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สารจากประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา 
มลูนิธิชุมชนสงขลายา่งเขา้สู่ขวบปีท่ี 3 ของการด าเนินงาน นบัเป็นอีกช่วงเวลาท่ีมีคุณค่ายิง่ส าหรับ

การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนัน่ก็คือการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมคนสงขลา ในฐานะท่ีเป็นองคก์รใน
การเช่ือมประสานความร่วมมือของเครือข่ายองคก์ร องคาพยพต่างๆในสงัคมท่ีถือเป็นทุนทางสงัคมท่ีส าคญั
ยิง่  

มลูนิธิชุมชนสงขลา ดงัท่ีรู้กนัว่ามีคณะกรรมการประกอบข้ึนจากภาคส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ภาครัฐ ยงัจะตอ้งเติบโตกา้วหนา้ต่อไป และยงัคงยนืยนัเช่นเดิมว่าเรามีความมุ่งมัน่เป็นองคก์ร
สาธารณะ  ท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมและใหป้ระชาชนในจงัหวดัสงขลาทุกคนเป็นเจา้ของ มีความตั้งใจเป็น
อยา่งมากท่ีจะเป็นขอ้ต่อหรือเป็นเข็มเป็นดา้ยในการเช่ือมร้อยดอกไมห้ลากสีเหล่าน้ีใหเ้ป็นพวงมาลยัท่ี
สวยงาม ภายใตแ้นวทาง ประสานทุน กระจายทุน และร่วมก าหนดทิศทางการพฒันา  

ปีน้ีเรามีโอกาสในการระดมทุนมากข้ึน โดยเฉพาะทุนท่ีมิใช่เมด็เงิน และไดมี้โอกาสในการ
กระจายทุนไปใหก้บัองคก์รพฒันาต่างๆ เพ่ือการรับมือกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเร่ิมเป็น
ปัญหาคุกคามโลกและพ้ืนท่ีภาคใตข้องเรา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหาดใหญ่ท่ีไดผ้า่นวิกฤตคร้ังใหญ่ มลูนิธิ
ชุมชนสงขลามีความภาคภูมิใจอยา่งยิง่ท่ีมีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงในการรับมือและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
และจะยิง่ทุ่มเทใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมากข้ึนอีก 

อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริหารมลูนิธิชุมชนสงขลา ใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา 
คณะท างาน ภาคีองคก์รชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคทอ้งถ่ิน ทั้งหลายท่ีมีส่วนในการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของมลูนิธิชุมชนสงขลามาโดยตลอด  มลูนิธิชุมชนสงขลาจะกา้วเดินไปอยา่งเขม้แข็ง จริงจงั ยดึ
มัน่ในแนวทางการด าเนินงานเพ่ือสาธารณะ ท่ีมีความโปร่งใส ไม่ไดแ้สวงหาก าไร และตั้งใจสร้างสรรค์
พฒันาจงัหวดัสงขลาของเราใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รสืบไป 

 
 ดว้ยความรักและมุ่งมัน่ 

 
         (นายชิต สง่ากุลพงศ์) 
                                                                                                                          ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา                                                                         
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บทน า 
มลูนิธิชุมชนสงขลา เกิดข้ึนจากความตอ้งการของชุมชนท่ีเลง็เห็นโอกาสในการพฒันาจงัหวดั

สงขลา ซ่ึงถือว่าเป็นจงัหวดัใหญ่ล าดบัท่ี 3 ของภาคใต ้และเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคญัของประเทศ ในการ
เช่ือมโยงทุนทางสงัคมท่ีมีจ  านวนมากในพ้ืนท่ี น ามาสู่ความร่วมมือในระดบักิจกรรมและยกระดบัการพฒันา
ชุมชน โดยเฉพาะการเช่ือมโยงภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาครัฐ ใหเ้กิดความร่วมมือในการท างาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมา ยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีมีบทบาทดงักล่าว 

มลูนิธิชุมชนสงขลาเกิดข้ึนเม่ือ  4  มีนาคม 2552 โดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาค
ประชาสงัคม เร่ิมก่อตวัแนวคิดน้ีมานบัแต่ปี 2549 และเรียนรู้ร่วมกนัโดยมีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์เป็นองคก์รช่วยสนบัสนุนส าคญั ด าเนินงานภายใตแ้นวคิด “เราคือองคก์รประสานทุน เพ่ือการพฒันา
จงัหวดัสงขลาอยา่งย ัง่ยนื” 

ทั้งน้ีอาศยัพ้ืนฐานการด าเนินงานของ 2 ภาคส่วนดงักล่าว ต่อยอดพฒันามาสู่การท างานของมลูนิธิ
ชุมชนสงขลาในปัจจุบนั กล่าวคือ พ้ืนฐานของภาคประชาสงัคม ภายใตก้ารด าเนินงานผา่นแผนสุขภาพ
จงัหวดัสงขลาและเครือข่ายสร้างสุขภาพจงัหวดัสงขลา และพ้ืนฐานของภาคเอกชน ท่ีมาจากหอการคา้
จงัหวดัสงขลาและศิษยเ์ก่าของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเด่นของความเป็นมลูนิธิ
ชุมชนสงขลาในปัจจุบนั  

ในการด าเนินงานสองปีแรก มุ่งเนน้การสร้างความยอมรับ การสร้างความไวว้างใจ การพฒันา
ยทุธศาสตร์มลูนิธิชุมชน 

รายงานผลการด าเนินงานของมลูนิธิชุมชนสงขลาช้ินน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงเขา้สู่ขวบปีท่ี 3 ของการด าเนินงาน เนน้แนวทางการพึ่งตนเอง
ในพ้ืนท่ี คน้หาแหล่งทุนในพ้ืนท่ี สร้างความไวว้างใจ การยอมรับในการท างานและมีส่วนร่วมในการพฒันา
จงัหวดั เน้ือหาของรายงานประกอบดว้ย 4 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวม น าเสนอขอ้มลูพ้ืนฐาน ความเป็นมา  วิสยัทศัน์ วตัถุประสงค ์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย และแหล่งทุนสนบัสนุน  

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงาน การด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 – 31 ธนัวาคม 2554 และ
งานส่ือ ประชาสมัพนัธ ์

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 
 คณะท างาน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐาน ความเป็นมา 

 
ประวตัคิวามเป็นมา แนวความคดิและวตัถุประสงค์ของการตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลา 

มลูนิธิชุมชน หรือ Community Foundation ก่อตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรก ในปี  ค.ศ.1914 ณ เมือง 
Cleveland รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา ในนาม Cleveland Foundation โดย Fredrick Goff นายธนาคารผู ้
มีช่ือเสียงแห่ง Cleveland Trust Company ปัจจุบนั “มลูนิธิชุมชน Cleveland” มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 
ของมลูนิธิชุมชนในสหรัฐอเมริกา มีทรัพยสิ์นกว่า 1.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ มีการบริหารจดัการกองทุนเพื่อ
พฒันา ชุมชนมากกว่า 800 กองทุน และกระจายทุนเพื่อประโยชน์ในการพฒันาชุมชนเป็นจ านวนเงิน
มากกว่า 85 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,000 ลา้นบาทต่อปี 

ความส าเร็จของมลูนิธิชุมชนในสหรัฐอเมริกาเป็นท่ียอมรับและแนวความคิดน้ี แพร่หลายออกไป
อยา่งกวา้งขวางทัว่โลก โดยเช่ือกนัว่า “มลูนิธิชุมชน” จะเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน และเปิด
พ้ืนท่ีใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทุนเพ่ือชุมชนของตนเอง 

จากรายงานประจ าปีของ WINGS แจง้ว่าในปี พ.ศ.2547 มีมลูนิธิชุมชนกระจายไปถึง 1,175 มลูนิธิ 
ใน 46 ประเทศ มีอตัราเพ่ิมเฉล่ียปีละ 5% 

มลูนิธิชุมชนเป็นองคก์รทุนท่ีก่อตั้งข้ึนโดยชุมชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ จาก 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนหรือภาคประชาสงัคม  ร่วมกนับริหาร เพ่ือประโยชน์ของชุมชนนั้นๆอาจจะ
ระดมทุนเองจากภายในหรือภายนอก จากนั้นกระจายทุนหรือทรัพยากรท่ีไดไ้ปช่วยคนในชุมชน หรืออาจจะ
เป็นแบบประสานเครือข่ายในชุมชนมารวมพลงักนัไปช่วยในประเด็นต่าง  ๆ

มลูนิธิชุมชนมีการสร้างกองทุนสะสมเพ่ือความย ัง่ยนื ( Endowment Fund) และมีกองทุนท่ีเจาะจง
ช่วยเหลือในประเด็นต่างๆไดต้ามวตัถุประสงคข์องผู ้ บริจาค มลูนิธิชุมชนสามารถเป็นเวทีกลางสะทอ้น
ปัญหาท่ีมีในชุมชน เพื่อระดมสรรพก าลงัลงไปช่วยแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

Worldwide Initiatives for Grantmakers Support หรือ WINGS ซ่ึงเป็นองคก์รเครือข่ายระดบัโลกท่ี
ท าหนา้ท่ีในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ใหก้บัคนใจบุญ และวฒันธรรมแห่งการให ้โดยผา่นกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนบัสนุน การแบ่งปันองคค์วามรู้และพฒันาร่วมกนัในบรรดาผูร่้วมเครือข่าย  
WINGS ไดใ้หค้วามหมายของ Community Foundation ว่าเป็น An independent, nonprofit, philanthropic 
organization working in a specific geographic area which, over time, builds a collection of endowed funds 
from many donors in the community. It provides services to the community and its donors, makes grants, 
and undertakes community leadership and partnership activities to address a wide variety of needs in its 
service area. A community foundation is a vehicle for local donors who wish to contribute their cash, 
trusts, bequests, or real property to create permanent endowments that will benefit the community in 
perpetuity. Using the investment earnings on each endowed fund, a community foundation makes and 
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builds capacity within the community to address local needs and opportunities. Their task is to build 
substantial, permanent funds from which grants are made to local charitable and community 
organizations. 

Suzanne Feurt กล่าวถึงมลูนิธิชุมชนว่า มลูนิธิชุมชนมีบทบาทน าในการแกปั้ญหาของชุมชน โดย
เป็นผูป้ระสาน ผูร้วบรวมคน  และเชิญประชุม เป็นตวัเร่งและเป็นตวักลางในการประสานงานในการ
แกปั้ญหาของชุมชน มลูนิธิชุมชนสามารถประสานความร่วมมือกบัมลูนิธิต่างๆ กระตุน้ความร่วมมือ
ระหว่างองคก์รรัฐและเอกชน และน าพาโครงการใหเ้ขา้สู่ความสนใจของผูใ้หทุ้น ทั้งในและต่างประเทศ 
 
ลกัษณะส าคญัของมูลนิธิชุมชนมดีังต่อไปนี ้

1.การก่อตั้งมลูนิธิชุมชน เป็นความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ ร่วมกนัก่อตั้ง และบริหารดว้ยความเสมอภาคกนั 

2.มีพ้ืนท่ีชุมชนชดัเจนท่ีจะด าเนินงาน 
3.มลูนิธิชุมชนมีบทบาทและหนา้ท่ีในการระดมทุน ( Resource Mobilization) จากภายในและ

ภายนอกชุมชน เพ่ือน ามาช่วยเหลือโครงการท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน  เป็นการบริหารจดัการดว้ยประชาชนใน
ชุมชน 

4.มลูนิธิชุมชนมีหนา้ท่ีในการกระจายทุน และประสานงานกบัองคก์รชุมชน  และองคก์รพฒันา
เอกชนต่างๆ ท่ีจะเขา้มาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนดา้นต่าง  ๆ

5.มลูนิธิชุมชนจะมีเงินกองทุนถาวร (Endowment Fund) สะสมไว ้และท าใหก้องทุนถาวรน้ีมีการ
เติบโตและย ัง่ยนื 

6.มลูนิธิชุมชนมีระบบการบริหารงานท่ีโปร่งใส และมีการประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานให้
สาธารณชนรับทราบสม ่าเสมอ 
 
ความเป็นมาของมูลนิธิชุมชนในประเทศไทย 

แนวความคิดเร่ือง “มลูนิธิชุมชน” ไม่ใช่เร่ืองใหม่ในสงัคมไทย การท่ีคนในชุมชนท่ีมีขา้วของเงิน
ทองจะแบ่งปันใหก้บัคนท่ีขาดแคลน หรือเอามารวมกนัแลว้กระจายไปใหค้นท่ีตอ้งการความช่วยเหลือก็มีมา
ชา้นาน เก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมหรือความเช่ือต่างๆ  รวมทั้งดา้นศาสนาดว้ย เช่น 
วดัในพระพุทธศาสนา กองทุนซะกาตในชุมชนอิสลาม และกิจกรรมของคณะเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นตน้ 

ปัจจุบนัน้ีเราจะเห็นมลูนิธิหรือกองทุนต่างๆท่ีอยูก่บัวดัหรือโรงเรียน คอยช่วยเหลือผูข้าดแคลน
ดา้นการศึกษา อาหาร และการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นตน้  จึงกล่าวไดว้่า มลูนิธิชุมชนเป็นพฒันาการของการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในสงัคมโดยเอา “ชุมชน” ในเชิงพ้ืนท่ี เช่น อ  าเภอ หรือจงัหวดัเป็นฐาน  และความ
ช่วยเหลือนั้นเป็นไปเพ่ือตอบสนองการแกปั้ญหา และพฒันาในทุกดา้น  ตามความตอ้งการของสมาชิกใน
ชุมชนนั้น 
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แนวความคิดเร่ือง “มลูนิธิชุมชน” เป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) ท่ีรัฐไดใ้หค้วามส าคญัต่อองคก์รชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน  ต่อเน่ืองมา
จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ท่ีเนน้การใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง ซ่ึง “มลูนิธิชุมชน” เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการ
พฒันา การแกไ้ขปัญหาดว้ยทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู ่ดว้ยจิตส านึกสาธารณะความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และภาคประชาคม โดยใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  (Sustainable 
Development) 

สถาบนัซีเนอร์กอส ( The Synergos Institute) จากสหรัฐอเมริกาไดจุ้ดกระแสแนวคิดเร่ืองมลูนิธิ
ชุมชนในประเทศไทยในปี 2545 โดย David Winder จาก Synergos Institute สหรัฐอเมริกา และ Adiana 
Cortes จาก Foundation Commuitarai Del Baijo เมก็ซิโก น าเร่ืองมลูนิธิชุมชนมาถ่ายทอดประสบการณ์
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั มี  Senior Fellow in Philanthrophy ไทยสองคนคือ คุณเบ็ญจมาศ ศิริภทัร  แห่ง
สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา และนายสุกิจ อุทินทุ แห่งมลูนิธิรักษไ์ทย /  CARE Thailand เป็นผูร่้วมเสนอ
แนวคิด นายไพบูลย ์วฒันศิริธรรม ไดเ้ปิดใหไ้ดป้ระชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนักบั 14 องคก์ร คือ 

1.สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
2. สถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย 
3.มลูนิธิรักษไ์ทย 
4.มลูนิธิกองทุนไทย 
5.มลูนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
6.มลูนิธิปูนซิเมนตไ์ทย 
7.ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
8.กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
9.กองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค 
10.ธนาคารออมสิน 
11.วิทยาลยัการจดัการสงัคม 
12.สถาบนัการจดัการความรู้ทอ้งถ่ิน 
13.ศนูยส์าธารณประโยชน์และประชาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
14.สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา 
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงความเป็นไปไดข้องการเกิดมลูนิธิชุมชนใน ประเทศไทย ซ่ึง

สถาบนัซีเนอร์กอสจะเป็นผูช่้วยสนบัสนุนดา้นความรู้และส่งเสริม 
ในไตรมาสแรกของปี 2547 ผูจ้บหลกัสูตรภาวะผูน้  าชุมชนกรุงเทพรุ่นแรก 3 คน พร้อมเจา้หนา้ท่ี

ของโครงการคอร์เนอร์สโตนประเทศไทย และพนัธมิตรจากองคก์รทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการชุมชนโดยไม่
แสวงหาก าไรอีก 14 องคก์รไดร่้วมมือกนัเพ่ือพฒันามลูนิธิมิตรภาพสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นองคก์รน าร่องส าหรับ
มลูนิธิชุมชนในประเทศไทย ต่อมาในปีเดียวกนั  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
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สนบัสนุนใหเ้กิดมลูนิธิในจงัหวดัต่างๆโดยใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาความเป็นไป ไดใ้นการก่อตั้งใน 5 
จงัหวดัคือ อุดรธานี ระยอง กรุงเทพมหานคร ล  าปาง และสงขลา 

ในเดือนกุมภาพนัธ ์2548 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดส้นบัสนุน
งบประมาณ 17.5 ลา้นบาท ในการก่อตั้งมลูนิธิชุมชนใน 4 จงัหวดัคือ ล  าปาง อุดรธานี ระยอง และ
กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา (LDI) ไดรั้บงบประมาณ 6.8 ลา้นบาท ในเดือนมีนาคม 
2548 ท าหนา้ท่ีประสานงานในจงัหวดัล  าปาง และอุดรธานี  และสถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย ไดรั้บงบประมาณ 
6.8 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2548 ท าหนา้ท่ีประสานงานในจงัหวดัระยอง และกรุงเทพมหานคร 

ต่อมาไดมี้ความพยายามในการจดัตั้งมลูนิธิชุมชนข้ึนอีกในหลายจงัหวดั เช่น  จงัหวดันครราชสีมา 
ซ่ึงไดเ้ร่ิมพฒันาข้ึนตั้งแต่ปี 2547 โดยความร่วมมือกบัธนาคารโลกและไดจ้ดทะเบียนในช่ือ มลูนิธิชุมชน
โคราชในปี 2550 และจงัหวดัภูเก็ตก็ไดพ้ฒันามลูนิธิชุมชนข้ึนโดยการสนบัสนุนจากสถาบนั Synergos ซ่ึง
มลูนิธิชุมชนภูเก็ตไดจ้ดทะเบียนแลว้เช่นกนั นอกเหนือจากน้ียงัมีความร่วมมือระหว่างศนูยส์าธารณะ
ประโยชน์และประชาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์กบัจงัหวดัสงขลาและสตูล ซ่ึงทั้งสองจงัหวดั
อยูร่ะหว่างการยืน่จดทะเบียนก่อตั้งมลูนิธิ 

 
การก่อตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลา 

ศนูยส์าธารณประโยชน์และประชาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) มีภารกิจหลกั
ในการเสริมสร้างความเขม้แข็งและแข็งแกร่งแก่องคก์รเอกชนสาธารณ ประโยชน์ องคก์รพฒันาเอกชน 
องคก์รชุมชน ซ่ึงเป็นพลงัส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดย ศสป  ประสานความ
ร่วมมือและท างานร่วมกบัภาคประชาสงัคมทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศเช่น กลุ่มธุรกิจเพื่อสงัคมไทย 
(ธสท) และต่างประเทศเช่น CIVICUS, The Synergos Institute รวมทั้ง Asia-Pacific Philanthropy 
Consortium และยงัมีความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีท างานเก่ียวขอ้ง กบัองคก์ร
สาธารณะประโยชน์ และประชาสงัคมดว้ย 

เมื่อเวลา 16.30 น. วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2549 รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศนูยส์าธารณประโยชน์
และประชาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ไดน้ดักลุ่มนกัศึกษาเก่านิดา้ ศนูยห์าดใหญ่ และ
กลุ่มประชาสงัคมสงขลา ท่ีเคยร่วมงานกนัในโครงการเครือข่ายติดตามศึกษาพฒันาระบบราชการจงัหวดั
สงขลา เมื่อปี 2547 ร่วมปรึกษาหารือกนัในการก่อตั้งมลูนิธิชุมชนสงขลา ซ่ึงกลุ่มดงักล่าวก็มีแนวคิดท่ีจะตั้ง
มลูนิธิอยูบ่า้งแลว้ 

โดยภาคประชาสงัคมสงขลามีแนวคิดหนุนเสริมการท างานของภาคประชาชนใหม้ ี องคก์รในรูป
มลูนิธิ มีความเป็นนิติบุคคลท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนงาน   โดยค านึงถึงจงัหวะกา้วส าคญัของการขบัเคล่ือนใน
อดีต ตั้งแต่สงขลาประชาคม   ประชาคมสุขภาพสงขลา สมชัชาสุขภาพกบัการขบัเคล่ือนประเด็นระดบัราก
หญา้  จนถึงแผนสุขภาพจงัหวดัสงขลาซ่ึงก่อนหนา้น้ีไดมี้การขบัเคล่ือนในนามของ "เครือข่ายสร้างสุขภาพ
จงัหวดัสงขลา สถาบนัวิจยัระบบสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์" เป็นองคก์รนิติบุคคลในการ
รับงบประมาณ แต่ดว้ยความเป็นหน่วยงานราชการจึงติดขอ้จ ากดับางอยา่ง และนอกจากเพ่ือเป็นการฟ้ืนพลงั
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ของชุมชนท่ีเคยมีอยา่งเป็นจุดแข็งส าคญัน ามา ช่วยเอ้ือหนุนสงัคมแลว้ยงัเพ่ืออ  านวยความสะดวกในการ
ขบัเคล่ือนงานของภาค ประชาสงัคมจึงอยากใหเ้กิดองคก์รท่ีมีความเป็นนิติบุคคลเพื่อใชใ้นการบริหาร 
จดัการและสนบัสนุนการท างานของภาคประชาชนในระยะยาวดว้ย 

อยา่งไรก็ดี นอกจากสองกลุ่มดงักล่าวแลว้ยงัมีตวัแทนภาคเอกชน  ท่ีมาจากหอการคา้จงัหวดั
สงขลา ซ่ีงมีส่วนเขา้มาชกัชวนภาคประชาสงัคมเขา้ไปร่วมท างาน ทั้งสามกลุ่มจึงเร่ิมประชุมแลก เปล่ียน
ความคิดเห็น ศึกษา เรียนรู้ และร่วมกนัพฒันาไปสู่การก่อตั้งมลูนิธิชุมชนสงขลาในท่ีสุด 

ช่ือมลูนิธิ : มูลนิธิชุมชนสงขลา ตวัยอ่คือ ม.ช.ส. 
ปรัชญา : มุ่งมัน่พฒันา เสริมสร้างวิถีชุมชน คนคือศนูยก์ลาง สร้างสรรคย์ ัง่ยนื 
วิสยัทศัน์ : เป็นองคก์รเปิดโอกาสใหบุ้คคล หน่วยงาน องคก์ร เขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า 

เพื่อพฒันาจงัหวดัสงขลา 
ค าขวญั : ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมท า 
เขตพ้ืนท่ี : จงัหวดัสงขลา 
วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อการจดัการความรู้ในการพฒันาชุมชนจงัหวดัสงขลา 
2.เพื่อเช่ือมประสานความร่วมมือกบับุคคล เครือข่าย องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน ภาครัฐ เพื่อ

ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน ์
3,เพื่อสร้างโอกาส พฒันาคน สนบัสนุนผูท่ี้ท างานพฒันาไดพ้ฒันาแนวคิด ทกัษะประสบการณ์ใน

การพฒันาชุมชน 
4.เพ่ือระดมทุนทั้งภายในจงัหวดัและองคก์รภายนอกเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์
5.เป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไรและไม่ด าเนินการทางการเมืองใดๆทั้งส้ิน 
คณะผูก่้อตั้ง ประกอบไปดว้ย 
1.พระครูปลดัสมพร ฐานธมฺโม  
2.นายชิต สง่ากุลพงศ ์ 
3.นายสมพร สิริโปราณานนท ์ 
4.นายชยัวุฒิ บุญวิวฒันาการ  
5.นายอรัญ จิตตะเสโน  
6.นายสิทธิศกัด์ิ ตนัมงคล  
7.นายชาคริต โภชะเรือง  
8.นายพิชยั ศรีใส  
9.นพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกิจ 
นอกเหนือจากคณะผูก่้อตั้งขา้งตน้แลว้ ยงัมีผูร่้วมคิดและสนบัสนุนการตั้งมลูนิธิชุมชนสงขลาซ่ึง

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็น กรรมการอีกหลายท่าน อาทิเช่น ผศ.ดร.พงคเ์ทพ สุธีรวุฒิ (ผูอ้  านวยการ  สถาบนัวิจยัระบบ
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สาธารณสุขภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) นายพีระ  ตนัติเศรณี (รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา) นางพิชยา แกว้ขาว (ประชาสงัคม) และ นางพิกุล บุรีภกัดี (ประชาสงัคม) เป็นตน้ 

มลูนิธิชุมชนสงขลา ไดจ้ดทะเบียนแลว้เสร็จสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์นบัแต่วนัท่ี 
4  มีนาคม 2552 

ท่ีตั้ง  :  ส านกังานใหญ่  ณ วดัคลองแห   ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
ส านกัประสานงานพ้ืนท่ี  เลขท่ี 83/24  ถ.เพชรเกษม 18  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา โทรศพัท/์โทรสาร  :  074-
254483, 074-358409 มือถือ  :  086-4892086 

ผูส้นใจท่ีจะสนบัสนุนกิจกรรมและช่วยเหลือมลูนิธิชุมชนสงขลา สามารถแจง้ความจ านงและ
บริจาคไดท่ี้ส านกังานประสานงานพ้ืนท่ีและบญัชี “มลูนิธิชุมชนสงขลา” 
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาหาดใหญ่ใน  เลขท่ีบญัชี  562-0-52250-7 
 

แผนภูมกิารท างาน มูลนิธิชุมชนสงขลา 
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ปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารมลูนิธิชุมชนสงขลา ประกอบไปดว้ย 
1.นายชิต สง่ากุลพงศ ์   ประธานกรรมการ 
2. พระครูปลดัสมพร ฐานธมฺโม  กรรมการ 
3.นายอรัญ จิตตะเสโน    กรรมการ 
4.นายสมพร สิริโปราณานนท ์  กรรมการ 
5.นายชยัวุฒิ บุญวิวฒันาการ   กรรมการ 
6.นายพิชยั ศรีใส   กรรมการ  
7.นายชยัวุฒิ เกิดช่ืน   กรรมการ 
8.นายประโชติ อินทร์ถาวร  กรรมการ 
9.นางอญัชลี ศิรินุพงศ ์   กรรมการ 
10 นายชาคริต โภชะเรือง   กรรมการและผูจ้ดัการ 
11.นพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
แหล่งทุนสนับสนุนส าคญั 
ช่วงก่อนก่อตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลา-ระหว่างการก่อตั้ง ประกอบดว้ยส านกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ส านกั 3 และศนูยส์าธารณประโยชน์และประชาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ 

ช่วงสองปีแรก ไดรั้บการสนบัสนุนจากศนูยส์าธารณประโยชน์และประชาสงัคม สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.), จาก GF,การบริจาคจาก
บุคคลทัว่ไป 

ช่วงปีที่ 3 ไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคารโลก, มลูนิธิร็อกกีเฟลเลอร์, องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลาผา่นสถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้มอ., ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 12 สงขลา และการบริจาคจากบุคคลทัว่ไปในจงัหวดัสงขลา 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
ในปี 2554 มูลนิธิชุมชนสงขลา มรีายได้ทั้งส้ิน 2,873,875.29 บาท มรีายจ่ายรวม 2,144,432.07 บาท 

มกีารด าเนินงานตั้งแต่ วนัที่ 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 มผีลสรุปส าคญัดังนี ้
 
1.ยุทธศาสตร์ ร้อยดอกไม้หลากสี 

1.1 ด าเนินงานกิจกรรมการท าแผนท่ีทางสงัคมระยะท่ี 2 (ขยายเวลา 3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2554) 
ไดแ้ก่  

1.1.1 งานประสานความร่วมมือของเครือข่ายผูพ้ิการ มีความร่วมมือในการปรับปรุงสถานท่ี
จนเกิดศนูยป์ระสานงานคนพิการทุกประเภท ณ วดัคลองเปล  

   
1.1.2 การประสานเครือข่ายอุทยานอาหารสุขภาพร่วมกบัสมาคมเกษตรอินทรียว์ิถีไท มีการ

ประชุม 4 คร้ัง ผูเ้ขา้ร่วม 89 คน จนเกิดรูปแบบ “ตลาดนดัสุขภาพสายใยชุมชน วดัคลองแห” 

   
1.1.3 ประสานเครือข่ายผูพ้ิการ(คณะท างานศนูยร์าษฏร์พฒันาคนพิการและผูสู้งอายุ

สงขลา) 1 คร้ัง ผูเ้ขา้ร่วม 28 คน ไดข้อ้สรุปการพฒันาศนูยฯ์ ในฐานะเอกชนท่ีจะด าเนินการต่อดว้ย
ตนเอง 

1.1.4 จดัประชุม คณะกรรมการกองบุญฟ้ืนฟชีูวิตผูป้ระสบภยัสงขลา 3 คร้ัง เพ่ือก  าหนด
กิจกรรมการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ดว้ยการช่วยซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั 

1.1.5  การประสานองคก์รการเงินในจงัหวดัสงขลา 1 คร้ัง จ  านวน 23 คน ไดรั้บรู้
สถานการณ์ขององคก์รการเงิน ปัญหา ช่องว่างในการด าเนินงาน 

1.1.6 การประสานเครือข่ายภาคเอกชน  1 คร้ัง ไดแ้ก่ สมาคม SME จ านวน 9 คน ไดรั้บรู้
แนวทางการด าเนินงานของมลูนิธิชุมชนสงขลา 
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1.1.7 การประชุมของเครือข่าย CF ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ และ GF ณ วดัคลองเปล ในฐานะ
ผูส้นบัสนุนการด าเนินงานการจดัท าแผนท่ีทางสงัคมระยะท่ี 2  

และไดปิ้ดโครงการไปเม่ือส้ินเดือนมีนาคม 2554 

   
1.2 ร่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั(ทสจ.) ภาคีคนรักสงขลา จดัเวทีคล่ีคลาย

ความขดัแยง้ระหว่างธนาคารออมสินและชุมชนยา่นเมืองเก่าสงขลา 

    
 

2.ยุทธศาสตร์ พฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
2.1 กิจกรรม Design thinking(การคิดดว้ยมือ) วิทยากร โดย อ.ชยัวฒัน์ สถิรพนัธุ์  และวิทยากรจาก

เยอรมนั Mr.christian Birkholz วนัที ่ 8-9 ธนัวาคม 2554 ณ สวนประวตัศิาสตร ์พลเอกเปรม ตณิสลูา
นนท ์มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน  23  คน เป็นวิธีการท่ีใชพ้ฒันาผลิตภณัฑ ์พฒันาการบริการ พฒันา
กระบวนการและนวตักรรมสงัคม มนัเป็นวิธีการท่ีต่างไปจากเทคนิคการสร้างสรรคอ่ื์น ๆ เพราะจุดหนกัของ 
Design Thinking ไม่ไดอ้ยูท่ี่ทฤษฎีท่ีเป็นนามธรรม และการถกเถียง แต่เป็นการพฒันาแบบจ าลองอยา่งเป็น
รูปธรรม ซ่ึงตอ้งถกูทดสอบและน าไปใชจ้ริง  “ความไร้ระเบียบอยา่งสร้างสรรค”์ คือ กุญแจ  
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3.ยุทธศาสตร์การพึง่ตนเอง 

3.1 การระดมทุนเพือ่กจิกรรมสาธารณะ ประกอบด้วยกจิกรรมย่อย ได้แก่ 
1.  ระดมทุนซ่อมแซมท่าน ้ าวดัคลองแห 20,000 บ. 
2. ระดมทุนจดัซ้ือชุดลาดตระเวนใหก้ลุ่มอนุรักษป่์าตน้น ้ าผาด า จ านวน 20,400 บ. 

3.2 จดัตั้งกองทุนเพือ่การพฒันา 2 กองทุน คือ 
1.กองบุญฟ้ืนฟชีูวิตผูป้ระสบภยัสงขลา  เงินบริจาค จ  านวน 190,556 บาท 
- รายไดห้ลกัของกองทุนมาจาการรับบริจาคและรายไดจ้ากการขายสินคา้รับบริจาคมือ

สองท่ีวดัคลองแห 

   
- รายจ่ายของกองทุน ช่วยเหลือซ่อมแซมบา้นผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม จ  านวน 2 หลงัชุมชน

ป้อม 6 ถ.ถดัอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คือบา้นนายวิเชียร ข  าคุณจุ๋ย และนางติหมะ๊ หนุนหะหยาด ใช้
งบประมาณในการซ่อมแซมจ านวน 66,973 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีมลูนิธิชุมชนสงขลา 2554 

 

- 18 - 

 

2.ศนูยร์าษฏร์พฒันาคนพิการและผูสู้งอายสุงขลา เงินบริจาคจ านวน 20,581.60 บาท   
- รายไดห้ลกัของกองทุนมาจากการรับบริจาคและรายไดจ้ากการขายสินคา้รับบริจาคมือ

สอง 
- รายจ่ายของกองทุน (จดัประชุมคณะท างานเหยือ่เมาแลว้ขบั จ  านวน 5,000 บาท) 

 
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการให้ 

มลูนิธิชุมชนสงขลาไดง้บประมาณสนบัสนุนจากธนาคารโลก(WORLD BANK) จ านวน 1,212,600 
บ. ภายใตโ้ครงการเพื่อการรับมือและปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ในพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนล่าง เป็นเวลา 1 ปี (ตั้งแต่กรกฏาคม 2554 – มิถุนายน 2555) กระจายทุนดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณ
ในการท ากิจกรรมใหก้บัองคก์รพฒันาเอกชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา พทัลุง และปัตตานี มีโครงการส่งเขา้
คดัเลือกทั้งหมดจ านวน 11 โครงการ โครงการท่ีผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการ จ  านวน 7 ดงัน้ี  
ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1 โครงการจดัท าแผนรับมือภยัพิบติัเทศบาลต าบล

ชะรัต   
100,000 บาท ศนูยส์งเคราะห์ราษฎรประจ าต าบล

ชะรัด 
2 ร่วมกนัสร้างบา้นสีเขียว ต.นาท่อม  100,000 บาท กลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอ้มคลองนาท่อม 
3 การจดัการขยะเพื่อลดโลกร้อนในชุมชนต าบล

เขาชยัสน 
100,000 บาท สภาองคก์รชุมชนต าบลเขาชยัสน 

4 โครงการส่ือเพ่ือการเรียนรู้อุทกภยัในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า
คลองอู่ตะเภา 

200,000 บาท เครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา 

5 สร้างจิตส านึกโดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัในพ้ืนท่ี
เส่ียงภยัต าบลหารเทา   

100,000 บาท กรรมการศนูยป์ระสานงานองคก์ร
ชุมชนต าบลหารเทา 

6 การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
เครือข่ายมลูนิธิชุมชนประเทศไทย 

200,000 บาท เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจงัหวดั
สงขลา 

7 มหกรรมศิลปินพ้ืนบา้นตา้นโลกร้อน 200,000 บาท สมาคมศิลปินพ้ืนบา้นจงัหวดัสงขลา 
 

ในช่วงเวลาของการด าเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2554 มีกิจกรรมคือ การ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการ การคดัเลือกโครงการ และการบริหารจดัการงบประมาณใหก้บัโครงการเพื่อปฎิบติั
การตามแผนงาน  
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กจิกรรมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาสนับสนุนงบประมาณ 

ที่ กจิกรรม จ านวนเงิน ลกัษณะกจิกรรม 
1. ซ้ือชุดลาดตระเวนใหก้ลุ่มอนุรักษ์

ป่าตน้น ้ าผาด า 
19,550 บาท ซ้ือชุดลาดตระเวนใหก้ลุ่มอนุรักษป่์าตน้น ้ า

ผาด า จ  านวน  17  ชุด 
2. สนบัสนุนการปรับปรุงสถานท่ีท า

กิจกรรมเด็กออทิสติกวดัคลองเปล 
45,000 บาท ปรับปรุงกุฏิเก่าในวดัเพื่อใหผู้ป้กครองและ

เด็กออทิสติกท ากิจกรรมร่วมกนั 
3. ปรับปรุงท่าน ้ าวดัคลองแห 20,000 บาท ปรับปรุงท่าน ้ าเพ่ือใชใ้นการแข่งเรือ  

 
5.ยุทธศาสตร์ การจดัการความรู้และมส่ีวนร่วมการพฒันา 

5.1 มลูนิธิชุมชนสงขลาไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจาก ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขตพ้ืนท่ี 12 สงขลา จ านวน 2 โครงการ คือ  

- ผลิตคู่มือสุขภาพประจ าบา้น ส าหรับพ้ืนท่ี 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ด  าเนินการตั้งแต่เดือน
เมษายน-กนัยายน 2554) ผลิตและพฒันาส่ือกระตุน้ใหเ้กิดความรู้และทกัษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว เผยแพร่ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ขอ้มลูข่าวสารของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ ชุดความรู้
พ้ืนฐานดา้นสุขภาพ ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง  จ านวน 100,000 ชุด  ภายใต้
งบประมาณ 1 ลา้นบาท  

- โครงการขบัเคล่ือนจงัหวดัสุขภาวะตามแนวคิด “สงขลาพอเพียง”  ในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัภาคใต้
ตอนล่าง เพื่อสนบัสนุนกลไกการด าเนินงานในการขบัเคล่ือนวาระ “สงขลาพอเพียง” 2554 ใหบ้รรลุผล
ความส าเร็จ   ร่วมมือในการสร้างจงัหวดัสุขภาวะและความพอเพียงดว้ยการขบัเคล่ือน “ วาระพลเมืองเฉลิม
พระเกียรติจงัหวดัสงขลา : สงขลาพอเพียง” พฒันากลไกและขยายผลการด าเนินงานตามแนวทางจงัหวดัสุข
ภาวะไปยงั 4 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง   จ  านวนงบประมาณ 616,000 บาท  ด าเนินการตั้งแต่เมษายน-กนัยายน 
2554  

หมายเหตุ คณะท างานขอขยายเวลาไปถึงเดือนมกราคม 2555 ทั้ง 2 โครงการ 
ผลด าเนินการ : คู่มือสุขภาพชุมชนประจ าครัวเรือน ไดต้น้ฉบบัท่ีผา่นการพิจารณาจากผูส้นบัสนุน 

น าไปสู่การออกแบบเพื่อการจดัพิมพ ์อยูร่ะหว่างการจดัพิมพข์องโรงพิมพ ์
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การขบัเคล่ือนจงัหวดัสุขภาวะ ไดม้ีการขยายผล “สงขลาพอเพียง” ดว้ยการผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์
ทั้งไวนิล สติกเกอร์ สปอตวิทยผุา่นสถานีวิทยมุอ. FM.88.00 MHz, FM.90.50 MHz และสถานีวิทยชุุมชน 
คล่ืนความคิด เป็นตน้ สนบัสนุนรายการสมชัชาสุขภาพทางอากาศ ทางสถานีวิทยมุอ. FM.88.00 MHz, 
พฒันาระบบฐานขอ้มลูผา่นเวบ็ไซต ์ www.ขอ้มลูชุมชน.com และมีเวทีพฒันากลไกความร่วมมือกบัภาคี
ยทุธศาสตร์ระดบัเขตภาคใตต้อนล่าง(ภาคีตระกลู ส. พอช. ฯลฯ) 

  
5.2 มลูนิธิชุมชนสงขลาไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจาก องคก์ารบริหารจงัหวดัสงขลา ผา่นสถาบนั

การจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้มอ.หาดใหญ่ ในไตรมาสแรก เป็นเงิน 500,000 บ.(ใชจ้ริง 125,000 บ.) เป็น
องคก์รประสานขบัเคล่ือนโครงการภายใต ้5 ยทุธศาสตร์ 

- ยทุธศาสตร์การสร้างค่านิยมร่วม 
- ยทุธศาสตร์การสร้างชุมชนเขม้แข็ง 
- ยทุธศาสตร์การสร้างความรู้และพฒันาคน 
- ยทุธศาสตร์การสร้างนโยบายสาธารณะ 
- ยทุธศาสตร์ระบบสนบัสนุน 
ผลการด าเนินงาน ในไตรมาสแรก ไดส้นบัสนุนการจดัพิมพเ์กียรติบตัรบุฟเฟตพ์อเพียง 1,000 ชุด 

พฒันาแหล่งเรียนรู้ 1 คร้ัง จดัพิมพธ์รรมนูญลุ่มน ้ าภูมี 100 เล่ม สภาลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา 1 คร้ัง(เตรียมรับมือ
อุทกภยั) การประชาสมัพนัธผ์า่นรายการสมชัชาสุขภาพทางอากาศ การประชุมกบัคณะกรรมการบริหาร 
สร้างความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภยั และเตรียมจดังาน “สงขลา
พอเพียง” ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์2555 

  

http://www.�����Ū����.com/
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5.3 มลูนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกบั 14 ภาคีจดัการประชุมเสวนาระดมสมอง “จุดประกายวิสยัทศัน์
สงขลา 2020 (พศ.2556-3563) ร่วมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) สร้าง “สงขลาโมเดล” ยกระดบัการ
พฒันาจงัหวดัสงขลา ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2554 ณ ศนูยป์ระชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบติั ครบ 60  ปี มี
ผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 800 คน 

 
5.4 มลูนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกบัโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ ( ACCCRN) ด าเนินการปรับปรุงระบบเตือนภยัผา่น CCTV ในเวบ็ไซต ์
www.hatyaicityclimate.org และจดัท าแผนชุมชนเพ่ือรับมืออุทกภยัในพ้ืนท่ีชุมชนวดัหาดใหญ่ใน ร่วมกบั
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และมลูนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ น ามาสู่การพฒันารูปแบบการรับมือภยัพิบติัในพ้ืนท่ีของ
เมืองหาดใหญ่ และขยายผลไปสู่สาธารณะอยา่งกวา้งขวาง 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hatyaicityclimate.org/


รายงานประจ าปีมลูนิธิชุมชนสงขลา 2554 

 

- 22 - 

 

6.ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
การบริหารจดัการมูลนิธิชุมชน 
ปัจจุบนัมลูนิธิชุมชนสงขลา มีพนกังานประจ า 3 คน ไดแ้ก่  
1.นายชาคริต โภชะเรือง ต าแหน่งผูจ้ดัการมลูนิธิชุมชนสงขลา 
2.นางสาวกมลทิพย ์อินทะโณ ผูจ้ดัการส านกังาน 
3.นางสาวบุญเรือง ปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีประสานงานกลางและการเงิน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจการด าเนินงานมลูนิธิชุมชนสงขลา ไดม้ีการขอปรับแกว้ตัถุประสงคก์าร

ด าเนินงาน โดยเพ่ิมวตัถุประสงคม์าอีก 1 ขอ้ คือ 4.4 เพื่อด าเนินกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพและสุข

ภาวะชุมชน 

งานส่ือและประชาสัมพนัธ์ 
มีการประชาสพันัธโ์ดยการ มลูนิธิชุมชนสงขลาจดัพิมพป์ฏิทินขนาด pocket book จ  านวน 2,000 

ฉบบั เพื่อแจกจ่ายใหภ้าคีเครือข่าย หน่วยงาน องคก์ร ต่าง  ๆ

 

การประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.scf.or.th เพื่อน าเสนอขอ้มลูกิจกรรมต่างๆของ

มลูนิธิชุมชนสงขลาอยา่งสม ่าเสมอโดยมีผุส้นใจเขา้ชมเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 3 
รายงานการเงิน 

1. รายงานผู้สอบบัญชี 
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เปรียบเทียบรายรับปี 2552 , 2553, 2554 

 
 
เปรียบเทียบรายจ่ายปี 2552 ,2553,2554 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
4.1 รายละเอยีดกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา 

ที่ ช่ือ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อเีมลล์ 

1 
นายชิต  สง่ากุลพงศ ์ 444/9 ม.4 เมืองใหม่ ต.คลองแห  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
086-9564956 chitchorchang@gmail.com 

2 
นายสมพร  สิริโปราณานนท ์ 603 /4 ถ. ธรรมนูญวิถี อ. หาดใหญ่  

จ.สงขลา 90110 
081-8663468 lon_gss@hotmail.com 

3 
นายชาคริต  โภชะเรือง 71 ม.1 ซ.หมู่บา้นปริญญา ต.ควนลงั 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
081-5994381 kahlao@gmail.com 

4 
นายชยัวุฒิ บุญวิวฒันาการ 9/61 ม.5 บา้นสวน-พีราพร ต.คอหงส์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
089-7380252 chaiwud71@hotmail.com 

5 
พระครูปลดัสมพร ฐานธมฺโม 123 ม.4 วดัคลองแห อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา 90110 
081-9905604 

 

6 
นพ.สุภทัร ฮาสุวรรณกิจ โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ  

จ.สงขลา 90110 
081-7664512 hasuwana@hotmail.com 

7 
นายอรัญ จิตตะเสโน 9 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90110 
074-262560 
086-9629375 

 

8 
นายพิชยั ศรีใส 8 มงคลประชา ซอยสนัติราษฏร์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
089-7337080 pichai.srisai@gmail.com 

9 
นายประโชติ อินทร์ถาวร 100 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา 90110 
081-5412971 prachote.i@psu.ac.th 

10 
นายชยัวุฒิ เกิดช่ืน 39 ซ.2 ถ.คลองเรียน 2 อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา 90110 
087-9690610 sweetjuniors@yahoo.com 

11 
นางอญัชลี ศิรินุพงศ ์ 81/5 ม.10 ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง  

จ.สงขลา 9000 0 
081-9590625 

nattharada1@hotmail.com 
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รายช่ือผู้บริจาคสนับสนุน บัญชีศูนย์ราษฏร์พฒันาคนพกิารและผู้สูงอายุสงขลา  
บัญชีเลขที่ 936-0-13577-1 ธนาคาร กรุงไทย สาขา โรงพยาบาลหาดใหญ ปี 2554 

วนัที่ ช่ือ-สกุล จ านวนเงิน (บาท) 
11/1/2554 รับเงินจากการบริจาค (กล่องรับบริจาค) 274.00 
13/1/2554 รับเงินบริจาค (คุณพฒันี สุธีรวุฒิ)      3,000.00  
13/1/2554 รับเงินบริจาค (ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พนัธวี)         500.00  
21/1/2554 รับเงินบริจาค (ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พนัธวี)         500.00  
21/1/2554 รับเงินบริจาค (นายชยัวุฒิ เกิดช่ืน)         500.00  
21/1/2554 รับเงินบริจาค (นางสาวสาริณี แกว้สว่าง)         300.00  
21/1/2554 รับเงินบริจาค (นางอญัชลี ศิรินุพงศ)์         300.00  
21/1/2554 รับเงินบริจาค (เวทีประชุมคณะท างานศนูยร์าษฏร์ฯ วนัท่ี 7 กพ.54)      4,800.00  
4/3/2554 รับเงินบริจาค (ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พนัธวี)         500.00  
23/3/2554 รับเงินบริจาค (คุณดวงดาว รัตนะ)         500.00  
28/3/2554 รับเงินบริจาค (คุณดวงดาว รัตนะ)         300.00  
31/5/2554 รับเงินบริจาค (ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พนัธวี)         500.00  
31/5/2554 รับเงินบริจาค(อ.จนัทร์พิมพ ์หินเทาว)์         300.00  
31/5/2554 รับเงินบริจาค(อ.อจัฉรา วฒันาพา)         300.00  
31/5/2554 รับเงินบริจาค (คุณดวงดาว รัตนะ)         300.00  
27/6/2554 รับเงินบริจาค (ขายผา้มือสอง)      1,776.00  
29/6/2554 รับเงินบริจาค (เครือข่ายผูพ้ิการ)         600.00  
30/6/2554 รับดอกเบ้ีย          56.80  
21/7/2554 รับเงินบริจาค (ขายผา้มือสอง)      1,975.00  
24/8/2554 รับเงินบริจาค (เครือข่ายผูพ้ิการ)      6,000.00  
22/9/2554 รับเงินบริจาค(เครือข่ายผูพ้ิการ)         300.00  
31/12/2554 รับดอกเบ้ีย         111.96  

รวมทั้งส้ิน 2,3693.76 
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รายช่ือรายช่ือผู้บริจาคสนับสนุน บัญชีกองบุญฟ้ืนฟูชีวติผู้ประสบภัยสงขลา  
บัญชีเลขที่ 034-2-91664-0 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถนนเพชรเกษม ปี 2554 

 
วนั/เดือน/ปี รายละเอยีด จ านวน(บาท) 

11/01/2554 เงินบริจาคผา่นมลูนิธิชุมชนสงขลา                      2,179.00  
11/1/2554 เงินบริจาคผา่นมลูนิธิชุมชนสงขลา                      1,187.00  
11/1/2554 เงินบริจาคผา่นมลูนิธิชุมชนสงขลา                      1,200.00  
11/1/2554 เงินบริจาคผา่นมลูนิธิชุมชนสงขลา                         500.00  
11/1/2554 เงินบริจาคผา่นมลูนิธิชุมชนสงขลา                         500.00  
8/3/2554 เงินบริจาคนายภาณุ พิทกัษเ์ผา่                     21,500.00  

18/3/2554 รับเงินบริจาคจากคณะท างานกองบุญฯ                      2,500.00  
20/3/2554 รับดอกเบ้ีย                         295.89  
19/5/2554 รับเงินบริจาค                      3,500.00  
19/5/2554 รับเงินบริจาค                      2,300.00  
19/5/2554 รับเงินบริจาค                      2,700.00  
10/6/2554 รับเงินบริจาค                      3,000.00  
14/6/2554 รับเงินบริจาค                         600.00  
14/6/2554 รับเงินบริจาค                         500.00  
29/6/2554 รับเงินบริจาค                         500.00  
29/6/2554 รับเงินบริจาค                         800.00  
21/7/2554 รับเงินบริจาค                      1,776.00  
21/7/2554 รับเงินบริจาค                      1,975.00  
21/7/2554 รับเงินบริจาค                         800.00  
1/9/2554 รับเงินบริจาค                         592.85  

25/9/2554 รับดอกเบ้ีย                         300.00  
รวมทั้งส้ิน 49,205.74 
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 ข้อบังคบัมูลนิธิชุมชนสงขลา (ฉบับแก้ไขล่าสุด) 

ข้อบังคับ 

มูลนิธิชุมชนสงขลา 

 

รายช่ือผู้บริจาคเงินซ้ือชุดลาดตระเวนกลุ่มประชาคมอนุรักษ์ ป่าต้นน า้ผาด า 
1 คุณฉตัรแกว้ คชเสนี 1,000 
2 สมาชิกสมาคมสตรีนกัธุรกิจ /ฉตัรทอง พร็อพเพอรต้ี /

คุณวิศกัด์ิ /คุณทรงเกียรติ สุวรรณานนทแ์ละครอบครัว 
ธมลภคัจิระนคร 

3,400 

3 นายชาคริต โภชะเรือง 1,000 
4 บจก.จิตแกว้ 1,000 
5 คุณวิศกัด์ิและคุณทรงเกียรติ สุวรรณานนท ์ 1,000 
6 ครอบครัวธมลภคั จิระนคร 1,000 
7 อ.วรรัตน ์ 3,000 
8 ศนูยป์ระชุมนานาชาติ มอ. 9,000 

รวมทั้งส้ิน 20,400 
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หมวดที่ 1 

ช่ือเคร่ืองหมาย และส านักงานที่ตั้ง 

ขอ้ 1  มลูนิธิน้ีช่ือ  “มลูนิธิชุมชนสงขลา” ยอ่ว่า ม.ช.ส. 

 เขียนเป็นภาษาองักฤษว่า Songkhla Community  Foundation ยอ่ว่า S.C.F 

 

ขอ้ 2 เคร่ืองหมายของมลูนิธิน้ีคือ  

 

เคร่ืองหมายของมลูนิธิน้ีคือ ลายกนก แทนความเป็นไทย สงัคมท่ีเต็มไปดว้ยความเอ้ืออาทร
ซ่ึงกนัและกนั  แสดงความสมบูรณ์ สมดุล ไม่มีท่ีส้ินสุด  ก่อเกิดพลงัความร่วมมือ สามคัคี กลม
เกลียว สามารถแกไ้ขปัญหาอุปสรรคทั้งมวล บนฐานความร่วมมือ ร่วมใจใหค้วามช่วยเหลือ มีส่วน
ร่วมในการพฒันาจงัหวดัสงขลา พฒันาขีดความสามารถของชุมชนใหบ้รรลุเป้าหมาย ประสบ
ความส าเร็จ เจริญรุ่งเรืองยิง่ๆข้ึนตลอดไป 

 

ขอ้ 3 ส านกังานมลูนิธิตั้งอยูท่ี่ วดัคลองแห 123 หมู่ท่ี 4 ต าบลคลองแห อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

90110  

 

หมวดที่ 2 

วตัถุประสงค์ 

ขอ้ 4 วตัถุประสงคข์องมลูนิธิน้ี คือ  

4.1 เพื่อการจดัการความรู้ในการพฒันาชุมชน 
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4.2 เพื่อสร้างโอกาส พฒันาคน สนบัสนุนผูท่ี้ท างานพฒันาไดพ้ฒันาแนวคิด ทกัษะประสบการณ์ใน

การพฒันาชุมชน  

4.3 เพื่อเช่ือมประสานความร่วมมือกบับุคคล เครือข่าย องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน ภาครัฐ 

ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์  

4.4 เพื่อด าเนินกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะชุมชน 

4.5 ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่ประการใด 

  

หมวดที่ 3 

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สินและการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 

ขอ้ 5 ทรัพยสิ์นของมลูนิธิมีทุนเร่ิมแรกเงินสดจ านวน  200,000  บาท  (สองแสนบาทถว้น)  

 

ขอ้ 6 มลูนิธิอาจไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโดยวิธีต่อไปน้ี  

6.1 เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหโ้ดยพินยักรรมหรือนิติกรรมอ่ืนๆ โดยไม่มีเง่ือนไขผกูพนัใหม้ลูนิธิ

ตอ้งรับผดิชอบในหน้ีสินหรือภารกิจติดพนัอ่ืนใด 

6.2 เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูม้ีจิตศรัทธาบริจาคให ้

6.3 ดอกผลซ่ึงเกิดจากทรัพยสิ์นของมลูนิธิ 

6.4 การระดมทุนและการรับทุนสนบัสนุนจากบุคคล องคก์รสาธารณะ ท่ีมีวตัถุประสงคด์  าเนินการ

เพื่อสาธารณประโยชน ์

6.5 รายไดอ้นัเกิดจากการจดักิจกรรมของมลูนิธิ 

 

หมวดที่ 4 

คุณสมบัตแิละการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

ขอ้ 7 กรรมการของมลูนิธิตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
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 7.1 มีอายไุม่ต  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

 7.2 ไม่เป็นบุคคลท่ีศาลสัง่ใหเ้ป็นคนลม้ละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 7.3 ไม่เป็นผูต้อ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 

 

ขอ้  8 กรรมการของมลูนิธิพน้จากต าแหน่งเมื่อ  

8.1 ถึงคราวออกตามวาระ 
8.2 ตายหรือลาออก 
8.3 ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 7 
8.4  เป็นผูม้ีความประพฤติและปฏิบติัตนเป็นท่ีเส่ือมเสีย  และคณะกรรมการมลูนิธิมีมติใหอ้อก  

โดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของคณะกรรมการมลูนิธิ 

 

หมวดที่ 5 

การด าเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ้  9 มลูนิธิด าเนินการโดยคณะกรรมการมลูนิธิ  มีจ  านวนไม่นอ้ยกว่า 9 คน ไม่เกิน 15 คน  

 

ขอ้ 10 คณะกรรมการของมลูนิธิประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  

เหรัญญิก  และกรรมการอ่ืนๆ ตามจ านวนท่ีเห็นสมควร  ตามขอ้บงัคบั  ขอ้ 9 

 

ขอ้ 11 การแต่งตั้งกรรมการของมลูนิธิใหป้ฏิบติัดงัน้ี  ใหค้ณะกรรมการของมลูนิธิชุดท่ีด  ารงต าแหน่งอยู ่ 

แต่งตั้งประธานกรรมการมลูนิธิ  และกรรมการอ่ืนๆ ตามจ านวนท่ีเห็นควรตามขอ้บงัคบั 

 

ขอ้ 12 กรรมการของมลูนิธิในต าแหน่งคราวละ  2  ปี  

 

ขอ้ 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการของมลูนิธิใหถื้อเสียงขา้งมากของท่ีประชุมคณะกรรมการของมลูนิธิเป็น

มติของท่ีประชุม 
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ขอ้ 14 กรรมการของมลูนิธิท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการของมลูนิธิไดอี้ก  

 

ขอ้ 15 ในกรณีท่ีกรรมการของมลูนิธิพน้จากต าแหน่งใหก้รรมการของมลูนิธิท่ีพน้จากต าแหน่งปฏิบติั

หนา้ท่ีกรรมการของมลูนิธิต่อไปจนกว่ามลูนิธิจะไดรั้บแจง้การจดทะเบียนกรรมการของมลูนิธิท่ีตั้งใหม่ 

 

ขอ้ 16 ถา้ต าแหน่งกรรมการมลูนิธิว่างลงใหค้ณะกรรมการมลูนิธิท่ีเหลืออยูต่ ั้งบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการ

มลูนิธิแทนต าแหน่งท่ีว่าง  กรรมการมลูนิธิผูไ้ดรั้บการตั้งซ่อมอยูใ่นต าแหน่งเท่าวาระของผูท่ี้ตนแทน 

 

หมวดที่ 6 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ้ 17 คณะกรรมการมลูนิธิมีอ  านาจหนา้ท่ีในการด าเนินกิจกรรมของมลูนิธิตามวตัถุประสงคข์องมลูนิธิ

และภายใตข้อ้บงัคบัน้ี  ใหมี้อ  านาจหนา้ท่ีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

17.1 ก าหนดนโยบายของมลูนิธิ  และด าเนินงานตามนโยบายนั้น  และเผยแพร่ต่อ 
สาธารณะ 

17.2 ควบคุมการเงินและทรัพยสิ์นต่างๆ ของมลูนิธิ 
17.3 เสนอรายงานกิจการ  รายงานการเงิน  และบญัชีงบดุล  รายไดร้ายจ่ายต่อ 

กระทรวงมหาดไทย 

17.4 ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการมลูนิธิ  และวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัน้ี 
17.5 ตราระเบียบ หรือขอ้บงัคบั  เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของมลูนิธิ 
17.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหน่ึง  หรือหลายคณะ  เพ่ือด าเนินการเฉพาะ

อยา่งของมลูนิธิ  ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการมลูนิธิ 
17.7 เชิญผูท้รงคุณวุฒิ หรือบุคคลท่ีท าประโยชน์ใหม้ลูนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศกัด์ิ 
17.8 เชิญผูท้รงเกียรติเป็นผูอุ้ปถมัภม์ลูนิธิ 
17.9 เชิญผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการมลูนิธิ 
17.10 แต่งตั้งหรือถอดถอนเจา้หนา้ท่ีประจ าของมลูนิธิ  มติใหด้  าเนินการตามขอ้  



รายงานประจ าปีมลูนิธิชุมชนสงขลา 2554 

 

- 38 - 

 

17.1,17.8 และ 17.9 ตอ้งเป็นมติเสียงขา้งมากของท่ีประชุม  และท่ีปรึกษาตามขอ้ 17.9 ยอ่มเป็นท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการมลูนิธิท่ีเชิญเท่านั้น 

17.11 ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานของมลูนิธิใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ   อยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

 

ขอ้ 18 ประธานกรรมการมลูนิธิมีอ  านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  

18.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมลูนิธิ 
18.2 สัง่เรียกประชุมคณะกรรมการมลูนิธิ 
18.3 เป็นผูแ้ทนของมลูนิธิในการติดต่อกบับุคคลภายนอกและในการท านิติกรรมใดๆ ของมลูนิธิ 

หรือการลงลายมือช่ือในเอกสาร ขอ้บงัคบั และสรรพหนงัสืออนัเป็นหลกัฐานของมลูนิธิ และในการอรรถ
คดีนั้น เม่ือประธานกรรมการมลูนิธิ หรือผูท้  าการแทน หรือกรรมการมลูนิธิ 2 คน ใหล้งลายมือช่ือแลว้จึง
เป็นอนัใชไ้ด ้

18.4 ปฏิบติัการอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั  และมติของคณะกรรมการมลูนิธิ 
 

ขอ้ 19 ใหร้องประธานกรรมการมลูนิธิ  ท าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการมลูนิธิ  เมื่อประธานไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ หรือในกรณีท่ีประธานมอบหมายใหท้ าการแทน 

  

ขอ้ 20 ถา้ประธานกรรมการมลูนิธิและรองประธานกรรมการมลูนิธิไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุม

คราวหน่ึงคราวใดไดใ้หท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการมลูนิธิคนใดคนหน่ึงเป็นประธานส าหรับการประชุม

คราวนั้น 

  

ขอ้ 21 เลขานุการมลูนิธิมีหนา้ท่ีควบคุมกิจการและด าเนินการประจ าของมลูนิธิติดต่อประสานงานทัว่ไป  

รักษาระเบียบขอ้บงัคบัของมลูนิธิ  นดัประชุมกรรมการตามค าสัง่ของประธานกรรมการมลูนิธิ  และท า

รายงานการประชุมตลอดจนรายงานกิจการมลูนิธิ  และปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการมลูนิธิ 

  

ขอ้ 22 เหรัญญิกมีหนา้ท่ีควบคุมการเงิน  ทรัพยสิ์นของมลูนิธิตลอดจนบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้

ถกูตอ้ง  และเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการมลูนิธิก  าหนด 
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ขอ้ 23 ส าหรับกรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ ใหมี้หนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมลูนิธิก  าหนด  โดยท าเป็นค าสัง่

ระบุอ  านาจหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

  

ขอ้ 24 คณะกรรมการมลูนิธิมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมกรรมการ  หรืออนุกรรมการอ่ืนๆ ของมลูนิธิได้  

 

หมวดที่ 7 

อนุกรรมการ 

ขอ้ 25 คณะกรรมการมลูนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการไดต้ามความเหมาะสมโดยจะแต่งตั้งให้

เป็นอนุกรรมการประจ า  หรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได ้ และในกรณีท่ีคณะกรรมการมลูนิธิ

ไม่ไดแ้ต่งตั้งประธานอนุกรรมการ  เลขานุการ  หรืออนุกรรมการในต าแหน่งอ่ืนไว ้ ก็ใหอ้นุกรรมการ

แต่งตั้งกนัเองด ารงต าแหน่งดงักล่าวได ้

ขอ้ 26 อนุกรรมการอยูใ่นต าแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท า  ส่วนคณะอนุกรรมการ

ประจ า  อยูใ่นต าแหน่งตามเวลาท่ีคณะกรรมการมลูนิธิก  าหนด  ซ่ึงถา้มิไดก้  าหนดไวก้็ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งได้

เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมลูนิธิซ่ึงเป็นผูแ้ต่งตั้ง  และอนุกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง  อาจไดรั้บการ

แต่งตั้งอีกก็ได ้

26.1 อนุกรรมการมีหนา้ท่ีด  าเนินการตามท่ีคณะกรรมการมลูนิธิมอบหมาย 
26.2 อนุกรรมการมีหนา้ท่ีเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมลูนิธิเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
 

หมวดที่ 8 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ้ 27 คณะกรรมการมลูนิธิจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัประจ าปีภายในเดือน พฤษภาคม และตอ้งมี

กรรมการมลูนิธิเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ขอ้ 28 การประชุมวิสามญัอาจมีไดใ้นเม่ือประธานกรรมการมลูนิธิ หรือเม่ือคณะกรรมการมลูนิธิตั้งแต่ 2 

คนข้ึนไปแสดงความประสงคไ์ปยงัประธานกรรมการมลูนิธิ  หรือผูท้  าการแทนขอใหมี้การประชุมก็ใหเ้รียก

ประชุมวิสามญัได ้

  

ขอ้ 29 ก าหนดการประชุมและองคป์ระชุมของคณะอนุกรรมการใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการมลูนิธิจะ

ก าหนดซ่ึงถา้มิไดก้  าหนดไวใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าหนดการประชุมใหค้ณะอนุกรรมการตกลงกนัเองและ

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระชุมใหใ้ชข้อ้ 27. บงัคบัโดยอนุโลม 

  

ขอ้ 30 ในการประชุมคณะกรรมการมลูนิธิหรือคณะอนุกรรมการ  หากมิไดม้ีขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอยา่ง

อ่ืน  มติของท่ีประชุมใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมาก  ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ี

ประชุมเป็นผูช้ี้ขาดกิจการใดท่ีเป็นงานประจ าหรือเป็นกิจการเลก็นอ้ยประธานกรรมการมลูนิธิมีอ  านาจสัง่ให้

ใชว้ิธีสอบถามมติทางหนงัสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมลูนิธิ  แต่ประธานกรรมการมลูนิธิตอ้ง

รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการมลูนิธิในคราวต่อไป  ถึงมติและกิจการท่ีไดด้  าเนินการไปตามมตินั้น  

กิจการใดเป็นงานประจ า  หรือเป็นกิจการเลก็นอ้ยหรือไม่  ยอ่มอยูใ่นดุลยพินิจของประธานกรรมการมลูนิธิ 

  

ขอ้ 31 ในการประชุมคณะกรรมการมลูนิธิหรือคณะอนุกรรมการ  ประธานกรรมการมลูนิธิ  หรือประธาน

ท่ีประชุมมีอ  านาจเชิญหรืออนุญาตใหบุ้คคลท่ีเห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมในฐานะแขกผูม้ีเกียรติหรือผู ้

สงัเกตการณ์  หรือเพ่ือช้ีแจง  หรือเพ่ือใหค้  าปรึกษาแก่ท่ีประชุมได ้

 

หมวดที่ 9 

การเงิน 

ขอ้ 32 ประธานกรรมการมลูนิธิ หรือรองประธานกรรมการมลูนิธิในกรณีท าหนา้ท่ีแทน  มีอ  านาจสัง่

จ่ายเงินเพื่อการบริหารงานภายในองคก์รไดค้ราวละไม่เกิน 30,000 บาท  ถา้เกินกว่าจ  านวนดงักล่าว ตอ้ง

ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการมลูนิธิโดยเสียงขา้งมากเวน้แต่กรณีจ าเป็นและเร่งด่วนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ

ของประธานกรรมการมลูนิธิท่ีจะอนุมติัใหจ่้ายได ้ แลว้ตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการมลูนิธิทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป 
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ขอ้ 33 เหรัญญิกมีอ  านาจเก็บรักษาเงินสดไดค้ร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท 

 

ขอ้ 34 เงินสดของมลูนิธิหรือเอกสารสิทธ์ิ  ตอ้งน าฝากไวก้บัธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาลให้

การค ้าประกนัแลว้แต่คณะกรรมการมลูนิธิจะเห็นสมควร 

 

ขอ้ 35 การสัง่จ่ายเงินของมลูนิธิ  จะตอ้งมีลายมือช่ือของประธานกรรมการมลูนิธิหรือผูท้  าการแทนกบั

เลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกคร้ัง  จึงจะเบิกจ่ายได ้

 

ขอ้ 36 ในการใชจ่้ายเงินของมลูนิธิ  ใหจ่้ายเพียงดอกผลอนัเกิดจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นทุนของมลูนิธิ  และเงินท่ี

ผูบ้ริจาคโดยมิไดแ้สดงเจตนาใหเ้ป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ  

 

ขอ้ 37 ใหค้ณะกรรมการมลูนิธิวางระเบียบเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นของมลูนิธิตลอดจนก าหนด

อ านาจหนา้ท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  รวมทั้งออกระเบียบ

ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและรายไดอ่ื้นของคณะกรรมการมลูนิธิ  คณะอนุกรรมการมลูนิธิและเจา้หนา้ท่ี

ประจ ามลูนิธิ 

 

ขอ้ 38 ใหค้ณะกรรมการของมลูนิธิก  าหนดรอบระยะเวลาบญัชี  และจดัท ารายงานสถานการเงินของมลูนิธิ  

ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา  เสนอต่อท่ีประชุมในการประชุมสามญัประจ าปี  

  

ขอ้ 39 ใหมี้ผูส้อบบญัชีของมลูนิธิ  ซ่ึงคณะกรรมการมลูนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมิใช่กรรมการ  

หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของมลูนิธิ  โดยจะใหด้  ารงต าแหน่งกิตติมศกัด์ิ  หรือไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งไร  สุดแต่ท่ี

ประชุมคณะกรรมการมลูนิธิจะก าหนด  ผูส้อบบญัชีมีอ  านาจหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของมลูนิธิ และรับรอง

บญัชีงบดุลประจ าปีท่ีคณะกรรมการมลูนิธิจะตอ้งรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย  ผูส้อบบญัชีมีสิทธิ

ตรวจสอบบญัชี  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนสอบถามกรรมการมลูนิธิและเจา้หนา้ท่ีของมลูนิธิในเร่ือง

ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  และเอกสารดงักล่าวได ้

 

หมวดที่ 10 
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การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั 

ขอ้ 40 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั  จะกระท าไดโ้ดยเฉพาะท่ีประชุมคณะกรรมการมลูนิธิ  ซ่ึงตอ้งมี

กรรมการมลูนิธิเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และมติใหแ้กไ้ขหรือเพ่ิมเติม

ขอ้บงัคบัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ท่ีประชุม 

 

ขอ้ 41  การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั จะมีผลบงัคบัใชต่้อ เม่ือประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

หมวดที่ 11 

การเลกิมูลนิธ ิ

ขอ้ 42 ถา้มลูนิธิตอ้งเลิกลม้ไปโดยมติของคณะกรรมการ  หรือโดยเหตุใดก็ตาม  ทรัพยสิ์นทั้งหมดของ

มลูนิธิท่ีเหลืออยูใ่หต้กเป็นกรรมสิทธ์ิแก่ วดัคลองแห   

 

ขอ้ 43 การส้ินสุดของมลูนิธินั้น  นอกจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวแ้ลว้ใหม้ลูนิธิเป็นอนัส้ินสุดลง  โดยมิตอ้ง

ใหศ้าลสัง่เลิก  ดว้ยเหตุต่อไปน้ี 

43.1  เม่ือมลูนิธิไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลแลว้ไม่ไดรั้บทรัพยสิ์นตามค ามัน่

เต็มจ านวน 

43.2  เมื่อกรรมการมลูนิธิจ  านวนสองในสามมีมติใหย้กเลิก 

 43.3  เมื่อมลูนิธิไม่อาจหากรรมการไดค้รับตามจ านวนกรรมการท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  

43.4  เมื่อมลูนิธิไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  

 

 

หมวดที่ 12 

บทเบ็ดเตลด็ 
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ขอ้ 44 การตีความในขอ้บงัคบัของมลูนิธิหากเป็นท่ีสงสยัใหค้ณะกรรมการมลูนิธิโดยเสียงขา้งมากของ

จ านวนกรรมการท่ีมีอยูเ่ป็นผูช้ี้ขาด 

 

ขอ้ 45 ใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยมลูนิธิมาใชบ้งัคบัในเม่ือขอ้บงัคบั

ของมลูนิธิมิไดก้  าหนดไว ้

 

ขอ้ 46 มลูนิธิตอ้งไม่ด าเนินการเพื่อหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกนั  หรือเพื่อการหาคา้ก  าไร  หรือเพื่อบุคคล

ใดนอกจากเพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องมลูนิธิเท่านั้น 

 

ขอ้ 47  ใหค้ณะกรรมการก่อตั้งเป็นคณะกรรมการชัว่คราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการมลูนิธิ  ทั้งน้ี

ตอ้งใหเ้สร็จภายในก าหนดระยะเวลา 3 เดือน  หลงัจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ    
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ภาพการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภับ เปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุง 

บา้นเลขท่ี 91 นายวิเชียร ข  าคุณจุ๋ย และนางจ าเริญ ข าคุณจุ๋ย ซ.6 ถ.ถดัอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ก่อนปรับปรุง      หลงัปรับปรุง 
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ก่อนปรับปรุง      หลงัปรับปรุง 
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ระหว่างปรับปรุง 
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บา้นเลขท่ี 311 นางติหมะ๊ หนุนหะหยาด ซ.6 ถ.ถดัอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

                 ก่อนปรับปรุง                                                   หลงัปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 


