
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี 1/2550 

 
วนัศกุรที ่7 ธนัวาคม 2550  เวลา 13.30 น. 

หองประชมุเดช สนทิวงศ ชัน้ 3 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ(สศช.) 

              

              

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

รายช่ือที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน  
1. ศาตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี 
2. ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

รายช่ือคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 4 ทาน  
1. นายอําพน  กิตติอําพน ประธานกรรมการ 
2. นายโสภณ  สุภาพงษ กรรมการ 
3. นายวิบูลย  เข็มเฉลิม กรรมการ 
4. ศาตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม กรรมการ 
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รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางวัชรี สินธุวนิช ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
2. ดร.สุทิน ล้ีปยะชาติ กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง สศช. 
3. นางบังอรรัตน วุฑฒกนก เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 สศช. 
4. นางสาวสมใจ นิยมาภา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. สศช. 
5. นางสาวพุทธิดา เช่ียวชาญพานิชย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7 สศช. 
6. นางสาวอาทิสุดา ณ นคร  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว. สศช. 
7. นางสาวสุวรรณา ดอกกะฐินสด เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 สศช. 
8. นายสบาย สายจันดา เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 
9. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 
10. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจาหนาท่ีมูลนิธิพัฒนาไท 

 

เปดประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
รองประธาน(นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช) ไดแจงตอท่ีประชุมวาประธานกรรมการมูลนิธิ

พัฒนาไท(นายอําพน กิตติอําพน)มีภารกิจติดราชการดวน และไดมอบหมายให นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมแทน 

ประธาน(นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช) ไดดําเนินการประชุมและกลาวถึงเร่ืองหลักท่ีจะขอ
หารือในการประชุมคร้ังนี้ไดแกเร่ืองสืบเนื่องจากคราวประชุมเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 เกี่ยวกับการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือหารูปแบบวิธีบริหารอยางไรให
มีความคลองตัวและเช่ือมโยงกับมูลนิธิพัฒนาไทรวมท้ังคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ดวย เร่ืองท่ีสอง เปน
แผนงานปกติท่ีกรรมการจะตองใหความเห็นชอบในการดําเนินการ หลังจากนั้นขอใหเลขาธิการมูลนิธิฯ 
นําเสนอในระเบียบวาระท่ี 2 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 : รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป2550 มูลนิธิพัฒนาไท 

ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2550 มูลนิธิพัฒนาไท 
วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2550 และเวียนใหกรรมการทุกทานใหการรับรองเรียบรอยแลว โดยไมมี
การแกไขเพ่ิมเติมแตประการใดและการประชุมคร้ังนี้จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
อีกคร้ังหนึ่ง 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเน่ือง : รายงานผลตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2550 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 : แนวทางการเสริมสรางระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อใหวุฒิอาสาธนาคารสมอง ปฏิบัติงานได 
อยางเต็มศักยภาพ 

เหรัญญิก ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวาท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2550 มูลนิธิ
พัฒนาไท ไดมีมติเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 ใหนําเสนอแนวทางการเสริมสรางระบบบริหารจัดการท่ี
จะเอื้อใหวุฒิอาสาฯ ไดปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ ประกอบดวย 

- การเพ่ิมจํานวนวฒิุอาสาท่ีมีคุณภาพ  ธนาคารสมองไดมีหนังสือไปยังหนวยงานตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเชิญชวนใหผูท่ีเกษียณอายุจากงานประจําแลวแตยังมีความรู 
ความสามารถ มีประสบการณ และมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มาชวยงานเพ่ือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศ 

- สรางระบบประสานการทํางานรวมกันระหวางวุฒิอาสากับมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
ธนาคารสมองไดประสานกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยสงรายช่ือวุฒิอาสาท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญในดาน
ตาง ๆ เพ่ือเปนอาจารยพิเศษในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

- การเช่ือมโยงงานวิจัยในระดับชุมชน(วุฒิอาสาไปเช่ือมโยงกับปราชญชาวบานในพ้ืนท่ี)
ในป 2549-2550 วุฒิอาสาในภูมิภาค 40 ทาน ไดรับคัดเลือกใหเปนผูสนับสนุนงานวิจัยโครงการศึกษา
แนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง : บทเรียนจาก 40 หมูบาน ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้เปนการ
รวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหจากกรณีศึกษาชุมชนท่ีประสบความสําเร็จตามกระบวนการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแตละภูมิภาค และเพ่ือสนับสนุนการสรางเครือขายแลกเปล่ียน
เรียนรูในกระบวนการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีของภูมิภาคตาง ๆ โดยมีชุมชน (หมูบาน) เปนเปาหมาย 

- การสนับสนุนวุฒิอาสาใหเขาไปมีบทบาทในกระบวนการทําแผนชุมชนในพ้ืนท่ี 
ธนาคารสมองอยูระหวางการกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับกลุมงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
จากการปรับโครงสรางใหมของ สศช. 

- การจัดประชุมแลกเปล่ียนบทบาทและแนวทางของธนาคารสมอง ไดจัดประชุม
เครือขายวุฒิอาสาใหเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงานธนาคารสมอง และเพ่ือใหวุฒิอาสาไดมีโอกาสใน
การรวมกลุมเพ่ือแลกเปล่ียนขอคิดเห็น เพ่ือนําไปสูกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาและเปนประโยชนตอ
ชุมชนในพ้ืนท่ี ธนาคารสมองไดดําเนินการจัดประชุมวุฒิอาสาในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี 
นนทบุรี และชลบุรี และจะขยายการดําเนินการตอไปยังจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศเพ่ือกระตุนใหเกิดการ
รวมกลุมของวุฒิอาสาและหาแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 : ผลการสรางเครือขายกับชุมชนทองถิ่น 
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เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
เห็นชอบใหมีการจัดเวทีปรึกษาหารือสถานการณท่ัวไปเกี่ยวกับการขับเคล่ือนชุมชนตางๆ การนํารูปแบบ
ความสําเร็จในการดําเนินการในระดับชุมชนทองถ่ินมาแลกเปล่ียนกัน และมูลนิธิพัฒนาไทรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ไดรวมกันจัดเวทีเสวนาประชาคม  เร่ืองยุทธศาสตรอยูดีมีสุขในระดับพ้ืนท่ีกับการจัดทําแผน
ชุมชน เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 ณ  หองประชุมช้ัน 6 อาคาร 2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

เวทีเสวนาไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในเร่ืองการขับเคล่ือนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข การ
จัดทําแผนชุมชน การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง นอกจากนั้นยังมีประเด็นท่ีเวทีเสวนาเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญ 
นาจะมีการปรึกษาหารือกันในระยะตอไปไดแก 

1) เร่ืองระบบงบประมาณเพ่ือการพัฒนา พบวางบประมาณในปจจุบันยังขาดความคลองตัว 
ไมสามารถแกปญหาในระดับจังหวัดได งบประมาณสวนใหญจากกรมตาง  ๆถูกกันไวดําเนินการในเร่ืองท่ีตกลง
กันไวแลว จําเปนจะตองทําวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือใหเกิดการปฏิรูประบบงบประมาณใหเอื้อตอการพัฒนาอยาง
แทจริง 

2) เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม ของภาคสวนตางๆ อาจสนับสนุนใหมีการจัดเวที
ประชุมเร่ือง Corporate Social Responsibility (CSR) ในจังหวัดตางๆ โดยเชิญประชาคมท่ีทําเร่ือง CSR  
เขารวมประชุมดวยจะไดมีการเช่ือมโยงกับบริษัทตางๆ ใหเกิดมีพันธะกรณีกับชุมชนในการท่ีจะทําให
ชุมชนนั้นมีวิถีชีวิตอยางมีความสุขในพ้ืนท่ี 

3) เร่ืองการบูรณาการในระดับจังหวัด เพ่ือใหจังหวัดมีความชัดเจนถึงยอดเงินท่ีจะมาทํา
การพัฒนา และใหมีภาคสวนตางๆ มาหนุนเสริมการทํางานในระดับจังหวัดอยางจริงจัง โดยสนับสนุนให
จังหวัดและภาคีพัฒนาตางๆ เชน ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน NGO สถาบันการศึกษา ภาคราชการ และ
ศาสนา มาลงนามทําสัญญารวมกันท่ีจะพัฒนาเร่ืองดี  ๆใหเกิดข้ึนในจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูนํา 

4) เร่ืองหนึ่งมหาวิทยาลัย ตอหนึ่งจังหวัด อาจสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูเปนจํานวน
มากกระจายไปรวมทํางานกับจังหวัดในเร่ืองสําคัญ  ๆเชน การแกปญหาความยากจน  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 : ผลการแกไขขอบังคับมูลนิธิพัฒนาไท เพ่ือสอดรับกับการจัดตั้งสถาบันภายใตมูลนิธิ
พัฒนาไท 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ตามมติท่ีประชุมใหญ
สามัญประจําป 2550 มูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบใหมีการปรับเปล่ียน
วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิพัฒนาไท เพ่ือใหสอดรับกับการจัดตั้งสถาบัน
ภายใตมูลนิธิพัฒนาไท นั้น ไดดําเนินการยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงขอบังคับของมูลนิธิ 
พัฒนาไท และนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานครไดแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับเรียบรอยแลว มีผลตั้งแต
วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 
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มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1: การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประธานฯ ขอปรึกษาหารือในประเด็นท่ีคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท มีมติเห็นชอบให
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2550 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี 12 
มิถุนายน 2550 รับทราบการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นท่ีขอใหคณะกรรมการพิจารณาในวันนี้คือ จะทําอยางไรท่ีจะใหสถาบันท่ีจะจัดตั้งข้ึนมามีความ
คลองตัวในการทํางาน แตตองเช่ือมโยงกับมูลนิธิฯ หรือบทบาทของคณะกรรมการท่ีดูแลกํากับการ
ดําเนินงานของมูลนิธิฯ ในภาพรวม ซึ่งอาจจะตองมีการแกไขขอบังคับของมูลนิธิฯ เพ่ือความคลองตัวและ
มีอิสระในการทํางาน ตามขอเสนอดังนี้  

 
ขอบังคับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับฉบับปจจุบัน 

เพ่ิมท่ีมา ของการจัดตัง้สถาบันวจิัยฯ ไวใตช่ือมูลนิธิพัฒนา
ไท ในหนาแรก โดยใชขอความ ดังนี้  
“(มูลนิ ธิ พัฒนาไท  เปนนิติ บุคคลรองรับการจัดตั้ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเปนแกนกลางในการประสานและบูรณาการ
การขับเค ล่ือนเศรษฐกิ จพอเพียงให เปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 
2550 รวมท้ังการเปนศูนยกลางในการสงเสริมการวางแผน
พัฒนาคนและสังคมในลักษณะท่ีเปนองครวมแบบบูรณาการ 
และสนับสนุนใหการพัฒนาประเทศไดรับการแปลงแผนออกสู
ภาคปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2539)” 
 

 
 
 
 

เดิมไมมีขอความดังกลาว 

หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค : ขอ 4 
เพ่ิมวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ  โดยเพ่ิม “ ขอ 4.1 เพ่ือ
สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

 
เดิมไมมีขอความดังกลาว 
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ขอบังคับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับฉบับปจจุบัน 
หมวดท่ี 3 ทุนทรัพย ทรัพยสิน และการไดมาซึ่งทรัพยสิน: 
ขอ 6 
เพ่ิมแหลงท่ีมาของเงินและทรัพยสิน  โดยเพ่ิม “ ขัอ 6.7 
เงินหรือทรัพยสินอื่นท่ีตกเปนของมูลนิธิ” 

 
เดิมไมมีขอความดังกลาว 

หมวดท่ี 6 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิ:ขอ16 
เพ่ิมอํานาจของคณะกรรมการฯ  โดยเพ่ิม“ ขอ 16.12 
แตงตั้ งและมอบอํานาจแกคณะกรรมการท่ีป รึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เ พ่ือให
ขอเสนอแนะแนวนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 

 
 
 

เดิมไมมีขอความดังกลาว 

หมวดท่ี 6 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการของมูลนิธิ : ขอ 
17 และ ขอ 19  
ปรับปรุงอํานาจของประธานมูลนิธิฯและการดําเนินการทํา
นิติกรรมของมูลนิธิฯ ใหสามารถมีอํานาจมอบชวงใหบุคคล
กระทําการแทนได โดยแกไขขอ 17.3 (อํานาจประธานฯ) 
และ เพ่ิมขอ19  โดยใชขอความ ดังนี้  
 
1.  แกไข “ 17.3 เปนผูแทนของมูลนิธิในการติดตอกับ
บุคคล ภายนอก ท้ังนี้ประธานกรรมการมูลนิธิอาจมอบ
อํานาจเปนลายลักษณอักษรใหกรรมการผูใดผูหนึ่งกระทํา
การแทนได ” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. เดิมใชขอความ ดังนี้  
“17.3 เปนผูแทนของมูลนิ ธิ ในการ
ติดตอกับบุคคลภายนอก และในการทํา
นิติกรรมใดๆ ของมูลนิธิหรือการลง
ลายมือช่ือในเอกสารขอบังคับและสรรพ
หนังสือ อันเปนหลักฐานของมูลนิธิและ
ในการอรรถคดี นั้ น  เมื่ อ ประธา น
กรรมการมูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิผู
ไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร
ใหทําการแทน ไดลงลายมือช่ือแลวจึง
เปนอันใชได ” 
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ขอบังคับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับฉบับปจจุบัน 

2. เพ่ิมเติม “ขอ 19  ในการทํานิติกรรมใดๆของมูลนิธิ หรือ
การลงมือช่ือในเอกสาร ขอบังคับและสรรพหนังสืออันเปน
หลักฐานของมูลนิธิและในการอรรถคดี เม่ือประธานกรรมการ
มูลนิธิหรือกรรมการมูลนิธิผูไดรับมอบอํานาจ ไดลงนาม
แลว จึงจะใชบังคับแกมูลนิธิหรือมีผลผูกพันมูลนิธิได  
 คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจกําหนดช่ือกรรมการผูหนึ่ง
ผูใดใหมีอํานาจกระทําการแทนได รวมท้ังใหผูรับมอบอํานาจมี
อํานาจมอบชวงใหบุคคลกระทําการแทนเฉพาะกรณีตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด” 
 
 

 
 

2. เดิมไมมีขอความดงักลาว  

หมวดท่ี 9 การเงนิ : ขอ 32  
ปรับปรุงการวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
มูลนิ ธิ ใหเกิดความยืดหยุนและสามารถปรับปรุงให
เหมาะสมกับสถานการณไดอยางรวดเร็ว โดย ตัดขอ 31-
37 (เดิม) และใชขอความตามขอ 32 (ใหม) ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ขอ 32 ใหคณะกรรมการมูลนิธิ วางระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินและทรัพยสินของมูลนิธิ ตลอดจนกําหนดอํานาจ 
หนาท่ีตางๆท่ีเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมูลนิธิ ” 

เดิมใชขอความ ดังนี้ 
“ขอ 31  ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรอง
ประธานกรรมการหรือกรรมการมูลนิธิผูไดรับ
มอบอํานาจใหทําหนาท่ีแทน มีอํานาจส่ัง
จายเงินไดคราวละไมเกิน 500,000 บาท (หา
แสนบาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว 
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดย
เสียงขางมาก เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนให
อยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิท่ี
จะอนุมัติ ใหจ ายได แลวตองรายงานให
คณะกรรมการมูลนิธิ ทราบในการประชุม
คราวตอไป” 
 
”ขอ 32 ใหคณะกรรมการมูลนิ ธิกําหนด
วงเงินสดท่ี เหรัญญิกจะเก็บรักษาไว ใน
สํานักงานมูลนิธิไดตามท่ีเห็นสมควร” 
”ขอ 33 เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสาร
สิทธิตองนําไปฝากไวกับธนาคาร  หรือ
สถาบันการเงินอื่นใดท่ีรัฐบาลใหการค้ํา
ประกัน แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิจะ
เห็นสมควร 
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ขอบังคับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับฉบับปจจุบัน 
”ขอ 34 การส่ังจายเงินโดยเช็คหรือตั๋วส่ัง
จายเงิน จะตองมีลายมือช่ือของประธาน
กรรมการหรือรองประธานหรือกรรมการมลูนธิิ
ผูไดรับมอบอํานาจฝายหนึ่งกับเลขา ธิการ
หรือเหรัญญิกอีกฝายหนึ่งลงนามรวมกันฝาย
ละ 1 คน ทุกคร้ังจึงจะเบิกจายได” 
”ขอ 35 การใชจายเงินตามวัตถุประสงคของ
มูลนิธิ รวมท้ังคาใชจายประจําสํานัก งาน ให
จายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินท่ีเปน
ทุน เงินท่ีผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงิน
สมทบทุนโดยเฉพาะ และรายไดอันเกิดจากการ
จัดกิจกรรมของมูลนิธิ” 
”ขอ 36 ใหคณะกรรมการม ูลน ิธ ิวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและ
ทรัพยสินของมูลนิธิตลอดจนกําหนด
อํานาจหนาที่ต างๆ เกี ่ยวกับการร ับ
และจายเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในขอบังคับ” 
”ขอ 37 ใหคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี และจัดทํารายงาน
สถานะการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีผานมา เมื่อผูสอบบัญชีรับรองแลว
เสนอตอท่ีประชุมในการประชุมสามัญ
ประจําป” 

หมวดท่ี 12 บทเบ็ดเตล็ด : ขอ 39  
เพ่ิมขอบังคับใหมูลนิธิสามารถดําเนินการตอไปได หากมี
การเปล่ียนช่ือ สศช. หรือควบรวม สศช.กับหนวยงานอื่น 
โดยเพ่ิมเติมขอ 39 ขอความดังนี้  
“ ขอ 39 หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ เปล่ียนช่ือหรือไปควบรวมกบั
หนวยงานใดก็ด ีใหช่ือนั้นแทนช่ือสํานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามขอบังคับนี้ ”  
 

 
 
 

เดิมไมมีขอความดังกลาว 
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ความเห็นของท่ีประชุม : 

1. ใหตรวจสอบวาในแงกฎหมายการจัดตั้งสถาบันฯตองอาศัยมติคณะรัฐมนตรีรับทราบ
หรือเห็นชอบ เพราะ สศช.ไดขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันฯ แตในหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2550 ระบุวาคณะรัฐมนตรีลง
มติรับทราบการจัดตั้งสถาบันฯ เร่ืองนี้ตองทําความเขาใจใหตรงกัน 

2. ประเด็นเร่ืองความคลองตัวในการทํางานของสถาบันฯ มูลนิธิใหญดูแคเปาหมายกับ
นโยบาย เร่ืองอื่นๆ สถาบันฯ มีอิสระในการดําเนินงาน 

3. ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผล วาสถาบันฯไดดําเนินงานตามนโยบาย
วัต ถุประสงคและเปาหมายตามท่ีขออนุมัติ งบประมาณไวไดผลเปนอยางไร 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลอาจจะเปนคนของมูลนิธิฯ หรือบุคคลภายนอก 
ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

4. คณะกรรมการมูลนิธิฯ ตองการทราบกลยุทธวาสถาบันฯจะไปทําอะไร แตไมตองการ
ทราบในระดับวิธีการ เมื่อมีการประชุมมูลนิธิฯ สถาบันฯ ตองมีผูแทนท่ีมีอํานาจเขา
รวมประชุมเพ่ือช้ีแจง และถาคณะกรรมการมีขอสงสัยสามารถซักถามได เชน ตอน
ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปจะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ สถาบันฯตองทําแผนเขามาเสนอใหคณะกรรมการอนุมัติ และเมื่อ
ดําเนินงานไปไดระยะหนึ่งตองมีการรายงานผลการดําเนินงานและสถานะการเงินให
คณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน  

5. ขอบังคับ ขอ 16.12 ท่ีจะมีการเพ่ิมเติม การแตงตั้งและมอบอํานาจแกคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาสถาบันฯ ขอบังคับนาจะใหสิทธิสถาบันฯ แตงตั้งบุคคลท่ีสถาบันฯ ตองการเพ่ือ
เปนท่ีปรึกษาไดเพ่ือการทํางานท่ีคลองตัว 

6. มูลนิธิฯ เปนฝายแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบัน และในคณะกรรมการบริหาร
จะตองมีกรรมการมูลนิธิฯ เขาไปรวมอยูดวย เพ่ือท่ีจะสามารถรายงานใหคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ ทราบตลอดเวลา และไมควรจะเปนประธานมูลนิธิฯ เพราะจะไมเกิดความ
คลองตัวเนื่องจากมีภารกิจมาก ควรจะเปนเลขาธิการหรือเหรัญญิกอยางนอย 1 คน 

7. สถาบันฯ ตองมีระเบียบหลักในเร่ืองการใชจายเงินของสถาบันฯ ตองมีระบบควบคุม
ภายใน เชน ผูอํานวยการสถาบันฯจะสามารถเบิกจายไดคร้ังละเทาไหร จะตองจาง
เจาหนาท่ีในเงินเดือนเทาไหร อันนี้เปนรายละเอียดหรือกรอบท่ีสถาบันฯตองมี และ
การท่ีจะใหฝายคลังของ สศช.มาชวยบริหารการเงินให การใชจายตองดูตามระเบียบ
ของมูลนิธิฯ ไมใชอิงระเบียบราชการ สศช.เปนผูถือเงินแตการใชจายตองอยูใน
ความเห็นชอบของมูลนิธิฯ และ ฝายคลังของ สศช.มีหนาท่ีตองรายงานตอมูลนิธิฯ 

8. การท่ีจะใหเจาหนาท่ีของ สศช. มาชวยปฏิบัติงานดูแลการเงินตองมีการยืมตัวเปนลาย
ลักษณอักษรวาใครรับผิดชอบอะไร และการทํางานตองทําในนามของมูลนิธิฯ เพราะ
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มูลนิธิฯ เปนนิติบุคคล การปฏิบัติงานตองแยกออกจากกันจะทําลักษณะเนื้อเดียวกัน
ไมได ตองมีการแตงตั้งและมอบหมายอยางชัดเจน 

9. การจัดตั้งสถาบันฯ ซึ่งเปนตัวลูกของมูลนิธิฯ หากสถาบันฯ มีรายรับจะตองเสียภาษีเงิน
ไดตามประมวลรัษฎากร แตมูลนิธิฯ เปนตัวแมไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีท้ังนี้ไมได
ครอบคลุมถึงสถาบันฯ เฉพาะฉะนั้นตรงนี้หากมีรายรับมากกวารายจายสถาบันฯตอง
เสียภาษีอยางแนนอน และควรดําเนินการเร่ืองขอยกเวนภาษีของสถาบันฯ ดวย 

10. สําหรับการเสนอขอแกไขขอบังคับ ขอ 19 วรรค 2 คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจ
กําหนดช่ือกรรมการผูหนึ่งผูใดใหมีอํานาจกระทําการแทนได รวมท้ังใหผูรับมอบ
อํานาจ  มีอํานาจมอบชวงใหบุคคลกระทําการแทนเฉพาะกรณีตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด  

เร่ืองผูรับมอบอํานาจมีอํานาจมอบชวง ไมสามารถทําได ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 ท่ีเพ่ิงประกาศใช 

มติท่ีประชุม : 

มอบหมายรองประธานมูลนิธิฯ รับเอาความเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงรายละเอียด 
ในเร่ืองท่ีจะขอแกไขขอบังคับ แลวนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 : ผลการดําเนินงานป 2550 แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 2551  
มูลนิธิพัฒนาไท 

  เหรัญญิกมูลนิธิฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานป 2550 และขออนุมัติแผนการดําเนินงาน
รวมท้ังงบประมาณป 2551 ดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานป 2550 มูลนิธิพัฒนาไท ไดรับอนุมัติงบประมาณเมื่อคราวประชุม
วันท่ี 14 ธันวาคม 2549 จํานวน 5,444,376 บาท ประกอบดวยงานธนาคารสมอง 
2,944,520 บาท งานขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 1,400,000 บาท งานบริหาร
จัดการสํานักงานมูลนิธิ 1,099,856 บาท ระหวางปไดรับเงินบริจาคใหงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือดําเนินโครงการ พ.ศ.พอเพียง อีกจํานวน 16,100,000 บาท 
สําหรับการเบิกจายงบประมาณรวมท่ีผานมา 10 เดือน มีการเบิกจายคิดเปนรอยละ 
25.76  งานธนาคารสมองเบิกจายงบประมาณไป 794,447.50 บาท คิดเปนรอยละ 
26.98 งานขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเบิกจายงบประมาณไป 4,054,500 บาท  
คิดเปนรอยละ 23.16 (อยูระหวางการทําเร่ืองโอนเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
กรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน 12,000,000 บาท ใหกับมูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย เพ่ือดําเนินงานตามโครงการ กทม.พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ตอไป) ส วนงานบริหารจัดการ สํานักงานมูลนิ ธิฯ เ บิกจาย งบประมาณไป 
701,800.14 บาท คิดเปนรอยละ 63.80  
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2. แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 2551 มูลนิธิฯ ขอจัดตั้งงบประมาณดําเนินงาน
ท้ังส้ินจํานวน 5,385,000 บาท เพ่ือดําเนินงาน 

- ธนาคารสมอง 3,000,000 บาท ประกอบดวยแผนงานวุฒิอาสารวมพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน 10 โครงการและคาใชจายดําเนินงานของฝายเลขานุการสําหรับกิจกรรม
เชิงรุกของวุฒิอาสา  

- งานขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 1,300,000 บาท ประกอบดวยกิจกรรมขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง คาผลิตส่ือเผยแพรและคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

- งานบริหารจัดการสํานักงานมูลนิธิฯ จํานวน 1,085,500 บาท ประกอบดวยงาน
บริหารจัดการสํานักงานมูลนิ ธิพัฒนาไท งานจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการ
บริหารงานมูลนิธิและงานปรับปรุงฐานขอมูลเครือขายชุมชนเขมแข็ง 

 

มติท่ีประชุม : 

1. รับทราบผลการดําเนินงานและการเบิกจายป 2550 
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณป 2551 ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 

 

 
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
  

 (นางสาวปราณี  ขวัญเกดิ) (นายสุขเกษม  วงศสุบรรณ) 
     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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