รายงาน
ประชุ มใหญ่ คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์ บูรณาการพัฒนามนุษย์ ประจาปี 2560
วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 -17.30 น.
ทีห่ ้ องประชุ มสมาคมผู้ผลิตอาหารสั ตว์ ไทย
ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้ น 17 ห้ อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม.
รายชื่ อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก
2.น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย
3.นายกิตติ คัมภีระ
4.นางโสทริ นทร์ โชคคติวฒั น์
5.นายพรศิลป์ พัชริ นทร์ตนะกุล
6.นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล
7.นายชนินท์ ธารงวิทวัสพงศ์
8.นายทานอง ดาศรี
9.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูล
10.นายธวัชชัย แสงห้าว
11.ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี
12..นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล
13.ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
รายชื่ อกรรมการผู้ลาประชุ ม
1. นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล
2. นายรณรงค์ พูลพิพฒั น์
3. ดร.วีรชัย วงศ์บุญสิ น
4. นายสยาม เศรษฐบุตร
5.นายกรพชร สุ ขเสริ ม
6.ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ
7.นายวิสูตร เทศสมบูรณ์
8.ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรี ชา

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการที่ปรึ กษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่ปรึ กษา
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและกรรมการที่ปรึ กษา
กรรมการ
กรรมการและกรรมการที่ปรึ กษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
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-2วาระที่ 1 เรื่ องที่แจ้ งเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีมติให้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เป็ นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุ ม แจ้งว่า
เนื่องจาก ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้ลาออกมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 สิ งหาคม 2559
และขอมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุ ษย์ประจาปี 2558
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558)
มติทปี่ ระชุ ม: รับรองรายงานการประชุ ม
วาระที่ 2 รายงานการดาเนินการประจาปี 2559
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทประธานกรรมการกล่าวว่า ปี 2559 เป็ นปี แรกที่ทางมูลนิธิฯมีกิจกรรมรายการ
เปลี่ยนเป็ นเปลี่ยนซึ่ งเป็ นรายการโทรทัศน์ออกอากาศที่วดั ยานนาวาเริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็ น
กิจกรรมที่มีรายได้ มี ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย และอีก 3-4 ท่านร่ วมลงทุนกับม.ล.
ชาญโชติ ชมพูนุท ทารายการเปลี่ยนเป็ นเปลี่ยนออกอากาศทุกคืนวันพุธ มีค่าเช่าสถานีเดือนละ 10,000 บาท
หลังจากนั้น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทได้ไปหาสปอนเซอร์ รายแรกให้การสนับสนุน 10,000 บาท อย่างไรก็
ตามทางมูลนิธิฯยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็ นมูลนิธิสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้ จึงไม่สามารถ
ออกใบอนุโมทนาบัตรได้ ทาให้ตอ้ งนาเงินจากสปอนเซอร์ รายแรกนี้ไปบริ จาคที่วดั ยานนาวาเพื่อขอให้ทาง
วัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ ถือว่าเงินไม่ได้ผา่ นมูลนิธิ จนกระทัง่ เดือนพฤษภาคม 2559 นายแพทย์ เทพ
เวชวิสิฐแขกรับเชิญในรายการ บริ จาคเงินให้มูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดทารายการ เดือนละ
10,500 ทาให้มูลนิธิเริ่ มมีรายได้จากการบริ จาค ทาให้เกิดกิจกรรมการเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็ น
ต้นมา
ส่ วนกิจกรรมอื่นที่ได้พยายามทาก็มีหลายกิจกรรมแต่ยงั ไม่เป็ นรู ปธรรม แต่ปลายปี 2559 การ
ดาเนินการเริ่ มดีข้ ึน เนื่ องจาก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทได้ไปพบนักธุ รกิจเจ้าของบริ ษทั หลายคนอาสามาร่ วม
บริ หารมูลนิธิอย่างเต็มตัว คาดการณ์วา่ การดาเนินการของมูลนิธิฯจะดีข้ ึน และจะมีกิจกรรมแบบ Project
Base เกิดขึ้นในเร็ วๆนี้
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทได้เข้าร่ วมงานสัมมนาและประชุมหลายแห่งเพื่อสร้างเครื อข่ายและหาคน
มาร่ วมทีมบริ หารมูลนิธิ มูลนิธิฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นคณะอนุกรรมมาตรฐานอาชี พและคุณวุฒิวชิ าชีพ
กลุ่มสาขาวิชาชีพบริ หารงานบุคคล จากสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์กรมหาชน) เข้าร่ วมกิจกรรมงานสัปดาห์
ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๙ ( ๑๔-๒๐
กรกฎาคม) ตามคาเชิญของอธิบดีกรมการศาสนา โดยม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทได้สารองจ่ายเงินส่ วนตัวเพื่อ
ร่ วมกิจกรรมดังกล่าว (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบตั รให้กบั มูลนิธิศูนย์บูรณาการ
พัฒนามนุษย์ ในเวลาต่อมา)
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-3น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัยเสนอว่า ถ้าทางมูลนิธิมีการไปร่ วมสัมมนาหรื อกรรมการมูลนิธิไปร่ วม
กิจกรรมใดก็ควรจะบันทึกไว้ในกิจกรรมมูลนิธิ และขอให้กรรมการมูลนิธิแจ้งรายละเอียดกิจกรรมที่ตนได้
เคยไปร่ วม
มติ : ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุ มใหญ่ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/ 2559 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
มติ : รับรองรายงานการประชุ ม
วาระที่ 4 ลงมติรับรองรายงานการเงินประจาปี 2559
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าวว่า ทางมูลนิธิได้รับความช่วยเหลือจากคุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ.อยุธยา ใน
การจัดหาผูท้ าบัญชีและผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั ทางมูลนิธิ โดยมีค่าใช้จ่าย 8,000 บาท คุณอุษณี เทนสิ ทธิ์
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ได้ตรวจสอบและส่ งรายงานให้พิจารณาตามเอกสารที่ส่งให้คณะกรรมการศึกษาก่อน
เข้าประชุม
มติประชุม รับรองรายงานการเงินประจาปี 2559
วาระที่ 5 เรื่ องเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ และแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯเพิม่
5.1 เปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เป็ นประธานกรรมการมูลนิธิฯ แทน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์
ที่ ลาออก
5.2.แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ เพิ่ม
1.นาย ธนพัฒน์ พัฒศรี เรื อง เป็ น กรรมการ และ เลขาธิการ
2.นาย แสน ชฎารัมย์ เป็ น กรรมการ
3.นาย ปณฐ เสนีวงศ์ ณ.อยุธยา เป็ นกรรมการ
4.นายวสันต์ เวียนรุ่ งเรื อง เป็ นกรรมการ
มติประชุ ม เห็นชอบ
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-4วาระที่ 6 พิจารณาแผนดาเนินการปี 2560-2562
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าวว่า แต่ก่อนมีคนบอกว่า มูลนิธิไม่มี Focus คือไปครอบคลุมหลายด้าน
เมื่อได้พบกับคุณธนพัฒน์ ก็ทาให้สามารถค้นหา Focus เจอ เมื่อกล่าวถึงเรื่ องคน มูลนิ ธิจะต้องสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ทุกวัยให้เป็ นพลเมืองดี โดยแบ่งคนออกเป็ น 3 กลุ่ม
1.กลุ่มก่อนเข้าทางาน กลุ่มนี้ จะเป็ นอนาคตของชาติ ต้องสร้างกลุ่มนี้ให้เป็ นคนดี ปั จจุบนั นี้
สังคมไทยอ่อนแอเพราะคนรุ่ นปั จจุบนั ไม่มีความเข้มแข็ง ไม่ได้รับการปูพ้นื ฐานจากคนรุ่ นก่อน
2.กลุ่มคนวัยทางาน ซึ่ งมีอายุระหว่าง 25-60 ปี ถือเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ งของมูลนิ ธิ
2.1 ช่วงอายุ 25-35 ปี เป็ นช่วงที่หาประสบการณ์ เป็ นพวกที่จบการศึกษาแต่ยงั ไม่สมบูรณ์
ต้องค้นหาความต้องการของคนกลุ่มนี้แล้วให้ความช่วยเหลือ อย่างน้อยต้องช่วยให้คนกลุ่มนี้รู้จกั ตัวเอง
2.2 ช่วงอายุ 36-45 ปี เป็ นช่วงที่ตอ้ งสร้างความมัน่ คงทั้งอาชีพการงานและครอบครัว
2.3 ช่วงอายุ 46-60 ปี เป็ นช่วงที่จะต้องเก็บออมเงินเพื่ออนาคตหลังจากเกษียณ
ถือเป็ นเป้าหมายของมูลนิธิในระหว่างปี 2560-2562 ดังนั้นต้องมี Teamwork ทุกรุ่ นเพื่อมาทางาน
focus ในแต่ละรุ่ น
หลังจากรายการเปลี่ยนเป็ นเปลี่ยนได้ออกอากาศไป มีชุมชนหนึ่งที่พุทธมณฑลติดต่อเข้ามา เป็ น
ชุมชนที่มีทีมประกอบด้วยคนทุกรุ่ นและเข้าใจเป้ าหมายของมูลนิธิมาก ต้องการผลักดันชุมชนให้มีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกวัย
มูลนิธิจะเน้นไปที่กลุ่มคนทางานเพราะรุ่ นปฐมวัย คนที่มีบทบาทคือครอบครัวซึ่ งมีพอ่ แม่อยูใ่ นวัย
ทางาน บางรายประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงานแต่มีปัญหาครอบครัว ต้องพัฒนาคนอายุระหว่าง 25-60
ปี ให้พิจารณาตนเองเพื่อพัฒนาตน ครอบครัวและสังคม คนกลุ่มนี้จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีศีลธรรม
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลกเสนอว่า ควรจะเสนอแผนการดาเนิ นโครงการ TPQI และกรรมการท่านอื่น
ควรจะเสนอว่าจะทาอะไร ถ้ายังไม่มี คณะกรรมการก็จะไปเสนอแผนออกมาให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
มูลนิธิ
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-5วาระที่ 7 พิจารณานโยบายด้ านการเงิน
7.1.การหารายได้
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าวว่า จะหาผูส้ นับสนุนรายการโทรทัศน์เพิ่ม พร้อมทั้งได้ขอให้
คณะกรรมการเสนอแนวทางการหารายได้ เนื่องจากมูลนิธิมีรายได้จากผูบ้ ริ จาคเงินให้การสนับสนุนรายการ
เปลี่ยน เป็ น เปลี่ยน ซึ่ งไม่มากนัก ทาให้ไม่สามารถจ้างพนักงานประจามาทางานได้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
รับเหมาทางานในทุกหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทน ส่ วนในเรื่ องการรับบริ จาคนั้น คณะกรรมการมูลนิธิจะต้อง
ร่ วมมือกันสร้างผลงานของมูลนิธิให้ดีเป็ นรู ปธรรมเพื่อจูงใจให้คนบริ จาค เพราะไม่มีใครยอมบริ จาคแบบไม่
มีเหตุผล
นายสามารถ ดวงวิจิตรกุลเสนอให้คณะกรรมการบริ หารไปหาโครงการและหารายได้โดย
นาความสามารถของคณะกรรมการก่อตั้งไปช่วยดาเนินโครงการ และเสนอให้เปลี่ยนรู ปแบบ
รายการเปลี่ยนเป็ นเปลี่ยนให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดสปอนเซอร์ มากขึ้นแต่เนื้ อหารายการดีแล้ว
นอกจากนี้จะทาโครงการ Durian Society ร่ วมกับนายกิตติ คัมภีระด้วย
7.2.งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าวว่า จากรายงานการเงิน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทได้สารองจ่ายเงิน
ส่ วนตัวเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมูลนิธิไปก่อนเฉลี่ยเดือนละประมาณ 30,000 บาท จึงขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาทสาหรับรายจ่ายที่จ่ายไปแล้วและประมาณการ
รายจ่ายในอนาคต ในระหว่างที่ยงั ไม่มีรายได้จากโครงการอื่นๆ
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เรื่ องอื่นๆ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทแจ้งว่า จะมีการแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯเพิ่มเพื่อเข้ามาช่วยทางานเพื่อ
ขับเคลื่อนมูลนิธิให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
รับรองรายงานการประชุ ม

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
จิตรลดา ลียากาศ
ผูช้ ่วยเลขาธิ การมูลนิธิฯ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

6

