ประกาศ วัดสวนแก้ ว นนทบุรี
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนชุ บชีวติ ยามตกอับ
พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------ด้วยวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี มีนโยบายเพื่อสนับสนุ นและส่ งเสริ มกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่จะ
พัฒนาส่ งเสริ มแก้ไขวิกฤตการณ์ สาธารณพิบตั ิภยั จากธรรมชาติ โดยเล็งเห็ นว่า ปั ญหาดังกล่าวเป็ นวิกฤตการณ์
สาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติแบบฉุ กเฉิ น อาทิเช่น ไฟไหม้ นํ้าท่วม และอื่น ๆ ที่เกิดซํ้าซากทางสังคม เป็ นความ
เดือดร้อนควรเยียวยาเร่ งด่วนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการวัดฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งกองทุนเพื่อชุ บชี วิตยามตกอับ จึงประกาศจัดตั้ง
“วัดสวนแก้ว เพือ่ กองทุนชุ บชีวติ ยามตกอับ” ใช้อกั ษรย่อว่า “วชย.” ชื่อภาษาอังกฤษ “Wat Suan Kaew Fund for New Life”
โดยมีระเบียบวิธีการบริ หารกิจการของกองทุนฯ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ วัตถุประสงค์ ของวัดสวนแก้ว เพือ่ กองทุนชุ บชีวติ ยามตกอับ คือ
(๑) เพื่อสนับสนุ นส่ งเสริ มพัฒนา-สงเคราะห์ ด้านการศึกษา การปฏิบตั ิธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(๒) เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสังคม เช่น การดูแลวิกฤตการณ์ที่เกิดจากพิบตั ิภยั ทาง
สังคม และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของไทย
(๓) เพื่อพัฒนาแก่สงั คมให้ทรงคุณค่า เพื่อเป็ นปูชนียบุคคลในการเป็ นแบบอย่างต่ออนุชนรุ่ นใหม่
(๔) เพื่อบําเพ็ญสาธารณกุศล สังคมสงเคราะห์ และร่ วมมือดําเนิ นงานกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อการ
สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ข้ อ ๒ วัดสวนแก้ ว เพื่อกองทุนชุ บชีวิตยามตกอับนี้ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการ ให้มีอาํ นาจหน้าที่บริ หาร
กิจการและดําเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของวัดสวนแก้ว เพื่อกองทุนชุบชีวิตฯ กําหนดนโยบายและดําเนินการตาม
นโยบายนั้น ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ เสนอรายงานกิจการ รายงาน การเงินและบัญชีรายรับ-รายจ่ายต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการวัดสวนแก้ว อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
ข้ อ ๓ คณะกรรมการวัดสวนแก้ ว เพือ่ กองทุนชุ บชีวติ ยามตกอับ ประกอบด้ วย
(๑) พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺ ยาโณ)
(๒) นายสญชัย อึ้งสมรรถโกษา
(๓) นางสาวสมบัติ ชาตะรู ปะชีวิน
(๔) นางศิริพร ชื่นครุ ธ
(๕) นางบุหงา ตั้งประสิ ทธิ์
(๖) นายสมใจ ธงวิชยั
(๗) ด.ต.วินยั ทองศิริ
(๘) นางสมพงษ์ ประเสริ ฐศิลป์
(๙) นายอลงกต นุ่มผล
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-๒ข้ อ ๔ ในการบริหารกิจการและดําเนินงานของวัดสวนแก้ ว เพือ่ กองทุนชุ บชีวิตยามตกอับ ให้เป็ นอิสระจาก
วัดฯ ในรู ปแบบของคณะกรรมการ ในการนี้ ให้มีอาํ นาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อสั่งการ เพื่อ
ดําเนินงานหรื อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในการดําเนินกิจการต่าง ๆ ให้เกี่ยวข้องกับวัดฯ
โดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาเงินอุดหนุนกิจกรรมให้เป็ นรายเดือน
ข้ อ ๕ ในการทําธุ ร กรรมทางด้ า นการเงิน เกี่ย วกับ ธนาคาร ให้ก รรมการกองทุ น ฯ จํา นวน ๒ คน คือ
พระราชธรรมนิ เทศ (พระพยอม กลฺ ยาโณ) ประธานกรรมการ และนางสาวสมบัติ ชาตะรู ปะชี วิน กรรมการและ
เหรัญญิก เป็ นผูล้ งลายมือชื่อเป็ นเจ้าของบัญชีเงินฝากในนาม “พระราชธรรมนิเทศ และนางสาวสมบัติ ชาตะรู ปะชี วิน”
และการสั่งจ่ายเงินหรื อเบิกถอนเงินจากธนาคาร โดยมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายเป็ นพระราชธรรมนิ เทศ และน.ส.สมบัติ ชาตะรู ปะชีวิน
ลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมตราประทับ
ข้ อ ๖ ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังนี้
(๑) เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการวัดสวนแก้ว เพื่อกองทุนชุบชีวิตยามตกอับ สั่งเรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ
(๒) เป็ นผูแ้ ทนของวัดสวนแก้ว เพื่อกองทุนชุบชีวิตยามตกอับ ในกิจการทัว่ ไป ดําเนิ นการให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด
ข้ อ ๗ กรรมการเหรัญญิก มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังนี้
(๑) เป็ นกรรมการเหรัญญิก ทําหน้าที่เป็ นเหรัญญิก ควบคุมดูแลรักษาการเงิน ทรัพย์สินของกองทุนฯ
ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาํ หนด
(๒) เป็ นกรรมการบริ หารงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ
ข้ อ ๘ กรรมการเลขานุการ มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการและดําเนินการประจําของกองทุนฯ ติดต่อประสานงานทัว่ ไป
(๒) รักษาระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ นัดประชุ มกรรมการตามคําสั่งของประธานกรรมการ และทํา
รายการการประชุมตลอดจนรายงานกิจการขอกองทุนฯ
ข้ อ ๙ สํ านักงานของวัดสวนแก้ ว เพือ่ กองทุนชุ บชีวติ ยามตกอับ (วชย.) ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๕๕/๑ หมู่ ๑ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐ โทร. ๐-๒๙๒๑-๕๐๒๓ กด ๒ Website : www.kanlayano.org , Email : lifenewfund@gmail.com
ข้ อ ๑๐ ในวาระแรกทางพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) ประธานกรรมการ ได้บริ จาคเงินเพื่อ
เป็ นทุนในการจัดตั้งและบริ หารจัดการดําเนิ นงาน ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของวัดสวนแก้ว เพื่อกองทุนชุบชีวิต
ยามตกอับ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และจะให้การอุปถัมภ์กองทุนฯ นี้ ต่อไป จนกว่าจะล้มเลิก
กิจการหรื อมีมติเป็ นอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระราชธรรมนิเทศ)
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว-ประธานกรรมการฯ

