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รายงาน 

ประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ประจ าปี 2560  
วนัจันทร์ที ่6 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 -17.30 น.  
ทีห้่องประชุมสมาคมผู้ผลติอาหารสัตว์ไทย 

ไทยซีซีทาวเวอร์ ช้ัน 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม.  
 

รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก   รองประธานกรรมการ  
2.น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยั  รองประธานกรรมการ 
3.นายกิตติ คมัภีระ    รองประธานกรรมการ 
4.นางโสทรินทร์ โชคคติวฒัน์  กรรมการ 
5.นายพรศิลป์ พชัรินทร์ตนะกุล   กรรมการและกรรมการท่ีปรึกษา 
6.นายสามารถ ดวงวจิิตรกุล  กรรมการ 
7.นายชนินท ์ธ ารงวทิวสัพงศ์  กรรมการ  
8.นายท านอง ดาศรี                          กรรมการ  
9.ดร.อศันีย ์ก่อตระกูล                   กรรมการท่ีปรึกษา  
10.นายธวชัชยั แสงหา้ว                    รองประธานกรรมการ  
11.ดร.บนัลือศกัด์ิ ปุสสะรังสี           กรรมการและเหรัญญิก  
12..นายพฒันศกัย ์ฮุ่นตระกูล           กรรมการ  
13.ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท  กรรมการและเลขาธิการ 
รายช่ือกรรมการผู้ลาประชุม 
 1. นายฉตัรชยั มงคลวเิศษไกวลั   กรรมการและกรรมการท่ีปรึกษา  
 2. นายรณรงค ์พูลพิพฒัน์   กรรมการ 
 3. ดร.วีรชยั วงศบุ์ญสิน    กรรมการและกรรมการท่ีปรึกษา  
 4. นายสยาม เศรษฐบุตร    กรรมการ  
 5.นายกรพชร สุขเสริม   กรรมการ  
 6.ผศ.ชยัธนตัถก์ร ภวศิพิริยะกฤติ  กรรมการ  
 7.นายวสูิตร เทศสมบูรณ์   กรรมการ   
 8.ดร.ธรรมชยั เชาวป์รีชา                            รองประธานกรรมการ      
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วาระที ่1 เร่ืองที่แจ้งเพ่ือทราบ   

ท่ีประชุมมีมติให ้ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุม แจง้วา่ 
เน่ืองจาก ดร.จิระ หงส์ลดารมภ ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ไดล้าออกมีผลตั้งแต่ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559   
และขอมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษยป์ระจ าปี 2558 
(วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558) 
มติทีป่ระชุม: รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่2 รายงานการด าเนินการประจ าปี 2559  

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทประธานกรรมการกล่าววา่ ปี 2559 เป็นปีแรกท่ีทางมูลนิธิฯมีกิจกรรมรายการ
เปล่ียนเป็นเปล่ียนซ่ึงเป็นรายการโทรทศัน์ออกอากาศท่ีวดัยานนาวาเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถือเป็น
กิจกรรมท่ีมีรายได ้มี ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยั และอีก 3-4 ท่านร่วมลงทุนกบัม.ล.
ชาญโชติ ชมพูนุท ท ารายการเปล่ียนเป็นเปล่ียนออกอากาศทุกคืนวนัพุธ มีค่าเช่าสถานีเดือนละ 10,000 บาท   
หลงัจากนั้น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทไดไ้ปหาสปอนเซอร์ รายแรกใหก้ารสนบัสนุน 10,000 บาท อยา่งไรก็
ตามทางมูลนิธิฯยงัไม่สามารถจดทะเบียนเป็นมูลนิธิสาธารณกุศลท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีได ้จึงไม่สามารถ
ออกใบอนุโมทนาบตัรได ้ท าใหต้อ้งน าเงินจากสปอนเซอร์รายแรกน้ีไปบริจาคท่ีวดัยานนาวาเพื่อขอใหท้าง
วดัออกใบอนุโมทนาบตัรให ้ถือวา่เงินไม่ไดผ้า่นมูลนิธิ จนกระทัง่เดือนพฤษภาคม 2559   นายแพทย ์เทพ 
เวชวสิิฐแขกรับเชิญในรายการ บริจาคเงินใหมู้ลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายการ เดือนละ 
10,500  ท าใหมู้ลนิธิเร่ิมมีรายไดจ้ากการบริจาค  ท าใหเ้กิดกิจกรรมการเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็น
ตน้มา  

ส่วนกิจกรรมอ่ืนท่ีไดพ้ยายามท าก็มีหลายกิจกรรมแต่ยงัไม่เป็นรูปธรรม แต่ปลายปี 2559 การ
ด าเนินการเร่ิมดีข้ึน เน่ืองจาก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทไดไ้ปพบนกัธุรกิจเจา้ของบริษทัหลายคนอาสามาร่วม
บริหารมูลนิธิอยา่งเตม็ตวั  คาดการณ์วา่ การด าเนินการของมูลนิธิฯจะดีข้ึน และจะมีกิจกรรมแบบ Project 
Base เกิดข้ึนในเร็วๆน้ี 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทไดเ้ขา้ร่วมงานสัมมนาและประชุมหลายแห่งเพื่อสร้างเครือข่ายและหาคน

มาร่วมทีมบริหารมูลนิธิ  มูลนิธิฯไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะอนุกรรมมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ

กลุ่มสาขาวชิาชีพบริหารงานบุคคล จากสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์รมหาชน) เขา้ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลอาสาฬบูชาและเขา้พรรษา พุทธศกัราช ๒๕๕๙ ( ๑๔-๒๐ 

กรกฎาคม) ตามค าเชิญของอธิบดีกรมการศาสนา โดยม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทไดส้ ารองจ่ายเงินส่วนตวัเพื่อ

ร่วมกิจกรรมดงักล่าว (กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ไดม้อบเกียรติบตัรใหก้บัมูลนิธิศูนยบู์รณาการ

พฒันามนุษย ์ในเวลาต่อมา) 
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น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยัเสนอวา่ ถา้ทางมูลนิธิมีการไปร่วมสัมมนาหรือกรรมการมูลนิธิไปร่วม

กิจกรรมใดก็ควรจะบนัทึกไวใ้นกิจกรรมมูลนิธิ และขอให้กรรมการมูลนิธิแจง้รายละเอียดกิจกรรมท่ีตนได้

เคยไปร่วม 

มติ : ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระที ่3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิฯ คร้ังที ่1/ 2559 วนัที ่4 ตุลาคม พ.ศ.2559 

มติ : รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่4 ลงมติรับรองรายงานการเงินประจ าปี 2559 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าววา่ ทางมูลนิธิไดรั้บความช่วยเหลือจากคุณปณฐ เสนีวงศ ์ณ.อยธุยา  ใน
การจดัหาผูท้  าบญัชีและผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บัทางมูลนิธิ โดยมีค่าใชจ่้าย 8,000 บาท คุณอุษณี เทนสิทธ์ิ 
เป็นผูต้รวจสอบบญัชี ไดต้รวจสอบและส่งรายงานใหพ้ิจารณาตามเอกสารท่ีส่งใหค้ณะกรรมการศึกษาก่อน
เขา้ประชุม   
มติประชุม รับรองรายงานการเงินประจ าปี 2559 

วาระที ่5 เร่ืองเปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ และแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯเพิ่ม 

5.1  เปล่ียนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ  

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ แทน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย ์         
ท่ี ลาออก 

5.2.แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ เพิ่ม 

 1.นาย ธนพฒัน์ พฒัศรีเรือง  เป็น กรรมการ และ เลขาธิการ 

 2.นาย แสน ชฎารัมย ์เป็น กรรมการ 

 3.นาย ปณฐ เสนีวงศ ์ณ.อยธุยา เป็นกรรมการ 

 4.นายวสันต ์เวยีนรุ่งเรือง เป็นกรรมการ 

มติประชุม  เห็นชอบ 
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วาระที ่6 พจิารณาแผนด าเนินการปี 2560-2562 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าววา่ แต่ก่อนมีคนบอกวา่ มูลนิธิไม่มี Focus คือไปครอบคลุมหลายดา้น 
เม่ือไดพ้บกบัคุณธนพฒัน์ ก็ท  าใหส้ามารถคน้หา Focus เจอ เม่ือกล่าวถึงเร่ืองคน มูลนิธิจะตอ้งสร้าง
ทรัพยากรมนุษยทุ์กวยัใหเ้ป็นพลเมืองดี โดยแบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่ม 

1.กลุ่มก่อนเขา้ท างาน กลุ่มน้ีจะเป็นอนาคตของชาติ ตอ้งสร้างกลุ่มน้ีใหเ้ป็นคนดี ปัจจุบนัน้ี
สังคมไทยอ่อนแอเพราะคนรุ่นปัจจุบนัไม่มีความเขม้แขง็ ไม่ไดรั้บการปูพื้นฐานจากคนรุ่นก่อน 

2.กลุ่มคนวยัท างาน ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 25-60 ปี ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของมูลนิธิ  

 2.1 ช่วงอาย ุ25-35 ปี เป็นช่วงท่ีหาประสบการณ์ เป็นพวกท่ีจบการศึกษาแต่ยงัไม่สมบูรณ์ 
ตอ้งคน้หาความตอ้งการของคนกลุ่มน้ีแลว้ใหค้วามช่วยเหลือ อยา่งนอ้ยตอ้งช่วยใหค้นกลุ่มน้ีรู้จกัตวัเอง 

 2.2 ช่วงอาย ุ36-45 ปี เป็นช่วงท่ีตอ้งสร้างความมัน่คงทั้งอาชีพการงานและครอบครัว 

 2.3 ช่วงอาย ุ46-60 ปี เป็นช่วงท่ีจะตอ้งเก็บออมเงินเพื่ออนาคตหลงัจากเกษียณ 

ถือเป็นเป้าหมายของมูลนิธิในระหวา่งปี 2560-2562 ดงันั้นตอ้งมี Teamwork ทุกรุ่นเพื่อมาท างาน 
focus ในแต่ละรุ่น 

หลงัจากรายการเปล่ียนเป็นเปล่ียนไดอ้อกอากาศไป มีชุมชนหน่ึงท่ีพุทธมณฑลติดต่อเขา้มา เป็น
ชุมชนท่ีมีทีมประกอบดว้ยคนทุกรุ่นและเขา้ใจเป้าหมายของมูลนิธิมาก ตอ้งการผลกัดนัชุมชนใหมี้การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กวยั 

มูลนิธิจะเนน้ไปท่ีกลุ่มคนท างานเพราะรุ่นปฐมวยั คนท่ีมีบทบาทคือครอบครัวซ่ึงมีพอ่แม่อยูใ่นวยั
ท างาน บางรายประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานแต่มีปัญหาครอบครัว ตอ้งพฒันาคนอายรุะหวา่ง 25-60 
ปีใหพ้ิจารณาตนเองเพื่อพฒันาตน ครอบครัวและสังคม คนกลุ่มน้ีจะช่วยปลูกฝังใหเ้ยาวชนมีศีลธรรม 

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลกเสนอวา่ ควรจะเสนอแผนการด าเนินโครงการ TPQI และกรรมการท่านอ่ืน
ควรจะเสนอวา่จะท าอะไร ถา้ยงัไม่มี คณะกรรมการก็จะไปเสนอแผนออกมาใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
มูลนิธิ  
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วาระที ่7 พจิารณานโยบายด้านการเงิน  

7.1.การหารายได ้

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าววา่ จะหาผูส้นบัสนุนรายการโทรทศัน์เพิ่ม พร้อมทั้งไดข้อให้

คณะกรรมการเสนอแนวทางการหารายได ้เน่ืองจากมูลนิธิมีรายไดจ้ากผูบ้ริจาคเงินให้การสนบัสนุนรายการ

เปล่ียน เป็น เปล่ียน ซ่ึงไม่มากนกั ท าใหไ้ม่สามารถจา้งพนกังานประจ ามาท างานได ้  ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 

รับเหมาท างานในทุกหนา้ท่ีโดยไม่มีค่าตอบแทน ส่วนในเร่ืองการรับบริจาคนั้น คณะกรรมการมูลนิธิจะตอ้ง

ร่วมมือกนัสร้างผลงานของมูลนิธิใหดี้เป็นรูปธรรมเพื่อจูงใจใหค้นบริจาค เพราะไม่มีใครยอมบริจาคแบบไม่

มีเหตุผล  

นายสามารถ ดวงวจิิตรกุลเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารไปหาโครงการและหารายไดโ้ดย

น าความสามารถของคณะกรรมการก่อตั้งไปช่วยด าเนินโครงการ และเสนอใหเ้ปล่ียนรูปแบบ

รายการเปล่ียนเป็นเปล่ียนให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดสปอนเซอร์มากข้ึนแต่เน้ือหารายการดีแลว้ 

นอกจากน้ีจะท าโครงการ Durian Society ร่วมกบันายกิตติ คมัภีระดว้ย 

7.2.งบประมาณและค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าววา่ จากรายงานการเงิน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทไดส้ ารองจ่ายเงิน

ส่วนตวัเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมูลนิธิไปก่อนเฉล่ียเดือนละประมาณ 30,000 บาท จึงขอ

อนุมติัจากท่ีประชุมค่าใชจ่้ายเดือนละ 30,000 บาทส าหรับรายจ่ายท่ีจ่ายไปแลว้และประมาณการ

รายจ่ายในอนาคต ในระหวา่งท่ียงัไม่มีรายไดจ้ากโครงการอ่ืนๆ 
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วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ  

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทแจง้วา่ จะมีการแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯเพิ่มเพื่อเขา้มาช่วยท างานเพื่อ

ขบัเคล่ือนมูลนิธิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

รับรองรายงานการประชุม 

   

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 

 

         

 

ผูบ้นัทึกการประชุม                         ผูต้รวจรายงานการประชุม  
จิตรลดา ลียากาศ                                                                     ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 
ผูช่้วยเลขาธิการมูลนิธิฯ                                                                 

                                                  
                              
 


