
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2550  
มูลนิธิพัฒนาไท 

 
วนัพฤหสับดทีี ่3 พฤษภาคม 2550  เวลา 09.30 น. 

หองประชมุเดช สนทิวงศ ชัน้ 3 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ

              

              

รายช่ือคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 11 ทาน 
1. นายอําพน  กิตติอําพน ประธานกรรมการ 
2. นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการ 
3. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ กรรมการ 
4. ภราดาประทีป   ม.โกมลมาศ กรรมการ 
 นางสาวไพลิน อนุราษฎร (แทน) 
5. นายพายัพ พยอมยนต กรรมการ 
6. นายทวี บุตรสุนทร กรรมการ 
7. นายวิบูลย เข็มเฉลิม กรรมการ 
8. ศาตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม กรรมการ 
 นางสาวราลิตย นาคแสง (แทน) 
9. นายไพโรจน  สุจินดา กรรมการ 
10. นายเตชพล  ฐิตยารักษ กรรมการและเหรัญญิก 
11. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ 

รายช่ือที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน  
1. ศาตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี 

รายช่ือที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน  
1. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

รายช่ือคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 3 ทาน  
1. นายโสภณ  สุภาพงษ 
2. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร 
3. นายมีชัย  วีระไวทยะ 
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รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางวัชรี สินธุวนิช  ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
2. ดร.สุทิน ล้ีปยะชาติ  กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง สศช. 
3. นางสาวธัญรส สงวนหงษ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 สศช. 
4. นางสาวอาทิสุดา ณ นคร  รักษาการเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว. สศช. 
5. นายณฐพงศ วรรณรัตน  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 สศช. 
6. นายสุพัฒน เมธีวรพจน  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 สศช. 
7. นางสาวสุวรรณา ดอกกะฐินสด  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
8. นายสบาย สายจันดา  เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 
9. นางสาวณัฐธิดา ทองไว  เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 
10. นางสาวปราณี ขวัญเกิด  เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 

 

เปดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน (นายอําพน  กิตติอําพน) กลาวขอบคุณท่ีคณะกรรมการทุกทานใหความ

ไววางใจเลือกทานมาเปนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ซึ่งในฐานะท่ีเปนเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวย จะใหการสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาไทใหสามารถดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคท่ีจัดตั้งข้ึน และจะทําหนาท่ีในฐานะประธานกรรมการอยางเต็มท่ี สําหรับการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ในระยะตอไปนั้นประธานฯ เห็นควรใหมีการประชุมมากข้ึน เพ่ือจะไดนําเสนอ
เร่ืองพิจารณาตางๆ หารือความกาวหนาของมูลนิธิ ตามท่ีท่ีปรึกษาและคณะกรรมการฯ ไดวางแนวทางไว 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท คร้ังท่ี 1/2549  

ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท คร้ังท่ี 
1/2549 วันพฤหัสบดีท่ี 14 ธันวาคม 2549  เวลา 09.30 น.หองประชุมสุนทร หงสลดารมภ ช้ัน 3 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) และเวียนใหกรรมการทุกทาน
รับรองเรียบรอยแลว โดยกรรมการขอใหแกไขการใช “%”เปน “รอยละ” ในรายงานการประชุม ซึ่ง 
ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการแกไขแลว และการประชุมคร้ังนี้จึงเสนอมาใหท่ีประชุมไดรับทราบอีกคร้ังหนึ่ง 

ความเห็นของท่ีประชุม :  

1. ประธานฯ ไดช้ีแจงในเร่ืองการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการลงทุนขนาดใหญ และ
การสรางภูมิคุมกันใหกับระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานสังคมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมนั้น 
สศช. ไดทําการวิเคราะหและเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปแลว
และประธานฯ รับท่ีจะนําความกาวหนามาแจงใหคณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดรับทราบตอไป 
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2. ในการประชุมคร้ังตอไปประธานฯ จะนําเสนอความกาวหนาของยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ซึ่งเปน
โครงการท่ี สศช. ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีไปแลว โดยเนนกระบวนการท่ีจะปรับบทบาทของ
ผูวาราชการจังหวัดใหลงไปมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาความยากจน
ในพ้ืนท่ีโดยเช่ือมโยงกับองคการบริหารสวนทองถ่ิน เพ่ือขอขอคิดเห็นจากคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท คร้ังท่ี 1/2549 วันพฤหัสบดีท่ี 
14 ธันวาคม 2549 และรับทราบการรายงานความกาวหนาในเร่ืองการใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการลงทุนขนาดใหญ และยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 :  ผลการจดทะเบียนแกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท และเปลี่ยนแปลงกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไท 

ฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท
และนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครไดจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหมท้ังชุด  
เรียบรอยแลว ดังนี้ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
1. ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ   วะสี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
2. นายสุเมธ   ตันติเวชกุล  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

1. นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการ 
2. นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการ 
3. นายโสภณ  สุภาพงษ กรรมการ 
4. นายชาติชาย  ณ เชียงใหม กรรมการ 
5. นายทวี   บุตรสุนทร กรรมการ 
6. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร กรรมการ 
7. นายประทีป   ม.โกมลมาศ กรรมการ 
8. นายมีชัย   วีระไวทยะ กรรมการ 
9. นายวิบูลย   เข็มเฉลิม กรรมการ 
10. นายพายัพ    พยอมยนต กรรมการ 
11. นายธรรมรักษ  การพิศิษฎ กรรมการ 
12. นายไพโรจน สุจินดา กรรมการ 
13. นายเตชพล ฐิตยารักษ กรรมการและเหรัญญิก 
14. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ 

มีผลตั้งแตวันท่ี 19 เมษายน 2550 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 : ความกาวหนาการดําเนินงานระยะ 3 เดือน 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวาคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2550 (มกราคม-ธันวาคม 2550)จํานวน 5,444,376 บาท เพ่ือ
ดําเนินการใน 5 ภารกิจดังนี้ 

1. งานธนาคารสมอง 
2. งานโครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ 
3. งานขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
4. งานโครงการขับเคล่ือนพลังความเขมแข็งทางสังคม 
5. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 

สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณในรอบ 3 เดือน ท่ีผานมาตั้งแต 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2550 สามารถดําเนินงานตามภารกิจตางๆท่ีกําหนดไว โดยเบิกจายงบประมาณไปท้ังส้ินจํานวน 
811,012.08 บาท คิดเปนรอยละ  14.89 ของยอดงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 

ความเห็นของท่ีประชุม :  

1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง และงานธนาคารสมอง  
1.1 เมื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได

นําเสนอเพ่ือพิจารณาในวันนี้แลว มูลนิธิพัฒนาไทควรจะไดรับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาโดยผาน สศช. ไมนอยกวาปละ 50 ลานบาท โดย
เฉพาะงานธนาคารสมองซึ่งวุฒิอาสาเปนผูท่ีเสียสละอยูแลว มูลนิธิจะตองอํานวย
ความสะดวกทางดานความปลอดภัยในการเดินทางลงพ้ืนท่ีตางๆ คาใชจายในการ
เดินทาง คาท่ีพัก และเมื่อวุฒิอาสาไดลงไปเช่ือมโยงกับปราชญชาวบานในพ้ืนท่ี
แลวพบวา มีการทําวิจัยในระดับชุมชนท่ีเปนประโยชน แตยังไมถูกเช่ือมโยงกับ 
สศช. ทางมูลนิธิฯ โดยสถาบันฯ ท่ีตั้งข้ึนใหมจะเปนกลไกสนับสนุนใหภูมิปญญา
ของชาวบานและชุมชนสามารถดําเนินการไดจริงซึ่ งคาดวาจะผลักดันให
ดําเนินการไดในป 2551 

1.2 ควรเนนการทําตลาดเขาสูกลุมเปาหมายโดยตรงเพ่ือเพ่ิมจํานวนวุฒิอาสาท่ีมี
คุณภาพท่ีมีความรูถึงการนําความรูไปทําจริง ทําอยางไรและทําวิธีไหนใหเขา
มารวมกันทํางานโดยอาจทําหนังสือเชิญตัวบุคคลไปถึงกรรมการมหาวิทยาลัยและ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ท่ีจะมีการเกษียณอายุ 

1.3 ควรมีการออกแบบระบบการทํางานรวมกันระหวางวุฒิอาสาท่ีจะไปทํางานรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศซึ่งใครเกงดานใดสามารถเขารวมงานกับ
มหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆ ได จะทําใหวุฒิอาสาเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
ได และในการปฏิบัติงานจริงอาจใชงบประมาณท่ีทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนอีก
ทางหนึ่ง 
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1.4 การสนับสนุนใหวุฒิอาสามีทักษะในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการประชุมให
เกิดการคิดรวมกัน(Facilitator) ซึ่งจะเปนทักษะเสริมจากความเช่ียวชาญเฉพาะ
สวนท่ีวุฒิอาสามีอยูดั่ง เดิมแลว ประโยชนจะชวยใหการท่ีวุฒิอาสาไปรวม
กระบวนการทําแผนชุมชนในพ้ืนท่ีจะไดสรางสรรคกระบวนการเรียนรูท่ีจะทําแผน
ชุมชนรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดใหมีการประชุม
แลกเปล่ียนความรูและแสวงหาบทบาทของธนาคารสมองวาจะมีแนวทางอยางไร 

2. การสรางเครือขายกับชุมชนทองถ่ินและชาวบาน 
ท่ีประชุมสนับสนุนใหมีการจัดเวทีปรึกษาหารือกันเดือนละคร้ังในเร่ืองการรายงาน

สถานการณท่ัวไปเกี่ยวกับการขับเคล่ือนชุมชนตางๆ การนํารูปแบบความสําเร็จในการ
ดําเนินการในระดับชุมชนทองถ่ินมาแลกเปล่ียนกัน เสนอโดยปราชญชาวบานหรือตัวแทน
ชุมชนทองถ่ิน โดยมีเลขาธิการ สศช. เขารวมในเวทีดวย เหมือนกับเมื่อในอดีตชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 มีการจัดเวทีประชาคมแผน 8 อยางตอเนื่องท่ี สศช. การจัดประชุม
ดังกลาวสามารถจัดเปนเวทีเปดจัดท่ี สศช. ช้ัน 6 และมีฝายเลขานุการจดรายงานการประชุม 
เจาหนาท่ี สศช.ท่ีสนใจเขารวมรับฟงได เพ่ือจะไดเรียนรูรวมกันวาชุมชนและเครือขายเปน
อยางไร เขาทําอะไรกันบาง และดําเนินการดังกลาวจะทําใหเครือขายการทํางานของ สศช. มี
ความสมบูรณ เพ่ิมข้ึนกับการท่ีมีเครือขายกับหนวยราชการ และภาคธุรกิจเอกชนท่ีทํางาน
ประสานงานกันดีอยูแลว 

มติท่ีประชุม :  

1. รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานระยะ 3 เดือนของมูลนิธิพัฒนาไท 

2. ประธานฯ รับท่ีจะนําเสนอแนวทางเสริมสรางระบบบริหารจัดการท่ีจะเอื้อใหวุฒิอาสาไดปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มศักยภาพตามความเห็นของท่ีประชุม โดยจะนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 

3. ประธานฯ รับท่ีจะจัดเวทีเพ่ือใหเครือขายระดับชุมชนทองถ่ินไดมานําเสนอผลงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกันและกันท่ีช้ัน 6 สศช. ในรูปแบบการเสวนาประชาคมท่ีมี 
วาระประจําและตอเนื่อง 

4. ใหเลขาธิการมูลนิธิฯ รับความเห็นของท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตามกจิกรรม
ของมูลนิธิตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 : รับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

เหรัญญิกมูลนิธิฯ ไดรายงานงบการเงินของมูลนิธิพัฒนาไทตอท่ีประชุมดังนี้ 
1. มูลนิธิพัฒนาไท ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2549 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2549 ใหวาจาง บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอรวิส จํากัด โดย นางสาวศรีพร  พุทธาวุฒิไกร 
ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 2880 ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจําป 2549 
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2. ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 มูลนิธิพัฒนาไท มีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน  46,676,426.84 บาท 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบบัญชีและใหการรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจําป 2549 
(ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1   งบดุล 
2.2.1 สินทรัพยรวมท้ังส้ิน 47,624,565.31 บาท ไดแก 
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 46,515,739.99 บาท ประกอบดวย 
เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 46,515,739.99 บาท แบงเปน 4 รายการ 
1)  มูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 42,594,666.91 บาท 

- เงินฝากประจํา 3 เดือน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน  22,094,492.99 บาท 
- เงินฝากประจํา 24 เดือน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน  20,200,000.00  บาท 
- เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน    293,865.81 บาท 
- เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน   2,990.77 บาท 
- เงินสดยอย 3,317.34 บาท 

2)  งานธนาคารสมอง 2,922,698.34 บาท 
- เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว  จํานวน 2,890,572.08 บาท 
- เงินฝากสหกรณออมทรัพย สศช. จํานวน 32,126.26 บาท 

3)  งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1,441,854.74 บาท     
- เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จํานวน 1,441,854.74 บาท 

4) งานโครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ 556,520 บาท 
-  เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว 556,520 บาท 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 96,225.32 บาท ประกอบดวย 
- เคร่ืองใชสํานักงาน จํานวน 2,128,707.70 บาท 
- หักคาเส่ือมราคาสะสม จํานวน (2,032,482.38) บาท 

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

 
2.1.2  หนี้สินและทุนสะสม รวมท้ังส้ิน 47,624,565.31 บาท ไดแก 

หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 22,637.06 บาท ประกอบดวย 
- คาใชจายคางจาย จํานวน 22,637.06 บาท 

ทุนสะสม จํานวน 47,601,928.25 บาท 
 ทุนในการจัดตั้ง จํานวน 20,200,000 บาท ประกอบดวย  

- เงินงบประมาณ จํานวน 20,000,000 บาท 
- เงินบริจาคจากมูลนิธิสุริยานุวัตร จํานวน 200,000 บาท 
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 ทุนสะสมยกมาจากปกอน 26,443,534,10 บาท 
ทุนสะสม บวก รายไดสูงกวาคาใชจาย จํานวน 958,394.15 บาท 
(26,443,534.10 บาท + 958,394.15 บาท) 
= 27,401,928.25 บาท 

2.2  งบรายไดและคาใชจาย 
รายได 
2.2.1 มีรายรับเปนเงินท้ังส้ิน 4,903,790.87 บาท ประกอบดวย 

-  เงินรับบริจาค จํานวน 94,900 บาท 
-  เงินสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 3,445,500 บาท 
-  ดอกเบ้ียรับ จํานวน 1,360,220.59 บาท 
-  เงินสนับสนุนคาสาธารณูปโภค จํานวน 3,164 บาท 
-  รายไดอื่น 6.28 บาท  

คาใชจาย 
2.2.2  มีรายจายเปนเงินท้ังส้ิน จํานวน 3,945,396.72 บาท ประกอบดวย 

-  คาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 845,960.23 บาท 
-  คาใชจายโครงการขับเคล่ือนพลังความเขมแข็งทางสังคม 36,030.98 บาท 
-  คาใชจายงานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 34,658.52 บาท 
-  คาใชจายงานธนาคารสมอง จํานวน 225,266.99 บาท 
-  คาใชจายโครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหารและโภชนาการ 
  จํานวน 2,803,480 บาท 

สรุปมูลนิธิพัฒนาไท มีรายไดรวม จํานวน 4,903,790.87 บาท และมีคาใชจายรวม
จํานวน 3,945,396.72 บาท ฉะนั้นมูลนิธิพัฒนาไทมีรายไดสูงกวาคาใชจายจํานวน 958,394.15 บาท 
ฝายเลขานุการเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาดังตอไปนี้ 

1. ใหการรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจําป 2549  
(รอบบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549) 

2. อนุมัติใหบริษัท เอส บี ออติดติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของมูลนิธิในรอบบัญชี  
ป 2550 ตอไป 

ความเห็นของท่ีประชุม :  

1. ในการขออนุมัติจางบริษัทตรวจสอบบัญชี ควรตองระบุรายละเอียด ช่ือบริษัท ช่ือผูทํา
การตรวจสอบบัญชี เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต และจํานวนเงินท่ีตองจาย หากวา
ตรวจสอบใหฟรี ตองระบุวาฟรีใหชัดเจน 
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2. ใหฝายเลขานุการฯ ไปตรวจสอบขอบังคับของมูลนิธิฯ วาการนําเงินไปฝากสหกรณ 
ออมทรัพย สศช. วาท่ีรัฐบาลไมค้ําประกันเงินฝากสอดคลองกับขอบังคับระเบียบ
การเงินของมูลนิธิฯ หรือไม 

มติท่ีประชุม :  
1. ใหการรับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549  

รอบบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549  

2. อนุมัติใหวาจาง บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอรวิส จํากัด โดย นางสาวศรีพร  พุทธาวุฒิไกร 
เปนผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 2880 ในวงเงินคาจางจํานวน 8,000 บาท(แปดพัน
บาทถวน) 

3. รับความเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 : การแกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไทเพ่ือใหสอดรับกับการจัดตั้งสถาบัน 
  ภายใตมูลนิธิพัฒนาไท 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดนําเสนอใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนา
ไท ไดมีมติเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2549 ใหทําการศึกษาการจัดตั้ง “สถาบันทางวิชาการ” เพื่อ
ทํางานศึกษาวิจัยหรือการพัฒนานโยบายสาธารณะรวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงใครขอเสนอการปรับเปล่ียนวัตถุประสงค อํานาจหนาที่คณะกรรมการและขอบังคับ
ดานการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท เพ่ือใหสอดรับกับการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในอนาคตภายใตมูลนิธิพัฒนาไท
ดังตอไปนี้ 
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ขอบังคับเดิม แกไขใหม 

ขอ 4. วัตถุประสงคของมูลนิธินี้ คือ 

4.1 เพ่ือทําหนาท่ีศึกษาวิจัย วางแผนและ
สนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชนและสังคมใน
ลักษณะท่ี เปนองค รวมแบบบูรณาการ เ พ่ือ
สนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีเนนใหคนเปน
ศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา และ
สนับสนุนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.2 เ พ่ือสนับสนุนสง เสริมการศึกษา 
วิ เคราะห วิจัย ฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
และความรวมมือกับตางประเทศทุกสาขา 

 

4.3 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการวางแผนทุก
สาขา การแปลงแผนสูภาคปฏิบัติ การกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาค และการติดตามประเมินผล 

 
 
4.4 เพ่ือสนับสนุนการสงเสริมการพัฒนา

ระบบขอมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และคอมพิวเตอร 
เพ่ือการวางแผนในทุกสาขา 

 

4.5 เปนศูนยกลางท่ีใหการสนับสนุนและ
หรือรับการสนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจเอกชน องคกรเอกชน ประชาชน องคการ
สาธารณประโยชน องคการระหวางประเทศ ใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและความรวมมือ
กับตางประเทศทุกสาขา 

ขอ 4. วัตถุประสงคของมูลนิธินี้ คือ 
4.1 เพ่ือทําหนาท่ีศึกษาวิจัย วางแผน

และสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคมใน
ลักษณะท่ี เปนองค รวมแบบบูรณาการ เ พ่ือ
สนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีเนนใหคนเปน
ศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนาและ
สนับสนุนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.2 เพ่ือสนับสนุนส งเสริมการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย ฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร องคความรู 
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ความรวมมือกับ
ตางประเทศทุกสาขา และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.3 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการวางแผน
ทุกสาขา การแปลงแผนสูภาคปฏิบัติ การกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาคและทองถ่ิน การติดตาม
ประเมินผลและการประยุกต ใชป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ 

4.4 เ พ่ือสนับสนุนการส ง เส ริมการ
พัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร เพ่ือการวางแผนทุกสาขารวมท้ังเพ่ือ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติในทุกระดับ 

4.5 ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม วิจัย 
และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของกันและตอเนื่องกับการ
ดําเนินการ ตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 และ  
ขอ 4.4 
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4.6 เพ่ือดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน 
ห รือร วมมือกับองคการการกุ ศลอื่ นๆ เ พ่ื อ
สาธารณประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง
แตประการใด 
 

4.6 เปนศูนยกลางเพ่ือใหการสนับสนุน
และใหทุนในการพัฒนาและการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหรือรับการสนับสนุนจาก
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคกร
ประชาชน องคการสาธารณประโยชน สถาบันทาง
ศาสนา องคการระหวางประเทศ ในเ ร่ือง ท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชา
สังคม การพัฒนาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมใน
การพัฒนา การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ความรวมมอื
กับตางประเทศทุกสาขาและการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุก
ระดับ 

4.7 เพ่ือดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน 
หรือร วมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ เ พ่ือ
สาธารณประโยชน 

4.8 ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง
แตประการใด 

หมวดท่ี 6 
อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิ 

ขอบังคับเดิม แกไขใหม 
ขอ 16. คณะกรรมการของมูลนิธิมีอํานาจหนาท่ี

ในการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงคของ
มูลนิธิ และภายใตขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจหนาท่ีตาง  ๆ
ดังตอไปนี้ 

16.1 กําหนดนโยบายของมูลนิธิ และ
ดําเนินงานตามนโยบายนั้น 

16.2 ควบคุมการเงิน และทรัพย สิน
ตางๆ ของมูลนิธิ 

16.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน 
และบัญชีงบดุลรายได รายจายตอกระทรวงมหาดไทย 

16.4 ดําเนินการให เปนไปตามมติ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงคของ
ขอบังคับนี้ 

ขอ 16. คณะกรรมการของมูลนิธิมีอํานาจหนาท่ี
ในการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงคของ
มูลนิธิ และภายใตขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจหนาท่ีตาง  ๆ
ดังตอไปนี้ 

16.1 กําหนดนโยบายของมูลนิธิ และ
ดําเนินงานตามนโยบายนั้น 

16.2 ควบคุมการเงิน และทรัพย สิน
ตางๆ ของมูลนิธิ 

16.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน 
และบัญชีงบดุลรายได รายจายตอกระทรวงมหาดไทย 

16.4 ดําเนินการใหเปนไปตามมติ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงคของ
ขอบังคับนี้ 
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16.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของมูลนิธิ 

16.6 แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการ
ข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือดําเนินการเฉพาะ
อยางของมูลนิธิ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
มูลนิธิ 

16.7 เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลท่ีทํา
ประโยชน ให มู ลนิ ธิ เป นพิ เศษเป นกรรมการ
กิตติมศักดิ์ 

16.8 เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภ
มูลนิธิ 

16.9 เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการมูลนิธิ 

16.10 แตงตั้ งหรือถอดถอนเจาหนาท่ี
ประจําของมูลนิธิ หรือลูกจางของมูลนิธิ มติให
ดําเนินการตามขอ 16.7,16.8, และ 16.9 ตอง
เปนมติเสียงขางมากของท่ีประชุมและท่ีปรึกษา 
ตามขอ 16.9 ยอมเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
มูลนิธิท่ีเชิญเทานั้น 

 

16.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของมูลนิธิ 

16.6 แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการ
ข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือดําเนินการเฉพาะ
อยางของมูลนิธิ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
มูลนิธิ 

16.7 เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลท่ีทํา
ประโยชน ให มู ลนิ ธิ เปนพิ เศษเปนกรรมการ
กิตติมศักดิ์ 

16.8 เชิญผูทรงเกียรติเปนผูอุปถัมภ
มูลนิธิ 

16.9 เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการมูลนิธิ 

16.10 แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาท่ี
ประจําของมูลนิธิ หรือลูกจางของมูลนิธิ มติให
ดําเนินการตามขอ 16.7,16.8, และ 16.9 ตอง
เปนมติเสียงขางมากของท่ีประชุมและท่ีปรึกษา
ตามขอ 16.9 ยอมเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
มูลนิธิท่ีเชิญเทานั้น 

16.11 จัดตั้งสถาบันว ิจ ัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
สถาบันพัฒนา บริหารจัดการความรูและทักษะท่ี
เกี่ยวของกับการสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชน
และสังคมในลักษณะท่ีเปนองครวมแบบบูรณาการ 
หรือเปนสถาบันท่ีสงเสริมสนับสนุนแนวคิดและ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาประชาสังคม 
การพัฒนาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาและการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง 
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เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแกไขขอบังคับในสวนของการ
ปรับเปล่ียนวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการและขอบังคับดานการเงินตามท่ีไดนําเสนอ ซึ่งท่ี
ประชุมไดมีความเห็นดังตอไปนี้ 

 

ความเห็นของท่ีประชุม :  
 

1. ขอ 4.5 สวนท่ีแกไขใหมมีความเห็นวาสถาบันท่ีจะจัดตั้งจะเปนนิติบุคคลหรือไม เพราะ
ถาไมเปนอยูใตมูลนิธิจะไปทําสัญญารับงานไมได ยกตัวอยางศูนยอนุรักษพลังงานไมเปน
นิติบุคคลอยูภายใตกระทรวงพลังงานจะไปรับงานไมได ในขณะท่ี TDRI อยูใตมูลนิธิแต
สามารถรับงานไดในการทํางานวิจัย เปนตน   

 

2. เร่ืองการเสียภาษี ตองมีการเตรียมการในการขอยกเวนภาษี เนื่องจากเปนสถาบันท่ีไมได
แสวงหากําไร ตองดูขอยกเวนตรงนี้ ไมเชนนั้นก็จะมีปญหาตามมาวาในตัวมูลนิธิไมตอง
เสียภาษี แตในตัวสถาบันเมื่อไปรับงานตองเสียภาษีขอใหพิจารณาในประเด็นนี้จาก
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังวามีแนวทางในเร่ืองนี้อยางไรท้ังภาษีมูลคาเพ่ิม
และภาษีเงินไดนิติบุคคล  

 

3. การทํานิติกรรมทุกอยางตองทําภายใตมูลนิธิ สัญญาผูกพันตางๆ ตองวางไวท่ีตัวมูลนิธิ
ใหครอบคลุมเสียกอน การทํานิติกรรมตางๆ ทางประธานมูลนิธิมอบอํานาจใหทานใด
ทานหนึ่งท่ีดูแลสถาบันไปดําเนินการภายใตขอบังคับของมูลนิธิ 

 

มติท่ีประชุม : 1. เห็นชอบการปรับเปล่ียนวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการและขอบังคับ 
ดานการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 

 
2 ใหเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไทไปดําเนินการยื่นแกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไทเพ่ือให

สอดรับกับการจัดตั้งสถาบัน และใหนําความเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ระเบียบวาระท่ี 3.3 : การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เสนอตอท่ีประชุมวา สศช. ไดจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท 
มาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สูการปฏิบัติ และมีการดําเนินการท่ีตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และ 10 

2. ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 สศช. ไดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
มี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนประธานอนุกรรมการ โดยท่ีคณะอนุกรรมการชุดดังกลาวจะครบอายุ
ในปงบประมาณ 2550 นี้ และจากการปรึกษาหารือเบ้ืองตนไดขอสรุปวาควรจะทําใหเกิดสถาบันขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถดําเนินการตอไปในระยะยาว และมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการไดแก  

2.1 การทําวิจัยและพัฒนาโดยการนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลหรือ
ศึกษารูปแบบท่ีชาวบานทําหรือองคกรเอกชนทําหรือแมกระท่ังองคการหรือนโยบายรัฐบาลท่ีทําอยูแลว
เพ่ือคนหาวาอะไรเปนหัวใจท่ีทําใหเกิดความเขาใจและนําสูการปฏิบัติ 

2.2 การสรางเครือขายและกระบวนการในการขับเคล่ือนเพ่ือใหเช่ือมโยงกับทุกภาค
สวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณประโยชนและชุมชนตางๆ ท่ีเปนหัวใจหลักในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตอไปและดําเนินการอยางตอเนื่อง  

2.3 การดูแลในเร่ืองการบริหารจัดการสนับสนุนใหมีเวทีตางๆ ในการแลกเปล่ียน
เรียนรูกันเพ่ือใหงานเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเดินหนาตอไป 

3. ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เปนตนไปจึงเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตมูลนิธิพัฒนาไท 

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของสถาบันดังตอไปนี้ 

1) วัตถุประสงคของสถาบัน 

 ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางประสานงานและเช่ือมโยงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ทุกภาคสวนของประเทศ ตลอดจนเผยแพรองคความรูและประชาสัมพันธใหภาคสวนตางๆ เขาใจหลัก
ปรัชญาฯ เห็นคุณคาและนอมนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ทําหนาท่ีขับเคล่ือนฯ ในลักษณะของภาคีแหงความรวมมือ เกื้อหนุนการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของภาคีและองคกรจากทุกภาคสวน ท้ังในมิติการเปนผูใหและผูรับ 

 สนับสนุนการทํางานของ สศช. ในการขับเคล่ือนฯ และแปลงแผนพัฒนาฯ ตลอดจน
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ศึกษาวิจัย จัดหลักสูตรและฝกอบรม สนับสนุนและสงเสริมภารกิจการขับเคล่ือนฯ 
อื่นๆ ท่ีกอใหเกิดการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในทุกระดับ ท้ังนี้ โดยคํานึงวาจะ
ไมทํางานซ้ําซอนกับองคกรอื่นท่ีทํางานทางดานการศึกษา วิจัยและฝกอบรมอยูแลวเปนอยางดี 

2) เปาหมายการดําเนินงาน 

 คนไทยระดับตางๆ ตั้งแตประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา ผูประกอบการ พนักงาน 
เจาหนาท่ีรัฐ นักวิชาการ ผูนําชุมชน ผูบริหาร มีจิตสํานึก คานิยม และกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตท่ีอยู
บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สังคมไทย เปนสังคมท่ีมีเครือขายการเรียนรูและความรวมมือในภาคสวนตางๆ ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ระบบและโครงสรางของการพัฒนาประเทศ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความเห็นของท่ีประชุม :  
1. การประชุมเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2549 กรรมการมูลนิธิฯ ไดพิจารณาในท่ีประชุมและ

มีวิสัยทัศนในการเสนอแนะใหจัดตั้งสถาบันฯ ภายใตมูลนิธิพัฒนาไท เพราะฉะนั้นเมื่อ
พูดถึงความเปนมาตองอางมติท่ีประชุมกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เพ่ือเปนการใหเกียรติ
กับกรรมการมูลนิธิซึ่งเปนคนเสนอ และถือเปนการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมกรรมการ
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2549 ฉะนั้นการตั้งเร่ืองควรเปนผลงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาไท รวมกับ สศช. 

2. ในเร่ืองเกี่ยวกับทางดานการเงิน เมื่อไดมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว และนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันไดใหการสนับสนุน
ในเร่ืองนี้อยูในระดับท่ีสูง นายกรัฐมนตรีสามารถท่ีจะจัดงบกลางสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ เพ่ือใชในเร่ืองการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล 

มติท่ีประชุม :  

1. ท่ีประชุมใหการอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของสถาบันฯ ตามท่ีเสนอ 

2. มอบหมายประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท พิจารณาสาระสําคัญของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชนโครงสรางสถาบันฯ บุคลากรและ
งบประมาณของสถาบันฯ โดยใหพิจารณาความเห็นของท่ีประชุมประกอบดวย 

ระเบียบวาระท่ี 4 : การสรางสรรคเครือขายชุมชนเขมแข็ง 

1. เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท นําเสนอตอคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ถึงการท่ีไดหารือ
กับ ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ผูแทนจากมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ วิทยาลัยการจัดการทาง
สังคม สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2550 เพ่ือท่ีจะสรางความรวมมือระหวาง
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หนวยงานท่ีดําเนินการดานชุมชนเขมแข็ง ใหมีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะเครือขายองคกรใหการ
สนับสนุนชุมชนเขมแข็ง รวมท้ังใหการสนับสนุนและพัฒนาองคความรูชุมชนเขมแข็งในระดับพ้ืนท่ีใหมี
ความลึกในระดับท่ีจะใชเปนบทเรียนใหกับชุมชนท่ีออนแอได ไมวาชุมชนดังกลาวจะมีแหลงท่ีมาของ
ความเขมแข็งของชุมชนจากดานใดก็ตามเชน ปจจัยเงินทุน ปจจัยมนุษย ความรู ทุนทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมประเพณี 

2. เปาหมายการดําเนินการจําเปนจะตองมาพิจารณากันอีกคร้ังวาจะมีการดําเนินการ 
ทุกจังหวัดหรือไม จะทําชุดความรูอะไรบางดวย โดยวิธีการจัดประชุมรวมกันกับหนวยงานท่ีสนใจรวมท้ัง
ภาคเอกชนหรือภาคสถาบันการศึกษาตาง ๆ  เพ่ือท่ีจะกําหนดรายละเอียดรวมกันวาชุมชนเขมแข็งใน
ระดับใด ดวยคําจํากัดความอะไรท่ีเราจะเอามาเขาสูระบบการทํา Mapping และ ตองมีการพูดคุยกันตรง
นี้ใหมีความชัดเจนระหวางเครือขายสถาบันการศึกษา หนวยงาน ภาคธุรกิจเอกชน หรือองคกร
สาธารณประโยชนตางๆ อาจจะแบงงานกันแบงพ้ืนท่ีกันเพ่ือท่ีจะชวยกัน โดยอาจจะใหทางมูลนธิิพัฒนาไท
หรือสภาพัฒนฯ นี้เปนตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหนวยงานตาง ๆ และการจัดเวทีเรียนรูรวมกันหรืออาจจะ
สลับกันเปนเจาภาพก็ได 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
3.1 ประเทศไทยจะมีเครือขายองคกรท่ีใหการสนับสนุนชุมชนเขมแข็งอยางเปน

รูปธรรม มีการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองชุมชนเขมแข็งอยางตอเนื่อง 
3.2 มีองคความรูในเชิงลึกในเร่ืองชุมชนเขมแข็งกระจายไปตามภูมิสังคมอยาง

หลากหลาย มีความทันสมัยโดย รัฐบาล หนวยงาน องคกรชุมชน ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนนําไปใช
ประโยชนในการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเพ่ิมจํานวนมากข้ึนได 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ขอใหท่ีประชุมไดอภิปรายใหแนวทางท่ีจะทําให “การ
สรางสรรคเครือขายชุมชนเขมแข็ง” สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 

ความเห็นของท่ีประชุม :  

1. เร่ืองชุมชนเขมแข็ง มีการดําเนินการมานานจนเกิดความมั่นใจวาถาชุมชนเขมแข็งจะสามารถ
แกปญหา ท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชนสังคม สุขภาพ และส่ิงแวดลอม พรอมกันได
หมด แตอยูท่ีวาจะทํางานอยางไรใหมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งหมายถึงไมใชมีเพียงความคิดท่ีจะ
ทําส่ิงนั้น ส่ิงนี้ (Conception) แตควรจะมีศูนยกลางท่ีจะประเมินขอมูลท้ังประเทศวา ชุมชนใด
เขมแข็งในเร่ืองอะไร และเขมแข็งขนาดไหน และเมื่อมีการประชุมแตละคร้ังจะมีของใหม  ๆ 
เปนสถานภาพในเร่ืองชุมชนเขมแข็งเห็นถึงความกาวหนาท่ีเกิดข้ึน เจาภาพหลักนาจะเปน
มูลนิธิพัฒนาไทกับ สศช. และเชิญกระทรวงสาธารณสุข หรือมหาวิทยาลัยเขามารวมดวย  
เพ่ือจะไดชวยกันประเมินชุมชนเขมแข็งในจังหวัดตาง  ๆตามการแบงความรับผิดชอบ 

2. หากนําแนวคดิท่ีวา ความไวเนื้อเช่ือใจในระดับชุมชน (Thrust) จะเกดิข้ึนไดก็ตอเมื่อใน
ชุมชนมีความเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกัน มีความประพฤตปิฏิบัติโดยมีคุณธรรม (Integrity) 
ประกอบกับมีความสามารถในการชวยเหลือเกื้อกูลกันเอง (Competency) ไปเทียบเคียง
กับสภาพการณจริงของชุมชน จะเปนอกีแนวทางหนึ่งในการไปประเมินชุมชนเข็มแข็ง 
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มติท่ีประชุม :  
1. ท่ีประชุมใหการสนับสนุน การจัดทําขอมูลชุมชนเขมแข็งอยางมคีุณภาพ เพ่ือท่ีจะประเมิน

สถานภาพของชุมชนเขมแข็งวามีความเขมแข็งทางดานใดและมีความเขมแข็งระดับใด โดยมูลนิธิพัฒนาไท
รวมกับ สศช. เปนเจาภาพในการประสานหนวยงาน สถาบันการศึกษาท่ีเกีย่วของ และวุฒิอาสาเพ่ือ
มารวมดําเนินการ 

2. ใหทําการพัฒนาโครงการสรางสรรคเครือขายชุมชนเขมแข็ง ใหมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน 
โดยนําความเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาประกอบดวย 
 
ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 
  

 (นางสาวปราณี  ขวัญเกดิ) (นายสุขเกษม  วงศสุบรรณ) 
     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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