รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
---------------------------------------------รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม
1. นายมณเธียร
ธนานาถ
2. นายล้วนชาย
ว่องวานิช
3. นายจิรายุ
แก้วพะเนาว์
4. นางสาวชญาน์นันท์ สาครสกลพัฒน์
5. นางนิภา
วรพันธ์
6. นางเปรมวดี
อยู่หุ่น
7. นายเจตน์
ตันติวณิชชานนท์
8. นายเอนก
วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
9. นายสูงบุญ
ล้อโชควัฒนา
10. รองศาสตราจารย์วารินทร์ มาศกุล

นายกสมาคม
อุปนายก คนที่ 1
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการกิตติมศักดิ์

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี
2. นางสาวศรีนิตย์
ว่องวานิช
3. นายทัตสกล
ทองเลิศ
4. นางไพลิน
จารุสมบัติ
5. รองศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
6. นางสาวณรากาญจน์ ชาวนาผล
7. นายนพเก้า
ไชยะบุรินทร์

อุปนายก คนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและสังคมสงเคราะห์
กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
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เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
นายอดุล ฟุ้งพิลา ผู้จัดการอาวุโส กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
บูชาพระรัตนตรัย ที่ประชุมกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวาระการประชุมในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ตามวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายมณเธียร ธนานาถ นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2562 และรายงานผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
นายจิรายุ แก้วพะเนาว์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงจานวนผู้ร่วมประชุมใหญ่ฯ ในปี 2562 โดยมี
คณะกรรมการบริหาร 9 คน กรรมการกิตติมศักดิ์ 1 คน สมาชิก 82 คน และผู้เข้าร่วมงาน 8 คน
ลงทะเบี ย นรั บ เอกสาร และเข้ า ร่ว มประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น จานวน 100 คน ครบองค์ ป ระชุ ม
ตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 51 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้อง
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 75 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม อีกทั้งนาเสนอรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แจก)
ที่ประชุม เสนอให้แก้ไขข้อความดังนี้
- รายนามกรรมการผู้ เข้ าประชุ ม “นายล้ วนชาย ว่ องวานิ ช อุ ปนายก คนที่ 2” และ
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม “นายทศพร สุทธจินดา อุปนายก คนที่ 2” เปลี่ยนเป็น “รายนาม
กรรมการผู้เข้าประชุม นายล้วนชาย ว่องวานิช อุปนายก คนที่ 2” และรายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม
“นายทศพร สุทธจินดา อุปนายก คนที่ 1”
- วาระที่ 2 จากเดิม “นางสาวกาญจนา กรัณยประเสริฐ เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมถึงจานวนผู้
ร่วมประชุมใหญ่ฯ ดังนี้..” เปลี่ยนเป็น “นางสาวกาญจนา กรัณยประเสริฐ เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมถึง
จานวนผู้ร่วมประชุมใหญ่ฯ ในปี 2561 ดังนี้..”
มติที่ประชุม ประชุมเห็นชอบข้อความที่ขอแก้ไข และรับรองบันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

วาระที่ 3

รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมฯ ประจาปี 2561
นายมณเธียร ธนานาถ นายกสมาคมฯ รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงปีที่
ผ่านมา คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2561-2563) ได้บริหารงานสมาคมฯ ด้วยความตั้ง
มั่นตามหลักการบริหารงาน สมาคมฯ ด้วยนโยบาย 5 ป. ปรองดอง ประหยัด โปร่งใส
ประสิทธิภาพ และไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของสมาคมฯ และได้บริหารงานด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาคมฯ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบงาน และอุปกรณ์
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ สร้ างจิตส านึกในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยปรับลดค่าใช้จ่าย
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ขององค์กร อีกทั้งยังสร้าง ระบบการรับสมัคร ระบบการเงินให้มั่นคงด้วยการจัดทางบประมาณให้
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาองค์กรโดยการนาเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้กับ
งานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อสร้างองค์กรให้เติบโตในยุค 4.0 เพื่อความมั่งคงและยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาระบบต่างๆ ดังนี้
1. งานกิ จ กรรมด้ านวิปั ส สนากรรมฐาน ซึ่ง ในแต่ ล ะปี สมาคมฯ มี การจั ดโครงการที่
หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงโครงการที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ เช่น โครงการที่สอนโดย Tsewang
Norbu Vivek ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจในด้านธรรมะในประเทศไทย
สมาคมฯ ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีศักยภาพในการดาเนินการ เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ธ รรมะตาม
พันธกิจและวิสัยทัศน์หลักของสมาคมฯ ต่อไป
2. งานโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานโดยคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน นาโดย
คุณล้วนชาย ว่องวานิช อุปนายกสมาคม ได้ดูแลโครงการปรับปรุงอาคารสิริ กรินชัย อาคารอาศรม
ธรรมวิทยากร และศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาของศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ (สานักงานใหญ่) ซอยเพชร
เกษม 54 ซึ่งมีอายุการใช้งานมากว่า 20 ปี เพื่อการใช้ประโยชน์เพื่องานวิปัสสนากรรมฐาน
3. โครงสร้างด้านบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาส่วนการบริหารในทุกระดับ ด้วย
ได้รับความเมตตาจาก ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
4. การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ รองรับการเติบ โตในปัจ จุบันภายใต้แนวความคิ ด
YBAT 4.0 เช่น การสมัครปฏิบัติธรรมออนไลน์ทางแอพพลิเคชั่น เป็นต้น รวมไปถึงการจัดทาระบบ
ERP (Enterprise Resource Planning) การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ซึ่ง ERP เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น
การรวมระบบด้านการบัญชี การเงิน จัดซื้อ และระบบอื่นๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การ
วางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและ
ขั้นตอนการทางาน
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการบริ ห ารและสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นในการอุ ป ถั ม ภ์ แ ละ
สนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานของสมาคมฯ ประจาปี 2561
วาระที่ 4

รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี 2561 และเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี
นางชุติมา ปิ่นทอง ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี-การเงินและโครงสร้างพื้นฐาน เสนอฐานะ
การเงินประจาปี 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) และเสนอให้บริษัท เอเอ็ ม ออดิท แอนด์
แอสโซซิเอท จากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมประจาปี 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณารายรับ
- รายจ่าย ตามที่ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี-การเงินและโครงสร้างพื้นฐาน เสนอ
มติที่ประชุม รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี 2561 และอนุมัติให้บริษัท เอเอ็ม ออดิท
แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน ของสมาคมฯ ประจาปี
2562
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วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
นายกสมาคม แจ้ง ให้ที่ป ระชุม ทราบว่า คุณ พ่อ ไพศาล-คุณ แม่สุพัต รา จิต์สัจ จะพงษ์
และครอบครัว ร่วมสนับสนุนงานปรับปรุงอาคารสิริ กรินชัย เป็นเงิน 2,050,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบและอนุโมทนา

ปิดประชุมเวลา 10.18 น.
ผู้บันทึก

(นางสาวณิชกาญจน์ สีดอกบวบ)
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจ

(นายจิรายุ แก้วพะเนาว์)
เลขาธิการ

ผู้รับรอง

(นายมณเธียร ธนานาถ)
นายกสมาคม
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