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นายอดุล ฟุง้ พิลา ผู้จัดการแผนกโครงสร้างพื้นฐาน และนางสาวมลสิชา เพิ่มฉลาด หัวหน้าแผนก
กิจกรรมพิเศษ กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
บูชาพระรัตนตรัย ที่ประชุมกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวาระการประชุมในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 ตามวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายมณเธียร ธนานาถ นายกสมาคม กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2563 และเรียนเชิญ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ กล่าวถึงการบริหารงานในยุค New Normal
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารงานในยุค New Normal
ผังโครงสร้างองค์กรจะเปลี่ยนไป เน้นการบริหารงานแบบ Agile Methodology คือแนวคิดในการ
ทางานที่ไม่ใช่รูปแบบหรือขั้นตอนการทางาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆ ต้องมีความ
ระมัดระวัง มากขึ้น ทาให้ มนุษย์มีเวลาอยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้น และมีการปรับตัว ให้ ทันกับโลก
ปัจจุบันที่ไม่มุ่งเน้นการสอน เน้นรูปแบบการโค้ช และการสร้างระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ของทีม
นายมณเธี ย ร ธนานาถ นายกสมาคม รายงานผลการด าเนิ น งานใน 2 ปี ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการบริหาร ชุดปี 2561-2563 มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน อาทิ โครงการปฏิบัติ
ธรรมและกิจกรรม การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ และการบริหารเงินฝาก
อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2563 มีประกาศข้อกาหนดออกความตามในมาตรา
9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ุุกเุิน พ.ศ. 258 ฉุบับที่ 9 สมาคมฯ
ต้ อ งงดการจั ด กิ จ กรรมและโครงการต่ า งๆ ในช่ ว งระหว่ า งนั้ น ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะ
กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่จึงริเริ่มจัดทาโครงการ ดังนี้
1. การจัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉFacebook โดยนิมนต์พระวิปัสสนา
จารย์และวิปัสสนาจารย์ของสมาคมฯ จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ เพื่อเป็นการดูแลจิตใจของผู้คน
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย
2. โครงการ “มหาทานถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุและสามเณร” จากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด -19 พระภิกษุและสามเณรหลายวัด ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ทาให้มีอาหารุันไม่
เพียงพอ เพื่อให้ความช่วยเหลือในวัดที่ขาดแคลน รวมถึงวัดที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์สาขาของสมาคมฯ
3. โครงการ “วัดสะอาด ธรรมสะอาด” เป็นโครงการสาหรับการทาความสะอาดและพ่นยา
ฆ่าเชื้อให้กับวัด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
หลังจากมีการประกาศมาตรการผ่อนคลาย สมาคมฯ เริ่มจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
และมีมาตรการการคัดกรอง โดยมีการจัดปฏิบัติธรรมทั้งภายในศูนย์และปฏิบัติธรรมออนไลน์
เป็นการทาควบคู่กันไป จึงทาให้มีการเปิดสถานีโทรทัศน์ ภายใต้ชื่อ YTV เป็นการเผยแผ่ธรรมะ
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สาหรับ ผู้ต้องการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากการจัดหลักสูตรในปัจจุบัน ยังคงต้องมีการเว้น
ระยะห่างตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค จึงจากัดจานวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมในหลักสูตร
ต่างๆ การบริหารงานในยุคปัจจุบันที่ต้องเปลี่ยนไปแบบ New Normal ด้วยการใช้ออนไลน์มากขึ้น
องค์กรต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัว เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
นายจิรายุ แก้วพะเนาว์ เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมถึงจานวนผู้ร่วมประชุมใหญ่ฯ ในปี
2563 โดยมี คณะกรรมการบริ ห าร 13 คน กรรมการกิ ตติ มศัก ดิ์ 1 คน สมาชิ ก 5 คน และ
ผู้เข้าร่วมงาน 18 คน ลงทะเบียนรับเอกสาร และเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจานวน 113 คน ครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 51 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมใหญ่
วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 75 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม อีกทั้งนาเสนอ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ฉรายละเอียดตามเอกสารที่แจก
ที่ประชุม เสนอให้แก้ไขข้อความดังนี้
- วาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมฯ ประจาปี 2561 ข้อความ “ข้อ 1. งาน
กิจกรรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน... เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ หลักของ
สมาคมฯ ต่อไป” เปลี่ยนเป็น “ข้อ 1. งานกิจกรรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน... เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่
ธรรมะตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ต่อไป”
มติที่ประชุม ที่ ประชุ มเห็ นชอบข้ อความที่ ขอแก้ ไข และรั บรองบั นทึ กการประชุ มใหญ่ สามั ญ
ประจาปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

วาระที่ 3

รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมฯ ประจาปี 2562
นายมณเธียร ธนานาถ นายกสมาคมฯ นาเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการดาเนินงานของ
สมาคมฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2561-2563) ได้บริหารงาน
สมาคมฯ ด้วยความตั้งมั่นตามหลักการบริหารงาน สมาคมฯ ได้บริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สมาคมฯ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค, ระบบบาบัดน้าเสีย
ของสานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ฉศูนย์ 1 , การปรับปรุงลานโพธิ์ ของศูนย์วิปัส สนายุวพุทธฯ เุลิม
พระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ฉศูนย์ 2 และการก่อสร้างวิหารธรรมโชคชัยณรงค์ ของศูนย์วิปัสสนา
ยุวพุทธฯ เขมรังสี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉศูนย์ 8 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากครอบครัวโชคชัย
ณรงค์ คาดว่าจะแล้ว เสร็ จ ภายในเดือนกันยายน 2563 และเปิดใช้งานในเดือนตุล าคม 2563
สาหรับจัดปฏิบัติธรรมของศูนย์ต่อไป รวมทั้งการใช้ระบบการเข้าอาคารแบบ Face Scan และการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัย อีกทั้งมีมาตรการป้องกันความสะอาดด้วยการ
พ่นย่าฆ่าเชื้อและอบโซน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารและสมาชิกทุกท่านที่มีส่วนในการ
อุปถัมภ์และสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา
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มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานของสมาคมฯ ประจาปี 2562
วาระที่ 4

รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี 2562 และเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี
นางสาวศรีนิตย์ ว่องวานิช เหรัญญิก เสนอฐานะการเงินประจาปี 2562 (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจก) และเสนอให้บริษัท เอเอ็ม ออดิท แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ของสมาคมประจาปี 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณารายรับ - รายจ่าย ตามที่เหรัญญิก เสนอ
มติที่ประชุม รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี 2562 และอนุมัติให้บริษัท เอเอ็ม ออดิท
แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน ของสมาคมฯ ประจาปี
2563

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายจิรายุ แก้วพะเนาว์ เลขาธิการ นาเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับ
สมาคมฯ ดังนี้
ข้อ 6 หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ
ข้อบังคับเดิม
สมาชิกของสมาคม ต้องเป็นพุทธมามกะ ไม่จากัด เพศ วัย และการศึกษา สมัครเข้าเป็น
สมาชิกโดยกรอกใบสมัครและเสียค่าบารุงตามระเบียบในข้อ และทางสมาคมตอบรับเข้าเป็น
สมาชิกแล้ว แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ
6.1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่
สมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
6.2. สมาชิกสามัญ อายุ 20 ถึง 80 ปี บริบูรณ์
6.3. สมาชิกวิสามัญ อายุเกิน 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
6.8. อนุสมาชิก ได้แก่ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี
ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนแก้ไข
สมาชิกของสมาคม ต้องเป็นพุทธมามกะ ไม่จากัด เพศ วัย และการศึกษา สมัครเข้าเป็น
สมาชิกโดยกรอกใบสมัครและเสียค่าบารุงตามระเบียบในข้อ และทางสมาคมตอบรับเข้าเป็น
สมาชิกแล้ว แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ
6.1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่
สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
6.2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ แต่ไม่เกินอายุ 85 ปี
6.3. สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 85 ปี
6.8. อนุสมาชิก ได้แก่บุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ข้อ 14 หมวดที่ 4 กรรมการบริหารสมาคม
ข้อบังคับเดิม
กรรมการบริหารแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
กรรมการบริหารประเภทการเลือกตั้ง หมายถึง กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่ จานวน 15 คน
กรรมการบริหารประเภทแต่งตั้ง หมายถึง กรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายก
สมาคม และกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้ง มีจานวนไม่เกิน 6 คน
ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนแก้ไข
กรรมการบริหาร มีจานวนรวมกันไม่เกิน 1 คน และแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ฉ1 กรรมการบริหารประเภทเลือกตั้ง จานวน 12 คน ประกอบด้วยสมาชิกประเภทสามัญ
และประเภทวิสามัญ ประเภทละไม่น้อยกว่า 5 คน
ฉ2 กรรมการบริหารประเภทแต่งตั้ง จานวนไม่เกิน 6 คน
กรรมการบริ ห ารประเภทเลื อกตั้ง หมายถึง กรรมการบริห ารที่ได้ รับการเลื อกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่
กรรมการบริ ห ารประเภทแต่ ง ตั้ ง หมายถึ ง กรรมการบริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
กรรมการบริหารที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น
ข้อบังคับเดิม
การเสนอชื่ อ บุ ค คลให้ ที่ป ระชุ ม ใหญ่ พิจ ารณาเลื อ กตั้ง เป็น กรรมการนั้น ให้ เ ป็ นไปตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
16.1 ให้สมาชิกเข้าชื่อกันอย่างน้อย 10 คนเสนอชื่อสมาชิก 1 คนเข้าเป็นผู้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริหาร โดยต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอโดยลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
พร้อมประวัติหรือเกียรติคุณของผู้ที่ตนเสนอ สมาชิก 1 คนสามารถรับรองผู้รับการเลือกตั้ง เป็น
กรรมการบริหารได้ 1 คนเท่านั้นและผู้รับการเลือกตั้งต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร เอกสารและหลักฐานต่างๆในการเสนอชื่อ
ดังกล่าวต้องส่งถึงสมาคมภายใน 30 วันก่อนวันประชุมใหญ่ในปีที่มีการเลือกตั้ง และสมาคมจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนการเลือกตั้ง 15 วัน
ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เลือกประธานเลือกตั้ง 1 คนให้มีอานาจและมีสิทธิในการจัดการ
การเลือกตั้งให้ เป็ นไปโดยเรียบร้อย และให้สิ้ นสุดหน้าที่เมื่อการเลือกตั้งในครั้งนั้นสิ้นสุด ทั้งนี้
สมาชิกผู้ที่มีสิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่เท่านั้นและต้องมาออกเสียงลงคะแนน
ด้วยตนเอง
ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนแก้ไข
การเสนอชื่ อ บุ ค คลให้ ที่ป ระชุ ม ใหญ่ พิจ ารณาเลื อ กตั้ง เป็น กรรมการนั้น ให้ เ ป็ นไปตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
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16.1 สมาชิกเข้าชื่อกันอย่างน้อย 10 คนมีสิ ทธิ เสนอชื่อสมาชิก 1 คน เข้าเป็ นผู้ รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอ โดยลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง พร้อมประวัติหรือเกียรติคุณของผู้ที่ตนเสนอ
ผู้รับการเลือกตั้งต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
หนังสือเสนอชื่อผู้รับการเลือกตั้งรายชื่อสมาชิกผู้รับรอง หนังสือยินยอมของผู้เข้ารับการ
เลือกตั้ง ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการเสนอชื่อต้องส่งถึงสมาคมฯ ภายใน 30 วัน
ก่อนถึงวันประชุมใหญ่ในปีที่มีการเลือกตั้ง
ให้สมาคมฯ จัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยแยกเป็นบัญชี
ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ และประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวก่อนการเลือกตั้ง
15 วัน
ข้อบังคับเดิม
16.2 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกบุคคลตามรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สมาคมได้ประกาศรายชื่อ
จานวน 15 คน เป็นกรรมการ
ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนแก้ไข
16.2 ในวันเลือกตั้งให้สมาชิกในที่ประชุมเลือกสมาชิกหนึ่งคนเป็นประธานการเลือกตั้ง ให้มี
อานาจและหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง ให้เป็ นไปโดยเรียบร้อย และให้สิ้นสุดหน้าที่เมื่อการ
เลือกตั้งในครั้งนั้นสิ้นสุดลง
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกบุคคลตามรายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สมาคมได้ประกาศรายชื่อ
จานวน 12 คน เป็นกรรมการบริหาร
ข้อบังคับเดิม
16.3 การนับคะแนนให้ถือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ในกรณี
ที่ลาดับสุดท้าย มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันจับสลาก
ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนแก้ไข
16.3 สมาชิกหนึ่งคนให้มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงหนึ่งเสียง และให้ลงคะแนนลับ
สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง
ข้อบังคับเดิม
16.4 กรรมการจานวน 15 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ 16.2 ข้างต้นนั้น จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ประเภทละไม่น้อยกว่า 5 คน ใน
กรณีที่กรรมการทั้งหมดที่ได้รับเลือกตั้ง มีกรรมการที่เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญไม่ถึง 5
คน ก็ให้ที่ประชุมเลือกเุพาะ สมาชิกประเภทนั้นเป็นกรรมการให้จนครบ 5 คน โดยให้มีผลเป็น
การแทนที่กรรมการที่เป็นสมาชิกประเภทอื่นที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
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ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนแก้ไข
16.8 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละประเภทที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับไม่เกินจานวน
กรรมการบริหารตามข้อ 18 ฉ1 ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
กรณีผู้ได้รับเลือกตั้งลาดับสุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยการจับสลาก
16.5 กรณีผู้ได้รับเลือกตั้งประเภทใดประเภทหนึ่งมีจานวนไม่ ถึงจานวนที่พึงมีตามข้อ 14(1)
ให้สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ขณะนั้นคนใดคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นสมาชิก
ประเภทที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ถึงจานวนที่พึงมีตามข้อ 14(1) เป็นกรรมการเพิ่มเติมจนครบตาม
จานวนที่พึงมีตามข้อ 14(1)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนจะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน ทั้งนี้สมาชิกแต่ละคน
มีสิทธิรับรองสมาชิกที่ถูกเสนอชื่อได้มากกว่า 1 คน
สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุม และต้องยืนยันรับรองการเสนอชื่อนั้น
กรณีมีผู้ได้รับเสนอชื่อเพิ่มเติมมีจานวนไม่เกินจานวนที่พึงมีตามข้อ 14(1) ให้ถือว่าที่ประชุม
ใหญ่เลือกผู้นั้นเป็นกรรมการ
กรณีผู้ได้รับเสนอชื่อเพิ่มเติมมีจานวนเกินกว่าจานวนที่พึงมี ให้ประธานเลือกตั้งจัดให้สมาชิก
ลงคะแนนและให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในข้อนี้ให้นาความในข้อ 16.3 มาใช้ดาเนินการลงคะแนนในข้อนี้
โดยอนุโลม
ข้อ 27 หมวดที่ 6 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ข้อบังคับเดิม
27.1 คณะกรรมการบริ ห ารจะต้ อ งประชุ ม กั น อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจ การสมาคม ให้เลขาธิการแจ้งกาหนดเวลา สถานที่ ระเบียบ
วาระการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน เว้นแต่กรณีรีบด่วน
27.2 การประชุมคณะกรรมการบริห าร จะต้องมีกรรมการเข้าร่ว มประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
27.3 มติของที่ประชุมกรรมการ ให้กรรมการ 1 คนมีคะแนน 1 เสียง และให้ถือคะแนน
เสียงมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่ง
เสียง
27.8 การประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ ในการลงมติจะต้อง
ได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุม
ก. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ข. การกาหนดผู้ที่มีอานาจลงนามและเงื่อนไขการจ่ายเงินของสมาคม
ค. การอนุมัติงบประมาณประจาปี
ง. การแต่งตั้งหรื อถอดถอนผู้ บริหารองค์กร หน่วยงาน และสานักงานที่คณะกรรมการ
บริหารจัดตั้งขึ้น
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27.5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมนั้นเลือกกันเอง ให้กรรมการคนใด
คนหนึ่ง ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนั้น
ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนแก้ไข
27.1 คณะกรรมการบริ ห ารจะต้ อ งประชุ ม กั น อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการสมาคม ให้เลขาธิการแจ้งกาหนดเวลา สถานที่ ระเบียบ
วาระการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน เว้นแต่กรณีรีบด่วน
27.2 การประชุมคณะกรรมการบริห าร จะต้องมีกรรมการเข้าร่ว ม ประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
27.3 การประชุมคณะกรรมการบริห ารและอนุกรรมการต่างๆ สามารถประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
27.8 การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าหนดว่ า กรณี ที่ ส มาคมฯ ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการประชุมที่กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งใน
สามขององค์ ป ระชุ ม ต้ อ งอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น และผู้ ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมดต้ อ งอยู่ ใ น
ราชอาณาจั ก รขณะที่ มี ก ารประชุ ม แม้ จ ะมิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นสถานที่ เ ดี ย วกั น และสามารถประชุ ม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้สามารถดาเนินการได้
“ผู้ร่ ว มประชุม ” หมายความรวมถึงกรรมการบริห าร อนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการ
การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีก ารประชุม นอกจากจะดาเนินการตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละุบับแล้ว ผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก็ ไ ด้ ในการนี้ ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด การประชุ ม ต้ อ งจั ด เก็ บ ส าเนาหนั ง สื อ เชิ ญประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุม ไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
ฉ1 จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
ฉ2 จัดทารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ฉ3 จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของรายงานการประชุม
27.5 มติของที่ป ระชุมกรรมการ ให้กรรมการ 1 คนมีคะแนน 1 เสียง และให้ถือคะแนน
เสียงมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่ง
เสียง

รายงานการประชุมใหญ่ ปี 2563 หน้า 8 | 10

27.6 การประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ ในการลงมติจะต้อง
ได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุม
ก. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ข. การกาหนดผู้ที่มีอานาจลงนามและเงื่อนไขการจ่ายเงินของสมาคม
ค. การอนุมัติงบประมาณประจาปี
ง. การแต่งตั้งหรื อถอดถอนผู้ บริหารองค์ กร หน่วยงาน และสานักงานที่คณะกรรมการ
บริหารจัดตั้งขึ้น
27.7 การประชุมคณะกรรมการบริห าร ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมนั้นเลือกกันเอง ให้กรรมการคนใด
คนหนึ่ง ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนั้น
ข้อ 63 บทเฉพาะกาล
ข้อ 63 ให้คณะกรรมการบริหารชุดปี 2563-2565 คงอยู่ในตาแหน่งไม่น้อยกว่า คน โดย
ให้กรรมการบริหารที่อยู่ในตาแหน่งนานสุดต้องออกจากตาแหน่ง หากอยู่ในตาแหน่งนานเท่ากันใช้
วิธีตกลงกันเองหรือหากตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก และการประชุ มใหญ่ในปี 2565 ต้องมี
การเลือกตั้งกรรมการบริหารให้ครบ 12 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 6

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 5 ท่าน
เลขาธิการ แจ้งว่า ด้ วยคณะกรรมการบริหารชุดปี 2561-2563 ดารงตาแหน่งครบวาระ
เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ฉชุดปี 2563-2565
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี เสนอชื่อ นายอนุรุธ ว่องวานิช
เป็นประธานการเลือกตั้งต่อที่ประชุม โดยได้กล่ าวถึงประวัติพอสังเขป ตามข้อบังคับ หมวดที่ 1
ข้อ 16.1 ย่อหน้าที่ 2 ให้สมาชิกในที่ประชุม เลือกประธานเลือกตั้ง 1 คน
ที่ประชุม รับรองให้ นายอนุรุธ ว่องวานิช เป็นประธานการเลือกตั้ง
นายอนุรุธ ว่องวานิช ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริห ารชุดใหม่ซึ่งมีผู้ได้รับ การ
เสนอชื่อจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายมณเธียร
ธนานาถ
2. นายล้วนชาย ว่องวานิช
3. นางนิภา
วรพันธ์
8. นายเอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
5. นางสาวศรีนิตย์ ว่องวานิช
ประธานเลือกตั้ง ได้ อธิบายขั้นตอนการเลือกตั้ง พร้อมเชิญสมาชิก เป็นผู้ช่วยดาเนินการ
นับคะแนนเลือกตั้ง ที่ประชุมได้ปฏิบัติตนตามขั้นตอนตามที่ประธานฯ ชี้แจง เมื่อการลงคะแนน
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงทาการนับคะแนนต่อหน้าสมาชิกในห้องประชุม
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ประธานเลือกตั้ง แจ้งรายนามของคณะกรรมการบริหารชุดปี 2563-2565 ซึ่งประกอบ
ไปด้ว ยกรรมการบริห ารที ่ค งอยู่จ ากวาระเดิม 10 ท่า น และกรรมการที่ไ ด้รับ การเลือ กตั ้ง
เพิ่มเติม จานวน 5 ท่าน รวมเป็น 15 ท่าน ตามข้อบังคับ ดังรายนามต่อไปนี้
1. รศ.ดร.วิไล
เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี 2. นางเปรมวดี อยู่หุ่น
3. รศ.ดนัย
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
8. นางไพลิน จารุสมบัติ
5. นายทัตสกล
ทองเลิศ
6. นายนพเก้า ไชยะบุรินทร์
7. นางสาวชญาน์นันท์ สาครสกลพัฒน์
. นางสาวณรากาญจน์ ชาวนาผล
9. นายจิรายุ
แก้วพะเนาว์
10. นายสูงบุญ ล้อโชควัฒนา
11. นายมณเธียร ธนานาถ
12. นายล้วนชาย ว่องวานิช
13. นางนิภา
วรพันธ์
18. นายเอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
15. นางสาวศรีนิตย์ ว่องวานิช
มติที่ประชุม รับทราบ
นายมณเธียร ธนานาถ นายกสมาคม กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มาร่ว มงานประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2563
ปิดประชุมเวลา 11.03 น.
ผู้บันทึก

ผู้ตรวจ

ฉนางสาวณิชกาญจน์ สีดอกบวบ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ฉนายจิรายุ แก้วพะเนาว์
เลขาธิการ

ผู้รับรอง

ฉนายมณเธียร ธนานาถ
นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
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