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                รายงานการประชุมใหญ่กรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 

Foundation for Integrated Human Development Center [IHDC] 
คร้ังท่ี 1/2559 

วนัองัคารท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เวลา 18.00-21.00 น 

อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ณ หอ้งประชุมเล็ก ชั้น ๓   
วดัยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

-------------------------- 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1.หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท  รักษาการประธานกรรมการ 
2.นายอนุชา เล็กสกุลดิลก   รองประธานกรรมการ 
3.นายกิตติ คมัภีระ   รองประธานกรรมการ 
4.นายสมชยั วเิศษมงคลชยั  รองประธานกรรมการ 
5.นายธวชัชยั แสงหา้ว   รองประธานกรรมการ 
6.นางสาวอศันีย ์ก่อตระกูล  กรรมการและกรรมการท่ีปรึกษา 
7.นางโสทรินทร์ โชคคติวฒัน์  กรรมการ 
8.นายบนัลือศกัด์ิ ปุสสะรังสี  กรรมการและเหรัญญิก 
9.นายวสูิตร เทศสมบูรณ์   กรรมการ 
10.นายรณรงค ์พูลพิพฒัน์  กรรมการ 
11.นายพฒันศกัย ์ฮุ่นตระกูล  กรรมการ  
12.นายสามารถ ดวงวจิิตรกุล  กรรมการ  
13.นายสยาม เศรษฐบุตร   กรรมการ  
14.นายกรพชร สุขเสริม   กรรมการ  
15.นายชนินท ์ธ ารงวทิวสัพงศ ์  กรรมการ  

  กรรมการลาประชุม  
1.นายวรีชยั วงศบุ์ญสิน    กรรมการและกรรมการท่ีปรึกษา 
2.นายท านอง ดาศรี   กรรมการ 
3.นายพรศิลป์ พชัรินทร์ตนะกุล  กรรมการและกรรมการท่ีปรึกษา 
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   กรรมการขาดประชุม 

1.นายชยัธนตัถก์ร ภวศิพิริยะกฤติ  กรรมการ 
2.นายฉตัรชยั มงคลวเิศษไกวลั  กรรมการและกรรมการท่ีปรึกษา 

     กรรมการลาออก 
1.นายจีระ หงส์ลดารมภ ์    ประธานกรรมการ 

    กรรมการขาดการติดต่อ  
1.นายธรรมชยั เชาวป์รีชา   รองประธานกรรมการ 

   ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายแสน ชฎารัมย ์    
2.นายจนัทร์ นาคนิศร    
3.นายรวชิ ตาแกว้    
4.วา่ท่ี ร.ต.ณฐัพงศ ์ทวศีกัด์ิวชิิตชยั   
5นายเอนก สุวรรณบณัฑิต   
6.นายณฐ ทะสังขา    
7.นายคมเพชร ศรีมงัคละ   

 เปิดประชุมเวลา 18.00 น  
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท รักษาการประธานคณะกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณ

กรรมการทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ได้แจง้ท่ีประชุมว่า คณะกรรมการผูก่้อตั้งมูลนิธิศูนยบู์รณาการ
พฒันามนุษยมี์จ านวน 23 คน เป็นกรรมการมูลนิธิชุดแรกจ านวน 22 คน ขาดการติดต่อเขา้ใจวา่เสียชีวิตไปแลว้ 
1 คน และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ 1 คน จึงเหลือคณะกรรมการมูลนิธิฯจ านวน 20 คน 
คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 15 คน ลาประชุม 3 คน และขาดประชุม 2 คน ถือวา่มีจ านวนคณะกรรม
ครบองค์ประชุม  สามารถด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติได ้ จึงขอเปิดประชุม โดยมีวาระการประชุม
ดงัน้ี 

วาระที่ 1 ประธานแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการพิจารณาเอกสารท่ีไดส่้งให้กรรมการไดศึ้กษาล่วงหนา้ ทั้ง 7 ชุด 
ไดแ้ก่เอกสารท่ีปรากฏตามล าดบัดงัน้ี  

1. รายงานการตรวจตราและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย ์          
ประจ าปี 2558 

  2. รายงานการด าเนินกิจการของมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย ์ประจ าปี 2558 
3. รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.

2558 
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4. ค  าสั่งท่ี 1/2559 เร่ืองแต่งตั้งกรรมการรับมอบอ านาจและท าการแทน วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

5. หนงัสือเลขท่ี 15082559 เร่ืองขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันา 
มนุษย ์

  6. ร่างหนงัสือยืน่ค  าขอมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษยเ์ป็นองคก์รสาธารณกุศล 
  7. การด าเนินงานปี 2559 และแผนงานปี 2560-2562 (2017-2019) Profile and Road Map 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานท่ีประชุม สรุปเน้ือหาสาระเอกสารทั้ง 7 ชุดให้กรรมการทุกท่าน
รับทราบ   ไม่มีผูใ้ดติดใจสงสัยในเอกสารท่ีน าเสนอทั้ง 7 ชุด   

วาระที่ 2. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษยแ์ทน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์
  ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท  ประธานท่ีประชุมแจง้วา่ประธานกรรมการมูลนิธิฯไดท้  าหนงัสือลาออกจาก
การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯลงวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีผลตามท่ีไดย้ื่นหนงัสือลาออกใน
วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

นายธวชัชยั แสงห้าว เสนอช่ือ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท  และ น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชยั เสนอ ดร.
อนุชา เล็กสกุลดิลก ลงแข่งขนัคดัเลือกเป็นประธานกรรมการมูลนิธิท่ีว่างลง  ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือต่างแสดง
ความคิดเห็นและวิสัยทศัน์  ต่อมา ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก ไดข้อถอนตวัจากการลงรับเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ จึงเหลือแค่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เพียงผูเ้ดียวท่ีไดรั้บการเสนอให้เป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิฯ ท่ีประชุมจึงขอให้กรรมการลงมติว่าเห็นชอบให้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิฯหรือไม่  กรรมการ14 คนลงมติเห็นชอบ ให้ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ข้ึนด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
มูลนิธิฯ  กรรมการงดออกเสียง 1 คน  ถือวา่หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุทไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นประธาน
กรรมการมูลนิธิฯแทนประธานคนเก่าท่ีลาออกไปโดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป   

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย ์IHDC ได้มีการยก
ประเด็นจากกฎขอ้บงัคบัของมูลนิธิฯ ท าให้มีความล่าช้า และอุปสรรคในการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ซ่ึงมีการติดขดั
เน่ืองจากตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากมติของท่ีประชุมคณะกรรมการเท่านั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการ
บริหารเพื่อท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีจ านวนคณะกรรมการบริหารนอ้ยกวา่คณะกรรมการมูลนิธิฯ ท า
ใหส้ามารถจดัประชุมไดง่้ายกวา่ การท างานของมูลนิธิฯ จะมีความคล่องตวัมากข้ึน 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผูไ้ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ ตามค าสั่งเลขท่ี 
1/2559 ลงนามโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์ประธานกรรมการมูลนิธิฯเดิมก่อนส้ินวาระลงเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559   ไดน้ าเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯให้พิจารณาลงมติเห็นชอบ ตามค าสั่งของ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ส่วน
รายช่ือคณะกรรมการบริหารขอใหค้ณะกรรมการมูลนิธิฯ ลงมติเห็นชอบมอบอ านาจใหป้ระธานคณะกรรมการบริหาร 
เป็นผูจ้ดัหาและท าหนงัสือแต่งตั้ง พร้อมทั้งท าหนงัสือแจง้ใหค้ณะกรรมการมูลนิธิฯรับทราบเป็นล าดบัต่อไม 
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ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการมูลนิธิฯท่านใดสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารของมูลนิธิฯโปรดแจง้ความจ านง ผูท่ี้จะเขา้มาเป็นคณะกรรมการบริหารตอ้งมีเวลาส าหรับการประชุมและมี
ความชดัเจนวา่จะเขา้มาช่วยงานดา้นใด  ส าหรับท่านท่ีไม่มีเวลาหรือไม่มัน่ใจว่าจะเขา้มาช่วยท าอะไรได้บา้ง ท่าน
สามารถอาสาเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นผูต้รวจสอบในการท างานของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได ้แต่จะไม่มีอ านาจใน
การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมใช้เวลาในการพิจารณาและสอบถามจนแน่ใจว่าการขอมติแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารตามท่ี          
 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท น าเสนอไม่ขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของมูลนิธิฯ จึงลงมติเห็นชอบตามท่ี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 
 ไดน้ าเสนอในท่ีประชุม  

วาระที่ 4 พิจารณาอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เสนอให้คณะกรรมการ
มูลนิธิฯมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจท าการแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯตามอ านาจของคณะกรรมการ
มูลนิธิฯตามกฎขอ้บงัคบัของมูลนิธิฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเหตุผลในการขอมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อขบัเคล่ือน
งานของมูลนิธิฯ ใหมี้ความคล่องตวัมากข้ึน 

ท่ีประชุมใช้เวลาในการพิจารณา และสอบถามประเด็นความเป็นไปได้จนแน่ใจว่าการขอมติเห็นชอบให้
คณะกรรมการมูลนิธิฯมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร ท าการแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของ
มูลนิธิฯ จึงมีมติเห็นชอบตามท่ี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท น าเสนอมา 

วาระที่ 5  พิจารณาค าขอจดทะเบียนการเปล่ียนกรรมการมูลนิธิ เน่ืองจากกรรมการเลขาธิการไดรั้บการลงมติ
แต่งตั้งให้เป็นประธานมูลนิธิ จึงตอ้งมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเลขาธิการมูลนิธิคนใหม่ แต่ไม่มีกรรมการผูใ้ด
ยอมรับต าแหน่งดังกล่าว เน่ืองจากไม่มีเวลา ท่ีประชุมจึงขอร้องนางโสทรินทร์ โชคคติวฒัน์ กรรมการมูลนิธิฯ 
รักษาการกรรมการเลขาธิการแทน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ท่ีไปด ารงต าแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ไปก่อนจนกวา่
จะหาผูท่ี้อาสามาท าหนา้ท่ีกรรมการเลขาธิการได ้  จึงมีมติให้รีบจดัหาและแต่งตั้งกรรมการเลขาธิการ และท าเร่ืองขอ
จดทะเบียนการแต่งตั้งและเปล่ียนแปลงกรรมการกบันายทะเบียนมูลนิธิฯ โดยเร็วท่ีสุด  

วาระที ่6 เร่ืองอ่ืนๆ ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา 21.00 น 

           รับรองรายงานการประชุม      

 
 
 นายแสน ชฎารัมย ์                                                                             ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 
        เลขาท่ีประชุม                                                                    ประธานท่ีประชุม/ ท าหนา้ท่ีประธานมูลนิธิ     


