รายงานการประชุม
คณะกรรมการกอตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
ครั้งที่ 1 /2550
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ หองประชุมศูนยการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว ฯ
ผูเขาประชุม
1. ศ.บวรศิลป
2. ผศ.เอกสิทธิ์
3. นางดวงใจ
4. นางวีระวรรณี
5. ผศ.กุสุมา
6. รศ.ดร.เบญจมาศ
7. นายเนาวรัตน
8. นายชาญชัย
9. นางสาวศศิธร
10. นางสุธีรา

เชาวนชนื่
อุตรวิเชียร
สุคนธมาน
ตันตาปกุล
ชูศิลป
พระธานี
สังคมกําแหง
นันทจิวาทรชัย
แสงพงศานนท
ประดับวงษ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุพิชฌาย
2. นางสาวสลิตา

อุดมธนะทรัพย
ประวิตรกาญจน

ประธานมูลนิธิ
รองประธานมูลนิธิ
เลขานุการมูลนิธิ
เหรัญญิกมูลนิธิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการมูลนิธิ
กรรมการมูลนิธิ

เอกสารประกอบการประชุม
- รางระเบียบขอบังคับมูลนิธิ
เริ่มประชุม 11.00 น.
วาระที่1 เรื่องเพื่อพิจารณา
1.1 ระเบียบขอบังคับมูลนิธิ
ที่ประชุมรวมพิจารณารายละเอียดขอบังคับ การจัดตั้งมูลนิธิ โดยประธานฯ ไดเสนอรางระเบียบ
ขอบังคับมูลนิธิแกที่ประชุม ตามที่คุณสลิตา ประวิตรกาญจน เจาหนาที่ประสานงานเครือขายมูลนิธิและ
ครอบครัวผูปวยไดรางมา โดยไดมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ดังนี้
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หมวดที่ 1 ชื่อเครื่องหมายและสํานักงานทีต่ ั้ง
- ขอ 1 ที่ประชุม ลงมติเปน ชื่อ “มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการทาง
ศีรษะและใบหนา” ภาษาอังกฤษคือ........ .......................................และตัวยอคือ...........................
- ข อ 2 ที่ ป ระชุ ม ร ว มพิ จ ารณา Logo
และลงความเห็ น ว า ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ใหมีตัวยอของมูลนิธิและมีภาพที่สื่อถึงชื่อของมูลนิธิอยางชัดเจน
- ขอ 3 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ใหใชเปนอาคาร Main Clinic 1 คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40002 และตองมีหนังสืออนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเห็นชอบใหใชพื้นที่
ดังกลาวได ทั้งนี้ ที่ประชุมไดรวมพิจารณาและเห็นชอบรวมกันในเบื้องตนติดปายมูลนิธิฯ
ณ พื้นที่บริเวณคลินิกนอกเวลา ของโรงพยาบาลศรีนครินทร ซึ่งปจจุบันไดยายไปยังอาคาร
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี อ นุส รณ (อาคาร 19 ชั้น )
แล ว โดยประธานฯ
ได ม อบหมายให คุ ณ สุ พิ ช ฌาย อุ ด มธนะทรั พ ย เลขานุ ก ารศู น ย ก ารดู แ ลผู ป ว ยปากแหว ง
เพดานโหว ฯ ดํ า เนิ น การร า งหนั ง สื อ เพื่ อ เสนอคณบดี ค ณะแพทยศาสตร ในการขอความ
อนุเคราะหติดปายในพื้นที่บริเวณดังกลาว
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค
- ขอ 4 ที่ประชุมรวมพิจารณาวัตถุประสงคของมูลนิธิ โดยไดแบงออกเปน 5 ขอ คือ
1. ชวยเหลือผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการฟน ฟูสภาพโดยชุมชน CBR และกลุมครอบครัวผูปวย
3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อหาสาเหตุพันธุกรรม, ปจจัยชวงตั้งครรภและพัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาล
4. เพื่อดําเนินการสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่น ๆ
5. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
หมวดที่ 3 ทุนทรัพย ทรัพยสนิ และการไดมาซึ่งทรัพยสิน
- ขอ 5 ทรัพยสินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก
ที่ประชุม ไดรว มพิจารณาทรัพยสิน ของมูลนิธิที่มีทุ น เริ่มแรกโดยประธานได มอบหมายให
คุณ สลิต า ประวิต รกาญจน เจ า หน าที่ ป ระสานงานเครือข ายมู ล นิ ธิแ ละครอบครั ว ผูป ว ย ตรวจสอบ
รายละเอียดของเงินทุนเริ่มแรกของการจัดตั้งมูลนิธิวาตองมีจํานวนเทาใด ซึ่งคุณสลิตา ประวิตรกาญจน
ไดแจงขอมูลในเบื้องตนวา ตามที่ไดรับขอมูลจากฝายงานมูลนิธิ อําเภอเมืองขอนแกนมานั้น จะตองมี
เงินทุนเริ่มแรก เปนจํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ทั้งนี้ อยางไรก็ตาม จะดําเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดของเงินทุนแรกเริ่มในการจัดตั้งมูลนิธิอีกครั้ง
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หมวดที่ 9 การเงิน
- ขอ 32 คุณชาญชัย นันทจิวาทรชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแจงที่ประชุมวา ประธานกรรมการ
ของมูลนิธิ หรื อรองประธานกรรมการในกรณีทําหนาที่แ ทน มีอํานาจสั่ งจายเงินได โดยมิต องระบุ
จํานวนเงิน ทั้งนี้ การสั่งจายใหมีมติเปนคราวๆไป
1.2 การเสนอเพื่อพิจารณาแตงตัง้ คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
โดยที่ประชุมไดรวมพิจารณา คณะกรรมการ ฯ ดังนี้
คณะที่ปรึกษามูลนิธิ มีดังนี้
1. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
2. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
4. นายสุนทร อรุณานนทชยั
5. นางอารยา อรุณานนทชยั
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร
7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
8. นายกสมาคมไลออนส
คณะกรรมการมูลนิธิ มีดังนี้
1. ศ.บวรศิลป เชาวนชนื่
2. ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกลุ
3. ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
4. นางดวงใจ สุคนธมาน
5. นางวีระวรรณี ตันตาปกุล
6. ผศ.กุสุมา ชูศิลป
7. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
8. นายเนาวรัตน สังคมกําแหง
9. นายชาญชัย นันทจิวาทรชัย
10. ผศ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์
11. ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล
12 นายกเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน
13. นางจินตนา บุญจันทร
14. นางสาวศศิธร แสนพงศานนท

เปนประธานมูลนิธิ
เปนรองประธานมูลนิธิ
เปนรองประธานมูลนิธิ
เปนเลขานุการมูลนิธิ
เปนเหรัญญิกมูลนิธิ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
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15. นางสุธีรา ประดับวงษ
เปนกรรมการ
1.3 พิจารณาขั้นตอนการเปดบัญชี
คุณชาญชัย นันทจิวาทรชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแจงที่ประชุมวา ขั้นตอนการจดทะเบียน
จัดตั้งมูลนิธิ ยังไมตองแนบสมุดบัญชี เนื่องจากการเปดบัญชีในนามของมูลนิธิจะตองมีใบจดทะเบียน
จัดตั้งมูลนิธิแนบเพื่อเปนเอกสารประกอบในการเปดบัญชี โดยสามารถเปดบัญชีในนามของ “กองทุน”
จากนั้นในขั้นตอนของการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ใหแนบใบรับรองวาไดมีการเปดบัญชีพรอมระบุ
จํานวนเงินทุนแรกเริ่มเพื่อเปนการยืนยันสําหรับการกอตั้งมูลนิธิตอไป

นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน
ผูบันทึก/จัดพิมพรายงานการประชุม

นางสาวสุพิชฌาย อุดมธนะทรัพย
ผูรวบรวมรายงานการประชุม

ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น
ผูรับรองรายงานการประชุม

