
รายงานการประชมุคณะกรรมการมลูนิธิพัฒนาไท 
คร้ังที ่3/2551  

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

              

              

รายช่ือคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 10 ทาน 
1. นายอําพน  กิตติอําพน ประธานกรรมการ 
2. นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการ 
3. ภราดาประทีป   ม โกมลมาศ กรรมการ 
4. นายพายัพ  พยอมยนต กรรมการ 
5. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร กรรมการ 
6. นายทวี บุตรสุนทร กรรมการ 
7. นายไพโรจน สุจินดา กรรมการ 
8. นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการ 
 นายวิลาศ โลหิตกุล (แทน) 
9. นายเตชพล ฐิตยารักษ กรรมการและเหรัญญิก 
10.นายสุขเกษม วงศสุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ 

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

รายช่ือคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 4 ทาน  
1. นายโสภณ สุภาพงษ กรรมการ 
2. นายวิบูลย เข็มเฉลิม กรรมการ 
3. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ กรรมการ 
4. ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม กรรมการ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. ดร.บุญญรักษ นิงสานนท เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา

  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นายกิตติ อิทธิวิทย    สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นางสุวรรณี คํามั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
    และสังคมแหงชาติ 
4. นายไพโรจน โพธิวงศ ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ 
5. นางวัชรี สินธุวนิช ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
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6. นางสาวสมใจ นิยมาภา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8  สศช. 
7. นางสาวธัญรส สงวนหงษ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 สศช. 
8. นางสาวพาฝน จุลพันธุ  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 
ประธานฯ(นายอําพน กิตติอําพน) แจงตอที่ประชุมวามีราชการดวนไมสามารถอยู

ประชุมไดตลอดจนปดการประชุม โดยขอให นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมแทนในชวงเวลาที่ประธานฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพฒันาไท คร้ังที่ 2/2551 
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 

2/2551 วันศุกรที่ 26 กันยายน 2551 ณ หองประชุมเดช สนิทวงศ ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) และเวียนใหกรรมการทุกทานรับรองเรียบรอยแลว โดยไมมี
การแกไขเพิ่มเติมแตประการใดและการประชุมครั้งน้ีจึงเรียนมาเพื่อใหคณะกรรมการใหการรับรองรายงาน
การประชุมอีกครั้งหน่ึง 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
การติดตามความกาวหนาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี 2/2551  
วันที่ 26 กันยายน 2551 

เลขาธิการมูลนิ ธิพัฒนาไท (นายสุขเกษม วงศ สุบรรณ) ไดรายงานความกาวหนา 
การดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 26 กันยายน 2551 ที่
ประชุมไดมีมติขอใหสวนงานตางๆ ไดไปจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการในป 2552 
ใหชัดเจน ความกาวหนาเรื่องสืบเนื่องมี 3 เรื่อง ดังตอไปนี้ 

1. ผลการดําเนินงานป 2551 แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 2552 มูลนิธิพัฒนาไท 
ทุกสวนงานไดจัดทํางบประมาณ โดยทํารายละเอียดแผนงานที่สมบูรณ เปาหมาย ผลลัพธ 

และตัวชี้วัด เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 3/2551 เปนเรื่องเพื่อพิจารณา 
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2. การใชบัญชีธนาคารเพื่อดําเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจสั่งจายเงินของสถาบันฯ 

2.1 ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ไดลงนามคําส่ังที่ 7/2551 เรื่องแตงตั้ง
เปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการและผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนางเพ็ญจา ออนชิต เปน นางสุวรรณี คํามั่น เพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารภายในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

2.2 มูลนิธิพัฒนาไทอยูระหวางการดําเนินการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจสั่งจายเงินจาก
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 021-1-39435-1 และบัญชีเลขที่ 021-0-06407-2 ธนาคารกรุงไทย สาขา
สะพานขาว จากเดิม นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ลงนามรวมกับ  
นายสุขเกษม วงศสุบรรณ หรือนายเตชพล ฐิตยารักษ เหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท เปน นายบุญญรักษ  
นิงสานนท เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงนามรวมกับ  
นายวิทิต รัชชตาตะนันท หรือ นางสุวรรณี คํามั่น ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝายเลขานุการไดแจงรายชื่อผูมีอํานาจลงนามสั่ง
จายเงินไปยังธนาคารแลว 

3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดดําเนินการยื่นเรื่องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการแลว 
ขณะนี้เรื่องดังกลาวอยูที่นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 
มติท่ีประชุม : รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท  

 ครั้งที่ 2/2551 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนินงานป 2551 แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 2552 มูลนิธิพัฒนาไท 

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ไดอนุมัติงบประมาณป 2551 เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2550 
จํานวนเงิน  5,385,500 บาท เพ่ือใชในการดําเนินงานแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2551 จํานวน 28,305,000 บาท สําหรับการขับเคลื่อนงานตามแผนของสถาบันฯ ทําให
งบประมาณรวมของป 2551 เปนเงินทั้งส้ิน 33,690,500 บาท 

สรุปผลการดําเนินงานป 2551 แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 2552 มีดังตอไปนี้ 
1. งานธนาคารสมอง (รายงานโดย นายไพโรจน โพธิวงศ) ในป 2551 งานธนาคารสมอง 

ไดรับการอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 3,000,000 บาท เบิกจาย
งบประมาณทั้งส้ิน จํานวน 1,505,567.78 บาท คิดเปนรอยละ 50.18 งานที่ไดดําเนินการไดแก  
งานปรับปรุงระบบฐานขอมูลวุฒิอาสา งานเผยแพรประชาสัมพันธและการเผยแพรองคความรูของ 
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วุฒิอาสา งานใหความชวยเหลือตามแผนงานวุฒิอาสารวมพัฒนาประเทศ การสรางเครือขายการทํางาน
ของวุฒิอาสา ผลการดําเนินงานในรอบ 11 เดือน สรุปไดดังน้ี 

1.1 ธนาคารสมองไดดําเนินงาน 4 งานหลัก ไดแก 
1) งานปรับปรุงระบบฐานขอมูลวุฒิอาสา 
 - 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 ที่ขอใหวุฒิอาสาไปรวมงานไดออกคาใชจายตางๆ 
ใหและมูลนิธิพัฒนาไทสนับสนุนคาใชจายในสวนที่ขาดไป 

4) การสรางเครือขายการทํางานของวฒุิอาสา 
-  จัดประชุมวุฒอิาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด  
-  ประชุมสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภูมิภาค  

1.2 แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 2552 งานธนาคารสมองเสนอขออนุมัติ
งบประมาณ ทั้งส้ิน 2,102,600 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) งานสนับสนุนการขับเคลื่อนการทํางานของวุฒิอาสาและการสรางเครือขาย 
2.1)  โครงการประชุมสรางเครือขายการทํางานของวุฒิอาสาระดับจังหวัด 
2.2)  คาใชจายในการดําเนินงานเชิงรุกของวุฒิอาสา 

3) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาระดับจังหวัด โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือ 
สนับสนุนและรับผิดชอบคาใชจายในการประชุมหารือและรวมกลุมดําเนินกิจกรรม
เชิงรุกของวุฒอิาสาระดับจังหวัดไดอยางตอเนื่อง 

2. งานขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง  
กิจกรรมที่ สศช. ดําเนินงานเอง 

-  การจัดประชุมหารือเพื่อรวมเปนเครือขายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวัน
พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ หองวิมานทิพย 2 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  

  ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ 
กิจกรรมที่ประสานความรวมมือ 

-  จัดทาํรายการโทรทศัน รายการ “พ.ศ. พอเพียง” 
-  จัดทาํสารคดี “แผนดิน...พอเพียง” 
-  จัดทาํสารคดีเรื่อง “เกิด 5 ธันวาคม” 
-  การดาํเนินงานเว็บไซต WWW.pp-gen.com 

สรุปการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในป 2551 จํานวน 17,600 บาท  
คิดเปนรอยละ1.35  และไมมีการจัดตั้งงบประมาณป 2552 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รายงานโดย 
ดร.บุญญรักษ นิงสานนท) สถาบันฯ ไดรับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
จํานวน 28,305,000 บาท เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ที่ผานมา ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ มี
ความกาวหนาในการดําเนินงานป 2551 โดยเนนการทบทวนปญหาในการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับตางประเทศและในประเทศ สรุปไดวา 

3.1 ผลการดําเนินงาน 
1) ระดับตางประเทศ พบวายังขาดความเขาใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงเปนทิศทางใหสถาบันฯ มุงเผยแพรขอมูลที่ถูกตอง ใหกวางขวางมากขึ้น มีความกาวหนาของโครงการ
ดังตอไปนี้ 

1.1) โครงการจัดทําตัวอยางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน
ในกรณีองคกรธุรกิจ ใชกรณีศึกษาจากการประกวดของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 6 กรณี และใหสถาบันศศินทรคัดเลือกอาสาสมัครปริญญาโท 
มาปรับปรุงกรอบการนําเสนอและวิเคราะห ซึ่งคาดวาเมื่อดําเนินงานเสร็จจะสามารถขยายผลออกไป
ตางประเทศได 
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1.2) โครงการ Study Tour การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การพัฒนา ทําการศึกษาทบทวนวาศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จํานวน 3 ศูนย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงดําเนินการวิจัยพัฒนาอยางไร นํามาสูการคนพบทฤษฏีใหมการพัฒนาแตละพื้นที่อยางไร และ
ประชาชนไดนําไปประยุกตใชอยางเกิดผลอยางไรใหมีความนาสนใจมากขึ้นเพื่อเวลาที่มีผูแทนรัฐบาล
ตางประเทศมาเยี่ยมชม จะไดเกิดความเขาใจเปนขั้นตอน 

2) ระดับในประเทศ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีปญหาเกิดขึ้น
เน่ืองจากมีหนวยงานดําเนินการมาก ขาดความเชื่อมโยงและประสานงานกัน มีความกาวหนาของ
โครงการดังตอไปนี้ 

2.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนโครงการที่พยายามเชื่อมโยงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในประเทศ มีการสํารวจ
มหาวิทยาลัยในประเทศ ซึ่งตอบกลับมา 56 แหงวามีการสอนเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการสํารวจเชิงลึกและสัมภาษณอาจารยผูสอน เพ่ือประมวลเปนแนวทางและประสบการณ การเรียน 
การสอน ในแตละระดับการศึกษา และจะจัดประชุมกลุมสนใจ(Focus group) ประมาณเดือนมีนาคม 
2552 และในเดือนสิงหาคม 2552 จะไดเชิญสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมาสัมมนาผลงานที่กลุมสนใจ
ไดจัดทําขึ้น ซึ่งคาดหมายวาจะสามารถประมวลบทเรียนและประสบการณตางๆ เพ่ือมาจัดทําคูมือ 
การเรียนการสอนในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนความพยายามเชื่อมโยงเครือขายผูสนใจ และ
อาจารยที่มีความสามารถในวิชานี้ มารวมไวใน เวปไซด เพ่ือเผยแพรใหมีการรวมมือกับภาคสวนตางๆ  
ในอนาคต 

2.2) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท .) เน่ืองจาก อปท . เปนหนวยงานที่มี
งบประมาณทุกป และมีอํานาจตามกฎหมาย โครงการจะให อปท. ที่มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูแลว และมีประสบการณตางๆ ไดมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณกันและมาคัดเลือก
กันเองระหวาง อปท. วาที่ใดสามารถดําเนินการไดดีเดน โครงการจะจัดการประชุมทั้ง 4 ภาค และจะ
จัดทําตัวอยางเผยแพรสู อปท. อื่นๆ ใหมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น 

2.3) โครงการจัดทําเวปไซดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดร.รอยล จิตรดอน ไดเสนอขอเสนอโครงการฯ ใหพิจารณาแลว ซึ่งมีขอบขายงานใหญมาก และสถาบันฯ 
ไมสามารถดําเนินการเองไดทั้งหมด ซึ่งจะตองมาพิจารณาวา หนวยงานใดที่มีขอมูลเรื่องนี้อยู จะกระจาย
บทบาทกันดําเนินการเรื่องใด อยางไร 

2.4) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการศูนยฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 
สศช. ณ จังหวัดสระบุรี มีคณะทํางานซึ่ง ดร.อุทิศ ขาวเธียร เปนประธาน จัดประชุมมาแลว 5 ครั้ง  
พบวาพื้นที่ที่จะสรางศูนยฝกอบรมฯ มีความลาดชันสูง โดย 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเปนที่ลาดชัน  
พ้ืนที่ที่เหลือประมาณ 10 ไร สามารถกอสรางศูนยฝกอบรมฯ ไดมีเปาหมายจะใชวิทยากรจากภายนอก
ไปฝกอบรม การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุมเปาหมายประกอบดวยนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนตนและอยูระหวางการพิจารณากลุมเปาหมายให 
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กวางขวางขึ้น รวมทั้งการออกแบบสถาปตยกรรมของตัวอาคารที่เนนการประหยัดพลังงานและเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

3.2 แผนงานโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากมูลนิ ธิพัฒนาไทในป  2552 
ประกอบดวย 8 โครงการ จํานวนเงิน 44,396,000 บาท และงบบริหารอํานวยการ จํานวน 
9,560,000 บาท ไดแก  

1) โครงการจัดทําตัวอยางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนใน
กรณีชุมชนและเกษตรรายยอย งบประมาณ 2,000,000 บาท 

2) โครงการประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแกปญหา
โลกรอน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาภาพรวมของความเชื่อมโยงระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาบทบาทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการชวยลดสภาวะ
โลกรอน และการปรับตัวตอความลอแหลมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งบประมาณ 
3,850,000 บาท 

3) โครงการประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแกปญหา
พลังงาน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการใชพลังงานในพื้นที่โดยรอบศูนยศึกษาฯ  ศึกษาศักยภาพการลดใช
พลังงานและการลดกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ  ศึกษาการผลิตและการใชพลังงาน
ทดแทนของศูนยศึกษาฯ  และพัฒนาแนวทางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน
ของศูนยศึกษาฯ และชุมชนโดยรอบที่จะสงผลใหมีการลดใชพลังงาน งบประมาณ 2,216,000 บาท 

4) โครงการประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแกปญหาการ
ผลิตอาหาร มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการริเริ่มประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
ในระดับตางๆ  ศึกษาความสัมพันธของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 
ตามลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ  และศึกษาความเกื้อกูลจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหมตอความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน งบประมาณ 3,960,000 บาท 

5) โครงการประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก
เศรษฐกิจเรื่องการบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจภายใตภาวะที่ไมแนนอน และทฤษฏีเศรษฐกิจมหภาค  และ
ศึกษาผลของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล 
องคกร และประเทศโครงการดังกลาวเปนความรวมมือระหวาง 2 หนวยงาน ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใชงบประมาณ 5,420,000 บาท 

6) โครงการตอสูวิกฤตเศรษฐกิจโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค  
เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักในความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สรางแรงจูงใจในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน และ
สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการลดการใช
ทรัพยากร และการสรางภูมิคุมกันดานตางๆ งบประมาณ 3,000,000 บาท 
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7) โครงการกอสรางศูนยฝกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ของ สศช. ณ จังหวัดสระบุรี 
งบประมาณ  23,750,000 บาท 

8) โครงการเผยแพรผลการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 
200,000 บาท 

9) งบบริหารอํานวยการ งบประมาณ 9,560,000 บาท ประกอบดวย 
- เงินเดือนและคาจาง  5,760,000 บาท 
- คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ  3,580,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค  20,000 บาท 
- คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง  200,000 บาท 

3.3 การแตงตั้งคณะที่ปรึกษาดานการบริหารงาน เพ่ือใหสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสม 
ของโครงการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและทรัพยสิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
เกิดความเที่ยงธรรม โปรงใส มีความถูกตองสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯ  
ทั้ง 4 ฉบับ สถาบันวิจัยฯ ไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษาดานการบริหารงาน เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 
ประกอบดวย 

1  นายวิสุทธ์ิ  มนตรีวัต. ประธานคณะที่ปรึกษา 
2.  Mr. Rui  Belo ที่ปรึกษา 
3. นายนิติธรรม  พิชิตเธียรธรรม ที่ปรึกษา 
4. นายกิตติ   อิทธิวิทย ที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษา 

4  งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท (รายงานโดย นายสุขเกษม วงศสุบรรณ) 

4.1 ในป 2551 ไดรับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 
1,085,500 บาท เบิกจายงบประมาณทั้งส้ิน 798,487.79 บาท คิดเปนรอยละ 
73.60 เพ่ือสนับสนุนการทํางานและกิจกรรมตางๆ ไดแก 
1) งานบริหารจัดการสํานักงานมูลนิธิพัฒนาไท เชน เงินเดือนเจาหนาที่  

คาสาธารณูปโภค วัสดุและการสนับสนุนการประชุม 
2) งานโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานมูลนิธิพัฒนาไท จางที่

ปรึกษาโครงการจัดทําระบบฐานขอมูล 11ระบบ การดําเนินงานแลวเสร็จประมาณ
รอยละ 90 

3) งานปรับปรุงฐานขอมูลเครอืขายชมุชนเขมแข็ง 
- ปรับปรุงขอมูลผูรู (ปราชญชาวบาน) จากแผนชุมชนของภาคใต 18 ตําบล 
- ประมวลขอมูลปราชญชาวบานจากเวปไซดเครือขายภูมิปญญาไทย 

4.2 ในป 2552 ขอตั้งงบประมาณจํานวน 1,260,000 บาท เพ่ือดําเนินงานและกิจกรรม
ดังตอไปนี้ 
1) งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท เปนงานประจําดําเนินงานตอเนื่องจาก 

ป 2551 งบประมาณ 1,060,000 บาท 
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2) งานโครงการติดตามและประเมินผลกระทบจากโครงการภายใตเงินบริจาคของ
มูลนิธิพัฒนาไท มีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามการใชจายเงินบริจาค ในชวงป พ.ศ.2547-2551 เพ่ือ
รายงานสถานการณรับและจายเงินบริจาคในแตละป และประเมินผลกระทบจากการใชเงินบริจาค  
ในระดับเปาหมายเฉพาะและสังคมในวงกวาง เพ่ือใหผูกําหนดนโยบายการใชเงินบริจาคใชเปนแนวทาง
ปรับปรุงนโยบายใหมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น งบประมาณ 200,000 บาท 

ประเด็นพิจารณา 

ฝายเลขานุการไดขอใหที่ประชุมพิจารณา ดังตอไปนี้ 

1. รับทราบผลการดําเนินงานและการเบิกจายในป 2551 

2. อนุมัติแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณป 2552 ของ 
- งานธนาคารสมอง จํานวน 2,102,600 บาท 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  
 จํานวน 53,956,000 บาท 

- งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 1,260,000 บาท 

ความเห็นของที่ประชุม 
1. มูลนิธิควรสนับสนุนใหเกิดตัวเชื่อมซึ่งเปนอาสาสมัคร เปนส่ือกลางทําใหคนที่มีความรู 

กับคนที่อยากไดความรูมาพบกัน อาสาสมัครดังกลาวอาจเปนนักวิทยุชุมชนที่สนใจที่จะ
เพ่ิมพูนความรูจากมูลนิธิพัฒนาไท หรือผูรูตางๆ เพ่ือจะไดทําหนาที่คอยนัดหมาย 
ใหคนมีความรู กับคนที่คอยความรูไดพบกัน ซึ่งในการดําเนินโครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาระดับจังหวัด หากมีการจัดประชุมระดับจังหวัดอาจเชิญ 
นักวิทยุชุมชนมารวมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือสรางอาสาสมัครตัวเชื่อมใหเกิดขึ้น 

2. โครงการติดตามและประเมินผลกระทบจากโครงการภายใตเงินบริจาคของมูลนิธิ
พัฒนาไท ควรใชคําวา “ผลไดผลเสีย” แทนคําวา “ผลกระทบ” และควรปรับลด
ระยะเวลาของโครงการเปน 150 วัน เพ่ือใหผลการศึกษาออกมาทันสมัย และพิจารณา
งบประมาณโครงการจํานวน 200,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่คอนขางจํากัดกับการ
ติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมในชวงเวลาป 2547-2551 นอกจากนั้น
การใหวุฒิอาสาเปนผูดําเนินการศึกษาอาจเปนประเด็นผลประโยชนทับซอน เน่ืองจาก
วุฒิอาสาบางทานเปนผูดําเนินโครงการภายใตเงินบริจาคของมูลนิธิฯ 

3. ขอใหพิจารณาเรื่องการขอยกเวนภาษีกับกระทรวงการคลังในสวนของโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในกรณีที่จะจัดตั้งเปนมูลนิธิ ซึ่งจะพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 5  

4. ในการทําแผนงานโครงการของมูลนิธิพัฒนาไท ขอใหจัดทําใหเขารูปแบบของแผน
ยุทธศาสตร (Strategic Plan) 
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มติท่ีประชุม :  
1. รับทราบผลการดําเนินงานและการเบิกจายของสวนงานตางๆ ป 2551 
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณป 2552 จํานวน 57,318,600 บาท ประกอบดวย 

งานธนาคารสมอง จํานวน 2,102,600 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 53,956,000 บาท และงานบริหารจัดการ
มูลนิธิพัฒนาไท จํานวน 1,260,000 บาท  

3. ขอใหสวนงานตางๆ นําความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 

ระเบียบวาระที่ 5 : การจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประธานฯ(นายอําพน กิตติอําพน) ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะกรรมการ 

มูลนิธิพัฒนาไทไดมีมติเม่ือวันที่3 พฤษภาคม 2551 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดใหความเห็นชอบในการนําเสนอคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เพ่ือพิจารณาจัดตั้ง
ใหสถาบันวิจัยฯ เปนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยเหตุผล
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวมากขึ้น และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สามารถจัดสรรเงินเขาสูมูลนิธิที่จะตั้งขึ้นไดโดยตรง ไมตองมีการมอบอํานาจจากมูลนิธิพัฒนาไท 
ไปสูสถาบันวิจัยฯ ในการทํานิติกรรมและการเบิกจายตางๆ  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศฯ มีโครงสรางคณะกรรมการมูลนิธิฯ ดังตอไปนี้ 
1. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการ 
2. นายอําพน  กิตติอําพน  รองประธานกรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
3. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  กรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
5. นางเพ็ญจา  ออนชิต  กรรมการ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
6. นายบุญญรักษ  นิงสานนท  กรรมการ 
7. นางสุวรรณี  คํามั่น  กรรมการและเลขาธิการ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
8. นางชุตินาฏ  วงศสุบรรณ  กรรมการและเหรัญญิก 

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 
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ประเด็นเพื่อพิจารณา 
ขออนุมัติงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท จากบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท (สถาบันวิจัย

และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เพ่ือเปนเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มติท่ีประชุม : อนุมัติงบประมาณป 2551 เพ่ือเปนเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนเงิน 200,000 บาท จากบัญชีมูลนิธิพัฒนาไท
(สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

 

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
  

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


