
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๖ มูลนิธิพัฒนาไท 

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ ์อาคาร ๑ ชั้น ๓  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

              

              

กรรมการทีเ่ข้าประชุม  

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประธานกรรมการ 
๒. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช  รองประธานกรรมการ 
๓. นายอ านาจ สอนอิ่มสาตร์ กรรมการ 
๔. นายวิลาศ โลหิตกุล  กรรมการ 
 แทน นายมีชัย วีระไวทยะ 
๕. นายพายัพ พยอมยนต์ กรรมการ 
๖. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ ์ กรรมการ 
๗. นางสุวรรณี ค ามั่น  กรรมการและเลขาธิการ 
๘. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการและเหรัญญิก 

ที่ปรึกษาและกรรมการทีล่าประชุม 

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. นายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ 
๕. นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๒. นางสาวธัญรส  สงวนหงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง 
๓. นางวิภาวดี  ชวนบุญ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๔. นายบุญลือ  เดชานีรนาท  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๕. นางสาวอนุรี  กระจ่างยุทธ  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๖. นางนีรนุช  เรืองกิตติยศยิ่ง ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๗. นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สศช. 



 ๒ 

๘. นางสาวโชโนรส มูลสภา ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๙. นายอารยะ มังกรานนท์ชัย ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๐. นางสาวชนกสุดา เอี่ยมบริสุทธิ์ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๑.  นายธีรันดร โชติวรรณ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๒. นางจีรวรรณ ปั้นคง ส านักยทุธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๓. นางสาวภาวิณี หนุรักษ์ ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๔. นางสาวอัจฉรี เพชรแดง ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
๑๕. นายสบาย สายจันดา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 
๑๖. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธพัิฒนาไท 
๑๗. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  ประธานกรรมการ  กล่าวขอบคุณกรรมการที่ กรุณาสละเวลามา ร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๖ 

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๑. กรรมการและเลขาธิการ น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งแจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านรับรอง รายงาน
การประชุม เรียบร้อยแล้ว โดย ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณา รับรอง
รายงานการประชุม 

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานประจ าปี ๒๕๕๕  

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมถึงการจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๕  สรุปผลการ
ด าเนินกิจการและโครงการภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท เพื่อรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ผ่านส านักงาน
เขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นประจ าทุกปี โดยเนื้อหาสาระประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมาของมูลนิธิพัฒนาไท ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานของ  มพท .ปี ๒๕๕๕  และส่วนที่ ๓ 
รายงานงบการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารรายงานประจ าปี ๒๕๕๕ 

 



 ๓ 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

 ๒.๑ การพัฒนา ประเทศ ในระยะตอไปต้องให้ความส าคัญ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สามารถ
แข่งขันได้ โดยการต่อยอดในเรื่องคุณภาพ การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต และการกระจายผลประโยชน์ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในยุทธศาสตร์ประเทศ ไปยัง ระดับจังหวัด เพ่ือ ให้การ พัฒนาประเทศเป็น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๒.๒ การใช้ส่ือในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร งานของวุฒิอาสาฯ กรรมการได้เคยเสนอให้ มูลนิธิมี
สถานีวิทยุเป็นของตนเอง  จึงควรประสานถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้กับ กสทช . ในแนวทาง
การด าเนินงานต่อไป 

๒.๓ มูลนิธิพัฒนาไทควรจะมีการ สร้างเครือข่ายด้วยระบบ IT  เช่น Facebook Line เพื่อเป็นช่อง
ทางการเชื่อมโยงวุฒิอาสาฯ ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ และ 
กิจกรรมต่างๆ ของวุฒิอาสาฯ  

๒.๔ วุฒิอาสาฯ ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๘๓ ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงควรท าความเข้าใจ ให้เห็นว่าการท างานของวุฒิอาสาฯ มีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

๓. มติคณะกรรมการ ฯ  :  รับทราบ รายงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน า
ความเห็นของคณะกรรมการไปด าเนินการในปีต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานสถานะการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ระยะ ๖ เดือน  
 (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๑. กรรมการและเหรัญญิก รายงานที่ประชุมถึงสถานะการเงินของ มพท. ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประกอบ ด้วย  รายรับ  จ านวน ๒,๗๖๘ ,๗๓๖ .๘๓ บาท แบ่งเป็น  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
๗๖๘,๗๓๖.๘๓ บาท และเงินบริจาค ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายจ่าย ค่าบริหารจัดการและงานธนาคาร
สมอง จ านวน  ๘๘๙ ,๐๘๕ .๕๐ บาท คงเหลือ เงินที่รวมกับยอดคงเหลือยกมา จ านวนทั้งสิ้น  
๗๓,๒๔๕,๑๙๔.๑๕ บาท โดยเงินคงเหลือได้น า ไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทน
ค่อนข้างสูงคือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี 

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ผลการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ระยะ ๖ เดือน 
 (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖) 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงาน ผลการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ระยะ ๖ เดือน (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๕๖) ดังนี้ 



 ๔ 

๑.๑ งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ได้เบิกจ่ายไป จ านวน ๓๕๘,๔๙๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ .๙๗ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ได้ ด าเนินงานในด้านการ เป็น  
ผู้ประสานงานจัดการประชุมคณ ะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ /แผนงาน และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท จัดท ารายงานการประชุม  รายงานสถานะ 
งบการเงินแก่ผู้สอบบัญชี  สนับสนุนงานธนาคารสมอง  ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ  บริหารเงินฝาก 
และดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกในงานที่
เกี่ยวข้องกับมูลนิธิพัฒนาไท   

 ๑.๒ งานธนาคารสมอง การด าเนินงานธนาคารสมอง  มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน ๕๓๐,๕๙๕.๕๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย  

  ๑.๒.๑ การขับเคลื่อนการเสริมสร้ างพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนา  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่น โดยด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนงานโดย
เน้นความต่อเนื่องและการด าเนินงานเชิงรุก ด้วยการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ การน า
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเชื่อมโยงบทบาทของวุฒิอาสาฯ กับการพัฒนาระดับจังหวัด 
ท้องถิ่น และชุมชน โดยคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการเมื่อปี ๒๕๕๕ ใน ๔ 
จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย นครราชสีมา พัทลุง และราชบุรี และเปิดพ้ืนที่ใหม่อีก ๒ จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช   

  ๑.๒.๒ การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพวุฒิ
อาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดรูปแบบ/แนวทางการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ 
ระดับภาค” เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกรอบวัตถุประสงค์
ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ระดับภาค แก่ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดต่าง ๆ และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาฯ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑”  ระดับภาค  เพ่ือสร้าง ขยาย และพัฒนาเครือข่ายร่วมกับ
วุฒิอาสาฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้วุฒิอาสาฯ ได้รับการยอมรับและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑  จ านวน  ๔  ครั้ง/ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ .อุบลราชธานี ภาคกลาง  
จ.กาญจนบุรี ภาคใต้ จ .นครศรีธรรมราช และภาคเหนือ จ .เชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม –  
สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง ๔ ภาค จ านวน ๗๕๐ คน  ประกอบด้วย 
วุฒิอาสาฯ หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์ประเทศ และแนวทางการพัฒนาระดับพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ขับเคลื่อนงาน และการสร้างเครือข่าย ร่วมระดมสมองในเรื่องแนวทางการท างานที่เชื่อมโยง
เครือข่ายวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ และแนวทางการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงระหว่างวุฒิ
อาสาฯ ด้วยกันเอง และระหว่างจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด   



 ๕ 

  ๑.๒.๓ ประสาน สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการท างานของวุฒิอาสาฯ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และบทบาทวุฒิอาสาฯ  ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด เพ่ือส่งเสริมให้วุฒิอาสาฯ รวมกลุ่มขับเคลื่อนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปีละ ๓ ครั้ง ซึ่งมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 
สงขลา ราชบุรี และนนทบุรี และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดเพชรบุรี และ
เชียงใหม่  การจัดท าจุลสารธนาคารสมองราย ๔ เดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และเป็น
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของวุฒิอาสาฯ โดยเผยแพร่ไปยัง หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
ภาคเอกชน และวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ และ ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารสมอง (http://brainbank.nesdb.go.th) 

 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

๒.๑ งานของวุฒิอาสาฯ มีความคืบหน้าเป็นจ านวนมาก จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
บทบาทหน้าที่ และผลการด าเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ให้หน่วยงานภายนอก ได้รับรู้
รับทราบ เช่น องค์กรมูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งบางโครงการสามารถให้วุฒิอาสาฯ 
เข้าร่วมงานได้ อันเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายการท างานกับภาคีเพิ่มขึ้น 

๒.๒ การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ให้ยึดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยส่งเสริมให้วุฒิอาสาฯ 
เข้าไปมีส่วนร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น ซึ่งมีประเด็นใหม่ๆ เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมเพื่อ สร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่วุฒิอาสาฯ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็น การเพิ่มบทบาทของวุฒิอาสาฯ ได้
มากขึ้น 

๓. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจ าปี ๒๕๕๕ 
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๑. กรรมการและเหรัญญิก รายงานต่อที่ประชุมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง
งบการเงิน มูลนิธิพัฒนาไท ประจ าปี ๒๕๕๕ (๑ มกราคม – ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๕ ) โดย งบดุล   
ประกอบด้วย  สินทรัพย์  ทั้งสิ้น ๗๑ ,๔๔๐ ,๗๑๘ .๘๓  บาท  ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
๗๑,๓๖๕,๕๔๒.๘๒ บาท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวน ๒๘,๒๓๖,๖๖๐.๕๐ บาท 
เงินลงทุนชั่วคราว ๔๓ ,๑๒๘ ,๘๘๒ .๓๒ จ านวน บาท  และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  จ านวน 
๑,๐๙๒ ,๑๕๑ .๖๐ บาท  หน้ีสินและทุนสะสม  รวมทั้งสิ้น ๗๑ ,๔๔๐ ,๗๑๘ .๘๓ บาท ได้แก่  หนี้สิน
หมุนเวียน จ านวน ๑๓ ,๗๓๗  บาท  และ ทุนสะสม จ านวน ๗๑ ,๔๒๖ ,๙๘๑ .๘๓  บาท  ส าหรับ  
งบรายได้และคา่ใช้จ่าย มีรายรับทั้งสิ้น ๔,๙๐๐,๗๓๘.๔๒ บาท และมีรายจ่ายทั้งสิ้น ๗๕,๑๗๖.๐๑ บาท มี
รายรับสูงกว่ารายจ่าย จ านวน ๒,๕๓๕,๙๙๔.๒๖ บาท และขอเสนอ  บริษัท เอส บี ออดิติ้ง เซอร์วิส 
จ ากัด โดย นางสาวศรีพร  พุทธาวุฒิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๒๘๘๐  

http://brainbank.nesdb.go.th/


 ๖ 

ท าการตรวจสอบแ ละรับรองงบการเงินประจ าปี ๒๕๕๖  ให้กับมูลนิธิฯ ในอัตราค่าสอบบัญชี 
๑๒,๐๐๐ บาท 

๒. มติคณะกรรมการฯ  : รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจ าปี ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
และเห็นชอบให้จ้างบริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จ ากัด โดย นางสาวศรีพร พุทธาวุฒิไกร  ท าการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจ าปี ๒๕๕๖ ให้กับมูลนิธิฯ ในอัตราค่าสอบบัญชี ๑๒,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ ๙ การเงิน 

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุม เรื่องการขอปรับแก้ข้อบังคับใหม่ หมวด ๙ การเงิน  
ข้อ ๓๓ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน า
เงินของ มพท. ไปลงทุนในรูปแบบอื่นได้ โดยต้องเป็นรูปแบบที่ไม่เสี่ยง  

๒. ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าว โดยดูรูปแบบการบริหาร
ทางการเงินของมูลนิธิอื่นๆ และปรับให้เหมาะ สมกับสถานะทางการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท โดยมี
ข้อเสนอขอแก้ไขจาก  “เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิต้องน าไปไว้กับฝากธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ าประกัน แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร ” เป็น “เงินสด
ของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิต้องน าไปฝากกับธนา คารหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ า
ประกัน หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังค้ าประกัน ตามที่
คณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควรโดยมีมติเอกฉันท์” 

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :  

๒.๑ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินทุนของมูลนิธิฯ ให้หลากหลาย  จึง
เห็นควรแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ให้สามารถลงทุน ในพันธบัตรระยะยาว ของรัฐบาล ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ท าให้มูลนิธิมีรายได้เพิ่ม ขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

๒.๒ ตามข้อบังคับหมวด ๑๐ หน้า ๑๐ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
อย่างน้อย  ๓ ใน ๔ คือ คณะกรรมการ ต้อง เข้าร่วม ประชุม อย่างน้อย  ๙ ท่าน แต่ในวันนี้ มี
คณะกรรมการร่วมประชุม ๘ ท่าน จึงยังไม่สามารถแก้ไขข้อบังคับได้ 

๓. มติคณะกรรมการฯ  :  เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ และ ให้ฝ่ายเลขานุการน าวาระการ
แก้ไขข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาไท หมวดที่ ๙ การเงินน าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องอื่น ๆ  

๑. นายวิลาศ โลหิตกุล  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิก ครั้งที่ 11 (ICAAP11) ระหว่าง
วันที่   18 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือก



 ๗ 

บทคัดย่อที่น่าสนใจมาท าเสนอ ซึ่งสถานการณ์เรื่องโรคเอดส์เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ โดยการ
รณรงค์ให้ความรู้ และการป้องกันโรค หากคณะก รรมการท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแจ้งได้ที่เว็ปไซด์ของ ICAAP 

๒. มติคณะกรรมการฯ  :  รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

  นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ 
 นางสาวปราณี ขวัญเกิด   กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


