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รายงานการประชุ มใหญ่ กรรมการมูลนิธิศูนย์ บูรณาการพัฒนามนุษย์
Foundation for Integrated Human Development Center [IHDC]
ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 18.00-21.00 น
อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓
วัดยานนาวา ถนนเจริ ญกรุ ง เขตสาทร ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
-------------------------กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท
รักษาการประธานกรรมการ
2.นายอนุชา เล็กสกุลดิลก
รองประธานกรรมการ
3.นายกิตติ คัมภีระ
รองประธานกรรมการ
4.นายสมชัย วิเศษมงคลชัย
รองประธานกรรมการ
5.นายธวัชชัย แสงห้าว
รองประธานกรรมการ
6.นางสาวอัศนีย ์ ก่อตระกูล
กรรมการและกรรมการที่ปรึ กษา
7.นางโสทริ นทร์ โชคคติวฒั น์
กรรมการ
8.นายบันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี
กรรมการและเหรัญญิก
9.นายวิสูตร เทศสมบูรณ์
กรรมการ
10.นายรณรงค์ พูลพิพฒั น์
กรรมการ
11.นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล
กรรมการ
12.นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล
กรรมการ
13.นายสยาม เศรษฐบุตร
กรรมการ
14.นายกรพชร สุ ขเสริ ม
กรรมการ
15.นายชนินท์ ธารงวิทวัสพงศ์
กรรมการ
กรรมการลาประชุ ม
1.นายวีรชัย วงศ์บุญสิ น
กรรมการและกรรมการที่ปรึ กษา
2.นายทานอง ดาศรี
กรรมการ
3.นายพรศิลป์ พัชริ นทร์ตนะกุล
กรรมการและกรรมการที่ปรึ กษา
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กรรมการขาดประชุ ม
1.นายชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ
กรรมการ
2.นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล
กรรมการและกรรมการที่ปรึ กษา
กรรมการลาออก
1.นายจีระ หงส์ลดารมภ์
ประธานกรรมการ
กรรมการขาดการติดต่ อ
1.นายธรรมชัย เชาว์ปรี ชา
รองประธานกรรมการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.นายแสน ชฎารัมย์
2.นายจันทร์ นาคนิศร
3.นายรวิช ตาแก้ว
4.ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ ทวีศกั ดิ์วชิ ิตชัย
5นายเอนก สุ วรรณบัณฑิต
6.นายณฐ ทะสังขา
7.นายคมเพชร ศรี มงั คละ
เปิ ดประชุมเวลา 18.00 น
ม.ล.ชาญโชติ ชมพู นุท รั ก ษาการประธานคณะกรรมการ เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม กล่ า วขอบคุ ณ
กรรมการทุ กท่านที่ เข้าร่ วมประชุ มในวันนี้ ได้แจ้งที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการผูก้ ่อตั้งมู ลนิ ธิศูนย์บูรณาการ
พัฒนามนุษย์มีจานวน 23 คน เป็ นกรรมการมูลนิธิชุดแรกจานวน 22 คน ขาดการติดต่อเข้าใจว่าเสี ยชีวิตไปแล้ว
1 คน และลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการ 1 คน จึงเหลื อคณะกรรมการมูลนิ ธิฯจานวน 20 คน
คณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมจานวน 15 คน ลาประชุม 3 คน และขาดประชุม 2 คน ถือว่ามีจานวนคณะกรรม
ครบองค์ประชุ ม สามารถดาเนินการประชุ มเพื่อพิจารณาลงมติได้ จึงขอเปิ ดประชุ ม โดยมี วาระการประชุ ม
ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเอกสารที่ได้ส่งให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า ทั้ง 7 ชุด
ได้แก่เอกสารที่ปรากฏตามลาดับดังนี้
1. รายงานการตรวจตราและควบคุ มดู แลการดาเนิ นกิ จการของมู ลนิ ธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุ ษ ย์
ประจาปี 2558
2. รายงานการดาเนินกิจการของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ประจาปี 2558
3. รายงานการประชุ มใหญ่คณะกรรมการมูลนิ ธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุ ษย์ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2558
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4. คาสั่งที่ 1/2559 เรื่ องแต่งตั้งกรรมการรับมอบอานาจและทาการแทน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
5. หนังสื อเลขที่ 15082559 เรื่ องขอลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนา
มนุษย์
6. ร่ างหนังสื อยืน่ คาขอมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์เป็ นองค์กรสาธารณกุศล
7. การดาเนินงานปี 2559 และแผนงานปี 2560-2562 (2017-2019) Profile and Road Map
ม.ล.ชาญโชติ ชมพู นุท ประธานที่ประชุ ม สรุ ปเนื้ อหาสาระเอกสารทั้ง 7 ชุ ดให้กรรมการทุกท่าน
รับทราบ ไม่มีผใู ้ ดติดใจสงสัยในเอกสารที่นาเสนอทั้ง 7 ชุด
วาระที่ 2. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิ ธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุ ษย์แทน ศ.ดร.จีระ หงส์ ลดารมภ์
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานที่ประชุมแจ้งว่าประธานกรรมการมูลนิธิฯได้ทาหนังสื อลาออกจาก
การดารงตาแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯลงวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 มีผลตามที่ได้ยื่นหนังสื อลาออกใน
วันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
นายธวัชชัย แสงห้าว เสนอชื่ อ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท และ น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย เสนอ ดร.
อนุ ชา เล็กสกุลดิลก ลงแข่งขันคัดเลือกเป็ นประธานกรรมการมูลนิ ธิที่ว่างลง ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อต่างแสดง
ความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ ต่อมา ดร.อนุ ชา เล็กสกุลดิลก ได้ขอถอนตัวจากการลงรับเลื อกตั้งเป็ นประธาน
กรรมการมูลนิ ธิฯ จึงเหลือแค่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เพียงผูเ้ ดียวที่ได้รับ การเสนอให้เป็ นประธานกรรมการ
มูล นิ ธิ ฯ ที่ ป ระชุ มจึ ง ขอให้ก รรมการลงมติ ว่า เห็ นชอบให้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพู นุท เป็ นประธานกรรมการ
มูลนิ ธิฯหรื อไม่ กรรมการ14 คนลงมติ เห็นชอบ ให้ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ขึ้ นดารงตาแหน่ งเป็ นประธาน
มูลนิธิฯ กรรมการงดออกเสี ยง 1 คน ถือว่าหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุทได้รับการคัดเลือกให้เป็ นประธาน
กรรมการมูลนิธิฯแทนประธานคนเก่าที่ลาออกไปโดยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป
วาระที่ 3 พิ จารณาแต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หารของมูลนิ ธิศู นย์บู รณาการพัฒนามนุ ษ ย์ IHDC ได้มีการยก
ประเด็นจากกฎข้อบังคับของมูลนิธิ ฯ ทาให้มีความล่าช้า และอุปสรรคในการดาเนินงานของมูลนิ ธิฯ ซึ่ งมีการติดขัด
เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากมติของที่ประชุ มคณะกรรมการเท่านั้น จึงมีความจาเป็ นต้องจัดตั้งคณะกรรมการ
บริ หารเพื่อทาหน้าที่แทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีจานวนคณะกรรมการบริ หารน้อยกว่าคณะกรรมการมูลนิ ธิฯ ทา
ให้สามารถจัดประชุมได้ง่ายกว่า การทางานของมูลนิธิฯ จะมีความคล่องตัวมากขึ้น
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารของมูลนิ ธิฯ ตามคาสั่งเลขที่
1/2559 ลงนามโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เดิมก่อนสิ้ นวาระลงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 ได้นาเสนอคณะกรรมการมูลนิ ธิฯให้พิจารณาลงมติเห็นชอบ ตามคาสั่งของ ศ.ดร. จีระ หงส์ ลดารมภ์ ส่ วน
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารขอให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ลงมติเห็นชอบมอบอานาจให้ประธานคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผูจ้ ดั หาและทาหนังสื อแต่งตั้ง พร้อมทั้งทาหนังสื อแจ้งให้คณะกรรมการมูลนิธิฯรับทราบเป็ นลาดับต่อไม
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ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมูลนิ ธิฯท่านใดสนใจที่จะเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
บริ หารของมูลนิ ธิฯโปรดแจ้งความจานง ผูท้ ี่จะเข้ามาเป็ นคณะกรรมการบริ หารต้องมีเวลาสาหรับการประชุ มและมี
ความชัดเจนว่าจะเข้ามาช่วยงานด้านใด สาหรับท่านที่ ไม่มีเวลาหรื อไม่มนั่ ใจว่าจะเข้ามาช่ วยทาอะไรได้บา้ ง ท่าน
สามารถอาสาเป็ นที่ปรึ กษาหรื อเป็ นผูต้ รวจสอบในการทางานของคณะกรรมการบริ หารชุ ดใหม่ได้ แต่จะไม่มีอานาจใน
การออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ที่ ป ระชุ ม ใช้เ วลาในการพิ จ ารณาและสอบถามจนแน่ ใ จว่า การขอมติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารตามที่
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท นาเสนอไม่ขดั ต่อระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงลงมติเห็นชอบตามที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
ได้นาเสนอในที่ประชุม
วาระที่ 4 พิจารณาอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เสนอให้คณะกรรมการ
มูลนิธิฯมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจทาการแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯตามอานาจของคณะกรรมการ
มูลนิธิฯตามกฎข้อบังคับของมูลนิธิฯ เพื่อให้เป็ นไปตามเหตุผลในการขอมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารเพื่อขับเคลื่อน
งานของมูลนิธิฯ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
ที่ ป ระชุ ม ใช้เ วลาในการพิ จารณา และสอบถามประเด็นความเป็ นไปได้ จนแน่ ใ จว่า การขอมติ เห็ น ชอบให้
คณะกรรมการมูลนิ ธิฯมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หาร ทาการแทนคณะกรรมการมูลนิ ธิฯไม่ขดั ต่อข้อบังคับของ
มูลนิธิฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท นาเสนอมา
วาระที่ 5 พิจารณาคาขอจดทะเบียนการเปลี่ยนกรรมการมูลนิธิ เนื่ องจากกรรมการเลขาธิ การได้รับการลงมติ
แต่งตั้งให้เป็ นประธานมูลนิ ธิ จึงต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเลขาธิ การมูลนิ ธิคนใหม่ แต่ไม่มีกรรมการผูใ้ ด
ยอมรั บ ต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว เนื่ องจากไม่ มี เวลา ที่ ป ระชุ ม จึ ง ขอร้ องนางโสทริ น ทร์ โชคคติ วฒั น์ กรรมการมู ล นิ ธิ ฯ
รักษาการกรรมการเลขาธิ การแทน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ที่ไปดารงตาแหน่งประธานกรรมการมูลนิ ธิฯ ไปก่อนจนกว่า
จะหาผูท้ ี่อาสามาทาหน้าที่กรรมการเลขาธิ การได้ จึงมีมติให้รีบจัดหาและแต่งตั้งกรรมการเลขาธิ การ และทาเรื่ องขอ
จดทะเบียนการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการกับนายทะเบียนมูลนิธิฯ โดยเร็ วที่สุด
วาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ ไม่มี
ปิ ดประชุม เวลา 21.00 น
รับรองรายงานการประชุม

นายแสน ชฎารัมย์
เลขาที่ประชุม

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
ประธานที่ประชุม/ ทาหน้าที่ประธานมูลนิธิ
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