
รายงานการประชุม 
การประชมุใหญสามัญประจาํป 2551 มูลนิธิพัฒนาไท 

วันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 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. นายทวี บุตรสุนทร กรรมการ 
6. นายอํานาจ สอนอิ่มสาตร กรรมการ 
7. นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการ 
 นายวิลาศ โลหิตกุล (แทน) 
8. นายไพโรจน สุจินดา กรรมการ 
9. นายเตชพล  ฐิตยารักษ กรรมการและเหรัญญิก 
10. นายสุขเกษม วงศสุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ 

รายช่ือคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 4 ทาน  
1. นายโสภณ  สุภาพงษ กรรมการ 
2. นายวิบูลย  เข็มเฉลิม กรรมการ 
3. นายธรรมรักษ การพิศิษฎ กรรมการ 
4. ศาสตราจารยชาติชาย  ณ เชียงใหม กรรมการ 
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รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางวัชรี สินธุวนิช ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาไท 
2. ดร.สุทิน ลี้ปยะชาติ    ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สศช. 
3. นางสาวธัญรส สงวนหงษ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 งานเลขานุการ สศช. 
4. นางสาวอาทิสุดา ณ นคร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว. สศช. 
5. นายสบาย สายจันดา เจาหนาที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท 
6. นางสาวณัฐธิดา ทองไว เจาหนาที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท 
7. นางสาวปราณี ขวัญเกิด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท 

 

เปดประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
1. ประธาน(นายอําพน  กิตติอําพน) ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการมีภารกิจที่ตองไป

รายงานภาวะเศรษฐกิจใหรองนายกรัฐมนตรีทราบจึงไมสามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2550  

2. เรื่องที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ ใหไปตรวจสอบในแงกฎหมายการจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ วา
ตองอาศัยมติคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือเห็นชอบนั้น ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา สศช. ไดเสนอเรื่องการ
ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2550 เพ่ือ
ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
การกํากับของมูลนิธิพัฒนาไทและคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ลงมติ
รับทราบการจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ ดังกลาว เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไมมีอํานาจในการใหความเห็นชอบการ
ตั้งสถาบันวิจัยฯ  เพราะถือวามูลนิธิพัฒนาไทเปนองคกรอิสระและมีอํานาจในการตั้งสถาบันวิจัยอยูแลว 
และการเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีไดรับทราบเพื่อใหมีผลตอการของบประมาณสนับสนุนในระยะยาว 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทครั้งที่ 1/2550 

ประธานไดขอใหที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมเดช สนิทวงศ 
ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)และฝายเลขานุการฯ ไดเวียน
ใหกรรมการทุกทานใหการรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมแตประการ
ใดและการประชุมครั้งน้ีจึงเรียนมาเพื่อใหคณะกรรมการใหการรับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหน่ึง 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ 



 3

ระเบียบวาระที่ 3.1 : การยายเงินทุนจัดตั้งจากธนาคารกรุงไทย จํากัด มาฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ประธานฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา มูลนิธิพัฒนาไท ไดนําเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิ

จํานวน 20,200,000 บาท ซึ่งฝากประจํา 24 เดือน ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาสะพานขาว และ
ไดรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 โดยครบกําหนด 24 เดือน เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2551  แตเน่ืองจาก
ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกรุงเทพฯและธนาคารไทยพาณิชยฯ ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
2-3 ป เหลือเพียงรอยละ 2.50 ขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห ใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวาคิดเปนรอยละ 
3.25 และเปนธนาคารสังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีความมั่นคง  

เพ่ือใหมูลนิธิพัฒนาไท ไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ฝายการเงิน
และบัญชีมูลนิธิพัฒนาไท ไดขออนุมัติประธานกรรมการมูลนิธิฯ ปดบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน  
ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาสะพานขาว และนําไปเปดบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 3.25  พรอมบัญชีออมทรัพยพิเศษอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75  ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห  
สาขาราชดําเนิน เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2551 

 
มติท่ีประชุม : 

 1. รับทราบการยายเงินทุนจัดตั้งจากธนาคารกรุงไทย จํากัด มาฝากที่ธนาคาร
อาคารสงเคราะห 

  2. มอบหมายใหประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท พิจารณาหาแหลงฝากเงิน 
เพ่ือใหมูลนิธิพัฒนาไทไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งศึกษาการจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาว 
โดยเปนไปตามขอบังคับของมูลนิธิฯ 
ระเบียบวาระที่ 3.2 : บัญชีอัตราเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไท ประกาศใช วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
 ประธานฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาขอบังคับของมูลนิธิพัฒนาไท หมวด 3 ขอ 
16 ใหอํานาจเลขาธิการ ออกคําส่ังเพ่ือปรับบัญชีอัตราเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไทเพิ่มอีกรอยละ 10 จาก
บัญชีอัตราเงินเดือนตามที่สํานักงาน ก.พ. ไดปรับเพิ่มขึ้นรอยละสี่ ตามกฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการ  
พลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 บัญชีอัตราเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไท ไดประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 
โดยที่คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทยังไมไดใหความเห็นชอบ จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุม ใหสัตยาบัน
รับรองและใหความเห็นชอบตามคําส่ังมูลนิธิพัฒนาไท ที่ 1/2551 เรื่องบัญชีเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไท 
ความเห็นที่ประชุม 
 1.โครงสรางเงินเดือนของมูลนิธิฯ มีอัตราต่ํา ไมสอดคลองกับโครงสรางเงินเดือนใน
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินเดือนขององคกรอสิระมีอัตราสูงกวาของมูลนธิิมาก 
 2.มูลนิธิควรจะมีการประชุมคณะกรรมการใหมากกวาที่ผานมาเพื่อขับเคลือ่นภารกจิ
ตางๆ ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจการติดตามและประเมินผลกิจกรรมตางๆ 
ที่มูลนิธิฯ อนุมัติใหดําเนินการไปแลว รวมทั้งภารกิจการขับเคล่ือนในแงของความคิด การชี้นําความคิด 
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ตางๆ ทางดานการพัฒนาคนและชุมชน จําเปนที่จะตองมีคนที่มีศักยภาพ ทุมเทและทํางานเต็มเวลาโดย
ไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอ หรืออาจใชวิธีการขอยืมตัวขาราชการที่มีความสามารถ เพ่ือมาชวย
ปฏิบัติงานมูลนิธิฯ อยางเต็มตัวและเต็มเวลา 
มติท่ีประชุม : 

1. ที่ประชุมใหสัตยาบันรับรองและใหความเห็นชอบตามคําส่ังมูลนิธิพัฒนาไท  ที่ 
1/2551 เรื่องบัญชีอัตราเงินเดือนมูลนิธิพัฒนาไท 

2. มอบหมายประธานกรรมการและฝายเลขาธิการ พิจารณาปรับโครงสรางกําลังคนและ
ปรับโครงสรางเงินเดือนใหเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจมูลนิธิฯ ในระยะตอไป โดยใหนํา
ความเห็นที่ประชุมมาประกอบการพิจารณาดวย 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพจิารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1: แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประธานฯ ขอปรึกษาหารือองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งฝายเลขานุการไดไปหารือ  
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล และ ดร.บุญญรักษ  นิงสานนท ในเบื้องตนแลวโดยมีองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

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

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

 
หมายเหตุ องคประกอบลําดับที่  4-7 ยังไมกําหนดตัวบุคคลเพื่อเปดกวางใหคณะ

กรรมการบริหารสถาบันฯ เปนผูสรรหาผูทรงคุณวุฒิ 
 
2. อํานาจหนาท่ี  
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1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัย พัฒนา ประสานเชื่อมโยง
เครือขายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) จัดทําและอนุมัติแผนงานและงบประมาณโครงการสงเสริมการวิจัย พัฒนา การ
ประสานเชื่อมโยงเครือขาย และการเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถาบัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

3) กําหนดระเบียบที่เกี่ยวของในการบริหารงานของสถาบัน รวมทั้งการบริหารดาน
การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานดานอื่นๆรวมทั้ง
โครงสรางอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ คาตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
บุคลากรในสถาบันฯ และอัตราคาใชจายตางๆ เชน คาเบี้ยประชุม คาเดินทาง คา
รับรอง ตลอดจน การสรรหา แตงตั้งและถอดถอนบุคลากร และอนุมัติเงินเดือน
และคาตอบแทนของบุคลากรของสถาบัน 

4) ดําเนินการและอนุมัติการจัดซื้อและการจัดจางตามระเบียบของสถาบัน 
5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆ ตามความ

เหมาะสม 
6) เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
7) คัดเลือกและแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและฝายเลขานุการฯ ของสถาบัน 
8) รายงานผลการดําเนินงานประจําปตอคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

ความเห็นของที่ประชุม 

1. เห็นสมควรกําหนดเปนเงื่อนไขสําคัญที่สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จะตองเสนอบัญชีอัตราเงินเดือน คาตอบแทนและเบี้ยประชุมทุกประเภท การออกกฎ 
ระเบียบที่ใชในการปฎิบัติงาน รวมทั้งกรอบงบประมาณที่จะดําเนินการใหคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ 

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

3. เรื่องการประเมินผลโครงการตางๆ ที่ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมควรเปนบทบาทของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
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มติท่ีประชุม 

1. ใหความเห็นชอบองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีใหนําความเห็นของที่ประชุม 
มาพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย 

2. ใหนายบุญญรักษ  นิงสานนท  กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําหนาที่เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มอบหมายใหประธานกรรมการมูลนิ ธิ พัฒนาไท  ลงนามในคํา ส่ั งแต งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคําส่ังแตงตั้ง
ผูอํานวยการสถาบันฯ พรอมทั้งจัดสงมติคณะกรรมการมูลนิธิ ความเห็นของที่ประชุมและคําส่ังแตงตั้ง
ดังกลาวใหกับประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
  

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


