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วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ต าบลแพงพวย  อ าเภอด าเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  ไดรั้บ
การประกาศตั้งเป็นวดั เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2534 และไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวนัท่ี 
26 พฤศจิกายน 2534 นอกจากน้ียงัไดรั้บการจดัตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกบาลี ประจ า
จงัหวดัราชบุรี (แห่งท่ี 2) และเป็นส านกัปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดัราชบุรี (แห่งท่ี 1) โดยมติมหา
เถรสมาคม เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2544 ทั้งยงัไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั ใหต้ั้งเป็นวิทยาลยัสงฆร์าชบุรี เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 อีกดว้ย 

เน่ืองดว้ย ในปัจจุบนัน้ีมีศิษยานุศิษยท่ี์เคารพเล่ือมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณพระมงคล
เทพมุนี หลวงพ่อสด วดัปากน ้าภาษีเจริญ และพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) เป็น
จ านวนมาก แต่ศิษยานุศิษยด์งักล่าว ยงัขาดการรวมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดพลงัในการท างานร่วมกนั อนั
ไดแ้ก่ พลงัความคิด พลงัการท างาน พลงัการบริหารจดัการ โดยใชศ้กัยภาพของแต่ละบุคคลซ่ึงถูก
ซ่อนเร้นอยู ่น าออกมาสร้างสรรค ์เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาวดัหลวงพ่อสดธรรมกา
ยารามใหเ้จริญกา้วหนา้ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลกในยคุปัจจุบนั ซ่ึง
พลงัของมีศิษยานุศิษยเ์หล่าน้ี จะเป็นก าลงัส าคญัส่วนหน่ึงท่ีจะน าความเจริญและมัน่คงให้เกิดข้ึน
แก่วดัและแก่พระพุทธศาสนาอยา่งย ัง่ยนืในอนาคตไดอ้ยา่งดียิง่ 
 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

 
ขอ้ 1. ระเบียบขอ้บงัคบัน้ี  เรียกว่า     “ระเบียบขอ้บงัคบัชมรมศิษยว์ดัหลวงพ่อสดธรรม

กายาราม  อ าเภอด าเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  พุทธศกัราช 2565” 

ระเบยีบข้อบงัคบั 
ชมรมศิษย์วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวดัราชบุรี 

 
ค าปรารภ 
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ขอ้ 2. ชมรมฯ น้ีมีช่ือวา่ “ชมรมศิษยว์ดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม”  มีช่ือยอ่วา่ “ชศส.” 
ขอ้ 3. เคร่ืองหมายชมรมฯ เป็นตรารูปปราสาทอยู่ในวงกลม  มีอกัษรยอ่ “ชศส.” อยูต่รง

กลาง ท่ีขอบดา้นบนมีช่ือชมรม  ขอบดา้นล่างมีช่ือ อ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 
ขอ้ 4. ส านักงานของชมรมฯ ตั้ งอยู่ ณ วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ าเภอด าเนิน

สะดวก  จงัหวดัราชบุรี 
ขอ้ 5. สมาชิกชมรมศิษย์วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หมายถึง ศิษยห์รือบุคคลผูมี้

ศรัทธาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกชมรมฯ โดยกรอกใบสมคัรตามแบบฟอร์มของชมรมฯ 
 

หมวด 2 
วตัถุประสงค์ 

 
ขอ้ 6. วตัถุประสงคข์องชมรมฯ  มีดงัน้ี 

6.1 รวมพลงัสมาชิกท่ีเป็นศิษยานุศิษยข์องวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพ่ือให้
เกิดพลงัความคิด พลงัการท างาน พลงัการบริหารจดัการ และใชศ้กัยภาพของ
พลังดังกล่าวช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดฯ ให้เ กิดความ
เจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง 

6.2 จดักิจกรรมสาธารณกุศลดา้นต่างๆ เพ่ือหาทุนทรัพยส์นบัสนุนภารกิจส าคญั
ของวดัให้ส าเร็จลุล่วง และด าเนินกิจกรรมดา้นอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ท่ีไม่ขดัต่อหลกัของพระพุทธ 
ศาสนา และไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของชาติ 

6.3 เสริมสร้างความรัก สามคัคีให้เกิดข้ึนในหมู่ศิษยานุศิษย ์อนัจะน าไปสู่ความ
เอ้ืออาทร และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ในหมู่ศิษยานุ
ศิ ษย์อ ย่ า ง แนบแ น่น  ซ่ึ ง จ ะ เ ป็ นก า ลัง อันส า คัญขอ งวัดและขอ ง
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

6.4 ประชาสัมพนัธ์เผยแผ่กิจกรรมของวดัในทุกช่องทาง เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน
ไดรั้บทราบขอ้มูล ข่าวสารและเร่ืองราวเก่ียวกบัภารกิจ และกิจกรรมของวดั
ให้แพร่หลาย และขยายวงกวา้งออกไปจนครอบคลุมทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทาง
วดัเป็นประจ าสม ่าเสมอ อยา่งต่อเน่ือง 
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6.5 ด าเนินกิจการใดๆ อนัเป็นประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการวดัมอบหมาย 
6.6 เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพในการด าเนินงาน ชมรมฯ และสมาชิกจะไม่แสวงหา   

ผลประโยชน์ส่วนตน และจะไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบักิจกรรมทางการเมืองใน
ทุกระดบั 

   

หมวด 3 
สมาชิกภาพ 

 
ขอ้ 7. สมาชิกของชมรมฯ มี 2 ประเภท คือ 

7.1 สมาชิกสามญั 
 สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ศิษยานุศิษย ์หรือผูมี้จิตศรัทธาท่ีเป็นสมาชิกของชมรมฯ 

และคณะกรรมการชมรมฯ มีมติเห็นชอบ และลงทะเบียนใหเ้ป็นสมาชิก 
7.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีคณะกรรมการชมรมฯ เห็นสมควรเชิญเป็น

สมาชิก และพระภิกษุสงฆท่ี์สงักดัวดัหลวงพ่อสดฯ 
ขอ้ 8. ผูป้ระสงคส์มคัรเป็นสมาชิกชมรมฯ ใหย้ืน่ใบสมคัรต่อนายทะเบียนชมรมฯ 
ขอ้ 9. ใหน้ายทะเบียนชมรมฯ แจง้รายช่ือสมาชิกใหม่ใหค้ณะกรรมการชมรมฯ เพ่ือทราบ

ในการประชุมคร้ังถดัไป 
 

หมวด 4 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
ขอ้ 12. สมาชิกของชมรมฯ มีสิทธิและหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

1) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของชมรมฯ 
2) เขา้ร่วมประชุมใหญ่สมยัสามญัประจ าปี เขา้ร่วมประชุมวิสามญั ในกรณีมีเหตุ

อนัควร เร่งด่วน และมีสิทธิออกเสียง เสนอความคิดเห็นในท่ีประชุม 
3) มีสิทธิในการอภิปราย ซกัถามปัญหาต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 
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4) ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของชมรมฯ มติท่ีประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการ 
บริหารชมรมฯ 

5) สนบัสนุนส่งเสริมกิจการของชมรมฯ ใหส้ามารถด าเนินการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

6) มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ปฏิบติัภารกิจ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือมติท่ีประชุมใหญ่มอบหมาย 

7) มีสิทธิไดรั้บประโยชน์อ่ืนใดท่ีชมรมฯ จะพึงกระท าใหแ้ก่สมาชิก 
ขอ้ 13. การส้ินสุดสมาชิกภาพ 

1) ถึงแก่กรรม 
2) ลาออก โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
3) ไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของชมรมฯ 
4) มีพฤติกรรมอนัจะน าความเส่ือมเสียมาสู่ชมรมฯ ซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการ

พิจารณาแลว้ มีมติให้พน้จากสมาชิกภาพ ด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ 
คณะกรรมการอ านวยการทั้งหมด 

 

หมวด 5 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

 
ขอ้ 14. คณะกรรมการอ านวยการ มี 1 คณะ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ อีก 7 คณะ 

14.1 คณะกรรมการอ านวยการ มีจ านวนไม่เกิน 17 คน ประกอบดว้ย 
 (1) ประธาน    1 คน 
 (2) รองประธานฝ่ายอุบาสก  1 คน 
 (3) รองประธานฝ่ายอุบาสิกา  1 คน 
 (4) เลขานุการ    1 คน 
 (5) เหรัญญิก    1 คน 
 (6) นายทะเบียน   1 คน 
  (7) ประชาสมัพนัธ์   1 คน 
 (8) กรรมการ    10 คน 
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14.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ จ านวน 7 ฝ่าย ฝ่ายละไม่น้อยกว่า 5 คน ท า
หน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการอ านวยการ โดยให้กรรมการอ านวยการคน
ใดคนหน่ึงท่ีคณะกรรมการอ านวยการเห็นชอบให้เป็นประธานอนุกรรม 
การฝ่ายต่างๆ ทั้ ง 7 ฝ่าย ดังกล่าวอีกต าแหน่งหน่ึงด้วย  ทั้ งน้ีเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการการท างานร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คณะอนุกรรมการ 
7 ฝ่าย ประกอบดว้ย 
(1) ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
(2) ฝ่ายการเงินและจดัหารายได ้
(3) ฝ่ายการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
(4) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และตอ้นรับ 
(5) ฝ่ายการโยธาและอาคารสถานท่ี 
(6) ฝ่ายทะเบียนประวติับุคคล 
(7) ฝ่ายตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

ทั้งน้ี ใหค้ณะอนุกรรมการฝ่ายทั้ง 7 ฝ่าย ประกอบดว้ยต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี 
1) ประธาน 
2) รองประธาน 
3) กรรมการ 
4) กรรมการ 
5) เลขานุการ 

อน่ึง  เพ่ือให้การบริหารงานของชมรมฯ เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ให้เจ้าอาวาส
แต่งตั้งพระสังฆาธิการ จ านวนไม่เกิน 9 รูป เป็นคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ 
และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้ง 7 ฝ่าย  
ขอ้ 15. การได้มาซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการ  และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  ให้

ด าเนินการดงัน้ี 
1) ให้เจ้าอาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แต่งตั้งคณะบุคคลข้ึนคณะหน่ึง

ตามท่ีเห็นสมควร ท าหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลผูมี้ความรู้ ความสามารถ มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสม เป็นคณะกรรมการอ านวยการ จ านวนไม่เกิน 17 คน โดย
ความเห็นชอบของพระสังฆาธิการท่ีเป็นคณะท่ีปรึกษา แลว้เสนอให้เจา้อาวาส
ลงนามแต่งตั้ง 
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2) ให้คณะกรรมการอ านวยการ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ จ านวน 7 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน โดยความเห็นชอบ
ของพระสงัฆาธิการท่ีเป็นคณะท่ีปรึกษา แลว้เสนอใหเ้จา้อาวาสลงนามแต่งตั้ง 

3) ใหค้ณะกรรมการอ านวยการท่ีเจา้อาวาสแต่งตั้ง จดัท าระเบียบขอ้บงัคบัชมรมฯ 
เพ่ือใหส้มาชิกถือปฏิบติั 

4) การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 
 (1) ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ  อยูใ่นวาระ 4 ปี 
 (2) ใหค้ณะอนุกรรมการฝ่ายฯ  อยูใ่นวาระ 4 ปี 
 (3) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการอ านวยการ และอนุกรรมการฯ ว่างลง ให้

คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท าหนา้ท่ีแทน โดยความ
เห็นชอบของเจา้อาวาส แต่ถา้ระยะเวลาเหลือไม่ถึง 1 ปี ท่ีคณะกรรมการ
อ านวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่าย จะส้ินสุดวาระ จะไม่คดัเลือกมา
แทนก็ได ้

 (4) ก่อนพ้นวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการตามกระบวนการได้มาซ่ึง
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้แลว้เสร็จ
ก่อน ภายใน 60 วนั 

 (5) ให้คณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ จดัท าบญัชี
มอบหมายการงานให้ครบถว้นสมบูรณ์ ตลอดทั้งจดัท ารายงาน แผนงาน
โครงการท่ีด าเนินการไปแล้ว และก าลังอยู่ระหว่างด า เนินการให้
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ชุดใหม่ ได้
ทราบ และใหล้งนามรับมอบไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยานดว้ย 

ขอ้ 16. ใหพ้ระสงัฆาธิการท่ีเป็นคณะท่ีปรึกษา อยูใ่นวาระ 4 ปี การแต่งตั้งและใหพ้น้หนา้ท่ี 
ใหเ้ป็นอ านาจของเจา้อาวาส 

 

หมวด 6 
การประชุม 
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ขอ้ 17. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา
การด าเนินงานของชมรมฯ ดงัน้ี 

1) ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ ประชุมร่วมกบัคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ทุก 3 เดือน 
2) ในการประชุมแต่ละคร้ัง ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ รายงานผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนถึงปัญหาอุปสรรคให้ท่ีประชุมทราบ และให้น าเสนอ
แผนงานหรือโครงการท่ีจะด าเนินการต่อไป ให้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ และ
พิจารณาดว้ย 
3) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานชมรมฯ เรียกประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
4) ในการประชุมแต่ละคร้ัง ให้เลขานุการเชิญประชุม โดยท าเป็นหนงัสือ 
หรือเชิญโดยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ ก่อนการ
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
5) ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ในเวลาท่ีเหมาะสม ปีละ 1 
คร้ัง ทั้งน้ี สมาชิกตอ้งเขา้ร่วมการประชุม ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิก
ทั้ งหมด ถ้าหากสมาชิกเข้าร่วมการประชุมไม่ถึงก่ึงหน่ึง ให้เล่ือนการ
ประชุมออกไปและจดัให้มีการประชุมใหม่ ภายใน 45 วนั แต่ถา้สมาชิกมา
เข้าร่วมการประชุมไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไวอี้ก ก็ให้ด าเนินการ
ประชุม โดยใหถื้อวา่การประชุมคร้ังนั้นครบถว้นสมบูรณ์ 
6) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานชมรมฯ เรียกประชุมสมาชิก 
โดยท าเป็นหนงัสือ หรือใชเ้คร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ ได ้
7 )  ม ติ ในการประ ชุม ร่ วมของคณะกรรมการอ า นวยกา ร  และ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญ่สมาชิก ให้ถือเป็น
ขอ้ปฏิบติัของชมรมฯ 

 

หมวด 7 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฝ่ายฯ 

 
ขอ้ 18. คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
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1) บริหารกิจการของชมรมฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ
จุดมุ่งหมายของชมรมฯ 
2) มอบให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ไปด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการอ านวย 
การมอบหมาย 

ขอ้ 19. คณะอนุกรรมการฯ 
 1) คณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ 
  - มีหนา้ท่ีจดัท าแผนงาน ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว แผนระยะสั้น ไดแ้ก่ 

แผนประจ าปี แผนระยะยาว ไดแ้ก่ แผน 4 ปี เม่ือจดัท าร่างแผนดงักล่าวเสร็จแลว้ 
ให้น าเสนอท่ีประชุมร่วมคณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ แลว้แจ้งให้สมาชิกทราบ เม่ือมีการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

  - จัดท าโครงการประจ าปี ให้เป็นไปตามแผนประจ า ปีท่ีก าหนด ทั้ งน้ี เพ่ือให ้
ชมรมฯ มีกิจกรรมท่ีเด่นชดัเป็นรูปธรรม สามารถวดัผลไดเ้ป็นท่ีประจกัษท์ั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 2) คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงนิและจดัหารายได้ 
  - มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินและการจดัท าบญัชี การจัดเก็บและรวบรวมเอกสาร 

หลักฐานเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ ระเบียบ ถูกต้อง 
ครบถว้น สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั และสามารถตรวจสอบได ้

  - แสวงหาแหล่งเงินทุน เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของชมรมฯ หรือเสนอแนวทาง
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเชิงพาณิชย ์เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได ้
ขยายโอกาสให้กบัสมาชิกของชมรมฯ และน าผลก าไรสนบัสนุนกิจกรรมของ
ชมรมฯ ซ่ึงจะท าให้ชมรมฯ เขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืน และเป็นก าลงัส าคญัของวดัใน
โอกาสต่อไป 

  - จดัหารายได ้เพ่ือเป็นทุนในการด าเนินกิจกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น 
การจดัสร้างร้านคา้มินิมาร์ท จ าหน่ายสินคา้ และผลิตภณัฑ์ของสมาชิก และน า
ผลก าไรเป็นสวสัดิการของชมรมฯ เป็นตน้ 

  - จัดหาเงินทุนและระดมเงินทุน จากสมาชิกท่ีสมคัรใจเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือ
ประกอบธุรกิจขนาดย่อมในรูปของสหกรณ์ จ าหน่ายสินคา้และบริการให้กบั
สมาชิกชมรมฯ โดยมีผลตอบแทนตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนด 
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 อน่ึง  ตวัอย่างกิจกรรมน้ีจะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดา้นการบริหารธุรกิจ
ให้กบัสมาชิกจากการปฏิบติัจริง และในอนาคตถา้กิจกรรมภาคธุรกิจเขม้แข็งก็จะท าให้
ชมรมฯ มีทุนด าเนินการท่ีจะเจริญเติบโตกา้วหนา้และอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 3) คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
  - มีหน้าท่ีสนับสนุนและ/หรือด าเนินการจดักิจกรรมของวดัเก่ียวกับการศึกษา 

ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เพ่ือให้กิจกรรมของวดัด าเนินการไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามค าแนะน าของเจา้อาวาส เช่น กิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเพณีท่ีส าคญัของชาติ เช่น วนั
สงกรานต ์เป็นตน้ 

 4) คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์และต้อนรับ 
  - มีหนา้ท่ีจดัการตอ้นรับ ประสานงาน และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปท่ี

เขา้มาประกอบกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ ภายในวดัให้สามารถด าเนินการตาม
กิจกรรม หรือวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งสะดวกสบายเป็นท่ีพอใจ และประทบัใจ เม่ือ
เขา้มาในวดั และอยากจะกลบัมาท่ีวดัอีกในโอกาสต่อไป 

  - รวมกลุ่มอุบาสก อุบาสิกา เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยกระตุ้น
ความคิด ปลุกจิตส านึกเพ่ือให้เกิดพลังเป็นกระบวนการในการท ากิจกรรม
ร่วมกนั และส่งเสริมการใชศ้กัยภาพของพลงักลุ่มเหล่านั้น ในการพฒันาวดัได้
อยา่งย ัง่ยนื 

 5) คณะอนุกรรมการฝ่ายการโยธาและอาคารสถานที ่
  - มีหน้าท่ีประสานงานจดัหาสถานท่ี เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

อาคาร สถานท่ีท าการ ร้านคา้ และอ่ืนๆ จดัและตกแต่งสถานท่ีจดังาน ปรับแต่ง
ภูมิทศัน์ ดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้า แสง สี เสียง และงานสุขาภิบาลให้เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่สมาชิกชมรมฯ 

  - จดัหาวสัดุ ครุภณัฑป์ระจ าส านกังาน รวมทั้งจดัท าทะเบียนคุมพสัดุ ครุภณัฑข์อง
ชมรมฯ ทุกประเภทใหเ้ป็นปัจจุบนั และจดัท าบญัชีจ าหน่ายจ่ายแจก ตามมติของ
คณะกรรมการอ านวยการ 

 6) คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนประวตับุิคคล 
- มีหน้าท่ีรับสมัครสมาชิก และจัดท าทะเบียนประวติับุคคลท่ีเป็นสมาชิกให้

ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั 



10 
 

- จดัระบบงานเอกสารการทะเบียนให้เป็นระเบียบ เพ่ือสะดวกแก่การคน้หาและ
ใชป้ระโยชน์ 

- ด าเนินงานเก่ียวกบัการส้ินสมาชิกภาพของสมาชิก 
 7) คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผล 
  - มีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ี

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ด าเนินการตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบติังานโครงการต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ในการประชุมทุกคร้ัง เพ่ือทราบและพิจารณา 

ขอ้ 20. คณะกรรมการอ านวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่าย  พน้จากต าแหน่ง 
1) ออกตามวาระ 
2) ถึงแก่กรรม 
3) ลาออก โดยแจง้เป็นหนงัสือต่อประธานชมรมฯ 
4) คณะกรรมการอ านวยการ มีมติเกินก่ึงหน่ึงใหอ้อก 

 

หมวด 8 
การเงนิ การบัญชี 

 
ขอ้ 21. การปฏิบติัเก่ียวกบัการเงินและการบญัชีของชมรมฯ 

1) เงินทุนของชมรมฯ ให้ฝากไวก้บัธนาคารโดยใชช่ื้อบญัชี “ชมรมศิษยว์ดัหลวง
พ่อสดธรรมกายาราม” 

2) การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกคร้ัง  ให้มีผูข้อเปิดบัญชีจ านวน 3 คน 
ประกอบดว้ย 

 2.1) ประธาน 
 2.2) รองประธาน 
 2.3) เหรัญญิก 
3) การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากแต่ละคร้ัง ให้ผูข้อเปิดบญัชีลงนามร่วมกนัอย่าง

นอ้ย 2 ใน 3 คน และเก็บหลกัฐานไวต้รวจสอบ 
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4) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ไดท้นั ให้เหรัญญิกขออนุมติัจากประธาน หรือรองประธาน ไดค้ร้ัง
เดียวหรือหลายคร้ัง รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท และต้องแจ้งให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

5) คณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีอ านาจใชจ่้ายเงินของชมรมฯ ให้เป็นไปตาม
แผนงานและโครงการประจ าปีท่ีผ่านการเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สมาชิก
ชมรมฯ การใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากแผนงานและโครงการประจ าปี ให้
คณะกรรมการบริหารชมฯ มีอ านาจอนุมติัไดไ้ม่เกิน 200,000 บาท ในรอบปี
ปฏิทิน และตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบเม่ือมีการประชุมคร้ังต่อไป 

6) ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ตอ้งจดัท าแผนงานและโครงการประจ าปีเพ่ิมเติม
เป็นกรณีพิเศษ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ จดัท าแผนงาน
และโครงการประจ าปีเพ่ิมเติม และเสนอคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมติั และเรียกประชุมใหญ่สมยัวิสามญั สมาชิกชมรมฯ เพ่ือแจง้ให้
ทราบ และขอความเห็นชอบต่อไป 

7) เงินท่ีมีผูบ้ริจาค ให้ตั้ งไวเ้ป็นเงินทุนของชมรมฯ และใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องชมรมฯ 

8) ใหมี้ผูส้อบบญัชีของชมรมฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เห็นชอบ โดยให้
ผูส้อบบญัชีมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของชมรมฯ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตลอดจนสอบถามกรรมการในเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินและการบญัชีได ้ 
และเม่ือท าการตรวจสอบบัญชีประจ าปีแล้ว ให้เหรัญญิกน าเ สนอคณะ
กรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อทราบดว้ย 

 

หมวด 9 
การแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบข้อบังคบั 

 
ขอ้ 22. การแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบ ขอ้บงัคบั ใหก้ระท าไดโ้ดยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

ประชุมเพ่ือขอแกไ้ขให้เป็นไปตามขอ้เท็จจริง และสอดคลอ้งกบัปัญหาและความ
ตอ้งการของสมาชิกส่วนใหญ่ ท่ีน าเสนอในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เม่ือแกไ้ข
แลว้ให้แจง้ให้สมาชิกชมรมฯ ทราบตามช่องทางต่างๆ โดยเร็ว และหากยงัไม่เป็น
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ขอ้ยติุโดยสมาชิกส่วนใหญ่เกินกว่าก่ึงหน่ึง ก็ให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ น า
กลบัไปพิจารณาใหม่ จนไดข้อ้ยติุ 

 

หมวด 10 
การเลกิกจิการของชมรมฯ 

 
ขอ้ 23. การเลิกกิจการของชมรมฯ ใหก้ระท าได ้ดงัน้ี 

1) ให้คณะกรรมการบริหารฯ เรียกประชุมใหญ่สมาชิก โดยสมาชิกจะตอ้งเขา้
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้ งหมด แต่ถ้ามาไม่ถึงก่ึงหน่ึงของ
สมาชิกทั้งหมด ก็ให้เรียกประชุมใหม่ ภายใน 45 วนั และเม่ือครบก าหนด
ประชุมแลว้ สมาชิกเขา้ประชุมจ านวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองคป์ระชุมและ
จดัให้มีการลงมติเลิกกิจการของชมรมฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนสมาชิกท่ีเขา้ประชุม 

2) เม่ือเลิกกิจการของชมรมฯ แล้ว ให้คณะกรรมการอ านวยการ จัดการช าระ
หน้ีสินของชมรมฯ ท่ีมีอยูเ่ป็นอนัดบัแรกก่อน ส าหรับบรรดาทรัพยสิ์นส่วนท่ี
เหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการ และมติของสมาชิก
ชมรมท่ีเข้าประชุมร่วมกัน และให้เหรัญญิกจัดท าบัญชีรายการทรัพย์สิน 
หน้ีสิน งบดุล ก าไร ขาดทุน แล้วประกาศให้สมาชิกชมรมฯ ได้ทราบโดย 
ทัว่กนั 

 
 
 
 

ขอ้ 24. บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบัใด ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือมติของ
คณะกรรมการอ านวยการเป็นขอ้ยติุ 

ขอ้ 25. ในวาระเร่ิมแรกน้ี บุคคลผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกของชมรมฯ ให้แสดงความ
จ านง โดยกรอกแบบใบสมคัร และยืน่ต่อนายทะเบียนชมรมฯ ดว้ยตนเอง 

ขอ้ 26. ให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายใน 60 วนั  
นบัแต่วนัประกาศใชข้อ้บงัคบัน้ีแลว้ เพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบติั และเปิดโอกาสให้

บทเฉพาะกาล 
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สมาชิกชมรมฯ ไดพ้บปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เป็นการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีในวาระแรกของการจดัตั้งชมรมฯ 

ขอ้ 27. ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ ด าเนินการจดัให้ชมรมฯ มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
1) ส านกังานท่ีตั้งท่ีท าการของชมรมฯ และติดป้ายใหส้มาชิก และบุคคลทัว่ไปได้

ทราบ 
2) จัดให้มีวสัดุ ครุภณัฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับส านักงาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ตูเ้ก็บเอกสาร อุปกรณ์เคร่ืองมือในการจดัท าเอกสาร 
เป็นตน้ 

ขอ้ 28. ระเบียบขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชเ้ป็นระเบียบขอ้บงัคบัของชมรมศิษยว์ดัหลวงพ่อสดธรรม 
กายาราม  อ าเภอด าเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  
 
ตั้งแต่วนัที ่           เมษายน     พทุธศักราช   2565 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ   _________________________ 
                                                                                          (พระปิฎกโกศล) 

เจ้าอาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
                                                                                            ______/________/________ 
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ขอ้ 14. มีคณะกรรมการอ านวยการ 1 คณะ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบดว้ย 
 
 
 
  คณะกรรมการทีป่รึกษา     

1. พระปิฎกโกศล      เจา้คณะจงัหวดัราชบุรี และ 
เจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 

 2. พระมหาพิสิฏฐเ์อก  เสฏฺฐธมฺโม รองเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 3. พระครูอาทรปริยติัสุธี  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 4. พระมหาวิชชา  ญาณเมธี  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 5. พระมหาอธิโชค  สุโชโต  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 6. พระมหาพิเชษฐ  กนฺตเชฏฺโฐ ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 7. พระมหาอนุชา  จนฺทปภาโส ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 8. พระมหาชินภทัร  ฉินฺนาลโย ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 9. พระปลดักฤชก าภู  นิพทฺธสกฺโก ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
 10. พระมหาพิพฒัน์พงศ ์ฐิตธมฺโม ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 

 
 
 
 
      1.  นายอุดม              ตรีชั้น 
       2.  นางศศิประภา     กระจ่าง 
 

14.1 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ย 
 

1. พล ต.ต. ศิรเมศร์   พนัธ์ุมณี    ประธานชมรมศิษยว์ดัหลวงพ่อสดฯ 
2. นายสุวิชญ    โรจนวานิช    รองประธานชมรมฝ่ายอุบาสก 
3. ร.ศ.นพรัตน์   รุ่งอุทยัศิริ    รองประธานชมรมฝ่ายอุบาสิกา 
4. นายอธิวฒัน์   มณฑลจุลเกศ    เลขานุการ 
5. ดร.มณกาญจน ์  ทองใย    ผูช่้วยเลขานุการ 

หมวด  5 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต 

ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส 
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6. นายโสภณฐั   ขนัทอง    ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
7. นางสาวญาดา   กระจ่าง    นายทะเบียน 
8. นางสมศรี    พงษป์ระสิทธ์ิ    เหรัญญิก 

 

14.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบดว้ย 
1. นายสมบติั    ทวีผลจรูญ    ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
2. นางสาวมณัฑนา   บูรพาพร   ผูช่้วยฝ่ายแผนงานและโครงการ 
3. นายพงษอ์นนัต ์  ขาวเผือก    ฝ่ายการเงินและจดัหารายได ้
4. ดร.มณกาญจน์   ทองใย     ฝ่ายการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
5. นางมยรีุ    คงดว้ง    ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และตอ้นรับ 
6. นางสาวเปรมใจ   พูนพานิช    ฝ่ายการโยธาและอาคารสถานท่ี 
7. นายปรีชา    เอกอรัญพงศ ์   ฝ่ายทะเบียนประวติับุคคล 
8. นางอสมาวลัย ์ ทองใย    ฝ่ายตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
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ใบปรับปรุงข้อมูลสมาชิกชมรมศิษย์วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวดัราชบุรี 

 
  

วนัท่ี________ เดือน  _________  พ.ศ.  ________ 
(ถา้มี)   ช่ือเดิม  ________________________   นามสกุลเดิม   ______________________ 
ข้อมูลปัจจุบัน  ช่ือ  (นาย/นาง/นางสาว)  ___________________________________  

นามสกุล________________________ วนั/เดือน/ปีเกิด  ___________________อาย ุ________  ปี    
อาชีพปัจจุบนั  _____________________________ 
 

                เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 
 
 
 
  เลขหนังสือเดนิทาง  
 

ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี  ______________________  หมู่ท่ี _________________  ตรอก/ซอย   
________________หมู่บา้น/คอนโด  ________________________________________________  
ถนน  ________________________  ต  าบล/แขวง  ____________________________  อ  าเภอ/เขต  
________________________ จงัหวดั  ________________________  รหสัไปรษณีย ์ _________  
โทรศพัท ์ ______________________________  ID Line  _______________________________   
E-mail  ________________________________ Facebook ______________________________ 
ความสามารถพิเศษ  _____________________________________________________________ 
 

 

ลงช่ือ  ___________________________   ผูส้มคัร 
                                                                 (_________________________)   ตวับรรจง 

                                           ________/________/________ 
 

                                                      ลงช่ือ ________________________นายทะเบียนชมรมฯ 
                                                               (________________________ )  ตวับรรจง 

                                          ________/________/________ 


