
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2549 
มูลนิธิพัฒนาไท 

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2549  เวลา 09.30 น. 
หองประชุมสุนทร หงสลดารมภ ช้ัน 3 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

              

              

 

รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ลาประชุม จํานวน 3 ทาน  
1. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 
2. ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
3. ศ.สิปปนนท เกตุทัต 

รายชื่อคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 12 ทาน 
1. นายอุทิศ ขาวเธียร    รองประธานกรรมการ 
2. ภราดาประทีป   ม.โกมลมาศ   กรรมการ 
3. นายพายัพ  พยอมยนต   กรรมการ 
4. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ   กรรมการ 
5. นายมีชัย วีระไวทยะ   กรรมการ 
 นายวิลาศ โลหิตกุล (แทน) 
6. นายทวี บุตรสุนทร   กรรมการ 
7. นายวิบูลย เข็มเฉลิม   กรรมการ 
8. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร   กรรมการ 
9. นางเพ็ญจา ออนชิต   กรรมการ 
10. นายเตชพล ฐิตยารักษ   กรรมการและเหรัญญิก 
11. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช   กรรมการและเลขาธิการ 
12. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ   กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 

รายชื่อคณะกรรมการที่ลาประชุม  จํานวน 4 ทาน 
 1. นายสมเจตน เตรคุพ   ประธานกรรมการ 
 2. นายโสภณ สุภาพงษ   กรรมการ 
 3. นายไพโรจน สุจินดา   กรรมการ 
 4. ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม   กรรมการ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 1. นางวัชรี สินธุวนิช  ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
 2. นางบังอรรัตน วุฑฒกนก  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 สศช. 
 3. นางสาวสุวรรณา ดอกกะฐินสด  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4  สศช. 
 4. นายสุรสิทธิ์ วัฒนตฤณากุล พนักงานบริหารงานท่ัวไป 3  สศช. 
 5. นายทรงจิต พูลลาภ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 6. นายสบาย สายจันดา  เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 
 7. นางสาวณัฐธิดา ทองไว  เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 
 8. นางสาวปราณี ขวัญเกิด  เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 
  

เปดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
เนื่องจากนายสมเจตน เตรคุพ ประธานฯ ติดราชการสําคัญ จึงไดมอบหมายให 

นายอุทิศ ขาวเธียร รองประธานฯ ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมแทน โดยการประชุมในวันน้ี 
เปนการประชุมใหญสามัญประจําป 2549 ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับของมูลนิธิฯ ท่ีกําหนดใหมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรายงานการเงินของมูลนิธิฯ ประจําป 2548 และรับทราบ
ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ โดยประธานมอบใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอในวาระตอไป 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 : รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2548  

ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีไดมีการประชุมใหญสามัญประจําป 
2548 มูลนิธิพัฒนาไท เม่ือวันพุธท่ี 22 มิถุนายน 2548 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมดังกลาวและไดเวียนใหกรรมการทุกทานรับรองเรียบรอยแลว และการประชุมในวันนี้จึงเรียนมา
เพ่ือทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2548 มูลนิธิพัฒนาไท วันพุธท่ี 22 
มิถุนายน 2548 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 2.2 : การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไทไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมใหญ

สามัญประจําป 2548 ไดใหความเห็นชอบและถือเปนแนวปฏิบัติในการเรียนเชิญกรรมการที่
ครบวาระเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ฝายเลขานุการฯ ไดทําหนังสือเรียนเชิญ 
นายธรรมรักษ การพิศิษฏ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ซึ ่งครบวาระเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2548 เขาดํารงตําแหนงกรรมการฯ  โดยนายนายธรรมรักษ การพิศิษฏ ไดตอบรับเปน
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กรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ฝายเลขานุการฯ ไดทํามติเวียนใหคณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณา
รับรองการเขารับตําแหนงดังกลาว และไดดําเนินการยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไทเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินงานที่กระทรวงมหาดไทย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2.3 : สรุปแผนการดําเนินงานและงบประมาณคาใชจาย ป 2549 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวามูลนิธิพัฒนาไท มีภารกิจ
ในการจัดทํากรอบการดําเนินงานและงบประมาณประจําป ของมูลนิธิพัฒนาไท เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท สําหรับการจัดทํางบประมาณประจําป 2549 นั้น  
ฝายเลขานุการฯ  ได ทําเปนมติ เวียนขออนุ มัติกรอบดําเนินงานใน  3 ภารกิจหลัก  ไดแก  
งานธนาคารสมอง งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และงานบริหารจัดการมูลนิธิฯ โดยมีคาใชจาย
ประจําป 2549 จํานวน ทั้งสิ้น 3,735,812 บาท และคณะกรรมการฯ ไดใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2.4 :  รายงานสถานะการเงินและการเบิกจายงบประมาณในป 2549 
  (ตั้งแตเดือนมกราคม-เมษายน) 

1) เหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา มูลนิพัฒนาไท ได
กอตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2539 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สนับสนุนใหมีการกอตั้งอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 
2540 และใหเงินกอตั้งจากมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร จํานวน 200,000 บาท และ สศช. ขออนุมัติ
งบประมาณจากรัฐบาลอีกจํานวน 20,000,000 บาท รวมเปนเงินงบประมาณกอตั้งท้ังส้ิน 
20,200,000 ลานบาท 

2) นอกจากนี้มูลนิธิพัฒนาไท ไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศในรูปของงาน/โครงการ คือ 

2.1 โครงการสรางสรรคพลังแผนดิน ตั้งแตวันท่ี  9 สิงหาคม 2544 วงเงิน 
19,618,738 บาท 

2.2 งานธนาคารสมอง ตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน 2545 วงเงิน 5,000,000 บาท 
และเงินบริจาค จํานวน 300,000 บาท รวมทั้งส้ิน 5,300,000 บาท 

2.3 โครงการตามแผนปฏิบัติการเรงรัดเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตั้งแตวันท่ี 27 
ตุลาคม 2541 วงเงิน 40,203,000 บาท  

2.4 กองทุนความรวมมือไทย-สหประชาชาติ  ตั้ งแตป  2541 วงเงิน 
9,803,084.47 บาท 

2.5 งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตวันท่ี 18 ธันวาคม 2548 วงเงิน
บริจาค จํานวน1,000,000 บาท 
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2.6 โครงการประสานความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู  
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
วงเงิน 11,000,000 บาท 

3) ณ วันท่ี  1 มกราคม 2549 มูลนิ ธิพัฒนาไท มีงบประมาณคงเหลือท้ังส้ิน  
46,430,403.43 บาท ประกอบดวย บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว 6 บัญชี และ
บัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพย สศช. 1 บัญชี 
 

1. เงินฝากประจํา 24 เดือน (มพท.) จํานวน   20,200,000.00 บาท 
2. เงินฝากประจํา 3 เดือน (มพท.) จํานวน   21,338,084.85 บาท 
3. เงินฝากออมทัพย (มพท.)   จํานวน        370,343.42 บาท 
4. เงินฝากกระแสรายวัน,เงินสดยอย (มพท.)จํานวน      17,512.94 บาท 
5. เงินฝากออมทรัพยเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน     1,379,708.90 บาท 
6. เงินฝากออมทรัพยธนาคารสมอง จํานวน     3,093,277.37 บาท 
7. เงินฝากออมทรัพยสหกรณ สศช. จํานวน         31,475.95  บาท 

4) มูลนิธิพัฒนาไท ไดรับอนุมัติคาใชจายสําหรับงาน/โครงการท่ีจะดําเนินการในป 
2549 จํานวน 3,735,812.บาท และไดรับความเห็นชอบกรอบการดําเนินงานและคาใชจายจาก
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทในการขอมติเวียน ท่ี มพท.48/ว.237 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2548 
จําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 

1. งานบริหารจัดการมูลนธิิพัฒนาไท จํานวน  1,055,312.00  บาท 
2. งานธนาคารสมอง   จํานวน  1,323,000.00  บาท 
3. งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  1,350,000.00  บาท 
4. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลภายในฯ จํานวน        7,500.00  บาท 

สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณในรอบ 4 เดือน ท่ีผานมา (1 มกราคม – 30 
เมษายน 2549) สามารถดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ท่ีกําหนดไว โดยเบิกจายงบประมาณไปทั้งสิ้น
ประมาณรอยละ 7.11 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2.5 : ผลการดําเนินงานป 2548 และความกาวหนาป 2549(ม.ค.-เม.ย.) 

1. ฝายเลขานุการฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ี คณะกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไทไดอนุมัติแผนการดําเนินงานป 2549 นั้น มูลนิธิพัฒนาไทไดดําเนินภารกิจสําคัญๆ 
5 ภารกิจ ประกอบดวย 
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1.1 ธนาคารสมอง ประกอบดวย แผนงาน/งาน 6 เร่ือง คือ 
1) แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลวุฒิอาสา 
2) แผนงานวุฒิอาสารวมพัฒนาประเทศ 
3) งานเผยแพรองคความรู 
4) งานเผยแพรประชาสัมพันธ 
5) งานเชิงรับ 
6) การบริหารจัดการงานธนาคารสมอง 

1.2  การสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศ 
1) งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3  การขับเคลื่อนภาคประชาสังคม เพื่อการแปลงแผนพัฒนาฯ สูภาคปฏิบัติ 
1)   โครงการประสานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ปท่ี2 

1.4 การสรางเครือขายความรวมมือกับภาคีพัฒนาตางๆ  
1) การใหบริการขอมูลทุนทางสังคมและแผนชุมชน 

1.5 การบริหารจัดการของมูลนิธิพัฒนาไท 
(รายละเอียดตามเอกสารระเบียบวาระการประชุม) 

2. ในสวนของงานธนาคารสมอง ฝายเลขานุการฯไดเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบโครงการที่จะดําเนินการในป 2549 เพิ่มเติมไดแก โครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพ
ดวยอาหารและโภชนาการ ซึ่งวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุมสุขภาพ รวมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขับเคลื่อนแนว
ทางการพัฒนากระบวนการสรางพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนดําเนินการ
ผลักดันโครงการตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาและบูรณาการอาหารและโภชนาการตามกลุมพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ โดยสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดอนุมัติงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการเปนเงิน 3,360,000 บาท ใหกับมูลนิธิพัฒนาไท
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการ โดย สศช.จะแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการเพื่อรับผิดชอบการบริหาร
งบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับระเบียบของมูลนิธิพัฒนาไทตอไป ท้ังนี้หาก
ตองมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณภายใตกรอบของวัตถุประสงค และวงเงิน
งบประมาณขอใหผูรับผิดชอบโครงการเสนอประธานอนุมัติในขั้นตอนการดําเนินโครงการ 

ความเห็นของที่ประชุม :  ท่ีประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 

1. การเผยแพรงานของมูลนิธ ิพ ัฒนาไท  หลายเรื ่องที ่เป นประโยชน ควร
เชื่อมโยงกับบทบาทของนักวิทยุ ซึ่งขณะนี้มีเปนชมรมและมีจํานวนมากพอสมควรที่จะชวยสราง
ความเขาใจกับประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมูลนิธิพัฒนาไทอาจจะจัดสัมมนาและใหขอมูลขาวสาร
รวมท้ังสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระ เพื่อเผยแพรตอไป 

2. งานธนาคารสมองที ่ไดดําเนินการมาแลว และที ่ขอความเห็นชอบที ่จะ
ดําเนินการเพิ่มเติมตามในป 2549 ควรเนนการใชประโยชนจากผลงานที่ดําเนินงานมาแลว 
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โดยเฉพาะงานธนาคารสมอง ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญในหลายสาขาที่จะเปนประโยชนตอสาธารณะชน 
ควรหาทางถอดองคความรูทางดานตางๆ เพื่อเผยแพรตอไป 

3. การเผยแพรผลงานเชิงวิชาการควรจัดทําสื่อเผยแพรที่งายตอความเขาใจ 
โดยคํานึงกลุมเปาหมายที่ตองการเผยแพรเปนสําคัญ 
มติที่ประชุม : 1. รับทราบความกาวหนาผลการดําเนินงานป 2548 และความกาวหนาป 2549 

(ม.ค.-เม.ย.) พรอมท้ังใหนําความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินงานตอไป 

  2. เห็นชอบโครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ 
ท่ีจะดําเนินการเพิ่มเติมในป 2549 ตามที่ฝายเลขานุการฯเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 3.1 :  รับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

เหรัญญิกไดรายงานงบการเงินของมูลนิธิฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 สรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้ 
1. ความเปนมา 

มูลนิธิพัฒนาไท ไดวาจางบริษัทตรวจสอบบัญชีเพ่ือทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ประจําป 2548 ใหกับมูลนิธิฯ โดย นางสาวศรีพร  พุทธาวุฒิไกร เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
2. ขอเท็จจริง 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548  มูลนิธิพัฒนาไท มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 52,123,053.56 บาท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดตรวจสอบและใหการรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจําป 2548 
(ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  งบดุล 

 2.2.1 สินทรพัยรวมทั้งสิน้ 46,676,426.84 บาท ไดแก 
   สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 46,430,403.43 บาท ประกอบดวย 
   เงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน 46,430,403.43 บาท แบงเปน 3 รายการ 

1) มูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 41,925,941.21 บาท 
- เงินฝากประจาํ 3 เดือน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว  
 จํานวน 21,338,084.85 บาท 
- เงินฝากประจาํ 24 เดอืน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว  
 จํานวน 20,200,000.00 บาท 
- เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว  
 จํานวน 370,343.42 บาท 
- เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว  
 จํานวน 9,289.52 บาท 
- เงินสดยอย 8,223 42บาท 
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2) งานธนาคารสมอง 3,124,753.32 บาท 
- เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว  
 จํานวน 3,093,277.37 บาท 
- เงินฝากสหกรณออมทรัพย สศช. จํานวน 31,475.95 บาท 

3) งานโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 1,379,708.90 บาท     
- เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว  
 จํานวน 1,379,708.90 บาท 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 233,423.41 บาท ประกอบดวย 
- เคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 2,128,707.70 บาท 
- หักคาเสื่อมราคาสะสม จาํนวน (1,895,284.29) บาท 

ทรัพยสินอื่น จํานวน 12,600.00 บาท ประกอบดวย 
- เงินประกัน เคร่ืองวัดไฟฟา จํานวน 12,000 บาท 
- เงินประกัน เคร่ืองวัดน้ําประปา จํานวน 600 บาท 

2.1.2  หน้ีสินและทุนสะสม รวมทั้งสิน้ 46,676,426.84 บาท ไดแก 
หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 32,892.74 บาท ประกอบดวย 
- คาใชจายคางจาย จํานวน 32,892.74 บาท 
ทุนสะสม จํานวน 46,643,534.10 บาท 
• ทุนในการจัดตั้ง จํานวน 20,200,000 บาท ประกอบดวย  

- เงินงบประมาณ จํานวน 20,000,000 บาท 
- เงินบริจาคจากมูลนิธิสุริยานุวัตร จํานวน 200,000 บาท 

• ทุนสะสมยกมาจากปกอน 31,545,707.03 บาท 
ทุนสะสม หัก คาใชจายสูงกวารายได จํานวน 5,063,806.40 บาท 
ปรับปรุงคาเส่ือมราคาสะสมเครื่องใชสํานักงาน 38,366.53 บาท 
(5,063,806.40 บาท + 38,366.53 บาท – 31,545,707.03 บาท) 
= 26,443,534.10 บาท 

  

2.2  งบรายไดและคาใชจาย 

รายรับ 

2.2.1 มีรายรับเปนเงินทัง้สิ้น 4,332,831.08 บาท ประกอบดวย 
-  เงินรับบริจาค จํานวน 2,203,200 บาท 
-  เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. จํานวน 1,500,000 บาท 
-  ดอกเบี้ยรับ จํานวน 566,678.08 บาท 
-  เงินสนับสนุนคาสาธารณูปโภค จํานวน 62,953 บาท 
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รายจาย 

2.2.2  มีรายจายเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 9,396,637.48 บาท ประกอบดวย 
-  คาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 2,486,841.91 บาท 
-  คาใชจายงานเศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 1,843,618.28 บาท 

 -  คาใชจายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทเรียนการดําเนินงานเมืองนาอยู  
      ชุมชนนาอยู จํานวน 4,307,032.29 บาท 

 -  คาใชจายงานธนาคารสมอง จํานวน 759,145 บาท 
สรุปมูลนิธิพัฒนาไท มีรายรับ จํานวนเงิน 4,332,831.08 บาท และมีรายจายจํานวน 

9,396,637.48 บาท ฉะน้ันมูลนิธิพัฒนาไทจึงมีคาใชจายสูงกวารายได จํานวน 5,063,806.40 บาท 

3. ประเด็นเพ่ือพิจารณา  
ใหการรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจําป 2548 (รอบบัญชี 1 มกราคม–31 

ธันวาคม 2548) และขอความเห็นชอบท่ีประชุมเพ่ือใหบริษัท เอส บี ออติดติ้ง เซอรวิส จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของมูลนิธิในรอบบัญชี ป 2549 ตอไป 
ความเห็นของที่ประชุม 

1. ควรนําเสนองบประมาณของมูลนิธิฯ โดยเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อจะได
แสดงถึงประสิทธิผลและความคุมคาของการใชงบประมาณ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่สามารถวัดได 

2. ทุนสะสมของมูลนิธิฯ มีแนวโนมลดลง ควรพิจารณาหาแหลงงบประมาณสนับสนุน
ภารกิจของมูลนิธิฯ เพิ่มข้ึนดวย 

3. ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยในภาคการเงินขยับสูงข้ึน จึงควรพิจารณาการบริหารเงินฝากประจํา 
ใหสอดคลองกับสถานการณ เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

มติที่ประชุม :  

1. รับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจําป 2548(รอบบัญชี เมษายน- 
31ธันวาคม 2548) 

2. ขอใหฝายเลขานุการ นําความเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาในการบริหารงานของ
มูลนิธิพัฒนาไท ในระยะตอไป 

3. เห็นชอบใหจางบริษัท เอส บี ออติดติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของมูลนิธิ
พัฒนาไทในรอบบัญชี ป 2549 ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3.2 : แตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบวาระ 

1. เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวาคณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไท ชุดปจจุบัน จํานวน 5 ทาน จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2549 ดังนี้ 

1. นายสมเจตน เตรคุพ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
2. นายอุทิศ ขาวเธียร รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
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3. นายพายัพ พยอมยนต กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
4. นายกิติศกัดิ ์ สินธุวนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
5. นายเตชพล ฐิตยารักษ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท 

ซึ่งตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2548 วันท่ี 22 มิถุนายน 2548 น้ัน ท่ีประชุม
ไดใหความเห็นชอบใหถือเปนแนวปฏิบัติในการเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการฯ ใหมแทนกรรมการฯ ท่ีครบ
วาระ เพื่อฝายเลขานุการฯ จะไดดําเนินการยื่นหนังสือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ ตาม
ขั้นตอนตอไป 

2. รองประธานฯ ท่ีทําหนาท่ีแทนประธาน ไดเรียนใหท่ีประชุมทราบบันทึกขอเสนอของ
ประธานกรรมการ (นายสมเจตน เตรคุพ) ท่ีไดฝากไวโดยมีสาระสําคัญดังนี้ “เนื่องจากตัวกระผมจะ
ครบวาระในเดือนกรกฎาคม 2549 นี้ ก็ขอใหกรรมการพิจารณาเลือกผูท่ีจะมาทําหนาท่ีแทนผม
ตอไป ท้ังนี้ในฐานะกรรมการทานหนึ่งผมใครขอเสนอใหนายกิติศักดิ์ สินธุวนิช ไดรับตําแหนงน้ีนาจะ
มีความเหมาะสม เพราะไดบริหารงานมูลนิธิรวมกับผมมาโดยตลอด อยางไรก็ตามก็ขอใหกรรมการ
ไดพิจารณาผูท่ีมีความเหมาะสมทานอื่นๆ ดวยเพื่อประกอบการพิจารณาของท่ีประชุม” 

มติที่ประชุม :   

1. ใหฝายเลขานุการดําเนินการตามแนวที่เคยปฏิบัติมา สําหรับกรณีกรรมการที่
ครบวาระโดยใหทําหนังสือเชิญเปนกรรมการฯ อีกวาระหนึ่ง 

2. เห็นชอบและมีมติ ใหนายกิติศักดิ์ สินธุวนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการมูลนิธิฯแทน หลังจากท่ีประธานกรรมการฯ ทานปจจุบัน
ครบวาระในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2549 และใหนายสุขเกษม วงศสุบรรณ กรรมการและ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิฯ ดํารงตําแหนงเลขาธิการมูลนิธิฯแทน เม่ือเลขาธิการมูลนิธิฯ
ทานปจจุบัน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการฯ 

3. ใหเลขาธิการมูลนิธิฯ ดําเนินการยื่นหนังสือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ 
ตามขั้นตอนตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3.3 : โครงการขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทางสังคม (พ.ศ.2549-2550) 

สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

1. ความเปนมา 

มูลนิธิพัฒนาไทรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดเสนอโครงการขับเคลื่อนพลัง
ความเขมแข็งทางสังคมตอคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2549 
และที่ประชุมคณะกรรมการใหความเห็นชอบในหลักการโดยใหปรับปรุงโครงการฯ ใหมีความชัดเจน 
และสมบูรณข้ึน ซึ่งมูลนิธิไดเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาอกีครั้ง เม่ือ 10 พฤษภาคม 2549 

 
2. หลักการและเหตุผล 
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ป 2549 เปนอีกปหนึ่งท่ีประเทศไทยเขาสูวิกฤต โดยเฉพาะอยางย่ิงวิกฤตทาง
การเมือง ไดนําสูการตีบตันในการคนหาทางออกของปญหาสังคมในหลายๆ เรื่อง สังคมขาดทางเลือก
อยางสรางสรรค เกิดความขัดแยงทางความคิดของคนในสังคมอยางรุนแรงอันเนื่องมาจากการแบงขั้ว
ทางการเมือง ซ่ึงเปนภัยคุกคามตอความสงบสุขของคนในสังคม โครงการขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทาง
สังคมจึงมีแนวคิดท่ีจะใชกระบวนการทํางานที่เหมาะสมเพื่อสรางกระบวนการระดมสมองอยางมีสวนรวม 
และสรางสรรคมีการใชขอมูลทางวิชาการและการวิจัยสนับสนุนอยางพอเพียงท่ีจะหาขอสรุปอยาง มีเหตุ
มีผล ดวยการพิจารณาอยางรอบดานเปนองครวม โปรงใสและไมมีอคติ โดยผานผูท่ีมีบทบาทหลักจาก
ภาคสวนตางๆอยางสมดุล ไมเอนเอียงทางการเมืองและไมเนนกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ การดําเนิน
โครงการฯ โดยใชกระบวนการที่เปนวิชาการและปฏิบัติไดจะใหขอสรุปและ ทางออกกับประเด็นทาง
สังคมตางๆท่ีทุกฝายสามารถที่จะมาเรียนรูรวมกันได ยอมรับไดและชวยกันปฏิบัติพัฒนา ชวยกัน
ขับเคลื่อนสังคมจากทุกๆบทบาทในสาขาอาชีพตางๆ ก็จะแกไขวิกฤตตางๆในสังคมได 

3. วัตถุประสงค 
2.1 สนับสนุนการจัดเวทีเสวนาและเวทีทางวิชาการเพื่อจัดทําและพัฒนาตอยอด

ทางการวิจัยและผลงานทางวิชาการในการเฝาระวังทางสังคมและขับเคล่ือน
พลังความเขมแข็งทางสังคม ใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญ
(หมวด 5) ดานแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและการแปลงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 
10 สูการปฏิบัติพัฒนา 

2.2 สรางเครือขายนักวิชาการ นักวิจัยและนักปฏิบัติทางดานการขับเคล่ือนพลังความ
เขมแข็งทางสังคม ในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อสรางพลังรวม (Synergy) ตอการ
ขับเคลื่อนพลังความเขมแข็งทางสังคม และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานการขับเคลื่อน
พลังความเขมแข็งทางสังคม ใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญ 
(หมวด 5) ดานแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและการแปลงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 สู
การปฏิบัติ 

2.3 พัฒนาองคความรูดานการเฝาระวังทางสังคมและขับเคลื่อนพลังความเขมแข็ง
ทางสังคมใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญ (หมวด 5) ดาน
แนวนโยบาย พ้ืนฐานแหงรัฐและการแปลงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 สูการ
ปฏิบัติเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ 

4. ผลลัพท 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดใหทุนสําหรับโครงการขับเคลื่อนพลังความ

เขมแข็งทางสังคม ไปสรางกระบวนการระดมความคิดอยางมีสวนรวม สานตอการศึกษาทางวิชาการ
ตางๆจนไดขอสรุปและคนพบทางออกของสังคมทั้งในรูปแบบการเฝาระวังภัยปญหาทางสังคมและ
การหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาทางสังคมใหกับประเทศชาติอยางเหมาะสมในประเด็นที่ได
ตกลงรวมกัน เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ พิจารณารับไปดําเนินการและขยายผล
ตอ รวมทั้งยังเปนการริเริ่มสรางเครือขายนักวิชาการและนักปฏิบัติพัฒนาใหมาทํางานรวมกัน
อยางสรางสรรคในระยะยาวอีกดวย นอกจากนั้นคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา
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ยังสามารถพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคตใหสอดรับกับประเด็นขอคนพบจากโครงการขับเคลื่อน 
พลังความเขมแข็งทางสังคม เพื่อหนุนเสริมการสรางความเขมแข็งใหกับสังคมไทยตอไป 

5. ระยะเวลาดําเนินการ   
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ12 เดือน 

6. งบประมาณ 
ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ จํานวน 300,000 บาท 

ประเด็นเพื่อพิจารณา  

ขออนุมัติจัดทําโครงการขับเคล่ือนพลังความเขมแข็งทางสังคม ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 
ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จํานวน 300,000 บาท 
ความเห็นของที่ประชุม : ท่ีประชุมไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

1. แนวความคิดในการสรางความเขมแข็งทางสังคมควรมีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ตองทบทวนดูวา ทุนทางสังคมลดนอยลงหรือเปลา จากสถานการณท่ี

เกิดขึ้นในปจจุบันท่ีสังคมแบงเปนฝกเปนฝาย หวาดระแวงตอกัน 
1.2 ตองสรางโอกาสใหชัด ความเขมแข็งทางสังคมตองปรับกระบวนทัศนและ

จิตสํานึกใหม โดยเปลี่ยนจากอํานาจนิยมใชเงินเปนตัวตั้ง มาสูการสรางผูนํา 
และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อโดยเอาคนเปนตัวตั้ง 

1.3 ตองหาแนวทางที่จะเพิ่มพลังการขับเคลื่อนที่จะนําไปสูความเขมแข็งทางสังคม 
โดยเฉพาะพลังศรัทธา 

2. ตองขยายผลของโครงการใหแพรหลาย เพราะเปนประโยชนตอสังคม โดยมูลนิธิฯ 
อาจตองเขารวมสนับสนุนในเรื่องนี้ 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบในหลักการของกรอบโครงการฯ โดยใหฝายเลขานุการฯ นําขอคิดเห็นของ

กรรมการฯไปประกอบการปรับปรุงขอบเขตของงานใหชัดเจนกอนดําเนินการ 

2. การดําเนินงานภายใตกรอบโครงการฯ ดังกลาว หากมีการปรับปรุงในรายละเอียด
ขอใหฝายเลขานุการฯ พิจารณาดําเนินการและเสนอประธานกรรมการฯ ใหความ
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

3. การบริหารงบประมาณภายใตโครงการฯ ขอใหยึดระเบียบของผูใหทุนเปนหลัก หาก
ผูใหทุนไมไดกําหนดระเบียบไวในเร่ืองใด ก็ขอใหใชระเบียบของมูลนิธิพัฒนาไทหรือ
ระเบียบของราชการเปนหลัก 

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอ่ืนๆ 
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เร่ือง การแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติไปสูการปฏิบัติ 

นายพายัพ พยอมยนต กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาบทบาท
ของมูลนิธิพัฒนาไท ในการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ยังคงเนนคน
เปนศูนยกลางการพัฒนาและสนับสนุนบทบาทของภาคีฝายตางๆ ในการขับเคลื่อนแผนไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนั้นมูลนิธิพัฒนาไทจึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนบทบาทของภาคีฝายตางๆ ในระดับ
พื้นท่ี โดยสรางความเขาใจในแนวทางการพัฒนา และการขับเคล่ือนแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดย
จัดทําเปนแผนงานและขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ภายในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทซึ่งอยู
ในขอบเขตที่นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติงบกลางสนับสนุนได 

มติที่ประชุม 
1. มอบใหฝายเลขานุการฯ ไปพิจารณาจัดทําแผนงานดังกลาว โดยควรผนวกเปน

กิจกรรมหนึ่งของแผนงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ไปสูการปฏิบัติ 
ของ สศช. โดยมูลนิธิพัฒนาไทอาจจะรับดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับภาคีภาค
ประชาชนในพื้นท่ี 

2. ขอใหฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบวัตถุประสงคของการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทในสวนของ
การแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติวาไดระบุไวเฉพาะในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 หรือไม 
ถาระบุไวเชนนั้นก็ตองพิจารณาแกไขใหสามารถขับเคลื่อนการแปลงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 10 ไปสูการปฏิบัติได โดยไมขัดกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท 

 
 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
  
 (นางสาวปราณี  ขวัญเกิด) (นายกิติศักดิ ์ สนิธุวนิช) 
     ผูจดบันทกึรายงานการประชมุ ผูตรวจรายงานการประชุม 


