รายงานการประชุม
คณะกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา
ครั้งที่ 1 /2553
วันศุกรที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 14.30-16.00 น.
ณ หองประชุมพิสิฏฐ-เนตรเฉลียว
---------------------------------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น
ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ สุคนธมาน
เลขานุการ
3. นางวีระวรรณี ตันตาปกุล
เหรัญญิก
4. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
กรรมการ
5. นายเนาวรัตน สังคมกําแหง
กรรมการ
6. นายชาญชัย นันทจิวากรชัย
กรรมการ
7. อ.พูนศักดิ์ ภิเศก
(แทน ผศ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์) กรรมการ
8. ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล
กรรมการ
9. นางสุธีรา ประดับวงษ
กรรมการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร
รองประธานกรรมการ
2. ผศ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล
รองประธานกรรมการ
3. รศ.กุสุมา ชูศิลป
กรรมการ
4. นางเครือวัลย ชาญนุวงค
กรรมการ
5. นางจินตนา บุญจันทร
กรรมการ
6. นางสาวศศิธร แสงพงศานนท กรรมการ
ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ถวัลยวงค รัตนสิริ
2. นางสาวสุพิชฌาย อุดมธนะทรัพย
3. นายกฤษฎา สิมมะลี
4. นางสาวพนิตนาฏ อาสนสุวรรณ
5. นายศุภชัย วงศชื่น
6. นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน
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เอกสารประกอบการประชุม
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการทาง
ศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552
2. ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเปดตูรับบริจาค หนังสือขออนุญาตตั้งตูบริจาคและหนังสือ
รายงานผลการดําเนินงานเปดตูรับบริจาค
3. แผนพับมูลนิธิตะวันฉายฯ (ฉบับราง)
4. ระเบียบการขออนุญาตติดตั้งปายริมทางหลวงและแบบฟอรมหนังสือขออนุญาต
5. รายงานกิจการ รายงานการเงิน และรายนามผูบริจาคเขามูลนิธิตะวันฉายฯ ประจําป 2552
6. ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม และขาวกระทรวงการคลัง
7. ราง-ระเบียบมูลนิธิตะวันฉายฯ วาดวยการเงิน การบัญชี และทรัพยสินของมูลนิธิ
8. ขอบังคับมูลนิธิตะวันฉายฯ
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เริ่มประชุม เวลา 14.10 น.

14
15

เมื่อครบองคประชุม ประธานไดดําเนินการประชุมไปตามวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่องในวาระขึ้นปใหมและการประชุมครั้งแรกของป 2553 ประธานกลาวอวยพรแกกรรมการ
มูลนิธิตะวันฉายฯ ใหประสบแตความสุขและทํางานรวมกันอยางมีความสุข
และจากการประชุ ม คณะกรรมมู ล นิ ธิ ต ะวั น ฉายเพื่ อ ผู ป ว ยปากแหว ง เพดานโหว แ ละพิ ก าร
ทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 วาระที่ 5.3 การดําเนินการเพื่อใหมูลนิธิ
ตะวันฉายฯ อยูในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดเสนอที่ประชุม
วาจะเรียนปรึกษาเรื่องการขอพระราชทานเพื่อใหมูลนิธิตะวันฉายฯ อยูในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับทานพลตํารวจเอกเภา สารสิน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 นั้น ยังมิได
เรียนปรึกษาแตอยางใด เนื่องจากมูลนิธิตะวันฉายฯ ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเปนมูลนิธิเพียงเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ 2552 และมีความประสงคใหมูลนิธิตะวันฉายฯ มีผลการดําเนินงานเพื่อสาธารณกุศล ไมนอย
กวารอยละ 60 ของรายรับตอปครบสามรอบบัญชีกอนเพื่อจะไดรับการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง
ประกาศใหเปนองคการสาธารณกุศล จากนั้นจึงจะดําเนินการขอพระราชทานเพื่อใหมูลนิธิตะวันฉายฯ
อยูในพระราชูปถัมภตอไป
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ แจงที่ประชุม เพื่อขอแกไขวาระการประชุม เนื่องจากหนังสือ
เชิญประชุมไดมีการจัดทําวาระซ้ําซอนของวาระที่ 1 และวาระที่ 4.1 โดยขอใหที่ประชุมตัดวาระที่ 4.1 ออก
และแกไขวาระที่ 4.2 เปน 4.1 วาระที่ 4.3 เปน 4.2 และวาระที่4.4 เปน 4.3
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกอตั้งมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง
เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกอตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
เพื่อผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน
2552 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 โดยไมมีการ
ปรับปรุงแกไขแตอยางใด

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การจัดทําและวางตูรับบริจาค ณ สถานที่สําคัญตางๆ และระเบียบปฏิบัติการแตงตั้งกรรมการ
ผูรับผิดชอบ
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ แจงที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อ
ผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552
วาระที่ 4.3 การจัดทําตูรับบริจาค ณ สถานที่สําคัญตางๆ โดยมติที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะวาตูรับบริจาค
ควรมีความปลอดภัยสูง เชน ตูเหล็กนิรภัย และควรจัดวาง ณ สถานที่ ที่มีความเหมาะสม เชน สนามบิน
การไฟฟา การประปา หรือศูนยการคานั้น ซึ่ง ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร รองประธานฯ ไดแสดงจิตศรัทธาจะ
มอบทุ น ในการจั ด ทํ า ตู รั บ บริ จ าคแบบนิ ร ภั ย จํ า นวน 1 ตู และผู ช ว ยประสานงานมู ล นิ ธิ ต ะวั น ฉายฯ
ได ป ระสานการจั ด ทํ า ตู รั บ บริ จ าคกั บ นางวี ร ะวรรณี ตั น ตาปกุ ล เหรั ญ ญิ ก แล ว ซึ่ ง มี ค วามคื บ หน า ว า
ไดประสานไปยังรานที่รับออกแบบและจัด ทําตูรับบริจ าคแบบนิรภั ยแล ว ซึ่งมี ตน ทุ นการผลิ ต เท ากับ
4,000 บาทตอตู สวนการพิจารณาระเบียบปฏิบัติและการแตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบตูรับบริจาค รวมถึง
การกําหนดวันเปดตูรับบริจาคนั้น มีเอกสารประกอบการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
- นายชาญชัย นั นทจิ ว ากรชัย เสนอแนะใหทําหนังสือขออนุ ญาตตั้งตูรับบริ จาคและหากได รับ
อนุญาตแลว ควรทําหนังสือแตงตั้งเจาของสถานที่นั้นๆ เปนกรรมการเปดตูรับบริจาคดวย โดยการ
การประชุมคณะกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2553 วันศุกรที่ 29 มกราคม 2553

-41
2
3
4
5
6
7
8

แตงตั้งคณะกรรมการเปดตูรับบริจาคควรมี 3 คน ซึ่งเปนกรรมการจากมูลนิธิตะวันฉายฯ 2 คน
และเจ า ของสถานที่ นั้ น ๆ อี ก 1 คน พร อ มกั บ เสนอให มี ซ องรั บ บริ จ าคสํ า หรั บ ผู ป ระสงค
ใบเสร็จรับเงินไว ณ ตูรับบริจาคดวย
- ประธานฯ เสนอเพิ่มเติมวาเมื่อดําเนินการสงหนังสือขออนุญาตตั้งตูรับบริจาคแลว ประธานฯ จะ
ขอเขาพบเจาของสถานที่เพื่อขออนุญาตดวยตนเองอีกครั้ง
- นางสุธีรา ประดับวงษ เสนอที่ประชุมวาควรมีการจัดทําตูรับบริจาคแบบเล็กซึ่งสามารถขอความ
อนุเคราะหวางตู ณ หางราน บริษัท และรานคาตางๆ ได โดยที่ประชุมเห็นชอบและใหมีระเบียบ
การเปดตูรับบริจาคดวย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ
5.1 รายงานกิจกรรมประจําป 2552
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ แจงที่ประชุมวา หลังจากที่ไดจัด “วันตะวันฉาย” ประจําป 2551
ซึ่งเปนปที่ผูมีจิตศรัทธา อาทิ ทานพลตํารวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและที่ปรึกษา
มู ล นิ ธิ ต ะวั น ฉายฯ คุ ณ เจริ ญ ลาภล น เหลื อ หลายและกลุ ม เพื่ อ นนั ก กอล ฟ รวมถึ ง คณาจารย บุ ค ลากร
ผูมีจิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมมอบโอกาสอันดีแกครอบครัวผูปวย
ปากแหวงเพดานโหวฯ ทั้งกองทุนชวยเหลือครอบครัวและผาหมกันหนาว รวมถึงการระดมเงินบริจาคเพื่อ
สมทบกองทุ น ตะวั น ฉายเพื่ อ ก อ ตั้ ง “มู ล นิ ธิ ต ะวั น ฉายฯ” นั บ ได ว า ประสบความสํ า เร็ จ เป น อย า งมาก
เนื่องจากผู มีจิตศรัทธาไดรวมบริจาคจนกระทั่งสามารถจดทะเบียนจั ดตั้ง “มูลนิ ธิตะวั นฉายเพื่อผูปว ย
ปากแหวง เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา” เปนผลสําเร็จ ตามทะเบียนเลขที่ 2/2552 ใหไว
ณ วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 และหลังจากที่ไดรับการจดทะเบียนเปนมูลนิธิแลวไดมีการดําเนิน
กิจกรรมของมูลนิธิตะวันฉายฯ ประจําป 2552 ดังนี้
1) การจั ด โครงการบริ ก ารสั ง คม เรื่ อ ง “สร า งสุ ข ด ว ยรอยยิ้ ม ” ระหว า งเดื อ นเมษายน 2552 ถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ 2553 ณ ศูนยตะวันฉาย และโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร โดยเปนการจัดทํา
ภาพ ส.ค.ส. หลังการผาตัดของผูปวยเด็กปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและ
ใบหนา ที่เกิดในชวงเดือน มกราคม 2550 ถึง สิงหาคม 2552 เพื่อมอบใหกับครอบครัวผูปกครองในชวง
เทศกาลปใหม 2553
2) มู ล นิ ธิ ต ะวั น ฉายฯ ร ว มออกหน ว ย พอสว. กั บ โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร คณะแพทยศาสตร เพื่ อ
ประชาสัมพั น ธแ ละใหค วามรูเ กี่ย วกับภาวะความพิการปากแหว ง เพดานโหว ฯ แก ผูเ ขาร ว มกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
3) การสนับสนุนทุนจัดโครงการตะวันฉายสัญจร (Tawanchai Outreach Program ) ณ โรงพยาบาล
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2552 โดยมีทีมสหวิทยาการที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น
28 คน จําแนกเปน 20 คน จาก 9 สาขาวิชาชีพ และ 8 คน จากงานเวชระเบียน ทีมผูชวยทันตแพทย และ
บุคลากรศูนยตะวันฉาย และมีผูปวยมารับบริการทั้งสิ้น 36 ราย จํานวนรับบริการ 53 ครั้ง จํานวนที่รับ
การประชุมคณะกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2553 วันศุกรที่ 29 มกราคม 2553
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บริการเพิ่มคือกลุมบุคคลที่มารับการฝกพูด มีการผาตัดทั้งหมด 12 ราย อาศัยอยูในจังหวัดกาฬสินธุ 32 ราย
จังหวัดอื่นๆ 4 ราย
4) มูลนิธิตะวันฉายฯ โดย ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิ รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี และ
นางสุธีรา ประดับวงษ กรรมการมูลนิธิ จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผูปวยปากแหวง เพดานโหว ที่ดอยโอกาส คือ
ด.ญ.มาลี ถันผลไกร อายุ 13 ป 7 เดือน ณ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
5) การสนับสนุนทุนคาอาหารและคาเดินทางในการจัดโครงการ 5 ป ศูนยตะวันฉายฯ (วันตะวันฉาย
ประจําป 2552) ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2552 โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 336 คน เปนกลุมครอบครัว 42 ครอบครัว จํานวน 126 คน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 100 คน ทีมผูบริหาร 10 คน ทีมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของและผูสนใจอื่นๆ 100 คน รวมถึง
ทีมนักขาว 10 คน
6) การสนับสนุนทุนชวยเหลือแกครอบครัวผูปวยที่ยากไรในดานตางๆ ไดแก คายาและเวชภัณฑ คานม
และสารอาหาร คาภาพถายทางรังสี (X-ray) [กรณีที่ไมมีใบสงตัว] คาตรวจพิเศษ Chromosome study และ
คาเดินทาง
7) การรวบรวมองคความรูผานสื่อในลักษณะตางๆ ดังนี้ เอกสารประกอบหมายเลข 3
- เอกสารรูปแบบแผนพับ คูมือ เอกสารแจกในโรงพยาบาล
- โปสเตอรประชาสัมพันธ โปสเตอรกิจกรรม และโปสเตอรเรื่องราวของครอบครัวผูปวยฯ
- Website www.tawanchai-foundation.org
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอปรับปรุงแกไขแผนพับมูลนิธิตะวันฉายฯ ตามเอกสารประกอบ
หมายเลข 3 ดังนี้
1) ปรับปรุงแกไขที่ตั้งสํานักงานของมูลนิธิ
ความเดิมคือ สํานักงานมูลนิธิตั้งอยูที่: 123 อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
แกไขเปน สํานักงานมู ลนิธิตั้งอยูที่: อาคารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 123
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน
2) ปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมแบบฟอรมบริจาค
แกไข การลงชื่อของผูรับเงินและเหรัญญิก เปน การลงชื่อของผูบริจาค
เพิ่มเติม (1) ชื่อธนาคาร
(2) ชองทางการบริจาคทรัพย ที่นอกเหนือจากเงิน เชน หนังสือ เสื้อผา ของเลนเสริม
พัฒนาการ เปนตน
(3) เพิ่มชองทางใหผูบริจาคเลือกวา ประสงคจะรับใบเสร็จรับเงินหรือไม
3) ใชขอความที่สามารถสื่อไดวา มูลนิธิตะวันฉายจะสนับสนุนคาใชจายใดบางที่นอกเหนือจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสนับสนุน
การประชุมคณะกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2553 วันศุกรที่ 29 มกราคม 2553
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4) การใชคํายอของมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา
กําหนดใหใช “มูลนิธิตะวันฉายฯ”
5.2 การติดปายมูลนิธิตะวันฉายฯ
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ แจงที่ประชุมวาจากการประชุมคณะกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อ
ผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
ณ ห อ งประชุ ม สี ฐ าน ชั้ น 6 สํ า นั ก งานผู อํ า นวยการ โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร วาระที่ 2.2 การติ ด ป า ย
มูลนิธิตะวันฉายฯ ซึ่งมีมติวา ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เสนอแนะ
ใหติ ด ป ายบริ เ วณชั้น ลางดานหนาของอาคารศรี นครินทราบรมราชชนนี อนุ สรณ1 และหนาห องวิ จัย
ศู น ย ต ะวั น ฉาย ชั้ น 16 โดยระบุ ใ ห เ ป น สํ า นั ก งานมู ล นิ ธิ ฯ ชั่ ว คราวและใช ง บประมาณการจั ด ทํ า ป า ย
มู ลนิธิต ะวัน ฉายฯ จากบั ญชีของมู ลนิธิฯ ซึ่ งสามารถใชไ ด ตามข อบั งคับมูลนิธิต ะวัน ฉายฯ หมวดที่ 2
วัตถุประสงค ขอที่ 4.3 และ 4.4
ทั้งนี้ การดําเนินการติดปายมูลนิธิฯ ดังกลาว ไดขอความอนุเคราะหไปยังหนวยโสตทัศนศึกษา
คณะแพทยศาสตร เปนฝายจัดทําปายสําหรับติดหนาหองวิจัยศูนยตะวันฉาย ชั้น 16 จึงยังไมมีคาใชจาย
เกิดขึ้น สวนกรณีการจัดทําปายบริเวณชั้นลางดานหนาของอาคารศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ1 นั้น
ยังไมมีความคืบหนาใดๆ และไดรับการประสานงานจากผูชวยประสานงานมูลนิธิตะวันฉายฯ วาไดรับ
มอบหมายจาก ศ.บวรศิลป เชาวนชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อประสานเรื่องการจัดทํา
ปายมูลนิธิฯ ติดตั้งบริเวณริมทางหลวง ถนนมิตรภาพขอนแกน-อุดร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
หมายเลข 4
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอพิจารณาเสนอแนะดังนี้
1) ที่ประชุมเห็นควรใหติดตั้งปายมูลนิธิตะวันฉายฯ บริเวณริมทางหลวง ถนนมิตรภาพขอนแกน-อุดร
เนื่ อ งจากนายเนาวรั ต น สั ง คมกํ า แหง แจ ง ว า ยั ง ไม มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ใ ห ติ ด ตั้ ง ป า ยมู ล นิ ธิ ใ ดๆ
ณ บริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร และมอบหมายใหผูชวยประสานงานมูลนิธิตะวันฉายฯ เปน
ผูประสานงานการขออนุญาตติดตั้งปายตรงริมทางหลวงตอไป
5.3 การเสนอวาระเรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหว
และพิการทางศีรษะและใบหนา” ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร
ประธานแจงที่ประชุมวา ไดดําเนินการขอเสนอวาระเรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิตะวันฉาย
เพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการทางศีรษะและใบหนา” ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร โดยไดมีการแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2552 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ระเบียบวาระที่ 2.4 เรื่อง การจัดตั้ง “มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวย
ปากแหวง เพดานโหว และพิการทางศีรษะและใบหนา”
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
การประชุมคณะกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2553 วันศุกรที่ 29 มกราคม 2553
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5.4 รายงานกิจการ รายงานการเงิน และรายนามผูบริจาคเขามูลนิธิตะวันฉายฯ ประจําป 2552
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ แจงที่ประชุมวา จากการประชุมคณะกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อ
ผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552
วาระที่ 3.2 ยอดบริจาคและรายนามผูบริจาคเขามูลนิธิตะวันฉายฯ และวาระที่ 5.1 แจงการเปดบัญชีมูลนิธิ
ตะวันฉายฯ ซึ่งเปนการรายงานยอดบริจาคและแจงเรื่องการเปดบัญชีในนามมูลนิธิฯ นั้น ไดมีการเปดบัญชี
เปนที่เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ในชื่อบัญชี “มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผูปวยปากแหวง
เพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา” โดยมีรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ นางวีระวรรณี ตันตาปกุล เหรัญญิก เสนอที่ประชุมวาควรจะมีการ
ปรับปรุงแกไขวิธีการลงบัญชีที่ถูกตองตามหลักการบัญชีของมูลนิธิ โดยประธานฯ มอบหมายใหผูชวย
ประสานงานมูลนิธิตะวันฉายฯ เรียนปรึกษาวิธีการลงบัญชีที่ถูกตองกับนางวีระวรรณี ตันตาปกุล และ
ดําเนินการใหแลวเสร็จตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 การดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิตะวันฉายฯ ประจําป 2553
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิ
ตะวันฉายฯ ประจําป 2553 ที่เปนกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อใหไดรับการประกาศจากกระทรวงการคลังให
เปนองคการสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด เชน มีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ รายไดตองไมใชมาจากการซื้อขายหรือการ
ใหบริการโดยมีคาตอบแทนเปนปกติธุระและรายไดจะตองนําไปเปนรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะไมนอย
กวารอยละ 60 เปนตนเอกสารประกอบหมายเลข 6
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การกุ ศ ลสาธารณะ และมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุมดังนี้
1) ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ไดดําเนินการขอทุนจัดโครงการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค สําหรับพื้นที่ระดับเขต ป 2553 เรื่อง “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผูปวยปากแหวง
เพดานโหว ในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ขอนแก น ร อ ยเอ็ ด กาฬสิ น ธุ และ
มหาสารคาม แบบองครวมและยั่งยืน” จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในนามของ
มูลนิธิตะวันฉายฯ
2) นายชาญชัย นันทจิวากรชัย เสนอใหมีพิธีเปดมูลนิธิตะวันฉายฯ อยางเปนทางการ ในเดือนเมษายน
2552 โดยเรียนเชิญพลตํารวจเอกเภา สารสิน ประธานสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและที่ปรึกษา
มูลนิธิตะวันฉายฯ มาเปนประธานในพิธีเปด
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6.2 การเสนอขออนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น งานภายใต ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการมูลนิธิ
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินงานภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ ทั้งนี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ความคลองตัวของมูลนิธิตะวันฉายฯ ใหเพิ่มมากขึ้น โดยแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการประจํา หรือเพื่อการใด
เปนกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได เชน คณะอนุกรรมการฝายจัดหาทุน คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ
และกิจกรรมพิเศษ เปนตน
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและนายชาญชัย นันทจิวากรชัย มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมให
บุ ค คลภายนอกที่ มี ศั ก ยภาพและมี ชื่ อ เสี ย งในวงกว า งเป น ประธานอนุ ก รรมการฝ า ยจั ด หาทุ น ส ว น
คณะอนุกรรมการใหเปน การแตงตั้งจากบุคคลภายในโดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการใหมีวาระ 1 ป และ
ควรประสานงานกับ ผศ.วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ ทางดานการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของมูลนิธิ
6.3 ราง-ระเบียบมูลนิธิตะวันฉายฯ วาดวยการเงิน การบัญชี และทรัพยสินของมูลนิธิ
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาราง-ระเบียบมูลนิธิตะวันฉายฯ วาดวย
การเงิน การบัญชี และทรัพยสินของมูลนิธิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบหมายเลข 7
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นควรให นางวีระวรรณี ตันตาปกุล เหรัญญิก พิจารณารางดังกลาวเพื่อปรับปรุง
แกไขและนําเสนอตอที่ประชุมในคราวตอไป
6.4 การเสนอขออนุมัติเงินสดในมือเพื่อความคลองตัวตอการดําเนินงานมูลนิธิตะวันฉายฯ
นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมพิจารณาใหมีเงินสดในมือเพื่อความ
คลองตัวตอการดําเนินงานมูลนิธิ จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยเสนอผูรักษาเงินและมี
อํานาจตัดสินใจสั่งจายเงินในกิจกรรมที่ไมขัดตอวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ คือ นางสุธีรา ประดับวงษ
กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เนื่องจากเปนพยาบาลประสานงานการดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่ทํา
หนาที่ดานการบริการผูปวยโดยตรง ทั้งนี้ การจายเงินแตละคราวตองไมเกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอย
บาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก เวนแต
กรณีจําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติใหจายได และตองรายงาน
ใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวตอไป
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1) ประธานฯ เสนอใหมีหนวยงานกลางเพื่อเปนผูประสานระหวางมูลนิธิตะวันฉายฯ กับครอบครัว
ผูปวยเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน
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2) นายชาญชัย นันทจิวากรชัย เสนอใหการจายเงินชวยเหลือแตละคราว ไมเกิน 2,000 บาท (สองพัน
บาทถวน) เนื่องจากบางครอบครัวอยูตางจังหวัด มีการคมนาคมที่ลําบากและมีความยากไรมาก
3) การจายเงินเพื่อชวยเหลือครอบครัวผูปวยเพื่อใหเขาขายเปนการกุศลสาธารณะควรจัดทําเป น
โครงการ โดยนางสุธีรา ประดับวงษ จะเขียนรางโครงการสาธารณกุศลเพื่อนําเสนอและขออนุมัติ
โครงการช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยปากแหว ง เพดานโหว แ ละพิ ก ารทางศี ร ษะและใบหน า ให มี ค วาม
ครอบคลุมคายา คาเวชภัณฑ และคาเดินทาง รวมถึงคาตรวจรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6.5 การแตงตั้งที่ปรึกษามูลนิธิตะวันฉายฯ
ประธานฯ เสนอให มี ก ารแต ง ตั้ ง ที่ป รึ ก ษามู ล นิธิ ต ะวั น ฉายฯ โดยเรีย นเชิ ญ ผู ที่ มีคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักในวงกวางของสังคมเปนที่ปรึกษา อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ผศ.วินัย ใจขาน
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ คุณสุนทร-คุณอารยา อรุณานนทชัย เปนตน
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
6.6 การแตงตั้งผูสอบบัญชีมูลนิธิตะวันฉายฯ
ประธานฯ เสนอใหมีการแตงตั้งผูสอบบัญชีมูลนิธิตะวันฉายฯ คือ นายทีฆนันท ชาญศิลป ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยอัตราคาสอบบัญชี
เหมาจายรายป กําหนดไว 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ซึ่งนางวีระวรรณี ตันตาปกุล เหรัญญิก จะเปนผู
ประสานงานใหและจะรายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบในคราวตอไป
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
ประธานฯ กลาวขอบคุณที่ประชุมและนัดหมายการประชุมสามัญประจําปมูลนิธิตะวันฉายฯ ในวัน
ศุกรที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. โดยจะสงหนังสือเรียนเชิญที่ประชุมอยางเปนทางการอีกครั้ง
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นางสาวสุพิชฌาย อุดมธนะทรัพย
ผูจดรายงานการประชุม

นางสุธีรา ประดับวงษ
กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ
ผูตรวจทานรายงานการประชุม
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ศ.บวรศิลป เชาวนชนื่
ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ
ผูรับรองรายงานการประชุม
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