
 
                     
                                               
 
 

ระเบียบมหาเถรสมาคม 
วาดวยสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-------------------------------------------------- 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ  
พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถร
สมาคมวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
  
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘” 
   ขอ ๒ ระเบียบนี้  ใหบังคับใช ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ 
คณะสงฆเปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “การปฏิบัติธรรม” หมายความวา การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและ/หรือ

วิปสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร 
  “สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด” หมายความวา วัดที่มีความพรอม

เหมาะแกการปฏิบัติธรรม โดยไดรับการจัดต้ังข้ึนตามระเบียบนี ้
  “เจาสํานัก” หมายความวา เจาอาวาสวัดซึ่งเปนที่ต้ังสํานักปฏิบัติธรรม  
  “พระวิปสสนาจารย” หมายความวา พระภิกษุที่สอนการปฏิบั ติ 

สมถกัมมัฏฐานและ/หรือวิปสสนากัมมัฏฐาน หรือพระภิกษุที่ผานการอบรมหลักสูตร 
พระวิปสสนาจารยจากสํานักปฏิบั ติธรรมประจําจังหวัดและ/หรือองคกรคณะสงฆ  
ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติหรือหนวยงานอ่ืนจัดสรรงบประมาณถวายเพ่ือการ
อบรม หรือหลักสูตรกัมมัฏฐานของมหาวิทยาลัยสงฆ 
    “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินงานสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด   
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   ขอ ๕ ในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดแตละฝาย ประกอบดวย  
      (๑)  เจาคณะใหญเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนั้น  เปนประธาน 
ที่ปรึกษา  
    (๒)  เจาคณะภาค และรองเจาคณะภาคเขตปกครองคณะสงฆจังหวัด
นั้น เปนที่ปรึกษา  
    (๓)  เจาคณะจังหวัด เปนประธานกรรมการ   
   (๔)  รองเจาคณะจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ 
    (๕)  เจาคณะอําเภอ และ/หรือผูทรงคุณวุฒิไมเกิน ๗ รูป/คน  
เปนกรรมการ 
    (๖) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เปนกรรมการและ
เลขานุการ  
   กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) เปนโดยตําแหนง และกรรมการ 
ตาม (๕) แตงต้ังโดยเจาคณะจังหวัด มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป 

   ขอ ๖ การพนจากตําแหนงของกรรมการ 
   (๑)  มรณภาพ หรือตาย 
    (๒)  ลาสิกขา หรือลาออก 
    (๓)  หมดวาระการดํารงตําแหนง 
    (๔)  ผูมีอํานาจแตงต้ังมีคําสั่งใหออก 

  กรณีกรรมการพนจากตําแหนง ใหเจาคณะจังหวัดแตงต้ังกรรมการแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนง ใหอยูในตําแหนงตามวาระที่เหลือ กรรมการตามขอ ๕ (๕)  
อาจไดรับการแตงต้ังอีกได 

   ขอ ๗ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
    (๑)  ใหความเห็นชอบการเสนอขอจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด 
   (๒)  กํากับดูแล และสนับสนุนสงเสริมใหสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดไดดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ตามนโยบายของมหาเถรสมาคมและระเบียบนี้ 
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   (๓)  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแกเจาสํานักปฏิบัติธรรม 
    (๔)  สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาพระวิปสสนาจารยในจังหวัดใหมี
ศักยภาพในการสอนการปฏิบัติธรรม 
   (๕)  รายงานการยุบเลิกสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ที่ขาดคุณสมบัติ
ตามขอ ๑๒ 

   (๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

   ขอ ๘ หลักเกณฑในการพิจารณาคุณสมบัติการเสนอขอจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด มีดังนี ้
 (๑)  เปนวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  (๒)  มีความพรอมดานอาคารสถานที่ที่เหมาะแกการปฏิบัติธรรม 
  (๓)  มีจํานวนพระวิปสสนาจารยสอนประจําที่เพียงพอ 

  (๔)  มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมแกผูเขาปฏิบัติ 
  (๕)  มีการดําเนินการปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่องตลอดป อยางนอย

เดือนละ ๒ ครั้ง 

    ขอ ๙ การจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดใหเจาคณะจังหวัดเสนอเรื่อง
ผานความเห็นชอบของเจาคณะพระสังฆาธิการเจาสังกัดตามลําดับ ตามแบบการขอจัดต้ัง
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด (แบบ สธจ. ๑ และ สธจ. ๒) แนบทายระเบียบนี้ และตอง
แนบมติที่ประชุมของคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

  ขอ ๑๐ เ ม่ือมหาเถรสมาคมมีมติอนุ มั ติ ให จัด ต้ังแลว  ใหสํ านักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติข้ึนทะเบียนเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด และพัฒนา
สงเสริมสนับสนุนใหมีคุณภาพ และจัดสรรงบประมาณอุปถัมภตามเกณฑมาตรฐาน 

    ขอ ๑๑ ในจังหวัดเดียวกัน ถามีสํานักปฏิบัติธรรมที่ไดรับการจัดต้ังมากกวา  
๑ แหง  ใหจัดต้ังเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด...แหงที่ ๑,๒,๓,... ตามลําดับการจัดต้ัง 
จําแนกตามสังกัดคณะสงฆ และใหสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานประจําป เสนอคณะกรรมการ ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานัก
ปฏิบัติธรรม (แบบ สธจ. ๓) แนบทายระเบียบนี้  
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  ขอ ๑๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด อาจยุบเลิก ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) ไมมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม 
(๒) ขาดวิปสสนาจารยสอนประจํา 

  (๓)  แนวทางการปฏิบัติธรรมไมเปนไปตามหลักมหาสติปฏฐานสูตร 
   (๔)  ไมมีการดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมตามกําหนดและ/

หรือไมมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ  

  เ ม่ือเหตุตามขอนี้  ปรากฏแกสํานักปฏิบั ติธรรมประจําจังหวัดแหงใด 
ใหคณะกรรมการดําเนนิการตรวจสอบขอเท็จจริง แลวใหเจาคณะจังหวัดรายงานตามลําดับ
จนถึงมหาเถรสมาคมเพ่ือมีมติอนุมัติใหยุบเลิก กรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการอาจสั่งให
สํานักปฏิบัติธรรมแหงนั้นดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแกไขขอบกพรองกอนก็ได 
    ขอ ๑๓  สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดที่ถูกยุบเลิกแลว วัสดุ ครุภัณฑตางๆ 
ที่ไดมาจากการจัดสรรหรืองบประมาณอุดหนุน ใหตกเปนสมบัติของวัดซึ่งเปนที่ต้ังสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด    
   ขอ ๑๔  ใหสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดและเจาสํานักปฏิบัติธรรม  
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓  
คงเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดและเจาสํานักปฏิบัติธรรมตามระเบียบนี้ 
   ขอ ๑๕  ใหผู อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรักษาการ 
ใหเปนไปตามระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันที่       เดือนตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

  (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย) 
  ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

          ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 

รางระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

หลักการ 
  ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

เหตุผล 
  เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑและกระบวนการเสนอขอจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัดใหรัดกุมชัดเจน อันจะสงผลใหสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมีคุณภาพและ
มาตรฐานอยางเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ  สธจ.  ๑ 

 

แบบคาํขอจัดตัง้ 
สํานักปฏิบตัิธรรมประจําจงัหวัด 

____________ 
 

วันที…่…….เดือน…………….พ.ศ.  ๒๕……… 
 

เรื่อง  ขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 

เรียน  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย   เอกสารขอมูล พรอมภาพประกอบ  จํานวน ๑ เลม 
กระผม  พระ………………………..………….…......ฉายา….....….……………………………………………..….. 

อาย…ุ………................พรรษา.......…………วิทยฐานะ..........…….......................................................……….…..... 
ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………………...................วัด.................................................................................. 
ตําบล…………………............อําเภอ….....……………..จังหวดั….........….........………................................................ 
ตําแหนงทางการปกครองสงฆ (ถามี)................................................................................................................ 
มีความประสงคขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด………...............แหงที…่...……………..………………..… 
ตั้งอยูที่วดั..….……………...........................ตําบล.........................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย............................................................................................. 
โทร.....................................................โทรสาร.................................................................................................. 
E – mail/website………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สังกัด  (   )  มหานิกาย  (   ) ธรรมยุต 

วัดมีความพรอมท่ีจะดําเนินการจัดตัง้สํานักปฏิบตัิธรรม ดังนี ้

    ๑. ดานสถานท่ี 

    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... 
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         ประเภทหองน้ําในหองพัก  

เดี่ยว  จํานวน..............หอง ขนาด...................... 
 รวม   จํานวน..............หอง ขนาด...................... 
 รวมชาย  จํานวน..............หอง ขนาด...................... 
 รวมหญิง  จํานวน..............หอง ขนาด...................... 

 

    ๑.๓. สวนของหองปฏิบัติธรรม (โปรดกรอกรายละเอียด) 
          ขนาด.......................ตรม. จํานวนคนทีร่องรับได........................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 
อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

 

๒.  ดานวปิสสนาจารย   
     มีพระวิปสสนาจารย....................รูป  ดังนี ้
     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  .... 



                                                - ๓ - 
 

     ๒.๓.  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. หลักสตูรการอบรม ๔ วนั  ๓ คนื 
  ค. หลักสตูรการอบรม ๗ วนั  ๖ คนื 
  ง. หลกัสตูรการอบรม อ่ืนๆ ......................................... 
       ๓.๒  มีแนวการสอน/ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ดังนี ้
             (ใสเครื่องหมาย √และกรอกรายละเอียดหนาขอความ) 

......  แบบบริกรรม  พุท – โธ   
       แบบบริกรรม  ยุบหนอ – พองหนอ 
       แบบบริกรรม  สัมมา – อรหัง 
       แบบอานาปานสติ  (กําหนดลมหายใจ) 
       แบบกําหนดพิจารณารูป – นาม 
       แบบอ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................................ 

 

๔.  วัดแหงนี้ มีจํานวนพทุธศาสนิชนเขารวมกิจกรรมในปที่ผานมา จํานวน.............................................คน 
๕.  วัตถุประสงค/ขอคิดเห็นในการเสนอขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรม  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
พรอมนี้ ไดแนบหลักฐาน ตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติการเสนอขอจัดตั้ง ตามขอ ๘ แหงระเบียบ 
มหาเถรสมาคม วาดวยการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มาดวยแลว 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
       กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง 
 
                  (ลงนาม)...................................................................... 
                                                            (...........................................................................) 

                                               เจาอาวาสวัด................................................................... 
/ความเห็นของเจาคณะ 



                                               - ๔ - 

 

ความเห็นของเจาคณะตําบล........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 

                        (ลงนาม)…………………………..…………………......... 

                                                    (............................................................) 

                        เจาคณะตําบล……………………………………….......... 
 

ความเห็นของเจาคณะอําเภอ........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 

                        (ลงนาม)…………………………..…………………......... 

                                                    (............................................................) 

                        เจาคณะอําเภอ……………………………………….......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  สธจ. ๒ 

แบบรายงานการขอจัดตั้ง 

สํานักปฏิบตัิธรรมประจําจงัหวัด 
.......................................... 

วันที…่…..….เดือน………..…….พ.ศ.  ๒๕..……… 
เรื่อง   ขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 

เจริญพร  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. แบบคําขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด (แบบ สธจ.๑) 
     ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 

อาตมภาพ    พระ......................................................................ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ขอเสนอแบบรายงานการขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรม 
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 

 

 

แบบรายงานผลการดําเนินงานสํานกัปฏบิตัิธรรมประจําจังหวัด  
ประจําป พ.ศ. ............................ 

****************** 
๑. ช่ือสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวดั...........................แหงท่ี..............  วัด........................................... 
   ตําบล..........................................อําเภอ.............................................จังหวัด...............................................   
   รหัสไปรษณีย................................................................................................................................................ 
   โทร............................................................. โทรสาร.................................................................................... 
   E – mail/website  ...................................................................................................................................   
   ไดรับการจัดตั้งเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่....................................  
   เม่ือวันที่.............  เดือน..................... พ.ศ.................      สังกัด  (   ) มหานิกาย   (   ) ธรรมยุต              
   นามเจาสํานัก................................................ นามเดิม..................................ฉายา...................................... 
   อายุ..................พรรษา.................  วิทยฐานะ.............................................................................................. 
   ตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ  (ถามี).................................................................................................. 
 
๒.  สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงนี้ มีความพรอมดานอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม  
    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...................... 

 

 



- ๒ - 

    ๒.๓. สวนของหองปฏิบัติธรรม (โปรดกรอกรายละเอียด) 
          ขนาด.......................ตรม. จํานวนคนทีร่องรับได........................คน 
          หองน้ําจํานวน...........หอง        รวม         แยกชาย หญงิ 
          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 
อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

 
๓.  สํานกัปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงนี้  
     มีพระวิปสสนาจารย....................รูป  ดังนี ้
     ๑   ชื่อ  ..........................................ฉายา..................................อายุ.......................พรรษา...................... 
  วิทยฐานะ........................ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ป พ.ศ........................ 
     ๒.  ชื่อ  ..........................................ฉายา..................................อาย.ุ......................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........................ 



- ๓ - 
 

 ๔.  สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงนี้ มหีลักสูตรการปฏิบัติธรรม ดงันี ้
       ๔.๑  มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรม 
  ก. หลักสูตรการอบรม ๓ วัน  ๒ คืน 
 ข. หลักสตูรการอบรม ๔ วนั  ๓ คนื 
  ค. หลักสตูรการอบรม ๗ วนั  ๖ คนื 
  ง. หลักสตูรการอบรม อ่ืนๆ ......................................... 
       ๔.๒  มีแนวการสอน/ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ดังนี ้
             (ใสเครื่องหมาย √และกรอกรายละเอียดหนาขอความ) 

......  แบบบริกรรม  พุท – โธ   
       แบบบริกรรม  ยุบหนอ – พองหนอ 
       แบบบริกรรม  สัมมา – อรหัง 
       แบบอานาปานสติ  (กําหนดลมหายใจ) 
       แบบกําหนดพิจารณารูป – นาม 
       แบบอ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................................ 

 

๕.  สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงนี้ มจีํานวนพุทธศาสนิชนเขารวมกิจกรรม 

  - สรุปจํานวนพทุธศาสนิกชนผูมาปฏิบัติธรรม 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 บัญชีรายช่ือผูรวมกิจกรรม  ตารางสรุป  สําเนาลายเซ็นของผูรวมกิจกรรม) 
 

๖. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๗. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      (ลงชื่อ)......................................................................เจาสํานักปฏิบัติธรรม 

                                                (...........................................................................) 
                             ตําแหนง....................................................................ผูรายงาน 


