รายงานว ัดไทยโพธิวห
ิ าร
พ.ศ. 2563
องค์กรการกุศล “มูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร”

คณะกรรมการมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร (วทพ.)
Committee of Wat Thai Bodhivihara Trust (Board)
ชุดที่ 2 : 15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบ ัน (ได้จดทะเบียนเป็นนิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมายอินเดีย เมือ
่ ว ันที่ 5 ธ.ค. 2557)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

พระมหาปิ ยะณั ฐ กิตฺตโิ สภโณ (คิดการ)
พระอาจารย์ธรี ะพงศ์ สุเมโธ (แซ่ล)ี้
พระอาจารย์กต
ิ ติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต (หอมดอก)
ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
นายดายานันท์ กุมาร
พระมหาศุภวัฒน์ สุภทฺโท
นายสะสิ ปราสาท
ดร.อังคัด กุมาร ชาร์มา
นายเซ็ทเทนดรา กุมาร ซิงห์
นายเอ็มดี นาซิม
พระครูปลัดประดิษฐ์ ธมฺมธโร
พระครูสมุหช
์ ม ้อย สุธมฺโม
พระครูโกศลพัฒนากร (หลวงพ่อน ้อย)
พระครูอมรวชิรคุณ (หลวงพ่อต ้อย)
พระครูสาครสิรค
ิ ณ
ุ (หลวงพ่อเจริญ)

ประธานอานวยการมูลนิธ ิ
รองประธานอานวยการมูลนิธ ิ
รองประธานอานวยการมูลนิธ ิ
รองประธานอานวยการมูลนิธ ิ
กรรมการและเลขานุการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์

(Director)
(Deputy Director)
(Deputy Director)
(Deputy Director)
(Trustee Secretary)
(Trustee)
(Trustee)
(Trustee)
(Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)

หมายเหตุ :- คณะกรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์ คือ ผู ้ทาคุณประโยชน์ให ้แก่มล
ู นิธฯิ หรือ ผู ้อุปถัมภ์วัดฯ ได ้รับเกียรติยกย่องเป็ นกรณีพเิ ศษ

ื รับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบ
หนังสอ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศล

แผนภูมก
ิ ารบริหารองค์การ : มูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร (Wat Thai Bodhivihara)
ชุดที่ 2 : 15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบ ัน (ได้จดทะเบียนเป็นนิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมายอินเดีย เมือ
่ ว ันที่ 5 ธ.ค. 2557)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

พระมหาปิ ยะณั ฐ กิตฺตโิ สภโณ
พระอาจารย์ธรี ะพงศ์ สุเมโธ (แซ่ล)ี้
พระอาจารย์กต
ิ ติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต (หอมดอก)
ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
นายดายานันท์ กุมาร
พระมหาศุภวัฒน์ สุภทฺโท
นายสะสิ ปราสาท
ดร.อังคัด กุมาร ชาร์มา
นายเซ็ทเทนดรา กุมาร ซิงห์
นายเอ็มดี นาซิม
พระครูปลัดประดิษฐ์ ธมฺมธโร
พระครูสมุหช
์ ม ้อย สุธมฺโม
พระครูโกศลพัฒนากร (หลวงพ่อน ้อย)
พระครูอมรวชิรคุณ (หลวงพ่อต ้อย)
พระครูสาครสิรค
ิ ณ
ุ (หลวงพ่อเจริญ)

ประธานอานวยการมูลนิธ ิ
รองประธานอานวยการมูลนิธ ิ
รองประธานอานวยการมูลนิธ ิ
รองประธานอานวยการมูลนิธ ิ
กรรมการและเลขานุการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมการมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์

(Director)
(Deputy Director)
(Deputy Director)
(Deputy Director)
(Trustee Secretary)
(Trustee)
(Trustee)
(Trustee)
(Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)

คณะกรรมการมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร
Committee of Wat Thai Bodhivihara (Board)

คณะกรรมการทีป
่ รึกษา
-พระธรรมโพธิวงศ์ (งานปกครองสงฆ์)
หัวหน ้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล
-คณะกรรมการทีป
่ รึกษา

พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ
ประธานอานวยการมูลนิธฯ
ิ
เจ้าอาวาส Abbot
พระอาจารย์ธรี ะพงศ ์ สุเมโธ
รองประธานอานวยการมูลนิธฯิ
รองเจ้าอาวาส Deputy Abbot
พระประพนธ์ เตชวโร
เลขานุการว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

ห ัวหน้าสาน ักงานมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร

ศูนย์อานวยการและอุปถ ัมภ์
สร้างว ัดไทยโพธิวห
ิ าร กทม.
-พระมหาปิ ยะณั ฐ กิตฺตโิ สภโณ
-ดร.พระมหาปริญณภัสทร์ รุจธ
ิ มฺโม
-พระมหาศุภวัฒน์ สุภทฺโท
-พระครูสมุหช
์ ม ้อย ธมฺมธโร
-พระอาจารย์ธรี ะพงศ์ สุเมโธ
-ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล

สนง.ใหญ่ ว ัดไทยโพธวิหาร

ศูนย์ธรรมหรรษาปฏิบต
ั ธิ รรมนานาชาติ

ศูนย์ปฏิบต
ั ธิ รรมนานาชาติอน
ิ เดีย-ไทย

ประธานสงฆ์ : พระมหาปิ ยะณั ฐ
กรรมการสงฆ์ : พระสงกรานต์
-พระสังเวียน
ผู ้จัดการ : ดายานันท์ กุมาร

ประธานสงฆ์ : พระมหาปิ ยะณั ฐ
กรรมการสงฆ์ : ดร.พระมหาปริญณภัสทร์/
-พระธีระพงศ์/-พระประพนธ์
ผู ้อานวยการ : ดร.นิตก
ิ านต์ (ดร.เบิรต
์ )
ผู ้จัดการ/ธุรการ : ดร.อังคัด กุมาร ชาร์มา

ิ ฐ์ (รก.ผอ.ศูนย์)
ประธานสงฆ์ : พระพิสษ
กรรมการสงฆ์ : พระประพนธ์
ผู ้อานวย : ดร.นิตก
ิ านต์ (ดร.เบิรต
์ )
ผู ้จัดการ : คุณเอ็มดี นาซิม (ผจก.ทัวร์)

กองงานสาธารณู ปการ
ฝ่ ายการก่อสร ้างซ่อมแซม
และบารุงรักษา
-พระสงกรานต์/พระสังเวียน
-พระชม ้อย /-ดร.นิตก
ิ านต์
-ดายานันท์ /-นาซิม

กองงานไวยาว ัจกร
-ฝ่ ายการเงินและบัญชี
ิ
-ฝ่ ายทะเบียนทรัพย์สน
-ฝ่ ายกฎหมายภาษี อากร
-ฝ่ ายไทย : ดร.นิตก
ิ านต์
-ฝ่ ายอินเดีย : ดายานันท์

กองงานเผยแผ่
ั ันธ์
และประชาสมพ
-พระมหาปิ ยะณั ฐ
-ดร.นิตก
ิ านต์
-คมสิทธิ์
-ธรรมหรรษาวิทยุ/ทีว ี

ึ ษา
กองงานศก
ปฏิบ ัติธรรมและ
ั
สงคมสงเคราะห์
-คณะกรรมการฝ่ ายศึกษา
-พระครูปลัดประดิษฐ์
-พระมหาศุภวัฒน์

กองงานเลขานุการ
(งานธุรการ-ติดต่อประสานงาน)
ิ ฐ์
-ฝ่ายไทย : พระประพันธ์/พระพิสษ
-ฝ่ายอินเดีย : อ ังค ัด กุมาร ชาร์มา

ฝ่ายศาสนพิธ ี
ี าเจียก
-แม่ชล

ฝ่ายโรงคร ัว-โรงทาน
ี ั ฐวรรณ์
-แม่ชณ

ฝ่ายธุรการ
-พระประพนธ์

ฝ่ายปฏิคม
-อังคัด /-สะสิ

ฝ่ายติดต่อทีพ
่ ัก
ิ ฐ์/-อังคัด
-พระพิสษ

ฝ่ายบุคคลากร
-อนันท์ /-นาซิม

ฝ่ายพยาบาล
ี ภ
-แม่ชน
ิ า

ฝ่ายร ักษาความสะอาด
-อังคัด/พนั กงานวัด/เด็กวัด

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ที่ 1/2563
เรื่ อง แต่ งตั้งรักษาการเลขานุการวัดไทยโพธิวหิ าร และหัวหน้ าสานักงานมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
-------------------------

ด้วย วัดไทยโพธิวหิ าร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลตามกฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557
โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีอานาจหน้าที่บริ หารกิจการของมูลนิธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของ
อินเดีย เพื่อให้การดาเนินงานบริ หารจัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงาม ตามวัตถุประสงค์
และบรรลุเป้าหมายขององค์กรการกุศลในนามมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่งตราสารจัดตั้งมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร พ.ศ. 2557 และระเบียบ
มูลนิธิวดั ไทยโพธิ วิหาร ว่าด้วยการบริ หารกิจการของมูลนิธิวดั ไทยโพธิ วิหาร พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จึงแต่งตั้งให้

พระประพนธ์ เตชวโร (สมสอาด)
เป็ น “ รักษาการเลขานุการวัดไทยโพธิวหิ าร และ หัวหน้ าสานักงานมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร”
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารสาคัญต่างๆ ของวัด และติดต่อประสานงานในกิจการทัว่ ไป
ของวัด และเป็ น “หัวหน้ าสานักงานมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร” ให้มีอานาจหน้าที่ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบ
และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของวัดและของมูลนิธิฯ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่
ตามที่เจ้าอาวาสหรื อคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศหรื อมติอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 10 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 2/2563
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ วดั ไทยโพธิวหิ ารและศูนย์ ปฏิบัติธรรมนานาชาติฯ ในสั งกัดของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
(Head Office of Wat Thai Bodhivihara & Dhammahansa International Meditation Center under Wat Thai Bodhivihara Trust)

---------------------ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ
มีอานาจหน้าที่บริ หารกิจการของมูลนิธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอินเดีย เพื่อให้การดาเนินงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สงฆ์วดั ไทยโพธิวหิ าร และศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) ในสังกัดของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร (Head
Office of Wat Thai Bodhivihara & Dhammahansa International Meditation Center under Wat Thai Bodhivihara Trust) ดังนี้ :1. พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (คิดการ)
ประธานกรรมการสงฆ์ (ประจาศูนย์ฯ DIMC.)
2. พระอาจารย์ สงกรานต์ วิสุทฺโธ (หาญแก้ วงาม)
รองประธานกรรมการสงฆ์ (ประจาวัดไทยโพธิวหิ าร)
3. พระสั งเวียน กลฺยาโณ (พิมพา)
กรรมการสงฆ์ (ประจาวัดไทยโพธิวหิ าร)
4. พระอาจารย์ ธีระพงศ์ สุ เมโธ (แซ่ ล)ี้
กรรมการสงฆ์ (ประจาศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติ)
5. ดร.พระมหาปริญณภัสทร์ รุ จิธมฺโม (ทองมา)
กรรมการสงฆ์ (ประจาศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติ)
6. พระประพนธ์ เตชวโร (สมสอาด)
กรรมการสงฆ์ และเลขานุการ (ประจาศูนย์ฯ DIMC.)
7. พระพิสิษฐ์ จรณธมฺโม (พงศ์ อาชวโกศล)
กรรมการสงฆ์ และผู้ช่วยเลขานุการ (ประจาศูนย์ ITT.)
มีอานาจหน้าที่ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบบริ หารจัดการปกครองคณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิ กาที่
ในสังกัด ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยดี งามตามพระธรรมวินัย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ คาสั่ง กติ กาสงฆ์ ระงับอธิ กรณ์ ที่
เกิดขึ้นโดยยึดข้อวัตรปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั พุทธบัญญัติเป็ นที่ต้ งั ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรื อเจ้าอาวาสมอบหมาย
อนึ่ง ในกรณี ที่ พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ เจ้ าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร ในฐานะประธานกรรมการสงฆ์ไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ให้ พระอาจารย์ สงกรานต์ วิสุทฺโธ ในฐานะรองประธานกรรมการสงฆ์ เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนเจ้าอาวาส และทาหน้าที่แทนประธานกรรมการสงฆ์ ให้รองประธานกรรมการสงฆ์ผทู ้ าหน้าที่แทนฯ
มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับประธานกรรมการสงฆ์ จนกว่าประธานกรรมการสงฆ์จะอยูฯ่ หรื อสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศหรื อมติอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 3/2563
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายการเงินบัญชี และทรัพย์ สินของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร (กงท.วทพ.)
-------------------------

ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิ ธิฯ
มีอานาจหน้าที่บริ หารกิ จการของมูลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอินเดีย เพื่อให้การดาเนินงานบริ หาร
กิจการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์ ป้ องกันการทุจริ ตและปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ ายการเงินบัญชีและทรัพย์สินของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร (กงท.วทพ.) ประกอบด้วย :1. พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ
(ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร/เจ้าอาวาส)
2. พระอาจารย์ ธีระพงศ์ สุ เมโธ (แซ่ ล)ี้
(รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร)
3. พระอาจารย์กติ ติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต (หอมดอก)
(รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร)
4. ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
(รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร/ไวยาวัจกรฯ)
5. ดร.พระมหาปริญณภัสทร์ รุ จิธมฺโม (ทองมา)
(กรรมการมูลนิธิฯ กิตติมศักดิ์/ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดบางบัว กทม.)
6. พระมหาศุภวัฒน์ สุ ภทฺโท (ยุวรรณศรี)
(กรรมการมูลนิธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร/วัดเขาวัง จ.ราชบุรี)
7. พระสงกรานต์ วิสุทฺโธ (หาญแก้วงาม)
(หัวหน้ากองงานสาธารณูปการวัดไทยโพธิวหิ าร)
8. พระสั งเวียน กลฺยาโณ (พิมพา) (รหน.กองงานสาธารณูปการฯ)
9. นาย เอ็ม ดี นาซิม (กรรมการฯ/ไวยาวัจกรวัดไทยโพธิวหิ าร)
10. ดร.อังคัด กุมาร (กรรมการมูลนิธิฯ/ผูจ้ ดั การ สนง.มูลนิธิฯ)
11. นายดายานันท์ กุมาร (เลขานุการมูลนิธิฯ/ไวยาวัจกรวัดฯ)
12. แม่ ชีณฐั วรรณ วันทา (หัวหน้าอุบาสิ กาวัดไทยโพธิวหิ าร)
13. นายชู พงษ์ อัจจาธร (ผจก.ผ่ายต่างประเทศ DHT.+BTC.)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/14. พ.ต.ต.หญิง...

14.
15.
16.
17.
18.

-2พ.ต.ต.หญิง สุ วมิ ล ธรรมหรรษากุล (ที่ปรึ กษาฝ่ ายกฎหมาย)
(รองประธานมูลนิธิศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติ อินเดีย -ไทย)
พระประพนธ์ เตชวโร (สมสอาด)
(เลขานุการวัดไทยโพธิวหิ าร/หัวหน้าสานักงานมูลนิธิ วทพ.)
พระพิสิษฐ์ จรณธมฺโม (พงศ์ อาชวโกศล)
(ผูอ้ านวยการสานักงานมูลนิธิ ไอทีที. / ITT.)
นายคมสิ ทธิ์ พิศเพ็ง (ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การทัวร์ ฯ DHT.+BTC.)
น.ส.อารีรักษ์ แซ่ องึ้ (ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ประจา สนง.DHT.+BTC.)

กรรมารและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมกากับดูแลเก็บรักษา และดาเนินงาน ปฏิบตั ิงาน จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน และ
การเงินและบัญชี รายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ของมูลนิ ธิ
วัดไทยโพธิ วหิ าร เน้นความซื่ อสัตย์สุจริ ตโปร่ งใสและตรวจสอบได้ และให้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การเงินบัญชีและทรัพย์สิน เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ในสมัยประชุมสามัญประจาปี
อนึ่ง ในการรับบริ จาคเงินและทรัพย์สินอื่นใด หรื อการได้มาซึ่งเงินหรื อทรัพย์สินของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ให้จดั ทาทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีรายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือ และทาบัญชีงบดุลหรื องบการเงินให้ทาสรุ ปเป็ นรายเดือน
และรายปี เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินบริ จาคของพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป
ให้มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ จานวน 3 รู ป/คน เป็ นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร และให้กรรมการมูลนิธิฯ คนใดคนหนึ่ง
(จานวนหนึ่งในสาม) เป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อเพื่อถอนเงินจากธนาคารฯ (เฉพาะในประเทศไทย) ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ทาการเปิ ดบัญชีไว้แล้ว ให้กระทาในรู ปแบบของคณะกรรมการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร รวม 3 รู ป/คน ประกอบด้วย :1. พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (คิดการ) (ประธานอานวยการมูลนิธิฯ)
ประธานกรรมการ
2. พระธีระพงศ์ สุ เมโธ (แซ่ ล)ี้
(รองประธานอานวยการมูลนิธิฯ) กรรมการ
3. นายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
(รองประธานอานวยการมูลนิธิฯ) กรรมการ
หรื อในกรณี ที่จาเป็ นเร่ งด่วน ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องเปิ ดบัญชีใหม่ หรื อซึ่ งได้ทาการเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารไป
แล้วในอดีตนั้น โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ จานวน 2 รู ป/คน คือ (1) พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (คิดการ) และ
(2) นายนิติกานต์ ธรรมหรรษากุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อเป็ นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร และให้กรรมการมูลนิธิฯ คนใด
คนหนึ่ง (จานวนหนึ่งในสอง) เป็ นผูล้ งลายมือชื่อเพื่อถอนเงินจากธนาคารฯ (เฉพาะในประเทศไทย) ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ทาการเปิ ดบัญชีไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นบัญชีเงินฝากธนาคารของมูลนิธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร
โดยให้บญั ชี เงินฝากธนาคารนั้นยังคงอยูต่ ่อไป เพื่อใช้ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนหรื อฉุ กเฉิ น และให้คณะกรรมการบัญชี
เงินฝากธนาคารนั้นๆ จัดทารายงานรายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือ เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศหรื อมติอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
(พระอาจารย์ ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร รองประธานอานวยการมูลนิธิ วทพ. รองประธานอานวยการมูลนิธิ วทพ.
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร
หัวหน้าฝ่ ายพระธรรมทูต วทพ. ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวิหาร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
เรื่ อง แต่ งตั้งไวยาวัจกรวัดไทยโพธิวหิ าร
------------------------------------------

ด้วย วัดไทยโพธิวหิ าร พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
ตามกฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557

โดยมี พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธวิหาร ใน
ฐานะเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารโดยตาแหน่ง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ รวม 9 รู ป/คน
มีอานาจหน้าที่บริ หารกิจการของมูลนิธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอินเดีย
เพื่อให้การดาเนินงานบริ หารจัดการของมูลนิธิฯ และของวัดฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ดีงามบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลในนามมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
อาศัยความตามข้อบังคับแห่งตราสารจัดตั้งมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร และโดยมติ
ที่ประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 จึงแต่งตั้ง
ไวยาวัจกรวัดไทยโพธิวิหาร ดังต่อไปนี้ :1. ดร.นิตกิ านต์ ธรรมหรรษากุล วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D.
ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็ น ไวยาวัจกรวัดไทยโพธิวหิ าร ฝ่ ายประเทศไทย
2. นายดายานันท์ กุมาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิ ธิฯ ผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันตามกฏหมายอินเดีย เป็ น ไวยาวัจกรวัดไทยโพธิวหิ าร ฝ่ ายประเทศอินเดีย
3. นาย เอ็ม.ดี.นาซิม ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ เป็ นไวยาวัจกรวัดไทยโพธิวหิ าร
มีอานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลรักษาจัดการทรัพย์ สิน การเงิน การบัญชี และนิตกิ รรมสัญญา
ต่ างๆ ที่เกีย่ วข้ องกับกฎหมาย และอื่นๆ ตามที่กรรมการมูลนิธิฯ หรื อเจ้ าอาวาสมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 15/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งหัวหน้ ากองงาน และรองหัวหน้ ากองงาน ประจากองงานสาธารณูปการวัดไทยโพธิวหิ าร
และนายช่ างโฟร์ แมนควบคุมงานก่ อสร้ างวัดไทยโพธิวิหาร
-------------------------

ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิ ธิฯ
มีอานาจหน้าที่บริ หารกิ จการของมูลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอินเดีย เพื่อให้การดาเนินงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิวหิ าร พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งหัวหน้ากองงาน
และรองหัวหน้ากองงาน ประจากองงานสาธารณู ปการวัดไทยโพธิ วหิ าร และนายช่างโฟร์ แมนควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้ :1. พระสงกรานต์ วิสุทฺโธ (หาญแก้วงาม)
หัวหน้ ากองงานสาธารณูปการ
2. พระสั งเวียน กลฺยาโณ (พิมพา)

รองหัวหน้ ากองงานสาธารณูปการ

3. นายมนตรี คูฮกซิ่ว
นายช่ างโฟร์ แมนควบคุมงานก่ อสร้ าง
มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมกากับดูแลและดาเนินงาน ปฏิบตั ิงาน บังคับบัญชาหรื อสัง่ การในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
“กองงานสาธารณูปการวัดไทยโพธิวิหาร” รับผิดชอบงานสาธารณู ปการทุกอย่างของวัดไทยโพธิ วหิ าร เช่น งานก่อสร้างฯ
งานซ่อมบารุ งฯ งานวางแผนและพัฒนาการก่อสร้าง งานควบคุมกากับดูแลคนงานก่อสร้าง งานจัดทาทะเบียนการก่อสร้าง
งานจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือ งานเก็บรักษาเอกสารสาคัญต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุกอย่าง
ในส่ วนของกองงานสาธารณู ปการวัดไทยโพธิ วหิ าร และให้นายช่างโฟร์ แมนมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์นโยบายและแบบแปลนหรื อแผนงานโครงการก่อสร้าง เน้นความเป็ นมาตรฐานสากลและความ
ปลอดภัย เป็ นหัวหน้าคนงานก่อสร้าง ให้อยูใ่ นสายงานบังคับบัญชาควบคุมกากับดูแลของหัวหน้ากองงานสาธารณู ปการ
อนึ่ง ในกรณี ที่ พระสงกรานต์ วิสุทฺโธ หัวหน้ ากองงานสาธารณูปการ ไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดว้ ย
เหตุใดๆ ให้พระสั งเวียน กลฺยาโณ รองหัวหน้ ากองงานสาธารณูปการ ทาหน้าที่แทนหัวหน้ากองงานฯ หรื อในกรณี ที่
หัวหน้ากองงานฯ และรองหัวหน้ากองงานฯ ไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ให้ นายมนตรี คูฮกซิ่ว
นายช่ างโฟร์ แมนฯ ทาหน้าที่แทนหัวหน้ากองงานฯ ทั้งนี้ ให้ผทู ้ าหน้าที่แทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้ากองงานฯ
และให้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร

(พระอาจารย์ ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิฯ
รองประธานอานวยการมูลนิธิฯ
พระธรรมทูต/รองเจ้าอาวาสฯ ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิ วหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 13/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะทางานประจาโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร และหัวหน้ าคณะแม่ ชีและอุบาสกอุบาสิ กา
-------------------------

ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิ ธิฯ
มีอานาจหน้าที่บริ หารกิ จการของมูลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอินเดีย เพื่อให้การดาเนินงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่ งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิ ธิฯ จึงแต่งตั้งคณะทางานประจาโรงครัว-โรงทานของมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร และหัวหน้าคณะแม่ชี
และอุบาสกอุบาสิ กาวัดไทยโพธิวหิ าร ประกอบด้วย
1. แม่ ชีณฐั วรรณ วันทา (แม่ ชีไกร)
หัวหน้ าคณะทางาน
2. แม่ ชีลาเจียก แก้ วปู่ วัด (แม่ ชีเจียก)
คณะทางาน
3. แม่ ชีนิภา สาราญ (แม่ ชีเหยม)
คณะทางาน
4. นายดายานันท์ กุมาร (เลขานุการมูลนิธิฯ)
คณะทางาน
5. นายเอ็มดี นาซิม (กรรมการมูลนิธิฯ)
คณะทางาน
6. นายสะสิ ปราสาท (กรรมการมูลนิธิฯ)
คณะทางาน
7. ดร.อังคัด กุมาร ชาร์ มา (กรรมการมูลนิธิฯ/ผู้จัดการทัว่ ไป)
คณะทางาน
ทั้งนี้ จึงแต่ งตั้งให้ แม่ ชีณฐั วรรณ วันทา เป็ น “หัวหน้ าคณะแม่ ชีและอุบาสกอุบาสิ กาวัดไทยโพธิวหิ าร”
มีหน้าที่ควบคุ มกากับดู แลรับผิดชอบบริ หารจัดการเกี่ ยวกับโรงครัว-โรงทานของมูลนิ ธิฯ จัดภัตตาหารถวายแด่
คณะสงฆ์ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิ กา และผูป้ ฏิบตั ิธรรมที่พานักอาศั ยอยูใ่ นวัด หรื อมาพักอาศัยในวัดในระหว่าง
ปฏิ บตั ิ ธรรม ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยดี งามตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง กติกาสงฆ์ เป็ นภาระและธุ ระ
จัดการในเรื่ องโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิฯ แทนคณะสงฆ์ และตามที่เจ้าอาวาสหรื อคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร
(พระอาจารย์ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
พระธรรมทูต ปฏิบตั ิศาสนกิจวัดไทยโพธิ วหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร

