
รายงานการประชมุ 
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งท่ี 1/2551 

 
วนัพฤหสับดทีี ่7 กมุภาพนัธ 2551  เวลา 09.30 น.  

ณ หองประชมุเดช สนทิวงศ ชัน้ 3 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ(สศช.) 
              

              

รายช่ือคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 11 ทาน 
1. นายอําพน  กิตติอําพน ประธานกรรมการ 
2. นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการ 
3. ภราดาประทีป   ม โกมลมาศ กรรมการ 
4. นายพายัพ พยอมยนต กรรมการ 
5. นายทวี บุตรสุนทร กรรมการ 
6. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร กรรมการ 
7. ศาสตราจารยชาติชาย  ณ เชียงใหม กรรมการ 
8. นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการ 
 นายวิลาศ โลหิตกุล (แทน) 
9. นายไพโรจน  สุจินดา กรรมการ 
10. นายเตชพล  ฐิตยารักษ กรรมการและเหรัญญิก 
11. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ 

รายช่ือที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน  
 ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี 

รายช่ือที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน  
 ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล 

รายช่ือคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 3 ทาน  
1. นายโสภณ  สุภาพงษ กรรมการ 
2. นายวิบูลย  เข็มเฉลิม กรรมการ 
3. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ กรรมการ 
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รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางวัชรี สินธุวนิช ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
2. ดร.สุทิน ล้ีปยะชาติ    ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สศช. 
3. นางสาวธัญรส สงวนหงษ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 งานเลขานุการ สศช. 
4. นางสาวอาทิสุดา ณ นคร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว. สศช. 
5. นายสบาย สายจันดา เจาหนาท่ีสารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 
6. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
7. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป มูลนิธิพัฒนาไท 

 

เปดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม 
1. ประธาน(นายอําพน  กิตติอําพน) ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการมีภารกิจท่ีตองไป

รายงานภาวะเศรษฐกิจใหรองนายกรัฐมนตรีทราบจึงไมสามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2550  

2. เร่ืองท่ีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ใหไปตรวจสอบในแงกฎหมายการจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ วา
ตองอาศัยมติคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือเห็นชอบนั้น ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา สศช. ไดเสนอเร่ืองการ
ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตวันท่ี 11 มิถุนายน 2550 เพ่ือ
ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
การกํากับของมูลนิธิพัฒนาไทและคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2550 ลงมติ
รับทราบการจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ ดังกลาว เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไมมีอํานาจในการใหความเห็นชอบการ
ตั้งสถาบันวิจัยฯ  เพราะถือวามูลนิธิพัฒนาไทเปนองคกรอิสระและมีอํานาจในการตั้งสถาบันวิจัยอยูแลว 
และการเสนอเร่ืองใหคณะรัฐมนตรีไดรับทราบเพ่ือใหมีผลตอการของบประมาณสนับสนุนในระยะยาว 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 : เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทคร้ังท่ี 1/2550 

ประธานไดขอใหท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
คร้ังท่ี 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรท่ี 7 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมเดช สนิทวงศ 
ช้ัน 3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)และฝายเลขานุการฯ ไดเวียน
ใหกรรมการทุกทานใหการรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว โดยไมมีการแกไขเพ่ิมเติมแตประการ
ใดและการประชุมคร้ังนี้จึงเรียนมาเพ่ือใหคณะกรรมการใหการรับรองรายงานการประชุมอีกคร้ังหนึ่ง 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 : การยายเงินทุนจัดตั้งจากธนาคารกรุงไทย จํากัด มาฝากท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห 

ประธานฯ ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา มูลนิธิพัฒนาไท ไดนําเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิ
จํานวน 20,200,000 บาท ซึ่งฝากประจํา 24 เดือน ท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาสะพานขาว และ
ไดรับอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.25 โดยครบกําหนด 24 เดือน เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2551  แตเนื่องจาก
ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกรุงเทพฯและธนาคารไทยพาณิชยฯ ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 
2-3 ป เหลือเพียงรอยละ 2.50 ขณะท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห ใหอัตราดอกเบ้ียสูงกวาคิดเปนรอยละ 
3.25 และเปนธนาคารสังกัดกระทรวงการคลัง ท่ีมีความมั่นคง  

เพ่ือใหมูลนิธิพัฒนาไท ไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ฝายการเงิน
และบัญชีมูลนิธิพัฒนาไท ไดขออนุมัติประธานกรรมการมูลนิธิฯ ปดบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน  
ท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาสะพานขาว และนําไปเปดบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 3.25  พรอมบัญชีออมทรัพยพิเศษอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75  ท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห  
สาขาราชดําเนิน เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2551 

 

มติท่ีประชุม : 

 1. รับทราบการยายเงินทุนจัดตั้งจากธนาคารกรุงไทย จํากัด มาฝากท่ีธนาคาร
อาคารสงเคราะห 

  2. มอบหมายใหประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท พิจารณาหาแหลงฝากเงิน 
เพ่ือใหมูลนิธิพัฒนาไทไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังศึกษาการจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาว 
โดยเปนไปตามขอบังคับของมูลนิธิฯ 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 : บัญชีอัตราเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไท ประกาศใช วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
 ประธานฯ ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวาขอบังคับของมูลนิธิพัฒนาไท หมวด 3 ขอ 
16 ใหอํานาจเลขาธิการ ออกคําส่ังเพ่ือปรับบัญชีอัตราเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไทเพ่ิมอีกรอยละ 10 จาก
บัญชีอัตราเงินเดือนตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดปรับเพ่ิมข้ึนรอยละส่ี ตามกฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการ  
พลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 บัญชีอัตราเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไท ไดประกาศใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 
โดยท่ีคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทยังไมไดใหความเห็นชอบ จึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุม ใหสัตยาบัน
รับรองและใหความเห็นชอบตามคําส่ังมูลนิธิพัฒนาไท ท่ี 1/2551 เร่ืองบัญชีเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไท 

ความเห็นท่ีประชุม 

 1.โครงสรางเงินเดอืนของมูลนิธิฯ มอีัตราต่ํา ไมสอดคลองกับโครงสรางเงินเดอืนใน
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินเดือนขององคกรอิสระมีอัตราสูงกวาของมูลนิธิมาก 
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 2.มูลนิธิควรจะมีการประชุมคณะกรรมการใหมากกวาท่ีผานมาเพ่ือขับเคล่ือนภารกจิ
ตางๆ ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจการติดตามและประเมินผลกิจกรรมตางๆ 
ท่ีมูลนิธิฯ อนุมัติใหดําเนินการไปแลว รวมท้ังภารกิจการขับเคล่ือนในแงของความคิด การช้ีนําความคิด 
ตางๆ ทางดานการพัฒนาคนและชุมชน จําเปนท่ีจะตองมีคนท่ีมีศักยภาพ ทุมเทและทํางานเต็มเวลาโดย
ไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอ หรืออาจใชวิธีการขอยืมตัวขาราชการท่ีมีความสามารถ เพ่ือมาชวย
ปฏิบัติงานมูลนิธิฯ อยางเต็มตัวและเต็มเวลา 

มติท่ีประชุม : 

1. ท่ีประชุมใหสัตยาบันรับรองและใหความเห็นชอบตามคําส่ังมูลนิธิพัฒนาไท  ท่ี 
1/2551 เร่ืองบัญชีอัตราเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไท 

2. มอบหมายประธานกรรมการและฝายเลขาธิการ พิจารณาปรับโครงสรางกําลังคนและ
ปรับโครงสรางเงินเดือนใหเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจมูลนิธิฯ ในระยะตอไป โดยใหนํา
ความเห็นท่ีประชุมมาประกอบการพิจารณาดวย 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1: แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประธานฯ ขอปรึกษาหารือองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งฝายเลขานุการไดไปหารือ  
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล และ ดร.บุญญรักษ  นิงสานนท ในเบ้ืองตนแลวโดยมีองคประกอบและอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบ 
1) นายสุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ 
2) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ รองประธานกรรมการ 

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
3) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน   รองประธานกรรมการ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4-7)ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8)  ผูแทนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย กรรมการ 
9)  นายบุญญรักษ   นิงสานนท กรรมการและเลขาธิการ 
10) นายวิทิต   รัชชตาตะนันท กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 
11) นางเพ็ญจา   ออนชิต กรรมการและผูชวยเลขาธิการ 

 
หมายเหตุ องคประกอบลําดับท่ี  4-7 ยังไมกําหนดตัวบุคคลเพ่ือเปดกวางใหคณะ

กรรมการบริหารสถาบันฯ เปนผูสรรหาผูทรงคุณวุฒิ 
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2. อํานาจหนาท่ี  

1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัย พัฒนา ประสานเช่ือมโยง
เครือขายเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนและเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) จัดทําและอนุมัติแผนงานและงบประมาณโครงการสงเสริมการวิจัย พัฒนา การ
ประสานเช่ือมโยงเครือขาย และการเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถาบัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

3) กําหนดระเบียบท่ีเกี่ยวของในการบริหารงานของสถาบัน รวมท้ังการบริหารดาน
การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานดานอื่นๆรวมท้ัง
โครงสรางอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ คาตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
บุคลากรในสถาบันฯ และอัตราคาใชจายตางๆ เชน คาเบ้ียประชุม คาเดินทาง คา
รับรอง ตลอดจน การสรรหา แตงตั้งและถอดถอนบุคลากร และอนุมัติเงินเดือน
และคาตอบแทนของบุคลากรของสถาบัน 

4) ดําเนินการและอนุมัติการจัดซื้อและการจัดจางตามระเบียบของสถาบัน 
5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติภารกิจตางๆ ตามความ

เหมาะสม 
6) เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
7) คัดเลือกและแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและฝายเลขานุการฯ ของสถาบัน 
8) รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

ความเห็นของท่ีประชุม 

1. เห็นสมควรกําหนดเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จะตองเสนอบัญชีอัตราเงินเดือน คาตอบแทนและเบ้ียประชุมทุกประเภท การออกกฎ 
ระเบียบท่ีใชในการปฎิบัติงาน รวมท้ังกรอบงบประมาณท่ีจะดําเนินการใหคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ 

2. เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ควรใหความสําคัญตอการจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือเปนกลไกสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ โดยระบบ
ดังกลาวอาจหมายรวมถึงระบบตรวจสอบทางดานการเงิน ดานการปฎิบัติตามกฎขอบังคับ กฎหมายและ
รัฐธรรมนูญ ดานการปฎิบัติตามขอตกลง และดานการบริหารจัดการ 

3. เร่ืองการประเมินผลโครงการตางๆ ท่ีดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมควรเปนบทบาทของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
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มติท่ีประชุม 

1. ใหความเห็นชอบองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ใหนําความเห็นของท่ีประชุม 
มาพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย 

2. ใหนายบุญญรักษ  นิงสานนท  กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มอบหมายใหประธานกรรมการมูลนิ ธิ พัฒนาไท ลงนามในคํา ส่ังแตงตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคําส่ังแตงตั้ง
ผูอํานวยการสถาบันฯ พรอมท้ังจัดสงมติคณะกรรมการมูลนิธิ ความเห็นของท่ีประชุมและคําส่ังแตงตั้ง
ดังกลาวใหกับประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
  

 (นางสาวปราณี  ขวัญเกดิ) (นายสุขเกษม  วงศสุบรรณ) 
   ฝายบริหารงานท่ัวไป กรรมการและเลขาธิการ 
     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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