเพื่อกวดขันใหเยาวชนเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ บาน วัด โรงเรียน อยางเขมขนมากขึ้น 
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3) การปลอยปละละเลยใหมี ส่ือที่ไมสรางสรรคเผยแพรสูสาธารณะอยาง 
ไรขีดจํากัด ทั้งทางทีวี หนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ ทําใหเปนจุดออนที่ทําใหคนไทย หมกหมุนอยู
กับส่ือที่ไมสรางสรรคเหลานั้น และไมสนใจหรือเพิกเฉยตอแนวทางปฏิบัติที่ดีงามตางๆ รวมทั้งแผนฯ 
10 ดวย ทางแกไขคือผูที่มีบทบาทในการกํากับดูแลสื่อจะตองคิดทบทวนการเผยแพรส่ือที่ไม
สรางสรรคใหรอบคอบมากกวานี้ 

จุดออนที่ยังคนหาทางแกไขไมชัดเจน 
1) ในชุมชนยังมีลักษณะชอบและมักเห็นดวยกับส่ิงดีๆ แตขาดการปฏิบัติ และยังมี

ทัศนคติหนาใหญใจโตเลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนในงานบุญตางๆ เพราะถือวาเปนธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเปน
ส่ิงที่เขาใจผิด และยังปรากฏอยูมากในชนบท 

2) การกระจายอํานาจเพื่อถายโอนการศึกษาสูทองถ่ินยังไมมีความคืบหนา แมวาทกุ
ฝายตองการใหมีการพัฒนาคนอยางตอเนื่องแตเรื่องดังกลาวไดชะงักไป  

3) คุณภาพทางการศึกษา จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาสูระดับอุดมศึกษาใน
ตางจังหวัด ยังมีคุณภาพนาเปนหวงอันเนื่องจากแตละทองถ่ินมีพ้ืนฐานของปญหาที่แตกตางกัน ทํา
ใหพัฒนาการทางการศึกษามีความแตกตางกันมาก 
ประเด็นการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ประชุมเสนอใหนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปแทรกในทุกอณูของสังคม  
ตั้งแตปจเจกชน ไปจนถึงองคกรและหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกันรวมทั้งมีแนวทาง
ปฏิบัติในระยะตอไปที่ชัดเจน ยกตัวอยางเชน 

1) ในระดับผูปฏิบัติจริง เม่ือไดศึกษาเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แลว บุคคลจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดทํากิจกรรมตางๆ อยางมีความรอบรู มีการวางแผนอยาง
เปนระบบครบวงจร 

2) ในระดับหัวหนาหนวยงาน  จําเปนที่จะตองเชื่อมโยงบริบทของหนวยงานที่จะทํา
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนางานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกัน 

3) ในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ส่ิงที่นาจะดําเนินการในวาระแรก ไดแก 
การที่สมาคมที่เกี่ยวของกับทองถ่ินจะชวยผลักดันใหเกิดการสรางความเขาใจในเรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพ่ือใหมวลสมาชิกองคการปกครองสวนทองถ่ินมี
ความเขาใจในหัวใจและแกนแทของเรื่องนี้ตรงกันกอน 
ประเด็นการผนึกกําลังภาคีพัฒนารวมขับเคลื่อนแผน 10 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภาคีพัฒนาตางๆ จะตองเขามาชวยกันขับเคลื่อนตาม
บทบาทและความรับผิดชอบของภาคีน้ันๆ ยกตัวอยางเชน 

1) สถาบันศาสนา สามารถชวยขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เนนสาระในทางศาสนาได โดยอาจเริ่มจากการคนหาแกนกลางที่พอจะเปนศูนยประสานงาน
เครือขายของการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมดวยการพัฒนาจิตใจควบคู
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กันไปดวย อาจมีการทําวิจัยเสริมวาจะมีกิจกรรมตางๆ อยางไร และทําการขยายผลอยางจริงจัง โดย
ดําเนินการทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล จนถึงหมูบานตามศักยภาพของแตละพื้นที่ 

2) ราชการสวนกลาง 
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรจะตอง

ไปชี้แจงหรือแลกเปลี่ยนความคิดกับสวนราชการตางๆ ใหเห็นดีเห็นงามกับยุทธศาสตรและแนวทาง
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพ่ือใหสวนราชการตางๆ รับไปเสริมหรือรับเปนตัว KPI ของหนวยงาน
น้ันๆ นอกจากนั้น สศช. อาจจัดเปนเวทียอยเพื่อติดตามและสนับสนุนกลไกตางๆ ที่ทํางานตาม
เปาหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพ่ือหนุนใหเกิดการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการวัด  ประเมินผลและใหรางวัลหนวยงานที่สนับสนุนแผน
ยุทธศาสตรของชาติอยางดียิ่ง 

- ที่ประชุมไดกลาวถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ไดนํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไปใชแลว กลาวคือ ไดเนนกิจกรรมใน 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 
ยุทธศาสตรสังคมไมทอดทิ้งกันเนนเรื่องงานอาสาสมัคร การสนับสนุนใหขาราชการเปนอาสาสมัคร 
ยุทธศาสตรสังคมเขมแข็งเนนเรื่องการแกไขปญหาที่ดินทํากินขนาดเล็กควบคูกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและสนับสนุนแผนแมบทชุมชน และยุทธศาสตรสังคมคุณธรรมเนนเรื่องสรางความเปน
ธรรมในสังคม 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล ชาวบานที่เขมแข็งและหนวยงานตางๆ อาจรวมกันทําโครงการนํารองตาม
ยุทธศาสตรของแผน 10 ในสวนที่ทองถ่ินนั้นๆ อยากจะทําซึ่งไมใชทั้งหมดของแผน 10 และทํางาน
รวมกับ สศช. เปนงานภาคสนามซึ่งจะมีความเปนไปไดสูงในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
สูการปฏิบัติการริเริ่มดวยโครงการนํารองชวยคนหาผูปฏิบัติที่มีพลังอยางแทจริงและยังคนพบถึงกล
ยุทธที่จะใหองคการปกครองสวนทองถ่ินเขายินดีเขามารวมงานดวยและทําอยางจริงจัง 

4) ชุมชน การมีชุมชนที่เขมแข็ง หรือ “ชุมชนชั้นครู” เปนแนวรวมในการแปลง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูภาคปฏิบัติจะทําใหการขับเคล่ือนแผน 10 ขยายผลไดอยางรวดเร็ว 
เน่ืองจากชุมชนชั้นครูสามารถเปนศูนยการเรียนรู และถายทอดความรูสูชุมชนอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นกลไกที่เกี่ยวของกับชุมชนทองถ่ินที่สําคัญ เชน เครือขายแผนแมบทชุมชน
พ่ึงตนเอง 4 ภาค  ศตจ. ปชช. จะชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน 10 ไดอกีทางหนึ่ง 

5) ส่ือมวลชน มีบทบาทสําคัญมากตอการขับเคลื่อนแผน 10 เน่ืองจากสื่อสารมวลชน
มีอิทธิพลตอ 

- การทําใหยุทธศาสตรตามแผน 10 เปนที่กลาวขวัญกันทั้งเมืองเหมือนเชน
ปจจุบัน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลายเปนกระแสหลักที่พอคนพูดถึงก็จะเกิดแรงโนมเอียงที่จะเชื่อ ชื่น
ชอบและมีความสุข 
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- จําเปนตองเชื้อเชิญกรมประชาสัมพันธและสื่อมวลชนทุกแขนงมาเปนภาคีรวม
สรางสีสันใหกับขาวแผน 10 ตองสรางสังคมใหเกิดความมุงม่ัน ใหแรงมุงม่ันเกิดขึ้นกับคนไทยใหได 
เพราะคนไทยมีนิสัยชอบฟง ชอบเฮ  แตไมชอบทํา ดังน้ันจะทําอยางไรที่จะสรางวินัยในตัวคนไทย ให
อยากทําอะไรเพื่อชาติ ไมใชวาถาทําแลวไมสนุกไมทํา เรื่องดีๆ ในบานเราก็เลยขาดหายไป 

6) การใหความสําคัญกับการตอเชื่อมกับรัฐบาล จําเปนจะตองมีบุคคลจํานวน
หน่ึงที่สามารถเปนตัวเชื่อมโยงกับฝายการเมือง เพ่ือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เปนความเรงดวน 

ประเด็นองคความรูในระดับทองถิ่น  ที่ประชุมไดใหความสําคัญตอความรูในระดับพื้นที่จริงๆ สรุปไดวา 

1) ความรูจากการวิจัยในปจจุบันมีมาก แตยังไมเหมาะสมสําหรับทองถ่ิน เชน 
องคความรูในการจะฟนอีสานใต หรือภาคกลางภายหลังนํ้าทวม ยังไมมีความชัดเจน ดังน้ันจึงเห็น
ควรที่จะตองใหการสนับสนุนการสรางความรูเพ่ือทองถ่ินจริงๆ จึงจะนําไปสูการปฏิบัติอยางไดผล 

2) เรื่องมูลนิธิชุมชน เปนอีกเรื่องหน่ึงที่เปนความรูในระดับทองถ่ิน ที่จะสามารถ
ชวยใหชุมชนทองถ่ินสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตัวเอง และมีความเขมแข็ง โดยกอตั้งจาก 3 
ภาคสวน ไดแก ตัวแทนภาครัฐซึ่งหมายถึงองคการปกครองสวนทองถ่ินรวมดวย ตัวแทนภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีการระดมทุนเพื่อตั้งเปนกองทุน และมาคิดรวมกันวาจะนําเงินไป
ชวยเหลือหรือสนับสนุนกลุมใด หรือไปลงทุน หรือไปทํากองทุนใหเติบโตขึ้นอยางไร 

3) องคความรูจากประสบการณที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนไดทํา
โครงการในระดับหมูบานเรียกวา “องคการบริหารหมูบานเยาวชน (อบม.เยาวชน) เพ่ือสรางความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองของไทย การสรางผูนําเยาวชนที่ดี ใหเปนแกนนําในการสงเสริม
ประชาธิปไตย ไดเรียนรูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรูจักการทํางานเปนกลุมจะเปนการ
พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพและเปนผูใหญที่มีภาวะผูนําที่ครบถวน ซึ่งทองถ่ินสามารถใชเปนรูปแบบ
ในการนําไปขยายผลได 

ประเด็นเรื่องสิทธิ 
  การพัฒนาในระยะตอไปควรคํานึงถึงสิทธิ 4 เรื่อง ไดแก 

1) สิทธิที่ตองการที่ดินทํากินเปนของตนเอง การที่ประชาชนไมมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเอง ทําใหเกิดความยากจนตามมา 

2) สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
3) สิทธิในการมีระบบการเงินของชุมชน เชนการที่ชุมชนมีการจัดระบบสวัสดิการ

ออมทรัพยของชุมชน 
4) สิทธิในการมีระบบการสื่อสารของคนในชุมชน เพ่ือส่ือสารในเรื่องที่เปนประโยชน 

เรื่องอาชีพที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของประชาชน 
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ประเด็นจังหวะกาวของการขับเคลื่อนแผนฯ 10  
ที่ประชุมไดใหแนวทางลําดับขั้นตอนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 สรุปได

ดังตอไปนี้ 
1) สมควรจัดเปนแผนกลยุทธ เพ่ือการขับเคลื่อนแผน 10 ใหสามารถปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรม โดยวางเปาหมายการดําเนินงานไวเปนรายป วาแตละปจะใหเกิดการดําเนินงานอะไรบาง 
2) ใหมีกลไกการขับเคล่ือนแผน 10 ในลักษณะคณะทํางานยุทธศาสตรในระดับจังหวัด

เพ่ือแปลงยุทธศาสตรในแผน 10 เขาสูแผนปฏิบัติการในแตละจังหวัด 
3) ในขั้นปฏิบัติ มีกิจกรรมที่จําเปนจะตองดําเนินการใน 5 เรื่อง ไดแก 

เรื่องแรก ใหมีทีมเขาไปจัดทําแผนที่คนดีทั้งประเทศวามีชุมชนดีที่เปนตัวอยางไดพอที่จะ
เปนแหลงเรียนรูและเปนตัวอยางในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูที่ใดบาง 

เรื่องที่สอง ใชตําบลเปนหนวยปฏิบัติการที่จะแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไปสูแผน
ชุมชนทองถ่ินของตําบล โดยแตละตําบลจะไดมีการคิดเรื่อง การจัดระบบสวัสดิการชุมชน  
การจัดระบบเฝาระวัง กองทุนออมทรัพย วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ ซึ่งตําบลจะมีเครือขายเชื่อมโยง
หมูบานตางๆ อยูพรอมแลว 

เรื่องที่สาม ควรมีกลไกที่ใหภาคชุมชน และภาคประชาสังคม มีบทบาทคูขนานไปกับกลไก
ภาครัฐ ในการผลักดันในเชิงนโยบายและกฎหมาย ที่เอื้ออํานวยตอการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 10 โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับฐานราก 

เรื่องที่ส่ี ใหมีการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนระยะๆ มากกวาที่
จะไปประเมินผลเมื่อครบ 5 ปแลว ประเด็นที่จะประเมิน เชน การใชแผน 10 แลวเกิดผลลัพธ
อะไรบางที่เปนเรื่องที่ดีและเจริญงอกงามขึ้นมา รูปธรรมในการปฏิบัติตามแนวทางของแผน 10 ไดแก
อะไรบาง และอะไรคือส่ิงที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพไดบาง 

เรื่องที่หา ใหมีแผนที่จะเขาไปจัดการกับปญหาที่ควบคุมไมได เชน กรณีนํ้าทวม สึนามิ หรือ
ภัยธรรมชาติตางๆ ซึ่งจัดทําเปนกรอบใหญไว เม่ือเวลาปฏิบัติในระดับพื้นที่สามารถไปคิดแผนใน
รายละเอียดเพื่อปฏิบัติการไดอยางรวดเร็ว 

สําหรับป 2550 โครงการขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทางสังคม จะจัดเวทีการระดม
ความคิดอีกครั้งหน่ึงภายในเดือนมีนาคม 

เรื่องท่ีสอง : งานบริหารจัดการมูลนิธิ 
ฝ าย เลขานุ การฯ  ได ดํ า เนิ นการจดทะ เบี ยน เปลี่ ยนแปลงกรรมการมู ลนิ ธิ ต อ

กระทรวงมหาดไทย จัดทํารายงานงบการเงินประจําปเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการรับรองและสงให
กรมสรรพกร จัดทํารายงานประจําปและดําเนินงานประจําเพื่อสนับสนุนงานตางๆ ตามมติ
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

สําหรับป 2550 เปนการปฏิบัติงานตอเนื่องจากป 2549 
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ความเห็นของที่ประชุม :   

งานเศรษฐกิจพอเพียง : 

1. โครงการเมกะโปรเจคที่เกี่ยวของกับการคมนาคมตองใชเงินลงทุนเปนแสนๆ ลานบาทจะ
เขากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร ควรจะพัฒนาหรือไมควรพัฒนาในขณะนี้เพราะ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสเม่ือป 2517 บอกวาใหมี
พอกินพอใช พอมีพอใชแลวคอยริอานพัฒนาในขั้นตอไป จะมาทําอยางรีบเรงโครมคราม
หากพลาดไปจะพังทลาย หลายประเทศแขงขันกันเราไมแขงขันไดหรือไม และจะมีองคกร
ใดเปนผูใหสัญญาณวาพัฒนาไดมีความปลอดภัย หรือเศรษฐกิจใกลจะลมสลายแลว 

2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใชไดกับโครงการในทุกระดับ ไมวาโครงการ
ขนาดใหญหรือขนาดเล็ก โดยใชหลักเกณฑวาโครงการนั้นๆมีความเหมาะสมหรือ
พอเพียงหรือพอประมาณหรือไม ทําใหเกิดมีภูมิคุมกันเพียงพอหรือไม ซึ่งการสราง
ภูมิคุมกันจากภาครัฐน้ันเพื่อเปนเกราะปองกันมิใหชุมชนมีชีวิตที่แยไปกวาเดิมจะตองทํา
อะไรบาง หรือในภาคที่เขมแข็งพอจะแขงไดในระบบตลาด รัฐตองการสนับสนุนใหภาค
ดังกลาวระมัดระวัง และปองกันความเสี่ยงอะไรบาง เพราะหากพลาดพลั้งไปเกิดความ
เสียหายจะมาลมทับคนที่ออนแอกวาได ประเทศก็จะอยูไมได ตัวอยางที่เห็นไดชัดและ
นําหนาไปกวาเพื่อนไดแกภาคเกษตรกรกาวหนา เชน ทานผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิม ฯลฯ 
ดังน้ันเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือน “สติ” ของผูที่เกี่ยวของ นําไปสูการประยุกตตาม
ความเหมาะสม ชวยกันคิดไมมีสูตรสําเร็จและความพอเพียงไมใชเปนมาตรฐานเดียวกัน 

กรณีรถไฟฟาใตดิน เปนเมกะโปรเจคที่นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
เพราะในขั้นศึกษาความเปนไปไดของโครงการไดใชผลสํารวจความตองการของ
ประชาชนทั่ว กทม. ที่ตองการใชรถไฟฟาใตดินเปนตัวตั้ง ทําใหพิจารณาสรางเพียง 4 
สายแทนที่จะสรางถึง 12 สาย และทั้ง 4 สาย ตองมีหลักการที่พอเหมาะพอดี สรางแลว
ตองมีคนขึ้นแนๆ ลงทุนแลวมีผลตอบแทนกลับมา และมีการบริหารความเสี่ยงและ
ภูมิคุมกันกลาวคือ มีการวิเคราะหวาถากรณีไมเปนอยางที่คาดแลวจะเกิดอะไรขึ้น 

กรณีบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด ไดนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชมีการพิจารณาอยางถ่ีถวนในการจะทําโครงการอะไรขึ้นมา พิจารณาถึงส่ิงที่
จําเปนคืออะไร (What is necessary ?)ทําแลวจะไดอะไรขึ้นมา เชน การสรางโรงงาน
นําเอาตัวตั้งของตลาดที่เหมาะสมมาวางแผนเมื่อสรางแลวอยูได 2 ป กอนที่จะขยายและ
มีผลตอบแทนคืนเงินกูธนาคารได มีวินัยตางๆ รวมทั้งไมคากําไรเกินควร  

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธความร่ํารวยของคน กระแสโลกาภิวัตน และ
การสรางภาระหนี้ แตจะตองมีวินัย มีเหตุมีผลในการกระทํา มีความพอประมาณที่จะอยู
อยางพอดี มีกรอบที่จะดําเนินการในสิ่งที่ถูกตองตามทํานองครองธรรม ตัวอยางเชน ใน
ระดับมหภาคการลงทุนจะตองมีความสัมพันธกับเงินออมหากมีเงินออม 30% ของจีดีพี
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การลงทุนก็ไมควรจะเกิน 40-50 % ของจีดีพี น่ันคือการกอหนี้จะตองไมเกิน 50 %  
ของจีดีพี ขณะเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกันทางดานเศรษฐกิจ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ ไดแก สศช. ธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง จะสงสัญญาณเตือนภัย ซึ่งเปน Early warning 
ในระดับมหภาค ไดแก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หากอยูในเกณฑ 5-6 % จะถือวา
เปนคาปกติหรือไฟเขียว ถาต่ํากวานั้นเปนไฟเหลืองและหากต่ํากวา 4 % ถือวาเปนไฟแดง 
อัตราเงินเฟอก็เชนกัน หากอยูที่ประมาณ 3 % ถือวาปกติ หากสูงจนถึง 5 % หมายถึงสัญญาณ
อันตรายหรือไฟแดง 

4. ความเขาใจของประชาชนในปจจุบัน สวนหนึ่งเขาใจวารัฐบาล หลังวันที่ 19 กันยายน 
2549 ไมมีเงิน(จะแจก) จึงมาเนนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ันการจะทําใหประชาชน
เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหตรงกันกอน เปนประเด็นสําคัญและเปนเรื่อง
จําเปนในลําดับตนๆ โดยพุงเปาไปที่คน สรางพื้นฐานใหคนมีคุณธรรมอยูในจิตใจและนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองปฏิบัติดูจะพบความจริง 

5.  ขอจํากัดในการขยายผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก การที่บุคคล
รับไปปฏิบัติอยางเปนจริงเปนจัง ซึ่งตางจากในปจจุบันมีการพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากและบอย จนคนเริ่มไมคอยอยากจะฟงกันแลว ดังน้ันการเนนใหเกิด
ภาคปฏิบัติใหเพ่ิมมากขึ้นใหคนไดทํางานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไดวิเคราะหถึงการ
กระทําและผลที่ไดรับ มีการพยายามชวยเหลือแนะนําผูปฏิบัติใหเขาไดคิด ไดเห็น ใหเขา
ไดมีอิสระในการใชภาษาและคําพูด เพ่ืออธิบายสิ่งที่ไดปฏิบัติจริงและผลที่ไดรับ รวมทั้ง
สนับสนุนใหไดเปนตัวอยางเผยแพรสูสาธารณะในวงกวาง(ใหสังคมไดเห็นเขา) จะทําให
บุคคลเกิดความภาคภูมิใจทํางานไดมากขึ้น และบุคคลจะสามารถพูดในหลายๆ ส่ิงจาก
ประสบการณ ที่อาจจะออกมาไมตรงกัน และใชภาษาหรือคําที่แตกตางจากที่คนสวน
ใหญไดรับรูรับฟงในปจจุบัน  

6. กลาวโดยสรุป งานในป พ.ศ.2549 มีกิจกรรมที่ดําเนินงานเชื่อมโยงกับ สศช. เปนเนื้อ
เดียวกันมากขึ้น เห็นไดชัดเจนวาการตอบคําถามที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
ตอบคําถามไดดีและชัดเจนมากขึ้น ดังน้ันประเด็นสําคัญไมใชเพียงแคการรับรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง แตจะตองใหความสําคัญกับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูจาก
ของจริง จากผูที่ปฏิบัติไดผลแลว และมีการปฏิบัติจริง เปน People Approach  

7. บทบาทของมูลนิธิพัฒนาไทในป พ.ศ.2550 ใหกาวขามความหมายของเศรษฐกิจพอ
เพียงแตควรจะสรางรูปธรรมของการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทํา
การคนหาชุมชนผูปฏิบัติ อาจดําเนินการรวมกับส่ือตางๆ ชวยกันส่ือสารใหคนที่อยู
หางไกล (ปลายนา) ไดเขาใจและปดชองวางของการใชภาษาที่แตกตางกันใหไดมาก
ที่สุด จะทําใหสามารถขับเคลื่อนงานไปไดอยางรวดเร็ว 
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โครงการขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทางสังคม 
โครงการฯ ดังกลาวจะเปนตัวเชื่อมระหวาง สศช. มูลนิธิพัฒนาไท กระทรวงตางๆ และ

ชาวบาน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูซึ่งกันและกัน 
มติท่ีประชุม :  

1. รับทราบผลการดําเนินงานป 2549 และอนุมัติแผนการดําเนินงานในป 2550 
ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ 

2. ใหฝายเลขานุการนําความเห็นของที่ประชุมสังเคราะหเปนโครงการสรางรูปธรรม
ของผูปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือดําเนินการในป 2550 และใหนําเสนอราง
โครงการดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3.2 : อนุมัติคาใชจายการดําเนินงานประจําป 2550 

1) เหรัญญิก ไดสรุปผลการเบิกจายงบประมาณในรอบ 11 เดือน ที่ผานมาตั้งแต  
1 มกราคม 2549 – 30 พฤศจิกายน 2549 สามารถดําเนินงานตามภารกิจตางๆที่กําหนดไว โดย
เบิกจายงบประมาณไปทั้งส้ินจํานวน 3,238,824.85 บาท คิดเปนรอยละ 45   

2) สําหรับงบประมาณในป 2550 มูลนิธิพัฒนาไท ไดกําหนดแผนการดําเนินงาน
สําหรับงานธนาคารสมอง งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท โครงการ
พัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ โครงการขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทาง
สังคมโดยขอจัดตั้งคาใชจายในการดําเนินงานประจําป 2550 จํานวนทั้งส้ิน 5,444,376.02 บาท 
ประกอบดวย 
 1. งานธนาคารสมอง   จํานวน 1,910,000.00 บาท
 2. งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน 1,400,000.00  บาท 
 3. งานบริหารจัดการมูลนิธิฯ   จํานวน 1,031,752.00  บาท 
 4. งานโครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพฯ จํานวน 1,034,520.00  บาท 
 5. งานโครงการขบัเคลื่อนพลังความเขมแข็งทางสังคม จํานวน      68,104.02  บาท 
ขอเสนอเพื่อพิจารณา : อนุมัติงบประมาณดําเนินงานป 2550 จํานวน 5,444,376.02 บาท ตาม 

แผนการดําเนินงานทั้ง 5 กิจกรรม ตามที่เหรัญญิกเสนอ 

ความเห็นของที่ประชุม :  

1. บทบาทมูลนิธิพัฒนาไท เหมาะสมที่จะทํางานในเชิงขับเคลื่อนขยายผลใหเกิดผลสะเทือน 
สูสาธารณะในวงกวาง (Impact) ทั้งดําเนินการเองและรวมดําเนินการลักษณะเครือขายกับภาคีพัฒนา
ตางๆ เปรียบเหมือนมือซายของ สศช. เพราะ สศช. เองถูกการเมืองและรัฐบาลกํากับอยู ไมสามารถทํา
หนาที่ Check and Balance และการสรางนวัตกรรม ไดอยางเต็มที่ บทบาทที่ควรจะทําเชน  
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- การทําเอกสารสรุปบทเรียนกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางได และ
สรางการเรียนรูใหบุคคลหรือหนวยงานนําเอาไปใชได 

- การตรวจสอบเรื่องที่รายงานกับความเปนจริงในสังคม 

- การสรางโครงการในเชิงนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนคนไทยและสังคมไทยใหกาวเดินไป
อยางเหมาะสม เชน การดูแลผูสูงอายุดวยชุมชน การสรางการรับรู และใหความเคารพตอหลักการและ
ความเชื่อของศาสนาตางๆ เพ่ือใหคนในสังคมเขาใจกันมีความเคารพกันและกัน เพ่ือสรางสันติสุขที่ดี 

2. เม่ือพิจารณาถึงสถานะการปฏิบัติงานจากอดีตถึงปจจุบันของมูลนิธิพัฒนาไทพบวามีการ
ทํางานเปนจุดยอยๆ กระจายทําใหการสรางผลสะเทือนใหเกิดการขับเคลื่อนสูสาธารณะมีไมมาก
เทาที่ควร จึงมีความเปนไปไดที่จะกอตั้งขึ้นเปน “สถาบันทางวิชาการ” เพ่ือทํางานศึกษาวิจัย หรือการ
พัฒนานโยบายสาธารณะรวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลใหเปนชิ้นงานขนาดใหญได 
โดยใชงบประมาณจากรัฐบาลมาดําเนินการ 

3. การจัดทํางบประมาณขอใหตัดเศษสตางคออก 

มติท่ีประชุม : 

1. อนุมัติงบประมาณดําเนินงานป 2550 จํานวน 5,444,376.00 บาท ตามที่เสนอ 
ประกอบดวย 

- งานธนาคารสมอง   จํานวน 1,910,000.00 บาท 
- งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน 1,400,000.00  บาท 
- งานบริหารจัดการมูลนิธิฯ   จํานวน 1,031,752.00  บาท 
- โครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพฯ  จํานวน 1,034,520.00  บาท 
- โครงการขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทางสังคม จํานวน      68,104.00  บาท 

2. ใหเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไปศึกษาการจัดตั้ง “สถาบันทางวิชาการ” โดยศกึษารปูแบบ
การจัดตั้งจากมูลนิธิเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ กระทรวงการคลัง และสํานักงาน ก.พ. และนําเสนอใน 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3.3 : การแกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท และการเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

เน่ืองจากขอบังคับของมูลนิธิพัฒนาไท ใชมาตั้งแตป 2540 ซึ่งสมควรที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนแกไขใหมีความทันสมัยมากขึ้น 

1.1. ขอบังคับของมูลนิธิพัฒนาไท  ไดใชมาตั้งแตป 2540 ซึ่ง ณ เวลากอตั้งมูลนิธิฯ  
มีจุดมุงหมายใหเปนกลไกที่ทํางานคูขนานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ทําใหมีการกําหนดในวัตถุประสงค ขอ 4.1 
ตามขอบังคับเพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เทานั้น สมควรที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนแกไขใหมีความทันสมัยมากขึ้น 
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1.2 ตามขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ 5 การดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไท ขอ 12 กําหนดใหกรรมการดําเนินงานมูลนิธิฯ อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ กรรมการที่ไดรับเลือกเขามาใหมหรือแทนกรรมการที่ลาออกจะอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป 
ทําใหการครบวาระของกรรมการแตละทานไมพรอมกันและมีความหลากหลายมาก ซึ่งเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการทุกครั้งจะตองมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตอกระทรวงมหาดไทยทุกครั้ง 
และการจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยกวาจะแลวเสร็จตองใชเวลานาน นอกจากนั้นยังพบวา 
ในขณะที่การยื่นจดทะเบียนยังไมแลวเสร็จ ก็มีกรรมการครบวาระตองเตรียมยื่นจดทะเบียนใหมอีก 
ทําใหเกิดความไมสะดวกในกระบวนการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

1.3. เน่ืองจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังมีระยะเวลาอยูในตําแหนงที่หลากหลายไม
เทากัน และขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท ขอ 8 กําหนดการพนจากตําแหนงของกรรมการมูลนิธิเม่ือถึง
คราวออกตามวาระ ตายหรือลาออก ขาดคุณสมบัติ และปฏิบัติตนเปนที่เส่ือมเสียฯ การที่จะใหมีการ
ครบวาระพรอมกันจําเปนตองลาออกทั้งคณะและเลือกตั้งกรรมการกลับเขามาทั้งคณะ รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับเกี่ยวกับวาระการอยูในตําแหนงใหเหมาะสม 

ขอเสนอเพื่อพิจารณา : เพ่ือใหวัตถุประสงคของการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท มีความทันสมัยและ
ครอบคลุมมากขึ้นรวมทั้งเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ 2 วัตถุประสงค ขอ 4.1 จากเดิม  
“เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชนและสงัคมในลกัษณะทีเ่ปนองครวม
แบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่เนนใหคนเปนศูนยกลาง
หรือจุดหมายหลักของการพัฒนา” 

Uแกไขเปน 
“เพื่อทําหนาท่ีศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชนและสังคมใน

ลักษณะที่เปนองครวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีเนนใหคนเปนศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา และ
สนับสนุนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ” 

2. เปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ 5 การดําเนินงานของ
คณะกรรมการมูลนิธิ ขอ 12 จากเดิม “กรรมการดําเนินงานมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป” 

Uแกไขเปน 
“กรรมการมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ในกรณีมีกรรมการลาออก

กอนครบวาระ และมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเขามาแทน ใหกรรมการที่ไดรับเลือก
อยูในตําแหนงเทาวาระเดิมของกรรมการที่เขามาแทน หรือหากมีการเลือกตั้ง
กรรมการใหมเพิ่มขึ้นก็ใหอยูในวาระเทากรรมการชุดปจจุบันที่อยูในตําแหนง” 
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3. ใหคณะกรรมการฯ ทั้งคณะลาออกในวันที่ 14 ธันวาคม 2549 พรอมกัน 

4. เลือกตั้งกรรมการโดยการโหวตเสียงใหคณะกรรมการฯ ทั้งคณะไดรับเลือกเขาเปน
กรรมการมูลนิธิ และขอความเห็นชอบเรียนเชิญเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นายอําพน  กิตติอําพน เปนกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เพ่ือใหการประสานการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยคณะกรรมการอยูในตําแหนง 4 ป นับจากที่ไดจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ จากกระทรวงมหาดไทยแลว 

5. ขอปรึกษาหารือการเลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิฯ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ  
เลขาธิการมูลนิธิฯ  เหรัญญิกมูลนิธิฯ  และขอปรึกษาหารือเพื่อเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการมูลนิธิแทนศาสตราจารยสิปปนนท เกตุทัต ที่ไดถึงแกอนิจกรรม เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 
2549 

มติท่ีประชุม 
1. แกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ 2 ขอ 4.1 เปน “เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิจัย 

วางแผนและสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เปนองครวมแบบบูรณาการ เพ่ือ
สนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เนนใหคนเปนศูนยกลาง
หรือจุดหมายหลักของการพัฒนา และสนับสนุนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติในทุกระดับ” 

2. แกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ 5 ขอ 12 และใหตัดคําวา”เดิม”จากขอเสนอของ
ฝายเลขานุการออกเปน “กรรมการมูลนิธิอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ในกรณีมีกรรมการลาออก
กอนครบวาระ และมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเขามาแทน ใหกรรมการที่ไดรับเลือกอยูในตําแหนง
เทาวาระของกรรมการที่เขามาแทน หรือหากมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเพ่ิมขึ้นก็ใหอยูในวาระเทา
กรรมการชุดปจจุบันที่อยูในตําแหนง” 

3. ใหคณะกรรมการฯ ทั้งคณะลาออกในวันที่ 14 ธันวาคม 2549 

4. ใหกรรมการทั้งคณะที่ลาออกไดรับการเลือกตั้งเขาเปนกรรมการมูลนิธิอีกหน่ึงวาระ 
โดยใหเชิญนายอําพน กิตติอําพนเปนกรรมการมูลนิธิดวยมติเปนเอกฉันทตาม
ขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ 5 ขอ 11 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15  

5. ใหนายอําพน กิตติอําพน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ดวยมติ
เปนเอกฉันท ตามขอบังคับขอ 11 และใหคณะกรรมการของมูลนิธิประกอบดวย 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

1. ศ.นพ.ประเวศ   วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. นายสุเมธ   ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 






