
รายงานการประชุม 
การประชมุคณะกรรมการมลูนิธิพัฒนาไท คร้ังท่ี 2/2551  

วันศุกรท่ี 26 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุเดช สนิทวงศ ช้ัน 3 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

              

              

รายช่ือคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 8 ทาน 
1. นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการ 
2. ภราดาประทีป   ม โกมลมาศ กรรมการ 
3. นายพายัพ  พยอมยนต กรรมการ 
4. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร กรรมการ 
5. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ กรรมการ 
6. นายไพโรจน สุจินดา กรรมการ 
7. นายเตชพล ฐิตยารักษ กรรมการและเหรัญญิก 
8. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ 

รายช่ือท่ีปรึกษาคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน  
1. ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 6 ทาน  
1. นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการ 
2. นายโสภณ สุภาพงษ กรรมการ 
3. นายวิบูลย เข็มเฉลิม กรรมการ 
4. ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม กรรมการ 
5. นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการ 
6. นายทวี บุตรสุนทร กรรมการ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. ดร.บุญญรักษ นิงสานนท เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา

  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นางวัชรี สินธุวนิช ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
3. นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม 
4. นายไพโรจน โพธิวงศ ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ 
5. ดร.สุทิน ลี้ปยะชาติ    ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สศช. 
6. นางสาวพุทธิดา เชี่ยวชาญพานิชย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7  สศช. 
7. นางสาวอาทิสุดา ณ นคร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว. สศช. 
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8. นายพรหมรัตน สิมะกุลธร  เจาหนาที่ประสานงานโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. นายสบาย สายจันดา เจาหนาที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 
10. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจาหนาที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
11. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท 

 

เปดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
รองประธานฯ(นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช) ไดแจงตอที่ประชุมวาประธานกรรมการมูลนิธิ

พัฒนาไท(นายอําพน กิตติอําพน)มีภารกิจติดประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ จึงไดมอบหมายให  
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมแทน 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจําป 2551 มลูนิธิพัฒนาไท 
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2551 วันพุธที่ 28 

พฤษภาคม 2551ณ หองประชุมเดช สนิทวงศ ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ(สศช.) และเวียนใหกรรมการทุกทานรับรองเรียบรอยแลว โดยกรรมการขอใหแกไขเพ่ิมเติม 
วาระที่ 4.2 หนา 4 ขอ 4 คําวา “ปละครั้ง” ใหแกไขเปน “อยางนอยปละครั้ง” จึงเรียนมาเพื่อให
คณะกรรมการใหการรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีขอแกไขดังกลาวแลว 
 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
การติดตามความกาวหนาตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2551 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 

เลขาธิการมูลนิ ธิพัฒนาไท (นายสุขเกษม วงศ สุบรรณ) ไดรายงานความกาวหนา 
การดําเนินงานตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2551 วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ดังตอไปนี ้

3.1 ที่ประชุมอนุมัติ การปรับอัตราคาสอบบัญชีมูลนิธิพัฒนาไท ประจําป 2551 ของ
บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอรวิส จํากัด จากเดิม 8,000 บาท เปนอัตราใหม 12,000 บาท โดยใหฝาย
การเงินและบัญชีประสานให บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอรวิส จํากัด จัดทํารายงานงบการเงินกลางปเพ่ิมขึ้น  

ความกาวหนา : ฝายการเงินและบัญชีไดประสานบริษัท บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอรวิส 
จํากัด สรุปไดวาหากจะใหบริษัทฯจัดทํารายงานงบการเงินกลางปเพ่ิมขึ้น มูลนิธิพัฒนาไทจะตองจายเงิน
คาบริการเพิ่ม จํานวน 5,000 บาท ฝายการเงินและบัญชีไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดทํารายงาน 
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งบการเงินกลางป สามารถใหเจาหนาที่การเงินและ บัญชีของมูลนิธิฯ ดําเนินการเองได โดยไมมีความ
จําเปนตองใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตมาลงนามรับรอง เน่ืองจากเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นปผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตตองมาลงนามรับรองงบการเงิน ณ ส้ินปเปนประจําอยูแลว ฝายการเงินและบัญชีจึงจะจัดทํา
รายงานงบการเงินกลางปเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เปนงานประจําโดยไมตองใหผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตมาลงนามรับรอง 

3.2 ที่ประชุมอนุมัติ ใหเพ่ิมเงินพิเศษชวยคาเดินทางใหเจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาไท เดือน
ละ 2,000 บาท โดยมอบหมายใหเลขาธิการมูลนิธิฯดําเนินการ และมอบหมายใหประธานกรรมการ
มูลนิธิฯ พิจารณาโครงสรางบัญชีเงินเดือนใหมใหเหมาะสมกับตลาดแรงงานและสภาวะคาครองชีพในปจจุบันและ
อนาคต 

ความกาวหนา : เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดมีคําส่ังที่ 4/2551 เรื่อง เงินพิเศษชวย 
คาเดินทาง เดือนละ 2,000 บาท ใหแกเจาหนาที่มูลนิธิฯ แลว ตั้งแต 1 มิถุนายน 2551 เปนตนไป 

3.3 ที่ประชุมมอบหมายใหประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทพิจารณาแหลงฝากเงิน
เพ่ือใหมูลนิธิพัฒนาไทไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งศึกษาการจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาวโดย
เปนไปตามขอบังคับของมูลนิธิฯ 

ความกาวหนา : ประธานกรรมการฯ ไดอนุมัติใหยายบัญชีเงินฝากประจํา 4 เดือน กรุงไทย 
อั่งเปา ไดรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 ครบกําหนดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ไปเปดบัญชีเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาราชดําเนิน ใหผลตอบแทนอัตราสูงสุดในขณะนั้น 
รอยละ 3.50 เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2551 

มติท่ีประชุม : ใหความเห็นชอบ ตามความกาวหนาการดําเนินงานตามขอ 3.1 ขอ 3.2 และขอ 3.3 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1: ผลการดําเนินงานป 2551 แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 2552  
 มูลนิธิพัฒนาไท   

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ไดอนุมัติงบประมาณป 2551 จํานวน 33,691,300 บาท
เพ่ือดําเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ งานธนาคารสมอง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
ผลการดําเนินงานป 2551 มีดังตอไปนี้ 

1. งานธนาคารสมอง (รายงานโดย นายเตชพล ฐิตยารักษ)  
ในป 2551 งานธนาคารสมองไดรับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

จํานวน 3,000,000 บาท ระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม 2551 เบิกจาย งบประมาณไปจํานวน 
848,602.36 บาท คิดเปนรอยละ 28.28 เน่ืองจากไดรับความอนุเคราะหงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานตางๆ ทําใหประหยัดการเบิกจาย
งบประมาณจากมูลนิธิฯ โดยงบประมาณที่เบิกจายเปนงบประมาณเฉพาะสวนที่ไมสามารถเบิกจายจาก
งบประมาณแผนดินได  
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1.1 ผลการดํา เนินงานของงาน ธนาคารสมองป 2551 มี 4 งานหลัก ไดแก 

1) งานระบบฐานขอมูลวุฒอิาสา 
 - ฐานขอมูลวฒุิอาสา  
 - เว็บไซตธนาคารสมอง 

ในการพัฒนาเว็บไซต ธนาคารสมองไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.อาชว เตาลานนท ที่ไดให
ทีมเจาหนาที่ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด มาชวยจัดทําเว็บไซตให 

2) งานเผยแพรประชาสัมพันธและการเผยแพรองคความรูของวุฒอิาสา 
-  จัดทําส่ือประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

เพ่ือกระตุนใหหนวยงาน องคกร และชุมชนตางๆ เขามาขอรับความชวยเหลือ
จากวุฒิอาสาใหมากขึ้น อาทิ การจัดทําหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงานของ 
วุฒิอาสาประจําป แผนพับ หนังสือคูมือ เพ่ือสรางความรูความเขาใจแก
สาธารณชนในเรื่องธนาคารสมอง  

3) งานใหความชวยเหลือตามแผนงานวุฒิอาสารวมพฒันาประเทศ 
-  เปนการใหความชวยเหลือของวุฒิอาสาตามแผนงานวุฒิอาสารวมพัฒนา

ประเทศในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก โดยเชิงรับเปนการใหความชวยเหลือ
ตามคํารองขอของหนวยงานในการเปนวิทยากร ที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นดานวิชาการและดานบริหาร โดยสวนใหญ
หนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่ขอใหวุฒิอาสาไปรวมจะ ออกคาใชจายตางๆ เอง 
มูลนิธิพัฒนาไทเสริมคาใชจายในสวนที่ขาดไป 

4) การสรางเครือขายการทํางานของวฒุิอาสา 
-  จัดประชุมวุฒอิาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด 10 จงัหวัดนํารอง นําวุฒิอาสา

เขาพบผูบริหารของจังหวดั 
-  ประชุมสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภูมิภาค ดําเนินการไปเรียบรอยแลว 

2 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคใต และจะจัดที่ภาคอีสานในสัปดาหหนา 
1.2 แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 2552 งานธนาคารสมองเสนอขออนุมัติ

งบประมาณ ทั้งส้ิน 677,000 บาท ตามแผนปฏิบัติงานดังน้ี 

1) งานวุฒิอาสารวมพัฒนาภูมิภาค ทองถ่ิน ชุมชน ประกอบดวย โครงการและ
กิจกรรมตางๆ ไดแก 
1.1) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กไทยใหเต็มศักยภาพดวยอาหาร

และโภชนาการ 
1.2) โครงการสาธิตการจัดตั้งธนาคารหมูบาน 
1.3) โครงการแปรรูปสินคาเกษตร 
1.4)  โครงการสูรมอาราม 
1.5) โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบมีสวนรวมของชุมชนในการนําชีววิถี

มาประยุกตใช เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
1.6)  โครงการเสริมรักลูกหลานบานนครศรีธรรมราช 
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2) งานสนับสนุนการขับเคล่ือน การทํางานของวุฒิอาสาและการสรางเครือขาย 
2.1)  โครงการประชุมสรางเครือขายการทํางานของวุฒิอาสาระดับจังหวัด 
2.2)  คาใชจายในการดําเนินงานเชิงรุกของวุฒิอาสา 

2. งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (รายงานโดย ดร.สุทิน ลี้ปยะชาติ)  
2.1 ในป  2551 งานขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงไดรับอนุ มัติงบประมาณจาก

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 1,300,000 บาท ระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม เบิกจาย 
งบประมาณไปจํานวน 17,600บาท คิดเปนรอยละ1.35 ผลการดําเนินงานในป 2551 งานเศรษฐกิจ
พอเพียงแบงออกเปน 2 กิจกรรม มีการดําเนินงาน โดยสรุปดังตอไปนี้ 

1) กิจกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ดําเนินงานเอง ไดแก  

- การผลิต VCD, DVD เกี่ยวของกับเรื่องความพอเพียง  
- การจัดทําหนังสือการตูนพอเพียง  
-  จัดเสวนาผูนําพอเพียงใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยรวมมือกับวุฒิอาสา

ธนาคารสมองที่มีอยูทั้ง 4 ภาค และสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 
ภาคมารวมเสวนาระดมความคิดกับผูนําพอเพียงจากทั่วประเทศ  

- การจัดประชุมหารือของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการสรางเครือขายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน
มิติผูนําองคกรและสถาบันการศึกษา เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ที่
โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวงโดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปนประธาน
การประชุม 

2) กิจกรรมที่ประสานความรวมมือ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือ ป 2550 จํานวน 12,000,000 บาท เพ่ือทํางานเชื่อมโยงกับ
กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไดมีมติใหโอนเงินจํานวน 
12,000,000 บาท ใหกับมูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเพ่ือนําไปใชในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงตอไป  สวนกิจกรรมอื่นๆ ที่ดําเนินการตอเนื่องมาจากป 2550 ไดแก 

- จัดทาํสารคดี “แผนดิน...พอเพียง” และออกเผยแพรทางโทรทศันทั่วประเทศ 
- จัดทาํสารคดีเรื่อง “เกิด 5 ธันวาคม”  
- การดาํเนินงานเว็บไซต พ.ศ. พอเพียง  
- จัดทํารายการโทรทัศน รายการ “พ.ศ. พอเพียง” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ชอง 5 

2.2 ในป 2552 งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการดําเนินงานที่เสนอขออนุมัติ
งบประมาณ จํานวน 1,400,000 บาท มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) การดําเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,000,000 บาท 
2) คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 400,000 บาท 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รายงานโดย 
ดร.บุญญรักษ นิงสานนท) สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดรับอนุมัติ 
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แผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการมูลนิธิ พัฒนาไท เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2551ที่ผานมา 
ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ งานของสถาบันฯ แบงออกเปน 2 เปาหมายหลัก โดยสรุปดังตอไปนี้ 

โครงการทีด่ําเนินการในแผนป 2551 
3.1. กลุมเปาหมายตางประเทศ มีแนวทางหลักในการเผยแพรขอมูล มี 3 โครงการ 

ไดแก 
1) โครงการจัดทําตัวอยางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนใน

กรณีองคกรธุรกิจ 
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) ไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นเมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2551 โดยมี ดร.วณี สัมพันธารักษ เปนประธานและคณะทํางาน
ดังกลาว ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจกับสถาบันศศินทร เม่ือวันที่ 8 
กันยายน 2551 เพ่ือรวมดําเนินการปรับปรุงกรอบการวิเคราะหองคกรธุรกิจที่
ไดรับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะทํางานฯ ไดคัดเลือกองคกรขนาดกลาง
ที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รวม 5 โครงการ รวมทั้งคัดเลือกองคกรขนาดเล็ก 
6 บริษัท โดยใชผลการตัดสินการประกวดของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 6 อันดับแรกในป 2550 
เพ่ือที่สถาบันศศินทรจะไดจัดทําการศึกษาในรายละเอียดทั้ง 6 บริษัทอีกครั้งหน่ึง 
เพ่ือใหมีความสอดคลองของการใชศัพทธุรกิจในการเผยแพรกรณีดังกลาวไปยัง
ตางประเทศ 

2) โครงการ Study Tour การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 
ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ไดตั้งคณะทํางานขึ้นมาดูแลในเรื่อง

ดังกลาวโดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (นายปกรณ สัตยวนิช) เปนประธานคณะทํางานเมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2551 โดยมีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนสถาบันที่รวมมือในการจัดทําโครงการ ซึ่งมีเปาหมายในการจัดทําคูมือการเขา
เยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทั้ง 6 ศูนย ใน 6 ภูมิภาค ใหมีรายละเอียดอยางชัดเจน เปนประโยชนตอการ
เผยแพรผลงานผานนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่ไดเขาเยี่ยมชม 

3) โครงการจัดทําตัวอยางประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนกรณีชุมชน
และเกษตรกรรายยอย 

คณะทํางานของโครงการนี้มี นายจาดุร อภิชาตบุตร เปนประธาน 
โครงการ มีความลาชากวากําหนดเนื่องจากนักวิจัยชาวตางประเทศที่รับงานอยู
ขอถอนตัวไป จึงตองหานักวิจัยมาทดแทน ประกอบกับในป 2551 สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะมี
การประกวดชุมชนดีเดนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงควรรอผลการประกวด
ดังกลาวกอนเริ่มโครงการ 



 7

3.2 กลุมเปาหมายในประเทศ มี ทั้งหมด 5 โครงการไดแก 

1)  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ดังกลาว มี ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท เปนประธาน สถาบันฯ ไดสงแบบสอบถาม
ไปตามสถาบันการศึกษา 101 แหง และไดรับการตอบกลับ 56 แหง และยังได
ติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรม ไปยังสถาบันตางๆ 41 แหง  
ที่มีการจัดการสอนและฝกอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการตอบกลับ 16 
แหง โครงการดังกลาวคาดหมายวาจะจัดประชุมเชิงปฎิบัติการระดับประเทศ 
ประมาณเดือนธันวาคม 2551 

2) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผล การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 
1/2551 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2551 และที่ประชุมไดมอบหมายให  
ดร.วัฒนา วงศเกียรติรัตน จากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
เปนผูรับผิดชอบโครงการและ ดร.สุรพล ศรีเฮือง เปนผูชวย 

3) โครงการจัดทําเวบไซตเพ่ือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความกาวหนาในการจัดทํากรอบความคิดเบื้องตนแลว มีดร.รอยล จิตรดอน 
เปนประธานคณะทํางานของโครงการ ซึ่งทานเปนผูมีประสบการณจัดทํา 
เวบไซตเรื่องน้ํา ของประเทศไทย ใหกับมูลนิธิชัยพัฒนา และทานยังมีโอกาส
ถวายรายงานความกาวหนาเวบไซตเรื่องน้ําใหกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อีกดวย 

4) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการศูนยฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงของ 
สศช. ณ จังหวัดสระบุรี มี ดร.อุทิศ  ขาวเธียร เปนประธาน มีการจัดประชุม
คณะทํางานแลว และไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประสานกรมชลประทานเพื่อทําการ
สํารวจและรังวัดสภาพพื้นที่ใหม เน่ืองจากเปนพื้นที่เชิงเขา กรมชลประทานได
สงรายงานเบื้องตนมาแลว สวนรายงานฉบับสมบูรณอยูระหวางการจัดทํา 

5) การจัดทําตราสัญลักษณสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กรมศิลปากรไดออกแบบและจัดสงแบบตราสัญลักษณให
สถาบันวิจัยฯ พิจารณาจํานวน 9 แบบ เรื่องไดผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารฯ และอยูระหวางการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารฯ 

3.3 แผนงานโครงการป 2552 ประกอบดวย 10 โครงการและอยูระหวางการจัดทํา
รายละเอียดของงบประมาณ ไดแก 

1) โครงการประมวลผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
แกปญหาสากล เชน ปญหาโลกรอน ปญหาดานพลังงาน ปญหาดานการขาด
แคลนอาหารและการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 
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2) โครงการความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยฯ กับสถาบันการศึกษา และสถาบัน
ภาคเอกชน 3 สถาบัน ไดแก สมาคมธนาคาร สมาคมอุตสาหกรรม และสภา
หอการคา ไดมีการประชุมรวมกันไปแลว 1 ครั้ง และมีเปาหมายทีจ่ะมีขอตกลง 
ลงนามรวมกบัทางมหาวทิยาลัยตางๆ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

3) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการศนูยฝกอบรมเศรษฐกจิพอเพียงของ 
สศช. ณ จังหวัดสระบุร ี

4) โครงการออกแบบตราสัญลักษณของสถาบันฯ 
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) โครงการ Study Tour การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการพัฒนา 
7) โครงการจัดทําตัวอยางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนใน

องคกรธุรกิจ โครงการดังกลาวทางสถาบันวิจัยฯ จะนําเอาโครงการที่ชนะเลิศ
และรองชนะเลิศจากการจัดประกวดประจําปของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เ พ่ือจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยใชศัพททางธุรกิจและเผยแพรไปสูสาธารณะ 

8) โครงการจัดทําตัวอยางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนใน
กรณีชุมชนและเกษตรกรรายยอย 

9) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประมวลตัวอยางที่เห็นวา
ถูกตองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพรตอ และสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูระหวางกันในองคการปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถขยาย
ผลตอไปไดกวางขวางขึ้น 

10) โครงการจัดทําเวบไซตเพ่ือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4  งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท (รายงานโดย นายสุขเกษม วงศสุบรรณ) 

4.1 ในป 2551 มีการเบิกจายเพื่อสนับสนุนการทาํงานและกิจกรรมตางๆ ไดแก 
1) งานบริหารจัดการสํานักงานมูลนิธิพัฒนาไท เชน เงินเดือนเจาหนาที่  

คาสาธารณูปโภค วัสดุและการสนับสนุนการประชุม 
2) งานโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานมูลนิธิพัฒนาไท จางที่

ปรึกษาโครงการจัดทําระบบฐานขอมูล 11ระบบ การดําเนินงานแลวเสร็จ
ประมาณรอยละ 70 เปอรเซนต 

3) งานปรับปรุงฐานขอมูลเครอืขายชมุชนเขมแข็ง 
- ปรับปรุงขอมูลผูรู (ปราชญชาวบาน) จากแผนชุมชนของภาคใต 18 ตําบล 
- ประมวลขอมูลปราชญชาวบานจากเวปไซดเครือขายผูทรงภูมิปญญาไทย 
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สรุปการดําเนินงานและการเบิกจาย งบประมาณในป 2551 จํานวน 589,947.10 บาท  
คิดเปนรอยละ54.34 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

4.2 ในป 2552 ขอตั้งงบประมาณจํานวน 1,208,000 บาท เพ่ือดําเนินงานและ
กิจกรรมดังตอไปนี้ 
1) งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท เปนงานประจําดําเนินงานตอเนื่องจาก 

ป 2551 
2) งานโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานมูลนิธิพัฒนาไท 

คาดหมายวาระบบดังกลาวจะเสร็จสมบูรณ ในป 2552 มีการเบิกจายเงิน 
งวดสุดทายหลังจากกรรมการกํากับโครงการไดตรวจรับงานตามสัญญา 

ความเห็นของที่ประชุม 

 1. ขอใหบันทึกไวในรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของธนาคารสมองวา ไดมีองคกร
ตางๆ ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานธนาคารสมอง ทั้งดานการจัดทําเวบไซต การชวยเหลือคาใชจาย
ใหกับการปฏิบัติงานของวุฒิอาสา จึงทําใหมีการใชจายเพียงรอยละ 28 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

 2. ควรใหความสําคัญตอการประชาสัมพันธ ของความหลากหลายของวุฒิอาสาที่มีอยูใน
ธนาคารสมอง เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ไดรับรูถึงชองทางที่จะติดตอขอความชวยเหลือจากวุฒิอาสาได 

3. ควรมีความตอเนื่องในเรื่องการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางวุฒิอาสา เชนการจัด
ประชุมวุฒิอาสาอยางนอยปละครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีสวนรวมในการจัดเตรียมและ
ขับเคลื่อนแผนงาน ในระยะตอไป 

4  เสนอแนะใหจัดรายการโทรทัศนเผยแพรงานของวุฒิอาสาในรูปแบบใหมๆ เชน การทํา
เปนปุจฉา วิสัชนา มีศูนยตอบขอซักถาม (Call Center) ที่ใหประชาชนถามคําถามเขามา แลววุฒิอาสาที่
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ จะไดตอบกลับไป ไดประโยชนทั้งคนถามและคนอื่นๆ ที่ไดเรียนรู 

5. ควรมีการประเมินผล การขับเคลื่อนงานที่ใชจายจากเงินบริจาคจากหนวยงานตางๆ 
วาไดดําเนินการอะไรไปบาง มีผลผลิต(output) และผลลัพธ(outcome) อยางไรเพื่อแสดงผลงานของ
มูลนิธิฯ และแสดงถึงการบรรลุผลของหนวยงานที่บริจาคเงินมา ซึ่งจะเปนประโยชนในดานการสนับสนุน
ทางการเงินในระยะตอไป 

6. ขอใหความสําคัญตอเรื่องการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกรณีศึกษาที่
ดีเดนตางๆ วาจะสรางเครือขายงานอยางไรที่จะขยายผลสําเร็จแบบกรณีศึกษานั้นๆ ใหเกิดเพิ่มขึ้นมากๆ 
ไดอยางไร โดยใหความสําคัญกับเรื่องการเผยแพรที่ถูกตองเพื่อใหผูรับการเผยแพรน้ัน ไดเรียนรูแบบ 
คนเปนศูนยกลางแบบบูรณาการ คือเปนการ Empower ผูเรียนอยางเหมาะสมประกอบกับสราง
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง 

7. อยากเห็นการใหคําอธิบาย การจัดทําโครงการขนาดใหญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือชาวบานจะไดหายสงสัย 

8. ควรใหความสําคัญตอการจัดประชุมกลุมสนใจ(Focus Group) เพ่ือใหเกิดประเด็น 
ที่ชัดเจน กอนที่จะจัดประชุมเชิงปฎิบัติการในระดับชาติ ซึ่งในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดประชุมกลุมสนใจ เชน การเชิญมหาวิทยาลัยที่สอน 
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยูแลวมาปรึกษาหารือกันเปนกลุมๆ เพ่ือหาประเด็นใหชัดเจน หลังจากนั้นจะมี
การประชุมมหาวิทยาลัยในสวนกวางขึ้นเขามารับฟงวาที่มีการจัดการเรียนการสอนอยูน้ัน มีประสบการณ
อยางไรบาง และจะนําไปขยายผลตอไดอยางไร 

9. ตามระเบียบวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2542 ของมูลนิธิพัฒนาไท 
กําหนดใหเงินรายไดของมูลนิธิฯ จะตองจัดสรรเปนงบประมาณรายจายประจําป หรือเปนเงินรายจาย
เพ่ิมเติมระหวางป ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ ดังน้ัน จึงตองมีการจัดทํา งบประมาณตามกรอบแผนงาน
เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกอน จึงจะเบิกจายเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ได 

10. อยากใหจัดทํางบประมาณตามแผนงาน โดยมีเปาหมายวา ตองการใหเกิดผลผลิต
อยางไร เพ่ือสามารถติดตามผลการดําเนินงานไดวา หลังจากอนุมัติแผนงานและงบประมาณไปแลว
สามารถบรรลุผลตามเปาหมายหรือไม อยางไร 

 

มติท่ีประชุม :  
1. รับทราบผลการดําเนินงานและการเบิกจายป 2551 
2. อนุมัติหลักการแผนงานและงบประมาณป 2552 จํานวน 3,285,000 บาท ประกอบดวย

งานธนาคารสมอง จํานวน 677,000 บาท งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
1,400,000 บาท และงานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 1,208,000 บาท 
ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ โดยใหจัดทํางบประมาณเสนอตอไป 

3. อนุมัติหลักการกรอบแผนงานป 2552 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอใหจัดทํางบประมาณเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
มูลนิธิพัฒนาไท พิจารณาอนุมัติภายในสิ้นป 2551 

4. ขอใหสวนงานตางๆ นําความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการดวย 

ระเบียบวาระที่ 4.2: การใชบัญชีธนาคารเพื่อดําเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรชัญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจสั่งจายเงินของสถาบันฯ 

เลขาธิการมูลนิธิฯ(นายสุขเกษม วงศสุบรรณ) ไดรายงานใหทราบวา สถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาสะพานขาว 2 บัญชี ไดแก บัญชีออมทรัพยเลขที่ 021-1-39435-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิ
พัฒนาไท (เศรษฐกิจพอเพียง) และบัญชีเลขที่ 021-0-06407-2 ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศฯ) ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินจากบัญชีทั้ง 2 คือรองประธานกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไท (นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช) ลงนามรวมกับเลขาธิการมูลนิธิฯ(นายสุขเกษม วงศสุบรรณ) 
หรือเหรัญญิกมูลนิธิฯ (นายเตชพล  ฐิตยารักษ) คนใดคนหนึ่ง 

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2551 ขอ 17 ตามขอ 1.2  
จึงเห็นควรขออนุมัติตอคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ดังตอไปนี้ 
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1. อนุมัติใหสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 021-1-39435-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท (เศรษฐกิจ
พอเพียง)และบัญชีเลขที่ 021-0-06407-2 ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท(สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศฯ) 
ในกิจการและการดําเนินงานเฉพาะของสถาบันฯ 

2. อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงผู มีอํานาจลงนามสั่งจายเงินจากบัญชีทั้ง 2 ตามขอ 3.1  
จากเดิมคือ รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท (นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช) ลงนามรวมกับเลขาธิการ
มูลนิธิฯ(นายสุขเกษม วงศสุบรรณ) หรือเหรัญญิกมูลนิธิฯ (นายเตชพล  ฐิตยารักษ) คนใดคนหนึ่ง 
เปนเลขาธิการสถาบันฯ (นายบุญญรักษ  นิงสานนท) ลงนามรวมกับ ผูชวยเลขาธิการสถาบันฯ  
(นายวิทิต  รัชชตาตะนันท) หรือ (นางเพ็ญจา  ออนชิต) คนใดคนหนึ่ง 

มติท่ีประชุม 
1. อนุมัติใหสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 021-1-39435-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
(เศรษฐกิจพอเพียง) และบัญชีเลขที่ 021-0-06407-2 ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศฯ) ในกิจการและการดําเนินงานเฉพาะของสถาบันฯ 

2. อนุมัติให เปลี่ยนแปลงผู มีอํานาจลงนามสั่ งจายเงินจากบัญชีทั้ ง 2 ตามขอ 1 
จากเดิมคือ รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท (นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช) ลงนาม
รวมกับเลขาธิการมูลนิธิฯ(นายสุขเกษม วงศสุบรรณ) หรือเหรัญญิกมูลนิธิฯ (นายเตชพล  
ฐิตยารักษ) คนใดคนหนึ่งเปนเลขาธิการสถาบันฯ (นายบุญญรักษ  นิงสานนท)  
ลงนามรวมกับ ผูชวยเลขาธิการสถาบันฯ คนใดคนหนึ่งตามคําส่ังแตงตั้งลาสุดกอนที่
จะแจงรายชื่อผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินไปที่ธนาคาร 

3. ใหประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไททําหนังสือมอบอํานาจ โดยระบุใหเลขาธิการ
สถาบันฯ (นายบุญญรักษ นิงสานนท) และผูชวยเลขาธิการสถาบันฯ คนใดคนหนึ่งตาม
คําส่ังแตงตั้งลาสุดกอนที่จะแจงรายชื่อผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินไปที่ธนาคาร เปนผูมี
อํานาจในการสั่งจายเงินจากบัญชีธนาคารตามขอ 1 โดยใหลงลายมือชื่อรวมกันในการ
ส่ังจายเงิน 

 

ระเบียบวาระที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
ประธานฯ(นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช) ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) มีการสับเปลี่ยนบุคลากรในการรับผิดชอบภารกิจ 
ของสวนงานตางๆ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป โดยปรับโครงสรางองคกรใหมและมีการจัดตั้ง 
สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ ซึ่งรับผิดชอบงานดานธนาคารสมองและเศรษฐกิจพอเพียง 
พรอมทั้งแตงตั้ง นายไพโรจน  โพธิวงศ เปนผูอํานวยการสํานักฯ อยูภายใตการกํากับดูแลของสายงาน
พัฒนาสังคม ประกอบกับกรรมการและเลขาธิการไดขอลาออก เพ่ือใหมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเขามา
แทนเปนการบูรณาการงานของมูลนิธิพัฒนาไทกับงานของ สศช.อยางเหมาะสม 
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ดังน้ันจึงเสนอใหมีการเลือกตั้งกรรมการใหมและเลือกตั้งเลขาธิการมูลนิธิฯ เน่ืองจาก
กรรมการและเลขาธิการพนจากตําแหนง โดยประธานฯ เสนอนายไพโรจน โพธิวงศ เขารับเลือกตั้งเปน
กรรมการใหม และใหดํารงตําแหนงเลขาธิการมูลนิธิฯ ดวย ทั้งน้ีเปนไปตามขอบังคับ ขอ 8 ขอ 10 ขอ 
11 ขอ12 ขอ 13 และขอ 15 
 
มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบเลือกตั้ง นายไพโรจน  โพธิวงศ เปนกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ดวยมติเปน 
เอกฉันทตามขอบังคับมูลนิธิฯ หมวดที่ 5 ขอ 11 และขอ 13 

2. ใหนายไพโรจน  โพธิวงศ ดํารงตําแหนงกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ดวย
มติเปนเอกฉันท ตามขอบังคับ หมวดที่ 5 ขอ 11 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
เปนตนไป 

3. มอบหมายใหเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ตามขั้นตอนตอไป 

 

ปดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
  

 (นางสาวปราณี  ขวัญเกิด) (นายสุขเกษม  วงศสุบรรณ) 
   ฝายบริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขาธิการ 
     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 


