สรุปการประชุม สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐
ณ วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์
วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
**********
รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๑
พระธรรมพุทธิวงศ์
ประธาน สธย.
๒
พระเทพกิตติโมลี
รองประธาน สธย. รูปที่ ๑
๓
พระวิมลศาสนวิเทศ
รองประธาน สธย. รูปที่ ๒
๔
พระวิเทศปุญญาภรณ์
เลขานุการ
๕
พระมหาจำเริญ เขมวีโร
ผช. เลขานุการ
๖
พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกฺกเมธี ผช. เลขานุการ
๗
พระมหาสุวรรณ ญาณธรโร ผช.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๘
พระมหาเสถียร สถิโร
ผช.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๙
พระมหาอาวิชญ์ อาวิชชฺ ญฺญู ผช.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑๐ พระมหาสุพจน์ ธีรวาโท
ผช.ฝ่ายเหรัญญิก

วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์
วัดศรีนครินทรวราราม
วัดไทยนอร์เวย์
วัดพุทธาราม สวีเดน
วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม
วัดธัมมปทีป เบลเยี่ยม
วัดพุทธบูชา ฝรั่งเศส
วัดไทยนอร์เวย์ บาเก้นส์
วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม
วัดศรีนครินทรวราราม

รายนามคณะกรรมการผู้ลาประชุม
๑
พระโพธิคุณวิเทศ
๒
พระครูกิตติธรรมวิเทศ
๓
พระมหาทองนาค นาควโร
๔
พระบัณฑิต ญาณธีโร
๕
พระมหาวิทยา อภิชชฺ โว

วัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
วัดศรีนครินทรวราราม
วัดธัมมวิหาร ฮันโนเวอร์
วัดธรรมมังคลาราม สวีเดน
วัดพุทธธรรม ออสเตรีย

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเหรัญญิก
ผช. เลขานุการ
ผช.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผช. เลขานุการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑
พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ วิ. ที่ปรึกษา ส.ธ.ย.
๒
พระครูเมธีชยาภิวัฒน์
ผู้ประสานงานในไทย
๓
พระครูสุตพุทธิรัตน์
๔
พระมหาประสงค์ ณฏฺฐปญฺโญ
๕
พระมหาสังวรญ์ สํวรญาโณ ผูแ้ ทน พระโพธิคุณวิเทศ
๖
พระศุภชัย สีลสํวโร
๗
พระมหาสถิตพนธ์ สุทฺธญาโณ
๘
พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส

วัดพุทธบูชา ฝรั่งเศส
วัดจอมสุดาราม กรุงเทพฯ
วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์
วัดธรรมปทีป สก๊อตแลนด์
วัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์
วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์
วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์

********
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑ ประธานกล่าวเปิด
๑.๒ คณะกรรมการแนะนำตัว
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
วาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารที่เสนอ
ที่ประชุมมีมติ รับทราบตามเอกสารที่เสนอ
วาระที่ ๓

สรุปการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
ที่ประชุมพิจารณาตามหนังสือทีก่ องงานเลขานุการชุดเก่าได้จัดทำ มีมติควรให้ปรับแก้
ไขในด้านการทำ Artworks ส่วนด้วนเนื้อหาให้ปรับแก้ตามที่ประชุมเห็นสมควรโดยให้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์รับผิดชอบให้เสร็จภายใน ๑ อาทิตย์ และเสนอให้ทุกรูปรับทราบ

ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
วาระที่ ๔

ชี้แจงการทำงานในแต่ละแผนก ฝ่ายเลขานุการ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,
ฝ่ายเหรัญญิก
มีมติรับทราบในฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระบบที่เคยปฏิบัติ , มอบหมายให้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ดูแลเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก การจัดทำข้อมูลผู้ที่จ่ายค่าสมาชิก
การจัดทำ VDO เพื่อนำเสนอประวัติ ส.ธ.ย. ในภาพรวม และ การจัดการประชุม
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม และ ฝ่ายเหรัญญิก พระมหาสุพจน์ ชี้แจงเรื่องการเงิน รายรับ
รายจ่ายให้ทราบ
ที่ประชุมมีมติ มีมติรับทราบ
วาระที่ ๕

การแบ่งเขตการปฏิบัติงานของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
- ที่ประชุมได้รับหลักการและให้เลขานุการได้จัดทำแผนในโอกาสต่อไป
- พระวิมลศาสนวิเทศ เสนอว่า ส.ธ.ย. ควรมีที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง พร้อมทั้ง
อุปกรณ์สำนักงานเพื่อไม่ให้รบกวนเจ้าภาพ และ ควรจัดทำสรุปการประชุมสมัย
สามัญครั้งที่ผ่านมาให้เร็วที่สุด
- พระวิเทศปุญญาภรณ์ เสนอว่า ควรให้ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา และ เครื่องฉาย ให้
เป็นของ ส.ธ.ย.
ที่ประชุมมีมติ มีมติรับทราบ
วาระที่ ๖

พิจารณาสมาชิกสมัยสามัญ และ วิสามัญประจำปี
ไม่มีการเสนอพิจารณา
- พระมหาเสถียร สถิโร ได้เสนอว่า ทำไมสมาชิกของ ส.ธ.ย. น้อยเกินกว่าที่ควรจะมี
- พระครูวินัยธรสมศักดิ์ ชี้แจงว่า การทำงานของส.ธ.ย. ต้องมีทั้งพระเดชและ
พระคุณ เช่น การขอสมณศักดิ์ การสนับสนุนในด้านต่างๆ เป็นต้น
- พระมหาจำเริญ เสนอว่า อาจจะเป็นที่ระบบการรับสมาชิกของเราหรือไม่ที่ทำให้
การสมัครสมาชิกนั่นยุ่งยากจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีมติ มีมติรับทราบ

วาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ
- การจัดงานถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แต่ล่ะวัดได้จัด
งานอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติตามมติมหาเถรสมาคมและประสานงานกับ
ทางสถานเอกอัครราชทูตในแต่ละพืน้ ที่
- การจัดประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ณ วัดพุทธาราม เมืองบูเด้น
ประเทศสวีเดน ในเขตการดูแลที่ ๓
ที่ประชุมมีมติ มีมติรับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม
พระมหาสุวรรณ ญาณธโร
พระมหาอาวิชญ์ อาวิชชฺ ญฺญู

