ระเบียบมหาเถรสมาคม
วาดวยสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------------------------------อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แหง พระราชบั ญญั ติค ณะสงฆ
พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถร
สมาคมวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข อ ๒ ระเบี ย บนี้ ให บั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในแถลงการณ
คณะสงฆเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การปฏิบัติธรรม” หมายความวา การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและ/หรือ
วิปสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร
“สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด” หมายความวา วัดที่มีความพรอม
เหมาะแกการปฏิบัติธรรม โดยไดรับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบนี้
“เจาสํานัก” หมายความวา เจาอาวาสวัดซึ่งเปนที่ตั้งสํานักปฏิบัติธรรม
“พระวิ ป ส สนาจารย ” หมายความว า พระภิ ก ษุ ที่ ส อนการปฏิ บั ติ
สมถกั ม มั ฏ ฐานและ/หรื อ วิ ป ส สนากั ม มั ฏ ฐาน หรื อ พระภิ ก ษุ ที่ ผ า นการอบรมหลั ก สู ต ร
พระวิ ป ส สนาจารย จ ากสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจํ า จั ง หวั ด และ/หรื อ องค ก รคณะสงฆ
ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือหนวยงานอื่นจัดสรรงบประมาณถวายเพื่อการ
อบรม หรือหลักสูตรกัมมัฏฐานของมหาวิทยาลัยสงฆ
“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการดํ า เนิน งานสํ า นั ก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด

-๒ขอ ๕ ในแตละจังหวัดใหมคี ณะกรรมการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดแตละฝาย ประกอบดวย
(๑) เจ า คณะใหญเ ขตปกครองคณะสงฆ จั ง หวัดนั้ น เป น ประธาน
ที่ปรึกษา
(๒) เจาคณะภาค และรองเจาคณะภาคเขตปกครองคณะสงฆจังหวัด
นั้น เปนที่ปรึกษา
(๓) เจาคณะจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๔) รองเจาคณะจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ
(๕) เจ า คณะอํ า เภอ และ/หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ม เ กิ น ๗ รู ป /คน
เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เปนกรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) เปนโดยตําแหนง และกรรมการ
ตาม (๕) แตงตั้งโดยเจาคณะจังหวัด มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป
ขอ ๖ การพนจากตําแหนงของกรรมการ
(๑) มรณภาพ หรือตาย
(๒) ลาสิกขา หรือลาออก
(๓) หมดวาระการดํารงตําแหนง
(๔) ผูมีอํานาจแตงตั้งมีคําสั่งใหออก
กรณี ก รรมการพ น จากตํ า แหน ง ให เ จ า คณะจั ง หวั ดแต ง ตั้ ง กรรมการแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนง ใหอยูในตําแหนงตามวาระที่เหลือ กรรมการตามขอ ๕ (๕)
อาจไดรับการแตงตั้งอีกได
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ให ค วามเห็ น ชอบการเสนอขอจั ดตั้ง สํ านั ก ปฏิ บั ติธ รรมประจํ า
จังหวัด
(๒) กํ ากับ ดูแ ล และสนับ สนุน สงเสริม ให สํานั กปฏิ บัติ ธรรมประจํ า
จังหวัดไดดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ตามนโยบายของมหาเถรสมาคมและระเบียบนี้

-๓(๓) ให คํ า ปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานสํ า นั ก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแกเจาสํานักปฏิบัติธรรม
(๔) สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาพระวิปสสนาจารย ในจังหวัดใหมี
ศักยภาพในการสอนการปฏิบัติธรรม
(๕) รายงานการยุบเลิกสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ที่ขาดคุณสมบัติ
ตามขอ ๑๒
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ขอ ๘ หลักเกณฑในการพิจารณาคุณสมบัตกิ ารเสนอขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด มีดังนี้
(๑) เปนวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) มี ค วามพร อ มด า นอาคารสถานที่ ที่ เ หมาะแก ก ารปฏิ บั ติ ธ รรม
(๓) มีจํานวนพระวิปสสนาจารยสอนประจําที่เพียงพอ
(๔) มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแกผูเขาปฏิบัติ
(๕) มี ก ารดํา เนิ น การปฏิบั ติ ธรรมอย า งต อเนื่อ งตลอดป อยา งน อ ย
เดือนละ ๒ ครั้ง
ขอ ๙ การจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดใหเจาคณะจังหวัดเสนอเรื่อง
ผานความเห็นชอบของเจาคณะพระสังฆาธิการเจาสังกัดตามลําดับ ตามแบบการขอจัดตั้ง
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด (แบบ สธจ. ๑ และ สธจ. ๒) แนบทายระเบียบนี้ และตอง
แนบมติที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ข อ ๑๐ เมื่ อ มหาเถรสมาคมมี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง แล ว ให สํ า นั ก งาน
พระพุท ธศาสนาแหง ชาติ ขึ้ น ทะเบีย นเป น สํา นั กปฏิ บัติ ธ รรมประจํ าจั ง หวั ด และพั ฒ นา
สงเสริมสนับสนุนใหมีคุณภาพ และจัดสรรงบประมาณอุปถัมภตามเกณฑมาตรฐาน
ขอ ๑๑ ในจังหวัดเดียวกัน ถามีสํานักปฏิบัติธรรมที่ไดรับการจัดตั้งมากกวา
๑ แหง ใหจัดตั้งเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด...แหงที่ ๑,๒,๓,... ตามลําดับการจัดตั้ง
จํ า แนกตามสั ง กั ด คณะสงฆ และให สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจํ า จั ง หวั ด จั ดทํ า รายงานผล
การดําเนินงานประจําป เสนอคณะกรรมการ ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานัก
ปฏิบัติธรรม (แบบ สธจ. ๓) แนบทายระเบียบนี้

-๔ขอ ๑๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด อาจยุบเลิก ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมมกี ารปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม
(๒) ขาดวิปสสนาจารยสอนประจํา
(๓) แนวทางการปฏิบัติธรรมไมเปนไปตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร
(๔) ไมมีการดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมตามกําหนดและ/
หรือไมมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
เมื่ อ เหตุ ต ามข อ นี้ ปรากฏแก สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจํ า จั ง หวั ด แห ง ใด
ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง แลวใหเจาคณะจังหวัดรายงานตามลําดับ
จนถึงมหาเถรสมาคมเพื่อมีมติอนุมัติใหยุบเลิก กรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการอาจสั่งให
สํานักปฏิบัติธรรมแหงนั้นดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแกไขขอบกพรองกอนก็ได
ขอ ๑๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดที่ถูกยุบเลิกแลว วัสดุ ครุภัณฑตางๆ
ที่ไดมาจากการจัดสรรหรืองบประมาณอุดหนุน ให ตกเปนสมบัติของวัดซึ่งเปนที่ตั้งสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ข อ ๑๔ ให สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจํ า จั ง หวั ด และเจ า สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดตัง้ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓
คงเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดและเจาสํานักปฏิบัติธรรมตามระเบียบนี้
ข อ ๑๕ ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ รั ก ษาการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย)
ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
รางระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักการ
ยกเลิกระเบี ยบมหาเถรสมาคม วาด วยการจัดตั้ ง สํานักปฏิบัติ ธรรมประจํ า
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓
เหตุผล
เพื่อปรับปรุง หลักเกณฑแ ละกระบวนการเสนอขอจัดตั้ง สํานั กปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัดใหรัดกุมชัดเจน อันจะสงผลใหสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมีคุณภาพและ
มาตรฐานอยางเดียวกัน

แบบ สธจ. ๑
แบบคําขอจัดตัง้
สํานักปฏิบตั ิธรรมประจําจังหวัด
____________
วันที…่ …….เดือน…………….พ.ศ. ๒๕………
เรื่อง ขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารขอมูล พรอมภาพประกอบ
จํานวน ๑ เลม
กระผม พระ………………………..………….…......ฉายา….....….……………………………………………..…..
อายุ…………................พรรษา.......…………วิทยฐานะ..........…….......................................................……….….....
ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………………...................วัด..................................................................................
ตําบล…………………............อําเภอ….....……………..จังหวัด….........….........………................................................
ตําแหนงทางการปกครองสงฆ (ถามี)................................................................................................................
มีความประสงคขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด………...............แหงที…่ ...……………..………………..…
ตั้งอยูที่วดั ..….……………...........................ตําบล.........................................อําเภอ............................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย. ............................................................................................
โทร.....................................................โทรสาร..................................................................................................
E – mail/website…………………………………………………………………………………………………………………………..
สังกัด ( ) มหานิกาย ( ) ธรรมยุต
วัดมีความพรอมทีจ่ ะดําเนินการจัดตัง้ สํานักปฏิบตั ิธรรม ดังนี้
๑. ดานสถานที่
๑.๑ สภาพความพรอมดานอาคารสถานที่
ขนาดพื้นที.่ .................ไร..............งาน................ตารางวา
๑.๒. สวนของหองพัก (โปรดใสเครื่องหมาย √และกรอกรายละเอียดหนาขอความ)
จํานวนคนที่รองรับได........................คน
ประเภทหองพัก
เดี่ยว
จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวม
จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวมชาย จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวมหญิง จํานวน..............หอง ขนาด......................
/ประเภทหองน้ํา...

-๒ประเภทหองน้ําในหองพัก
เดี่ยว
จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวม
จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวมชาย จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวมหญิง จํานวน..............หอง ขนาด......................
๑.๓. สวนของหองปฏิบัติธรรม (โปรดกรอกรายละเอียด)
ขนาด.......................ตรม. จํานวนคนทีร่ องรับได........................คน
หองน้ําจํานวน...........หอง ....... รวม...........แยกชาย หญิง
ทางเดินคนพิการ ( ) มี ( ) ไมมี
อุปกรณที่เตรียมไวในหองปฏิบัติธรรม
(๑.)................................................................. (๒.).................................................................
(๓.)................................................................. (๔.)..................................................................
(๕.)................................................................. (๖.).................................................................
๑.๔. สวนตอนรับ (โปรดใสเครื่องหมาย √หนาขอความ)
มีหองโถงตอนรับ
มีสวนหองสมุด
มีหองน้ําสาธารณะ
๑.๕. สภาพแวดลอมทั่วไป (โปรดใสเครื่องหมาย √และกรอกรายละเอียดหนาขอความ)
ปายบอกทาง ปายรายชื่อวัด/สํานักปฏิบัติธรรม
ไฟสองสวาง
ที่จอดรถจํานวน.................คัน ขนาดพื้นที่จอดรถ.............ไร............งาน...........ตารางวา
ทางสัญจรสําหรับคนพิการ
๑.๖. ดานความปลอดภัย (โปรดใสเครื่องหมาย √ หนาขอความ)
อุปกรณดับเพลิง..........แผนผังการหนีไฟ..........แหลงน้ําสํารอง
แหลงไฟสํารอง..........ยาสามัญประจําบาน ชุดปฐมพยาบาล
อื่นๆ (ระบุ).........................
๒. ดานวิปสสนาจารย
มีพระวิปสสนาจารย....................รูป ดังนี้
๒.๑ ชื่อ ..........................................ฉายา..................................อายุ.....................พรรษา......................
วิทยฐานะ........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ป พ.ศ........................
๒.๒. ชื่อ ..........................................ฉายา..................................อายุ....................พรรษา......................
วิทยฐานะ..........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ป พ.ศ......................
/๒.๓. ชื่อ ....

-๓๒.๓. ชื่อ ............................................ฉายา.................................อายุ...................พรรษา......................
วิทยฐานะ..........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ป พ.ศ......................
๒.๔. ชื่อ ............................................ฉายา.................................อายุ...................พรรษา......................
วิทยฐานะ..........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ปพ.ศ........................
๒.๕. ชื่อ ............................................ฉายา.................................อายุ...................พรรษา......................
วิทยฐานะ..........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ปพ.ศ........................
๓. ดานหลักสูตร
๓.๑ มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม
ก. หลักสูตรการอบรม ๓ วัน ๒ คืน
ข. หลักสูตรการอบรม ๔ วัน ๓ คืน
ค. หลักสูตรการอบรม ๗ วัน ๖ คืน
ง. หลักสูตรการอบรม อื่นๆ .........................................
๓.๒ มีแนวการสอน/ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ดังนี้
(ใสเครื่องหมาย √และกรอกรายละเอียดหนาขอความ)
...... แบบบริกรรม พุท – โธ
แบบบริกรรม ยุบหนอ – พองหนอ
แบบบริกรรม สัมมา – อรหัง
แบบอานาปานสติ (กําหนดลมหายใจ)
แบบกําหนดพิจารณารูป – นาม
แบบอื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................................
๔. วัดแหงนี้ มีจํานวนพุทธศาสนิชนเขารวมกิจกรรมในปที่ผานมา จํานวน.............................................คน
๕. วัตถุประสงค/ขอคิดเห็นในการเสนอขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
พรอมนี้ ไดแนบหลักฐาน ตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติการเสนอขอจัดตั้ง ตามขอ ๘ แหงระเบียบ
มหาเถรสมาคม วาดวยการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง
(ลงนาม)......................................................................
(...........................................................................)
เจาอาวาสวัด...................................................................
/ความเห็นของเจาคณะ

-๔ความเห็นของเจาคณะตําบล........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงนาม)…………………………..………………….........
(............................................................)
เจาคณะตําบล………………………………………..........
ความเห็นของเจาคณะอําเภอ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงนาม)…………………………..………………….........
(............................................................)
เจาคณะอําเภอ………………………………………..........

แบบ สธจ. ๒
แบบรายงานการขอจัดตั้ง
สํานักปฏิบตั ิธรรมประจําจังหวัด
..........................................
วันที…่ …..….เดือน………..…….พ.ศ. ๒๕..………
เรื่อง ขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
เจริญพร ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบคําขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด (แบบ สธจ.๑)
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
อาตมภาพ พระ......................................................................ประธานคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจํ า จั ง หวั ด ขอเสนอแบบรายงานการขอจั ด ตั้ ง สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
ประจําจังหวัด......................................แหงที่...................... ตั้งอยูที่วัด.....................................................
ตําบล...................................................อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................
โดยมี พระ..................................................................ฉายา.....................................อายุ...........พรรษา............
วิทยฐานะ : .............................................ปจจุบันดํารงตําแหนง……..............................................................
วัด ...........................................................ตําบล………….....................อําเภอ…..……......................
จังหวัด…………............................เปนเจาสํานัก
จึงเจริญพรมาเพื่อนําเสนอมหาเถรสมาคมตอไป
ขอเจริญพร
(ลงนาม)……………………………………..................
(............................................................)
เจาคณะจังหวัด……………………………………..........
ประธานคณะกรรมการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
ความเห็นของเจาคณะภาค........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงนาม)…………………………..………………….........
(............................................................)
เจาคณะภาค………………………………………..........

แบบ สธจ. ๓

แบบรายงานผลการดําเนินงานสํานักปฏิบตั ิธรรมประจําจังหวัด
ประจําป พ.ศ. ............................
******************
๑. ชือ่ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด...........................แหงที่.............. วัด...........................................
ตําบล..........................................อําเภอ.............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย................................................................................................................................................
โทร............................................................. โทรสาร....................................................................................
E – mail/website ...................................................................................................................................
ไดรับการจัดตั้งเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่....................................
เมื่อวันที่............. เดือน..................... พ.ศ................. สังกัด ( ) มหานิกาย ( ) ธรรมยุต
นามเจาสํานัก................................................ นามเดิม..................................ฉายา......................................
อายุ..................พรรษา................. วิทยฐานะ..............................................................................................
ตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ (ถามี)..................................................................................................
๒. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงนี้ มีความพรอมดานอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม
ดังนี้
๒.๑ สภาพความพรอมดานอาคารสถานที่
ขนาดพื้นที.่ .................ไร..............งาน................ตารางวา
๒.๒. สวนของหองพัก (โปรดใสเครื่องหมาย √และกรอกรายละเอียดหนาขอความ)
จํานวนคนที่รองรับได........................คน
ประเภทหองพัก
เดี่ยว
จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวม
จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวมชาย จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวมหญิง จํานวน..............หอง ขนาด......................
ประเภทหองน้ําในหองพัก
เดี่ยว
จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวม
จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวมชาย จํานวน..............หอง ขนาด......................
รวมหญิง จํานวน..............หอง ขนาด......................

-๒๒.๓. สวนของหองปฏิบัติธรรม (โปรดกรอกรายละเอียด)
ขนาด.......................ตรม. จํานวนคนทีร่ องรับได........................คน
หองน้ําจํานวน...........หอง
รวม
แยกชาย หญิง
ทางเดินคนพิการ .......มี.........ไมมี
อุปกรณที่เตรียมไวในหองปฏิบัติธรรม
(๑.)................................................................. (๒.).................................................................
(๓.)................................................................. (๔.)..................................................................
(๕.)................................................................. (๖.).................................................................
๒.๔. สวนตอนรับ (โปรดใสเครื่องหมาย √หนาขอความ)
มีหองโถงตอนรับ
มีหองสมุด
มีหองน้ําสาธารณะ
๒.๕. สภาพแวดลอมทั่วไป (โปรดใสเครื่องหมาย √และกรอกรายละเอียดหนาขอความ)
ปายบอกทาง ปายรายชื่อวัด/สํานักปฏิบัติธรรม
ไฟสองสวาง
ที่จอดรถจํานวน.................คัน ขนาดพื้นที่จอดรถ.............ไร............งาน...........ตารางวา
ทางสัญจรสําหรับคนพิการ
๒.๖. ดานความปลอดภัย (โปรดใสเครื่องหมาย √หนาขอความ)
อุปกรณดับเพลิง..........แผนผังการหนีไฟ..........แหลงน้ําสํารอง
แหลงไฟสํารอง..........ยาสามัญประจําบาน ชุดปฐมพยาบาล
อื่นๆ (ระบุ).........................
๓. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงนี้
มีพระวิปสสนาจารย....................รูป ดังนี้
๑ ชื่อ ..........................................ฉายา..................................อายุ.......................พรรษา......................
วิทยฐานะ........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ป พ.ศ........................
๒. ชื่อ ..........................................ฉายา..................................อายุ.......................พรรษา......................
วิทยฐานะ..........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ป พ.ศ......................
๓. ชื่อ ............................................ฉายา.................................อายุ.......................พรรษา......................
วิทยฐานะ..........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ป พ.ศ......................
๔. ชื่อ ............................................ฉายา.................................อายุ.......................พรรษา......................
วิทยฐานะ..........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ปพ.ศ........................
๕. ชื่อ ............................................ฉายา.................................อายุ.......................พรรษา......................
วิทยฐานะ..........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ปพ.ศ........................

-๓๔. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงนี้ มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม ดังนี้
๔.๑ มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม
ก. หลักสูตรการอบรม ๓ วัน ๒ คืน
ข. หลักสูตรการอบรม ๔ วัน ๓ คืน
ค. หลักสูตรการอบรม ๗ วัน ๖ คืน
ง. หลักสูตรการอบรม อื่นๆ .........................................
๔.๒ มีแนวการสอน/ปฏิบัติกมั มัฏฐาน ดังนี้
(ใสเครื่องหมาย √และกรอกรายละเอียดหนาขอความ)
...... แบบบริกรรม พุท – โธ
แบบบริกรรม ยุบหนอ – พองหนอ
แบบบริกรรม สัมมา – อรหัง
แบบอานาปานสติ (กําหนดลมหายใจ)
แบบกําหนดพิจารณารูป – นาม
แบบอื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................................
๕. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงนี้ มีจํานวนพุทธศาสนิชนเขารวมกิจกรรม
- สรุปจํานวนพุทธศาสนิกชนผูม าปฏิบัติธรรม ในปที่ผานมา (พ.ศ.๒๕..….) จํานวน ...................คน
- จํานวนพุทธศาสนิกชนผูมาปฏิบัติธรรม ในไตรมาส ๑ จํานวน ...................คน
- จํานวนพุทธศาสนิกชนผูมาปฏิบัติธรรม ในไตรมาส ๒ จํานวน ...................คน
- จํานวนพุทธศาสนิกชนผูมาปฏิบัติธรรม ในไตรมาส ๓ จํานวน ...................คน
- จํานวนพุทธศาสนิกชนผูมาปฏิบัติธรรม ในไตรมาส ๔ จํานวน ...................คน
( โปรดแนบหลักฐาน อาทิ บัญชีรายชื่อผูรวมกิจกรรม ตารางสรุป สําเนาลายเซ็นของผูรวมกิจกรรม)
๖. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๗. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)......................................................................เจาสํานักปฏิบัติธรรม
(...........................................................................)
ตําแหนง....................................................................ผูรายงาน

