
มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้
 (๑) บำ�รุงรักษ�วัด จัดกิจก�รและศ�สนสมบัติของวัดให้เป็นไปได้ด้วยดี
	 (๒)	ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต	และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่	หรือพำ�นักอ�ศัยอยู่ใน 
	 	 วัดนั้น	 ปฏิบัติต�มพระธรรมวินัย	 กฎมห�เถรสม�คม	 ข้อบังคับ	 ระเบียบหรือ 
	 	 คำ�สั่งของมห�เถรสม�คม
	 (๓)	เป็นธุระในก�รศึกษ�อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
	 (๔)	ให้คว�มสะดวกต�มสมควรในก�รบำ�เพ็ญกุศล
มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอำานาจดังนี้
	 (๑)	ห้�มบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญ�ตของเจ้�อ�ว�สเข้�ไปอยู่อ�ศัยในวัด 
	 (๒)	สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอว�ทของเจ้�อ�ว�สออกไปเสียจ�กวัด
	 (๓)	ส่ังให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซ่ึงที่มีที่อยู่หรือพำ�นักอ�ศัยในวัด	 ทำ�ง�นภ�ยในวัด 
	 	 หรือทำ�ทัณฑ์บน	 หรือให้ขอขม�โทษ	 ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ัน 
	 	 ประพฤติผิดคำ�ส่ังเจ�้อ�ว�สซ่ึงได้สัง่โดยชอบด้วยพระธรรมวนิยั	กฎมห�เถรสม�คม 
	 	 ข้อบังคับ	ระเบียบ	หรือคำ�สั่งมห�เถรสม�คม
มาตรา ๔๕ 
	 ให้ถือว่�พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งในก�รปกครองคณะสงฆ์ 
	 และไวย�วัจกรเป็นเจ้�พนักง�นต�มคว�มในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

ให้เจ้�อ�ว�สที่ได้รับแต่งตั้งแล้วปฏิบัติต�มหน้�ที่และอำ�น�จของตน
ต�มที่ปร�กฏในพระร�ชบัญญัติคณะสงฆ์อย่�งเคร่งครัด

พระเทพมหาเจติยาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

  สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
  

เจ้าอาวาส
เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

มีหน้าที่และอำ นาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ • รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม ๒๕๖๓

• บัญชีการเปลี่ยนแปลงพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม ๒๕๖๓
• สรุปงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๖+๑)

 คณะสงฆ์ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๓



สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๓

 • รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

 • บัญชีการเปลี่ยนแปลงพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

 • สรุปงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๖+๑)

  คณะสงฆ์ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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หนังสือสารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

สารัตถะ	 :	 การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส	รองเจ้าอาวาส

	 	 และผู้ช่วยเจ้าอาวาส,	รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม,

	 	 บัญชีการเปลี่ยนแปลงพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

จัดพิมพ์โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อใช้เป็นคู่มือพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครปฐม

พิมพ์ครั้งที่	๑	 :	 วันที	่๑๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๒	 :	 วันที	่๒๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๓	 :	 วันที	่๑๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๔	 :	 วันที	่๑๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๗	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๕	 :	 วันที	่๑๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘ จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๖	 :	 วันที	่๒๙	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙ จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๗	 :	 วันที	่๑๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐ จ�านวน	 ๑,๕๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๘	 :	 วันที	่๑๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๙	 :	 วันที	่๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๑๐	 :	 วันที	่๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	๑๑	 :	 วันที	่๓๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 เล่ม

จัดพิมพ์โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
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ค�าน�า

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด	 รองเจ้าคณะจังหวัด 

เจ้าคณะอ�าเภอ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอ	 เจ้าคณะต�าบล	 เลขานุการเจ้าคณะนั้นๆ	 ส�านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	 และวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม	 ได้จัดให้มีการประชุมกัน 

เป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยก�าหนดวันศุกร์ต้นเดือนเป็นวันประชุม	 ณ	 ส�านักงานเจ้าคณะ 

จังหวัดนครปฐม	 วัดพระปฐมเจดีย์	 ราชวรมหาวิหาร	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 จังหวัดนครปฐม 

ส�านักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดไร ่ขิง	 พระอารามหลวง	 อ�าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม	และหมุนเวียนไปตามอ�าเภอต่างๆ	ทั้ง	๗	อ�าเภอ	ในจังหวัดนครปฐม

การประชมุน้ันก็เพ่ือรับทราบร่วมกันถงึการท�างานของเจ้าคณะต่างๆ	เกีย่วกบัการปกครอง 

การศึกษา	 การเผยแผ่	 การสาธารณูปการ	 การศึกษาสงเคราะห์	 การสาธารณสงเคราะห ์

ที่มหาเถรสมาคมก�าหนดให้คณะสงฆ์ถือปฏิบัติ	 เพื่อความมั่นคงและความเจริญแพร่หลาย 

แห่งพระพุทธศาสนา	 ทั้งนี้ในส่วนที่ดีอยู่แล้วก็จะได้ช่วยส่งเสริมให้ก�าลังใจ	 เพื่อให้ดียิ่งขึ้นไป 

ในส่วนที่มีปัญหาและอุปสรรคก็จะได้ช่วยกันแก้ไข	และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ในการประชุมแต่ละครัง้	ฝ่ายเลขานุการได้บนัทกึการประชมุไว้ทกุครัง้	เมือ่ครบรอบปีแล้ว 

ก็ได้จัดพิมพ์รวมเล่มไว้เป็นข้อมูลหลักฐาน	 เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับคณะสงฆ์ 

และวดัวาอารามในเขตจงัหวัดนครปฐม	ในห้วงเวลานัน้ๆ	บ้าง	ทัง้จะได้เป็นเครือ่งมอืในการศกึษา

ของปัจฉิมชนตาชนต่อไป

หวังว่าพระสังฆาธิการ	 ที่ได้รับหนังสือนี้ไปคงจะใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา 

แล้วน�าส่วนดีไปใช้และน�าส่วนที่	 ขาดตกบกพร่องไปเป็นบทเรียนในการบริหารวัด	 ให้เป็นไป 

เพื่อความศรัทธาเลื่อมใสแก่เหล่าชนผู้ยังไม่ศรัทธาเลื่อมใส	 และเพื่อความศรัทธาเลื่อมใส 

ยิ่งๆ	ขึ้นไป	แก่เหล่าชนผู้ศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้ว	และหวังว่าจะเก็บรักษาไว้อย่างดี

(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์	ราชวรมหาวิหาร
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การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส	รองเจ้าอาวาส	และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่	๑๔๓/๒๕๔๖

วันศุกร์ที่	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 เปิดประชุม

	 โดย...พระธรรมโพธิมงคล	รก.เจ้าคณะภาค	๑๔	วัดนิมมานรด	ี............................................................๑

งานสาธารณูปการ

	 บรรยายโดย...พระเทพคุณาภรณ	์เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	............... ๑๒

งานเผยแผ่

	 บรรยายโดย...พระเทพศาสนาภิบาล	รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	......... ๒๓

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส	รองเจ้าอาวาส	และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่	๑๔๓/๒๕๔๖

วันศุกร์ที่	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 บรรยายโดย...พระเทพมหาเจติยาจารย	์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	.................................................... ๓๓

	 บรรยายพิเศษโดย...นายชาญนะ	เอี่ยมแสง	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	......................................... ๓๗

งานการศึกษา	และศึกษสงเคราะห์

	 บรรยายโดย...พระพรหมเวท	ีรก.เจ้าคณะภาค	๑๕	วัดพระปฐมเจดีย	์.............................................. ๔๐

รายงานการประชุม	พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด	รองเจ้าคณะจังหวัด	เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ	เจ้าคณะต�าบล	และเลขานุการ

	 ประจ�าเดือนมกราคม	........................................................................................................................ ๔๙	

	 ประจ�าเดือนกุมภาพันธ	์..................................................................................................................... ๖๕

	 ประจ�าเดือนมีนาคม	.......................................................................................................................... ๘๗

	 ประจ�าเดือนพฤษภาคม	...................................................................................................................๑๐๐

	 ประจ�าเดือนสิงหาคม	......................................................................................................................๑๑๑	

	 ประจ�าเดือนกันยายน	......................................................................................................................๑๓๐

	 ประจ�าเดือนตุลาคม	........................................................................................................................๑๔๘

	 ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	.................................................................................................................๑๖๑

สารบัญ
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รายงานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด	รองเจ้าคณะจังหวัด	เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ	เจ้าคณะต�าบล	และเลขานุการ

ตามมติมหาเถรสมาคมที่	๑๔๓/๒๕๔๖	ครั้งที่	๒

	 เดือนธันวาคม	.................................................................................................................................๑๗๘

พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ที่ด�ารงสมณศักดิ	์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ

พระราชาคณะ	พระครูสัญญาบัตร	พระครูฐานานุกรม	พระฐานานุกรม	พระมหาเปรียญ

	 ประจ�าปี	๒๕๖๓	..............................................................................................................................๑๙๗

บัญชีการเปลี่ยนแปลงพระสังฆาธิการ	ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

	 ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	.....................................................................................................................๒๑๖

สรุปงานการปกครอง	.............................................................................................................................๒๒๑

สรุปงานการศึกษา	.................................................................................................................................๒๖๙

สรุปงานการเผยแผ่	................................................................................................................................๒๙๕

สรุปงานการสาธารณูปการ	...................................................................................................................๓๑๗

สรุปงานการศึกษาสงเคราะห์	................................................................................................................๓๔๕

สรุปงานสาธารณสงเคราะห์	..................................................................................................................๓๖๗

สรุปงานพัฒนาพุทธมณฑล	...................................................................................................................๔๖๗

ท้ายเล่ม

คณะที่ปรึกษา

คณะผู้จัดท�า
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เปิดประชุม

โดย...	 พระธรรมโพธิมงคล รก.เจ้าคณะภาค	๑๔	วัดนิมมานรด ี

	 ขอโอกาสพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ	 ซ่ึงมีท่านเจ้าคุณพระเทพ	

คณุาภรณ์	รองเจ้าคณะภาค	๑๔	เป็นต้น	และขอแสดงความนบัถอืต่อเจ้าคณะพระสงัฆาธกิาร	

ระดับเจ้าคณะจังหวัด	ระดับเจ้าคณะอ�าเภอรองเจ้าคณะอ�าเภอ	เจ้าคณะต�าบล	เจ้าอาวาส	

รองเจ้าอาวาส	และผูช่้วยเจ้าอาวาสทุกๆ	รปู	ขอเจรญิพรท่านชาญนะ	เอ่ียมแสง	ผู้ว่าราชการ	

จังหวัดนครปฐม	 ท่ีได้มาร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมทุกๆ	 คร้ัง	 ผู้แทน	

ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครปฐม	และวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

	 วันนี้	 ต ้องขอแสดงความยินดี	 และอนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับเจ้าคณะ	

พระสังฆาธิการทุกระดับ	 ท่ีได้รับเกียรติบัตรแสดงถึงน�้าใจที่มีต่อประชาชนในยุควิกฤต	ิ

ที่เกิดขึ้น	 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙	 ที่ได้เห็นในยุคนี้ส่วนผมจะ	

มองอยู	่๒	ด้านด้วยกัน	คือ

	 ๑.	 ในด้านดี	

	 ๒.	 ในด้านที่ให้เกิดความเสียหาย

	 ในด้านที่ดีน้ัน	 เราได้เห็นน�้าใจ	 ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย	

ได้แสดงน�้าใจออกมา	 ในช่วงวิกฤติ	 จึงใช้ค�าว่าใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสใครที่ไม่ใช้วิกฤติ	

ให้เป็นโอกาส	คนนัน้กจ็ะเสยีโอกาส	เป็นโอกาสทีด่ทีีส่ดุ	เหมอืนกบัยคุหนึง่ถ้าเราย้อนกลบัไป	

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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เมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๔	หลายรูปหลายท่านจ�าได้ว่าเกิดอุทกภัย	 ก็ได้ใช้วิกฤตินั้นให้เป็นโอกาส	

จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์จ�านวนไม่น้อยได้ออกมาช่วยเหลือชาวบ้าน	 จากท่ีชาวบ้านได้มอง	

พระสงฆ์ว่าเป็นผู้รับ	 และผู้ท่ีไม่ประสงค์ดีต่อคณะสงฆ์ก็จะมองพระสงฆ์ว่าเป็นผู้เอาเปรียบ

สงัคม	แต่กม็จี�านวนหนึง่เท่านัน้เองทีม่องพระสงฆ์ว่าเอาเปรยีบสงัคม	เคยพดูตลอดว่านัน้คอื

งานด้านสาธารณสงเคราะห์	 โอกาสครั้งนี้ที่พระสงฆ์ได้แสดงออกเป็นโอกาสที่ดีที่สุด	

เรากลายเป็นผู้ให้	 ยามท่ีญาติโยมอยู่ดีกินดีมีความสุข	 โยมดูแลพระสงฆ์สามเณรด้วยการ	

ถวายปัจจัยส่ี	 ให้พระสงฆ์สามเณรได้อยู ่ดีกินดีพอประมาณตามอัตภาพของสมณะ	

แต่ในยามที่เกิดวิกฤติขึ้นมาพระสงฆ์ต้องปรับตัว	ที่เรียกกันว่า	New	Normal	ชีวิตวิถีใหม	่

เปลี่ยนเป็นผู้ให้	วัดนิมมานรดีได้ท�าเช่นเดียวกัน	ดีใจที่ได้ท�า	ไม่ใช่ดีใจที่เกิดโควิด	ดีใจที่เรา	

ได้ท�าให้โยมบ้าง	ท�าให้โลกได้เหน็ว่าพระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่ของญาตโิยม	วัดเป็นทีพ่ึง่ของญาตโิยม

อย่างแท้จริงในยามที่โยมตกทุกข์ได้ยากล�าบากอยู่ร้อนนอนทุกข์	 พระสงฆ์ไม่ทิ้งโยม	 ตรงนี้

จึงบอกว่าใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส	

	 ในด้านที่ให้เกิดความเสียหายนั้น	 ซึ่งเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นในสังคม	

เศรษฐกิจของประเทศชาติไม่ได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น	 แต่เสียไปทั้งโลก	 ส่งออกไม่ได้	

น�าเข้าก็ไม่ได้	 การท่องเที่ยวหยุดชะงัก	 ไปไหนไม่ได้	 ออกไปก็ต้องเข้าสถานที่กักกันไม่มี

ใครอยากไป	 เศรษฐกิจเสียหาย	 สังคมเสียหาย	 ไปทางไหนเกิดความรังเกียจ	 ปกติเราก็	

สวมหน้ากากเข้าหากนัอยูบ้่างคอืขาดความจรงิต่อกนั	ยามทีป่กตสิขุ	เราต้องมาสวมหน้ากาก

เข้าหน้ากนัอกี	บางทีจ�าไม่ได้ว่าใคร	งานทีท่�ามาต้องขอขอบคณุขอบใจเจ้าคณะพระสงัฆาธกิาร	

อีกครั้งหนึ่ง	 และให้ยึดหลักตรงนี้ว่า	 พระสงฆ์ไม่ใช่กาฝากของสังคม	 ต้องย้อนไปในสมัย

พุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสาวกไปประกาศศาสนา	 ที่ตรัสไว้ว่า	 ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย	พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปในชนบทน้อยใหญ	่เพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มาก	

อะไรที่คณะสงฆ์ท�าไปแล้วเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านก็ควรเร่งมือท�า

	 จังหวัดนครปฐมมีวัด	 ๒๐๖	 วัด	 มี	 ๗	 อ�าเภอ	 อ�าเภอเมืองนครปฐมมี	 ๘	 ต�าบล	

อ�าเภอสามพราน	 มี	 ๔	 ต�าบล	 อ�าเภอนครชัยศรี	 บางเลน	 และก�าแพงแสน	 มี	 ๗	 ต�าบล	

อ�าเภอดอนตูม	 มี	 ๓	 ต�าบล	 และอ�าเภอพุทธมณฑลมี	 ๑	 ต�าบล	 ในหนึ่งต�าบลมีวัดไม่เกิน	

๗-๘	วัด	แต่ละวัดมีโซนของตัวเองอยู	่แต่อย่างวัดไร่ขิง	ก็มีโซนที่กว้างอาจจะไปทั่วประเทศ	

มีคนมาท�าบุญมาก	 วัดเราเล็กๆ	 ท่ีอยู่ในชนบทที่ผมลงไปเยี่ยม	 ลงไปตรวจตราดูวัดต่างๆ	
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เหล่านั้นมีจ�านวนหมู่บ้านไม่มากมีประชากรในโซนของวัดนั้นบางวัด	 ๓๐๐-๔๐๐	 คนก็มี	

มอียูไ่ม่กีบ้่าน	จ�านวนคนไม่เท่าไร	น่ันเราเรยีกว่าโซนของวดันัน้	ในแต่ละวัดมโีซนของตวัเอง

อยู่มากบ้างน้อยบ้าง	ในวัดหนึ่งมีรองเจ้าอาวาสน้อยมากมีอยู่	๘	รูปเท่านั้นเอง	แต่ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสจะมีอยู	่ ๒๐๐	 กว่ารูป	 มีเจ้าอาวาสเป็นผู้น�าของชุมชนนั้นแล้วบางวัดท�าไมเป็นผู้น�า

ไม่ได้	จึงขอพูดตรงนี้เลยว่า	นั่นคือเจ้าอาวาสที่เห็นแก่ตัว	เจ้าอาวาสที่เห็นแก่ได้	เจ้าอาวาส

ขี้เหนียวเก็บอย่างเดียวไม่ได้ค�านึงถึงว่าอะไรจะเกิดประโยชน์สุขแก่ชาวบ้านและประชาชน

ในโซนของเรานั้น	วัดสามหมื่นกว่าวัดตอนนี้พระลดลงไปมากแล้ว	ปีนี้ลดลงไปเยอะทีเดียว

แล้วท�าไมเราช่วยกันดูแลประชาชนในโซนของวัดเรานั้นให้เกิดประโยชน์สุขให้มากที่สุด	

ไม่ได้หรือ	เรายึดติดแบบเก่าว่า	พระจะไปให้ไม่ได้นี่มันของวัด	มีอะไรบ้างของวัดถามจริงๆ	

ว่ามีอะไรบ้าง	 ไม่มีอะไรเลยนี่ของโยมทั้งนั้น	 เงินโยมทั้งนั้นที่สร้างกันไว้	 พระจะไปเอาเงิน	

มาจากไหน	 พอเสร็จแล้วก็ไปยึดเป็นของตัวเอง	 บางอย่างเกี่ยวข้องกับพระวินัยเราก็ม	ี

การประชุมสงฆ์บอกสงฆ์ให้รบัทราบ	แล้วท�าไมเจ้าอาวาสบางวดัเป็นผูน้�าของชมุชนนัน้ไม่ได้

เพราะไม่เสียสละ	 ไม่ใช้ศาสนสงเคราะห์น�าหน้า	 เม่ือใช้ศาสนสงเคราะห์ตรงนี้น�าหน้า	

เราใช้ค�าว่าใช้พระคุณน�าหน้าอย่าใช้พระเดชน�าหน้า	 ใช้พระคุณน�าหน้าและพระเดช	

ตามหลัง	 ที่พูดอยู่นี้ผมท�ามาแล้วและได้ผลชุมชนของวัดนิมมานรดีนั้นคนที่มาเวียนเทียน	

และมีประมาณ	 ๕,๐๐๐	 คน	 ออกมาเวียนเทียน	 ไม่มีปัญหาอะไรเลย	 เราใช้พระคุณน�า

หน้าเรามีการให้อยู่ตลอดเวลา	 เริ่มโดยไม่มีทุน	 ไม่มีก�าลัง	 ไม่มีศักยภาพ	 ท่านเชื่อไหม	

ตอนที่เริ่มแจกทาน	 เม่ือเห็นชาวบ้านเดือดร้อน	 จนมีพระด�าริของสมเด็จพระสังฆราช

ออกมาให้คณะสงฆ์นั้นได้แจกทานช่วยเหลือประชาชนยังไม่มีเงินเลยนิตยภัต	 เดือนละ	

๑๕,๐๐๐	 บาท	 เหลืออยู ่ประมาณ	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 ผมเบิกใช้หมด	 ไม่มีเงินเหลือ	

เบิกมาท�าก่อนแจกเสร็จแล้วโยมเห็นโยมมาร่วมด้วย	 เราเร่ิมกันแบบนี้	 ไม่ใช่อยู ่ๆ	

ก็ไปเรี่ยไรโยม	 ท�าให้โยมได้เห็นว่านี่คือเราเสียสละเราลงมือท�าก่อนพอเราท�าโยมนั้น	

อยากจะหาผู้น�าและผู้น�าที่ท�าจริงๆ	 ไม่ใช่อาศัยการแจกทานตรงนั้นมาเป็นเชิงพาณิชย์	

เชิงธุรกิจ	 เอาโยมมาเป็นเครื่องมือหาเงินไม่ใช่	 เราท�าเพื่อโยมทุกบาททุกสตางค์ต้องเป็น	

ของโยมที่เดือดร้อนจากโควิด	 ที่ตกงานนั้นทั้งหมด	 เราต้องเร่ิมแล้วถ้าท่านไม่เริ่ม

จะเอาบารมีมาจากไหน	 มีใครบ้างที่ เกิดมแล้วบารมีล ้นเลย	 ต ้องเ ร่ิมให ้องค ์กร	

ของพระพุทธศาสนาเป็นผู้น�าของชุมชนจริงๆ	 เป็นผู้ที่ช่วยเหลือประชาชนจริงๆ	 เราจะ	

ย้อนยุคกลับไปเมื่อ	 ๒๕๐๐	 กว่าปีที่แล้วไม่ได้	 โลกมันพัฒนาไปถึงไหน	 เพราะฉะนั้น	
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ทางราชการเองเขาจงึใช้ค�าว่า	New	Normal	ชวีติวถิใีหม่	เรากต้็องปรบัเปลีย่น	เช่นเดียวกนั	

จากผู ้ที่เคยรับเป็นผู ้ให้ผมมีคติที่ผมเขียนไว้ที่วัดว่า	 “เกิดมาให้คนอื่นอาศัย ดีกว่า 

เกิดมาแล้วต้องอาศัยคนอื่น” ต้องไปเที่ยวขอเขาเรื่อยไป	 ถ้าเขาจะให้ด้วยศรัทธา	

เกดิมาแล้วให้คนอืน่เขาอาศัยนัน้เราเป็นผูใ้ห้	เราภมิูใจทีส่ดุทีเ่กดิมานีเ้ป็นทีพ่ึง่ของคนอืน่เขา	

เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน	 เราใช้พระคุณคือศาสนสงเคราะห์แล้วโซนของวัดไหน	 ดูแลโซน	

ของตัวเองให้ดีท่ีสุด	 ท่ีวัดนิมมานรดีใช้ระบบการดูแลโดยใช้วินมอเตอร์ไซค์ช่วยไปส�ารวจ	

ว่าบ้านไหนผู้ป่วยติดเตียง	 ก็เข้าไปช่วยเหลือ	 ถ้าผมไม่ได้ลงไปเองก็ให้ลูกศิษย์ลงไป	

มอบข้าวสาร	๒	ถุง	เงิน	๒,๐๐๐	บาท	น�าไปแจกที่บ้าน	และทุกวันที่	๙	นั้น	แจกประชาชน	

๕๐๐	คน	ข้าวสาร	๑	ถุง	มีน�้ามันพืช	น�้าปลา	ปลาเค็ม	เงินอีก	๑๐๐	บาท	ต่อเดือนๆ	ละ	

แสนกว่าบาท	 ไม่มีเงินแต่ท�าได้พอท�าโยมก็ช่วย	 ถ้าโยมไม่ช่วยเราก็ด�าเนินการเอง	

เพราะเราตั้งใจที่จะช่วยเหลือญาติโยม	 ซ่ึงวัดได้ร่วมงานกับพัฒนาชุมชนในเขตภาษีเจริญ	

ในเขตบางแคให ้ เขาคัดคนที่ ได ้ เบี้ ย ยังชีพ	 ๖๐๐-๘๐๐	 บาท	 คนด ้อยโอกาส	

ลูกหลานไม่ค่อยเลี้ยงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 ให้มาลงทะเบียน	

เพราะเราจะช่วยเหลือดูแล	 จึงอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุขที่ เขาใช้ค�าว ่า “บวร”	

บ้าน	 วัด	 ราชการ	 เข้ามาเกี่ยวข้อง	 แล้วให้ไปส�ารวจ	 เสร็จแล้วเราใช้พระคุณน�าหน้า	

ไปเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราเป็นผู้ให้	 เพราะเราเป็นที่พึ่งของเขา	 เราไม่ใช	่

ผู้เบียดเบียนเขา	เราไม่ใช่กาฝากของสังคม	เราเป็นผู้ให้	

	 ฉะนัน้	ควรกลบัไปคดิใหม่	เพราะการท่ีเราออกมานัน้เราออกมาด้วยความเสยีสละ	

ทิ้งบ้านช่อง	 ห้องหอหมดทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติบรรดามีอยู่	 เราไม่เอาอะไรทั้งสิ้น	

เรามาเพื่อเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้าน	 ลองไปส�ารวจและลงไปพื้นที่ด้วยตัวเอง	

ได้ยิ่งดี	 ไปเย่ียมญาติโยมตามบ้าน	 รู้อยู่ว่าโซนเรามีกี่บ้านชื่ออะไรบ้าง	 บ้านไหนล�าบาก	

เราก็ช่วยเหลือ	 ท�าได้ไม่มากเดือนละ	 ๑๐	 ถุงก็ยังดี	 ไม่จ�าเป็นต้องแจก	 ๕๐๐	 คน	 เริ่มต้น	

เดีย๋วโยมทีเ่ขามฐีานะผูใ้หญ่ใจดทีัง้หลาย	เขาเหน็เขากจ็ะมาร่วมกบัเรา	ทีน่ีพ้ระเราในสายตา

ของชาวบ้านจะไม่ใช่กาฝากของสังคมจะเป็นผูท้ีใ่ห้เป็นผูท้ีช่่วยเหลอืสงัคม	ย่ิงจงัหวดันครปฐม

เจ้าคณะภาคเกิดในจังหวัดนครปฐม	พระเทพศาสนาภิบาล	รองเจ้าคณะจังหวัด	เกิดอ�าเภอ

บางเลนเหมือนกันมีอีกหลายรูปท่ีเป็นผู้น�า	 สิ่งที่เราจะต้องท�าในช่วงนี้	 ต้องเร่ิมจากภายใน

ของเรา	 ผมจะใช้เรื่องปกครองก่อนดูแลพระเณรของเรา	 ปีน้ีพระเณรน้อยวัดนิมมานรด	ี
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ก็เช่นเดียวกัน	 จากเคยมีพระนวกะ	 ๒๐	 กว่ารูปเหลืออยู่	 ๓	 รูป	 ยกเลิกหมด	 เจ้าอาวาส

อุทิศตนเพื่อเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขของลูกชาวบ้านเขา	 ดูแลให้เขาอยู่ในระเบียบวินัย	

ดูแลให้การศึกษาแก่เขา	 มีน้อยหากรวมตัวกันไม่ได้แต่ละวัดมีน้อยไม่อยากสอนไปรวมตัว	

ทีต่�าบลได้ไหม	ต�าบลมน้ีอยไปรวมตวัท่ีอ�าเภอได้ไหม	จดัเป็นกลุม่เป็นก้อนอย่าให้เสยีประโยชน์	

อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ	 น้อยๆ	 เหล่านั้นว่ามีน้อย	 ปล่อยไป	 แม้แต่ไม่กี่รูปท่านยังท�าให้มันมี

คุณภาพไม่ได้	แล้วถ้ามันเยอะๆ	ท่านจะท�าให้มีคุณภาพได้อย่างไร	แค่ไม่กี่รูปท่านยังปั้นให้

เป็นเพชรเม็ดงามของพระพุทธศาสนาไม่ได้	 แล้วถ้ามันเยอะๆ	 ก็อ้างว่าเยอะ	 ดูแลไม่ทั่วถึง	

อ้างไปอีกว่ามีน้อยพูดไปก็เสียเวลาแล้วท่านจะเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์	 ท�าจ�านวนน้อยๆ	

ให้มันเกิดคุณภาพ	 ท�าอย่างไรขึ้นอยู่กับจิตส�านึกของเจ้าอาวาสแต่ละรูป	 เริ่มภายใน	

ตรงนี้ขึ้นมาก่อน	เดี๋ยวงาน	๕	ส.	แต่ผมจะให้สัก	๖	ส.	เป็น	๖	ส.	เพราะตอนนี้ไม่ใช่	๕	แล้ว	

แล้วพวกเราจะหนักใจว่าเดียวงานนั้นเข้ามา	 งานนี้เข้ามาสารพัด	 แผนปฏิรูปกิจการ	

พระพุทธศาสนาด้วยวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	ด้วย	๕	ส.	ด้วย	ศีล	๕	ด้วย	ก็เข้ามา

	 แต่จริงๆ	 ไม่มีอะไรเลยอยู่ท่ีงาน	๖	 ด้านนั้นทั้งหมดตั้งแต่งานปกครอง	 งานศึกษา	

งานเผยแผ่	 งานสาธารณูปการ	 งานศึกษาสงเคราะห์	 และงานสาธารณสงเคราะห	์

อยู่ในนั้นทั้งหมด	 แต่ท่านมองว่าเยอะไปคือท่านไม่บูรณาการเข้าหากัน	 ๕	 ส.	 ไม่ทราบว่า	

ทีน่ัง่อยูท่ีน่ีท่ัง้หมดรูไ้หมว่า	๕	ส.	มอีะไรบ้าง	การทีเ่ราจะท�าอะไร	เราจะต้องรูก่้อน	เหมอืนคน	

ที่จะรักษาศีล	๕	 ถามว่าศีล	 ๕	 มีกี่ข้อ	 มีอะไรบ้าง	 เมื่อไม่รู้จะท�าอย่างไร	 จะรักษาอย่างไร	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลผมพูดอยู่ประจ�ามี	 ๘	 ด้านเราจะท�างานอะไรเราต้อง	

รู้หลักของมันก่อนว่างานนี้มีวิธีการที่จะด�าเนินงานแบบไหน	 ที่เขาใช้ค�าว่ายุทธศาสตร	์

หรือกลยุทธ์	 แต่ตัวหลักที่ทิ้งไม่ได้เหมือนกับค�าว่าหมู่บ้านรักษาศีล	๕	 นี่คือหลักแต่ส่วน	

วิธีการนั้นเราจะไปท�าอย่างไร	 งานนี้เป็นงานหลักที่บูรณาการเข้ากับงาน	 ๖	 ด้าน	

แต่บวกหนึ่ง	 งานทุกอย่างที่เราจะต้องท�า	 เราต้องรู้	 ไม่ใช่ไม่แน่ใจ	 งาน	๘	 ด้านของหน่วย	

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 คือ	 ศีลธรรม	 และวัฒนธรรม	 สุขภาพอนามัย	 สัมมาชีพ	

สันติสุข	 ศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์	 กตัญญูกตเวทิตาธรรมและสามัคคีธรรม	

งาน	๘	ด้านนั้น	เราก็ย่อยๆ	เข้าไปใน	๖	งานหลักๆ	ที่เป็นพันธกิจของเรา	บูรณาการเข้าไป

ตรงนั้นทั้งหมด	
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	 พระราชบัญญัติคณะสงฆ	์พ.ศ.	๒๕๐๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	

ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๓๗	กล่าวถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาส	เจ้าอาวาสมีหน้าที่ที่จะ	

ต้องท�าอะไรบ้าง	ถ้าถามว่า	๕	ส.	มีอะไรบ้าง	๕	ส.	นั้น	มี	สะสาง	สะอาด	สะดวก	สุขลักษณะ	

สร้างนิสัยแล้ว	๕	ส.	นั้น	เป็นหน้าที่ของใคร	ให้ไปดูที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	ฉบับที	่๒	มาตรา	๓๗	เจ้าอาวาสมีหน้าที่	ดังนี้

	 (๑)	บ�ารุงรักษาวัด	จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี	

	 (๒)	ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่	 หรือพ�านักอาศัยอยู่ใน

วัดนั้น	 ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	 กฎมหาเถรสมาคม	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 หรือ	 ค�าสั่งของ	

มหาเถรสมาคม

	 (๓)	เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์

	 (๔)	ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ�าเพ็ญกุศล

	 ลองไปดูหน้าที่ของเจ้าอาวาสไม่ใช่ของใหม่	 ซึ่งหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องรู้	 ไม่รู้	

จะไปท�าหน้าท่ีอะไร	 เจ้าคณะอ�าเภอไม่รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วไปท�าหน้าที่อะไร	 หน้าที	่

ของตัวเองยังไม่รู้เลย	จะท�าอะไร

	 เรื่องหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 และประธานอยู่จังหวัดนครปฐม	 ผมเป็นห่วงที่สุดเลย	

ค�านี้ผมย�้าว่าหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 คนในหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 เอาให้ตรงประเด็นเอาให	้

ตรงเป้าหมายจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	 ไปเริ่มคิดกันใหม่และหาวิธีใหม่ที่บอก	

ชีวิตแบบวิถีใหม่ๆ	 ต้องคิด	 ผมเองก็ต้องนั่งคิดอยู่ว่าจะท�าแบบไหน	 ท่านจะมาบอกว่า	

ท�าไม่ได้หรอก	 ยังไม่ทันท�างานปฏิเสธหมดแล้ว	 บอกว่าท�าไม่ได้	 ท�าหรือยัง	 ยังไม่ท�าอะไร	

ก็ปฏิเสธแล้ว	 คนในหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ท�าอย่างไรให้คนในหมู่บ้านในโซนของวัดเรานั้น	

ให้เกิดประโยชน์สุขอาศัยหลักธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนาควบคู ่กับการที่ด�ารง

ชีวิตประจ�าวัน	 ความสุขโดยที่ไม่ต้องเสพวัตถุมากจนเกินไปให้รู ้จักเศรษฐกิจพอเพียง	

มีกินมีใช้วิธีการที่ผมเน้นและชี้แนะพวกท่านอยู ่	 ในเบ้ืองต้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จ	

พระมหารัชมังคลาจารย์ที่ทุ ่มเทกับงานนี้แม้กระทั่งปัจจุบันยังถามไถ่อยู ่แล้วท่านล่ะ	

ที่ไม่ท�างานกัน	จะเลิกจะพัก	๖๐	แล้วไม่ไหวแล้ว	๗๐	แล้วไม่ไหวแล้ว	ผมก็	๗๐	เหมือนกัน	

บอกจะพักแล้วเจ้าประคุณสมเด็จฯ	 ท่านยังไม่พัก	 หาวิธีการต้องมานั่งคิดไปด้วยว่าจะท�า
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อย่างไร	 กิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ที่จะเกิดประโยชน์สุขแก่ชาวบ้าน	 ให้ชาวบ้าน	

ได้มีศีลถึงจะไม่ครบท�าอย่างไรจะให้ชาวบ้านออกมาที่วัด	 เขามีกิจกรรมให้ศุกร์	 เสาร	์

อาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา	 ท�าอย่างไรให้ชาวบ้านได้มาสวดมนต์จะเป็นวันพระหรือ	

วันอะไรสักวันหนึ่ง	 อาทิตย์ละคร้ังเดือนละ	 ๒	 ครั้ง	 กิจกรรมที่ผมเคยพูดไว้ว่าใครที	่

ขอความดีความชอบ	 ถ้าไม่มีกิจกรรมเรื่องหมู ่บ้านศีล	 ๕	 ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจะไม่พิจารณาให้	 เพราะเป็นเร่ืองที่เกิดประโยชน์สุข	

แต่ต้องใช้ศาสนสงเคราะห์เข้าน�า	 ให้ธรรมะก่อนแล้วจึงให้เบี้ยยังชีพ	 ให้ธรรมะก่อนแล้ว	

จึงให้ทุน	เอาเขามาสวดมนต์มีพระน�า	ให้มาสวดร่วมกับพระ	แต่บางครั้งพระก็ดันไม่น�าอีก	

เจ้าอาวาสไม่อยู่วัด	 แล้วก็ไม่มอบหมายให้แก่ลูกวัดรับผิดชอบ	 ตัวเองไม่ท�าก็ไม่แบ่งงาน	

ให้ใครทั้งนั้น	 กลัวจะเด่นกลัวจะดัง	 กลัวจะล�้าหน้าไปกว่าตัวเอง	 เลยไม่ท�าอะไรทั้งนั้น	 ผู้ที่

เสียประโยชน์ก็คือชาวบ้านไม่ใช่วัด	 ชาวบ้านแทนที่จะได้ประโยชน์สุขจากพระก็ไม่ได้เลย	

เดือนหนึ่งสักครั้งหรือสองครั้ง

	 ที่วัดนิมมานรดีจัดทุกวันศุกร	์๑๘.๐๐	น	ถึง	๒๐.๐๐	น	ช่วงนั้นมี	๕	คน	๑๐	คน	

เดือนละ	๒	ครั้งวันพระใหญ่ๆ	เริ่มต่อไปก็ทุกวันพระ	๘	ค�า่	๑๔	ค�่า	๑๕	ค�่า	หรือเดือนละ	

๔	 ครั้ง	 มาแล้วมีข้าวสารแจกให้หนึ่งถุง	 มาแล้วมีอะไรเลี้ยงเขาไหม	 ไม่ใช่ไปตั้งตู้บริจาค	

มาแล้วต้องเสยีค่าน�า้	ค่าไฟ	อย่าท�าแบบนัน้	นัน่คือหวงัผลเชงิพาณชิย์ไม่มีอะไรทีจ่ะเสียสละ	

เอาคนมาเข้าวัดให้ได้ก่อน	 เงินอยู่กับคน	 เมื่อคนมาวัด	 เงินก็มาด้วย	 ไม่ต้องบอกเขา	

เดี๋ยวก็ท�าเองไม่ต้องไปเรี่ยไร	 ที่วัดนิมมานรดีบอกห้ามไปตั้งตู้โยมมาสวดมนต์ทุกวันศุกร์	

เจตนาเรานั้นเพ่ือต้องการให้เกิดประโยชน์สุขแก่โยมแล้วส่วนที่ให้โยมมาวัดได้แล้วนั้น	

เราจะพูดเรื่องศีล	๕	อานิสงส์ของศีล	๕	โทษของศีล	๕	รักษาแล้วดีอย่างไร	ให้เขาเห็นเป็น	

รูปธรรม	 ไม่รักษาแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไรกับสังคม	 ล้วนแต่ที่หน่วยอบรมประชาชน	

ประจ�าต�าบลพูดถึงความกตัญญู	 เรารวมคนไว้ได้ก็อยู ่ในสามัคคีธรรมอยู ่ในนั้นหมด	

ไม่ต้องไปดิน้รนหาตรงไหนเลย	๕	ส.	ก็เช่นเดยีวกนั	เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสจะต้องท�าอยูแ่ล้ว	

กลับไปอ่านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ	

คณะสงฆ	์ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๓๗	ท�าอะไรบ้างแล้วน�า	๕	ส.	มาจับดูบูรณาการ

เข้าไปหาว่า
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	 (๑)	บ�ารุงรักษาวัดจัดกิจกรรมทางวัดและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี	

	 (๒)	ปกครองดูแลท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มาอาศัยหรือพ�านักอยู่ในวัดให้ปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัย	 กฎมหาเถรสมาคม	 ข้อบังคับระเบียบ	 ค�าสั่งของสมเด็จพระสังฆราช	

แล้วเราไปดูที่ว่านั่นคือบังคับของเขา	 ให้เขาปฏิบัติก็เหมือนกับสร้างนิสัยสร้างวินัยขึ้นมา	

ในตัวเขา	

	 (๓)	เป็นธุระในการศึกษาอบรมสั่งสอนบรรพชิต	คฤหัสถ์	สิ่งอ�านวย	ความสะดวก

ในการบ�าเพ็ญกุศลตามสมควร	

	 เข้ามาวัดแล้วสะดวกสบายในการบ�าเพ็ญกุศล	 อย่างที่วัดไร่ขิงก็จัดไว้ให้เลย	

อ�านวยความสะดวกซึง่อยูใ่น	๕	ส.	หมด	เพราะเจ้าอาวาสจะต้องท�าอยูแ่ล้ว	เพราะฉะนัน้ทีไ่ป	

Present	อะไรต่างๆ	เหล่านัน้	ผมเองกส็ะเทอืนใจเป็นเจ้าอาวาสมากีปี่	ดคีอืว่าดงึหน่วยงาน

ราชการเข้ามาร่วมสร้างภาคีเครือข่ายให้มากขึน้ตรงนัน้ผมเหน็ดด้ีวย	แต่ท�าไมเจ้าอาวาสไม่ท�า	

เอาหน้าทีข่องตวัเองไปเกบ็ไว้ตรงไหน	ไม่เคยสนใจต้ังแต่เป็นเจ้าอาวาสมากีปี่	โครงการน้ีเข้ามา	

ก็ไป	 present	 ว่าแจ๋วเลย	 น่าจะท�าตั้งนานแล้วตัวเองเป็นเจ้าอาวาสแต่ไม่ท�าแล้วไม่ได	้

ต�าหนิเขานะ	 ดีแล้วมาช่วยกันรณรงค์จังหวัดสระบุรีสมัยที่ผมเป็นรองเจ้าคณะภาค	 ๒	 อยู่	

เขาท�ามาไม่รูก้ีปี่	เขาใช้เจ้าคณะอ�าเภอลงไปประเมนิแล้วกม็กีารมอบเกยีรตบิตัรให้ประเมนิ

สลับอ�าเภอกัน	ผมก็เคยคิดอยู่แต่ยังไม่ได้ท�า	ประเมินว่าผ่าน	๕	ส.	หรือไม่ผ่านของแต่ละวัด	

กฎมหาเถรสมาคม	 ฉบับที่	 ๒๔	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 ข้อ	 ๔๑	 การให้ออกจากต�าแหน่งหน้าที่	

ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งกระท�าได้ในกรณีที่พระสังฆาธิการรูปนั้นหย่อนความสามารถไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งของตนได้แล้วไม่ต้องอุทธรณ์ฎีกาอะไรทั้งสิ้น	 แล้วก็ไม่ต้องยก	

เป็นที่ปรึกษา	 เพราะหย่อนความสามารถ	 พวกเราก็เช่นเดียวกันที่หย่อนความสามารถ	

อย่าไปคิดว่าท�าไม่ได้นะ	ผมท�าได้หมดเพราะผมไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น	ถ้าหย่อนความสามารถ

แล้วผมไม่เอา	 วัดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่ีผมเคยพูดไว้	 ให้เจ้าคณะอ�าเภอผู้ใกล้ชิดต้องลงไปด	ู

เจ้าคณะต�าบลผู้ใกล้ชิดวัด	ต้องลงไปดูที่วัดไหนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมา

ก็หาวิธีป้องกันไม่ใช่รอให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วไปป้องกัน	 ออกข่าวกันเต็มไปหมด	

เสยีหายแก่วดั	เสยีหายแก่พระพทุธศาสนาแล้วต่อไปนีต้้องท�าเจ้าคณะอ�าเภอลงไปตรวจวดั

และบนัทกึไว้ด้วย	อนันีไ้ม่ใช่ผมตัง้ขึน้มาเอง	เจ้าคณะอ�าเภอ	ให้ดูกฎมหาเถรสมาคมฉบบัที	่๒๓	
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(พ.ศ.	๒๕๔๑)	ส่วนที	่๓	ข้อ	๒๐	(๖)	ตรวจการและประชมุพระสงัฆาธกิารในเขตปกครองของตน	

เจ้าคณะต�าบล	 ให้ดูข้อ๒๕	 (๖)	 เช่นเดียวกันมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มแบบที่ผมเคยลงไปตรวจ	

ผมลงไปวันไหนผมจะเขียนไว้เลยว่าวันนี้ผมลงไปอ�าเภอนี้วัดนี้สภาพของวัดเอา	 ๕	 ส.	

เป็นตัวชี้วัดแล้วจะตรวจให้มันคลุมไปเลยทั้งงานทั้ง	 ๖	 ด้านหมดแล้วบันทึกไว้ลง	 ไปวันที่

เท่านี้	วัดนี้สภาพของวัดเป็นอย่างไร	ดูทั้งหมดเรื่องการปกครอง	เรื่องการศึกษา	การเผยแผ่

บันทึกไว้ได้ท�าหรือไม่ได้ท�า	 มีป้ายครบไหม	 ป้ายหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 มีไหม	 ประธานอยู่	

จังหวดันครปฐม	ป้ายของสมเด็จมไีหม	ถ้าไม่มไีปตดิ	ป้ายหมู่บ้านรกัษาศลี	๕	ต้องมีให้ชดัเจน

ไม่ใช่ไปซุกไว้ที่ไหน	 ป้ายปฏิทินกิจกรรมของวัด	 ป้ายเชิญชวนญาติโยมสวดมนต์ก�าหนด	

เอาวันไหน	 เวลาไหน	 ถ้าผมลงไปแล้ว	 ผมจะได้ดูว่าตรงเวลานั้นมีจริงไหม	 ป้าย	 ๕	 ส.	

จะต้องขึ้น	คือ	

	 ๑.	 ป้ายหมู่บ้านรักษาศีล	๕	

	 ๒.	 ป้ายปฏิทินกิจกรรมของวัดแต่ละเดือนละเดือน	

	 ๓.	 ป้ายเชิญชวนญาติโยมมาสวดมนต	์

	 ๔.	 ป้าย	๕	ส.	

	 ทั้งหมด	 ๔	 ข้อความจะอยู่ในป้ายเดียวกันก็ได้	 แต่ต้องใหญ่และชัดเจน	 แล้วที	่

ผมบอกว่าบันทึกลงไปวันที่เท่าไร	 ไปตรวจเยี่ยมวัด	 เจ้าคณะอ�าเภอก่อนและสภาพวัดนั้น	

เป็นอย่างไร	อ�าเภอบางเลนม	ี๓๙	วัด	๓-๔	วัน	ก็หมดแล้ว	ถ้าผมลงไปที่วัดเจ้าคณะอ�าเภอ

แล้วผมขอดูสมุดที่ไปตรวจเยี่ยมด้วย

	 สิ่งที่ท่านควรท�าและคิดใหม่	ท�าใหม่	ชีวิตวิถีใหม่	จะต้องคิดให้หนัก	เจ้าคณะต�าบล	

ในต�าบลของตัวเองลงไปตรวจเยี่ยมและบันทึกไว้ครั้งที่	 ๑	 สภาพของวัดทั้งหมดปีหนึ่ง	

ไม่น้อยกว่า	 ๓	 คร้ังที่ท่านจะต้องลงไป	 ๔	 เดือนสักครั้งหนึ่งลงไป	 นี่เขาเรียกว่าตรวจการ	

คณะสงฆ์ไม่ใช่ว่าท่านจะไปตรวจที่วัดเจ้าคณะต�าบลอย่างเดียวนะ	ถ้าผมลงไปที่อ�าเภอไหน

ผมขอดูสมุดแล้วไม่มี	ผมลงไปต�าบลไหนแล้วผมขอดูสมุดแล้วไม่มีการตรวจเยี่ยม	แล้วไม่มี

การบันทึกอะไรทั้งสิ้น	แสดงว่าท่านไม่ได้ท�างานเลย	แล้วก็ทุกจังหวัดที่ผมจะต้องท�าแบบนี้	

ทั้ง	 ๔	 จังหวัด	 ไม่ใช่เฉพาะนครปฐม	 แต่สุพรรณบุรีผมเคยคาดโทษไว้แล้วจะไปเจอโควิด	
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เสยีก่อน	คราวนีผ้มลงไปป้ายครบ	ปฏทินิครบแต่ถ้าผมลงไปอกีครัง้หนึง่	ผมไม่ไปถามใครนะ	

ผมจะลงไปถามชาวบ้านว่ามีจริงไหมที่เขาเขียนไว้	 ได้สวดมนต์จริงไหมหรือมีการปฏิบัติ	

จริงไหม	ถ้าไม่มีจริง	โกหกผมชัดๆยิ่งโทษหนักเลยคราวนี้	ให้จ�าไว้ด้วยและน�าไปท�าเพิ่มด้วย	

ไม่ใช่งานลดนะ	แล้วหมู่บ้านรักษาศีล	๕	ขอย�้านะคนรักษาศีลนะแต่ส่วนที่จะปลูกผักอะไร

ต่างๆ	ในโครงการวัด	ประชารัฐ	ผมอยากจะแนะน�าว่าพระไม่ควรจะไปปลูกเอง	เจ้าอาวาส

เป็นผู้น�าแล้วไปเอาโยมท่านไหนที่ยากจนที่สุด	ไม่มีงานท�านะมาจ้างเขา	๒๐๐	บาท	ให้เขา

ปลูกให้แล้วรดน�้าให้ด้วย	 แล้วเราแจกช่วยเหลือทางอ้อม	 ๑๕๐	 บาทต่อวัน	 ยังดีกว่าเขา	

ไม่มีรายได้อะไรเลย	 ให้กินข้าววันละสองมื้อ	 พระจะได้ไปท�าหน้าที่อย่างอื่นได้บ้าง	 หาวิธ	ี

จ้างไม่ต้องแพงให้เขามรีายได้แล้วมข้ีาวกนิ	แล้วเอาผักนัน้ไปแจกคนจนอกีท	ีคนทีไ่ม่มีรายได้	

คนทีม่รีายได้น้อยกแ็จกเขา	จ้างคนไม่ต้องจ้างวนัละแพงมาก	๒๐๐	กย็งัได้จ้างมาสกั	๒-๓	คน	

ที่ยากจนจริงๆ	หรือ	๔-๕	คน	อะไรก็ว่าไป	ให้มาปลูกแล้วรดน�้าเป็นการช่วยเหลือทางอ้อม	

อย่าลืมนะที่ผมเน้นไว้จะต้องเดินหน้าไปแล้วก็เกิดประโยชน์สุขแก่ชาวบ้านจริงๆ	 กิจกรรม

อย่าลืมหาวิธีการเอาโยมให้เข้าวัดให้ได้	 มาสวดมนต์ให้ได้ศีล	 ๕	 คนรักษาศีล	 ๕	 แต่ส่วน

ที่จะเป็นอะไรต่างๆ	 คือสัมมาชีพอยู่ในหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสัมมาชีพนั้น	

ไม่ใช่คนรักษาศีล	 ๕	 แต่นี่เราต้องการคนเข้าถึงหลักธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนา	

โดยทีเ่กดิความสขุไม่ต้องอาศัยเสพวตัถุมากจนเกนิไป	ให้อยู่แต่พอเพยีงแบบเศรษฐกจิพอเพยีง	

ของในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 แล้วต้องเข้มงวดอย่างท่ีผมว่า	 เจ้าคณะอ�าเภอลงไปตรวจการ	

คณะสงฆ์ต้องมีการจดบันทึกไว	้ไปวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรีบระงับให้เร็วที่สุด	อย่าให้เกิดปัญหา

ออกข่าวขึ้นมา	 เจ้าคณะต�าบลใกล้ชิดเจ้าอาวาสลงไปดูแล้วก็ไปแก้ไขข้อขัดข้องของเขา	

ไปดูในอ�านาจหน้าที่ของตัวเองในกฎมหาเถรสมาคม	ไปดูมีหน้าที่ต้องท�าอะไร	อันนี้ฝากไว้	

	 เข้มงวดอีกเรื่องหนึ่ง	 เรื่องพระขับรถ	 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค	 ๑๔	 ใช้ค�าว่า	

ห้ามเดด็ขาดเลย	เจ้าคณะจงัหวดัเจอทีไ่หน	จบัสกึเลยหรอืถอดถอนออกจากเจ้าอาวาสไปเลย	

ถ้าเจ้าอาวาสขับรถ	 ถ้าลูกวัดขับเจ้าอาวาสจะต้องรับผิดชอบด้วย	 ไม่ดูแลเข้มงวดกวดขัน	

บางวัดปล่อยปะละเลย	ลูกวัดออกไปบิณฑบาต	๙	โมง	ยังไม่กลับวัด	เจ้าอาวาสก็ไม่รู้เรื่อง	

ไม่เคยสนใจอะไรทัง้นัน้	ลูกวดัไปท�าอะไรอยูข้่างนอกไม่รูเ้รือ่ง	ลูกวดัไปไหนไม่เคยลาอยูอ่ย่างอสิระ	

เป็นเจ้าอาวาสกันทั้งวัด	 เพราะอะไร	ที่โบราณท่านพูดไว้	 ไก่ก็เห็นตีนงู	 งูเห็นนมไก่	นั่นคือ
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พูดไม่ได้	 ถ้าพูดเดี๋ยวโดนแฉ	 ไม่ระมัดระวังตัวหรือเป็นต้นแบบที่ดีของลูกวัดและปัญหา	

กเ็กดิ	ปกครองไม่ได้การควบคุมต้องเข้มข้น	แล้วเราควบคุมเข้มข้นได้อย่างนี	้พระวนิยาธกิาร	

จะตกงานหมด	 แต่เจ้าอาวาสปล่อยปละละเลย	 แล้วก็ไปโยนไว้เดียวพระวินยาธิการ	

เขาจัดการเองไม่จ�าเป็น	 เอาให้เข้มงวดกวดขัน	 เรื่องพระทะเลาะวิวาท	ผมประกาศไปแล้ว	

ถ้าเป็นวัดนิมมานรดีเรื่องทะเลาะวิวาทผมไม่ไต่สวนพิจารณาอะไรทั้งสิ้น	 ถ้าบวชจาก	

วัดนิมมานรดีต้องสึก	 ถ้ามาจากวัดอ่ืนต้องกลับวัดไป	 เรื่องสิ่งเสพติดทุกชนิดจะไม่ไต่สวน	

มีเหตุอันเชื่อได้ว่าท่านไปเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ผมถือว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องท�าผิด	

กฎหมาย	บวชทีว่ดักสึ็ก	บวชท่ีอ่ืนกไ็ปกลับไปส่งอปัุชฌาย์ไป	ต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าอาวาส	

ไปไหนมาไหนจะไปค้างคนืทีไ่หนต้องลาทีเ่จ้าอาวาสรปูเดยีวเท่านัน้	ไม่ใช่จะไปนอนไหนก็ได้	

ไปไหนกไ็ด้	ไม่เอาทัง้นัน้	อยูไ่ด้กอ็ยูอ่ยูไ่ม่ได้กก็ลบับ้านไป	เข้มงวดภายในวดัให้เข้มข้นไม่เลอืก

ที่รกัมกัที่ชงั	อายุนอ้ยมากแคไ่หนก็แล้วแตใ่นวัดนัน้ถือว่าตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบยีบของวดั

อย่างเคร่งครัด	นอกจากพระธรรมวินัยแล้ว	

	 ขอเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด	 ตามมติมหาเถรสมาคมตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป	 ขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นต้นเป็นประธาน

และบุรพาจารย์แห่งวัดไร่ขิง	 พร้อมท้ังบารมีธรรมของคณะสงฆ์ทั้งปวง	 จงมารวมกันเป็น

ตบะ	 เดชะ	 พลวปัจจัย	 ดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย	 เจริญงอกงามไพบูลย์อยู่ในร่มเงา	

แห่งบวรพระพุทธศาสนา	 ปราศจากโรคาพยาธิ	 อุปสรรคภัยในการด�ารงชีวิต	 เจริญด้วย

จตุรพิธพรชัย	ทั้ง	๔	ประการ	มีอายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	ปฏิภาณจงทุกประการเทอญ.

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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งานสาธารณูปการ

บรรยายโดย....พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

	 ขอถวายความเคารพ	 พระเดชพระคุณ	 พระธรรมโพธิมงคล	 รักษาการเจ้าคณะ	

ภาค	 ๑๔	 ขอถวายความเคารพและแสดงความนับถือ	 พระเดชพระคุณ	 เจ้าคณะจังหวัด	

รองเจ้าคณะจังหวัด	 เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป	 และขอเจริญพรท่านผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

	 ตามที่กองงานเลขานุการได้จัดตารางให้บรรยายถวายความรู้ในเรื่องของงาน

สาธารณูปการ	 และการจัดระเบียบวัดให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม	 งานสาธารณูปการนี้	

เป็นหนึ่งใน	 ๖	 งาน	 ของคณะสงฆ์ซึ่งพระสังฆาธิการทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามงาน	

ทั้ง	 ๖	 นี้	 ถ้าไปรวมแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเรียกว่า	 ๖	 บวก	 ๑	

คือเพิ่มงานพัฒนาพุทธมณฑลเข้ามาด้วย	 ในส่วนของเราท่านท้ังหลายก็อยู่ใน	 ๖	 งานของ

คณะสงฆ์ที่ท่านท้ังหลายได้มาประชุมกันในวันนี้เรียกว่าประชุมตามมติมหาเถรสมาคม	

ก็ท�าให้นึกถึงบรรยากาศว่าสมัยก่อนที่เราได้รับฟังมาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็บอกว่า	

ต้องมีโรงเรียนพระสังฆาธิการ	 เพื่อที่จะได้มาประชุมร่วมกันจะได้น�าความรู้ทั้ง	 ๖	 งานน้ี	

กลับไปปฏิบัติปรากฏว่าโรงเรียนพระสังฆาธิการที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่วัดสามพระยา	 ก็ท�าให้

นึกถึงว่าพระที่จะเป็นเจ้าอาวาส	เป็นรองเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสควรจะผ่าน

โรงเรียนพระสังฆาธิการเสียก่อนก็เหมือนหน่วยราชการต่างๆ	ที่จะได้เป็นผู้อ�านวยการกอง	

กจ็ะต้องไปแสดงวสัิยทัศน์ก่อนได้รับต�าแหน่งกต้็องไปศกึษางาน	๓	เดอืน	๖	เดอืนกว่าจะรูง้าน	

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ถ้ามเีหตกุารณ์ต่างๆเกดิขึน้กจ็ะแก้ไขไม่ทนั	กป็รบัเปลีย่นมาเรือ่ยจนมาถงึยคุปัจจบุนักม็มีติ

มหาเถรสมาคมก�าหนดให้เจ้าคณะภาคร่วมกบัเจ้าคณะจงัหวดัจดัประชมุพระสังฆาธกิารขึน้	

	 ความหมายของค�าว ่าพระสังฆาธิการ	 ท ่านทั้ งหลายก็ เข ้าใจก็คือระดับ	

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปก็เป็นพระสังฆาธิการ	 แต่เวลาที่ตรากฎมหาเถรสมาคมที่ได้พูด	

กันอยู ่ โดยตลอด	 เจ ้าคณะภาคทุกภาคพูดถึงตลอดเวลาประชุมก็คือมาตรา	 ๓๗	

และมาตรา	 ๓๘	 ถึงมาตรา	 ๓๗	 และมาตรา	 ๓๘	 เรามาประชุมร่วมกันก็นึกว่าต้องเป็น	

หน้าที่ของเจ้าอาวาสเพราะว่าตราไว้อย่างนั้น	 ถ้าเราตีความออกไปอีกแบบไม่ใช่วิชาการ	

โดยความคิดของพวกเรา	 คือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาสที่เป็นพระสังฆาธิการ	

ก็น่าจะน�าบทนี้ไปศึกษา	 แล้วก็ไปลงมือปฏิบัติถ้าวันใดวันหนึ่งเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพ	

หรือว่าพ้นจากต�าแหน่งเจ้าอาวาส	 รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ท�าหน้าที่แทน	

และสามารถปฏิบัติงานได้เลยวันนี้ก็ได้หนังสือมา	 ๑	 เล่ม	 อยากจะขอแนะน�ามาถวาย

ความรู้ตามหนังสือเล่มนี้ให้แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม	 หนังสือดีมากต้องขอ	

ช่ืนชมเจ้าคณะจงัหวดันครปฐมจงัหวดัและทีป่ระชมุกค็อืเจ้าคณะอ�าเภอรองเจ้าคณะอ�าเภอ	

ฝ่ายเลขานุการท่ีมีความอุตสาหะ	 ได้จัดเป็นรูปเล่มไว้แต่ละปีและในค�าน�านี้ก็บอกว่า	

ประชุมกันทุกเดือน	 ประชุมทุกเดือนนี้ก็นึกถึงเรื่องเก่าๆ	 เรื่องโรงเรียนพระสังฆาธิการ	

ใครมีอะไรก็น�ามาพูดกันในท่ีประชุมในทั้ง	 ๖	 งานถ้าเกิดมีอธิกรณ์เกิดขึ้นจะได้รับ

ระงับอธิกรณ์นั้นได้อย่างฉับพลัน	 เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลข้อมูลไปได้เร็ว	

รู้กันโดยนัยว่าอะไรๆ	 ก็ดราม่าทั้งๆ	 ที่เราก็ไม่รู้ค�าว่าดราม่า	 นั้นคืออะไรเรียกว่าดราม่า	

พระเราก็เป็นท่ีสนใจของคนโดยท่ัวไปบางอย่างก็เป็นความผิดเล็กๆ	 น้อยๆ	 แต่ว่า	

เหมือนเป็นอธิกรณ์ที่ใหญ่เพราะว่าข่าวแพร่กระจายไปทั่วบางครั้งคราวนี้เกิดขึ้นไม่ตรง	

กับกาลและเวลาผ่านมานานๆ	 แต่ว่ามาตัดต่อเอาเฉพาะในส่วนที่ดูแล้วไม่งดงามหรือ	

ไม่ดกีน็�าเฉพาะตรงนัน้มาเป็นข่าวแบบนีอ้ย่างนี	้เพราะฉะน้ัน	เม่ือคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม

ได้จัดประชุมกันภายในจังหวัดแล้วรวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่มน�าไปแจก	 ถ้าไปถึงวัดไปวาง	

ก็จะไม่ได้ประโยชน์	 มานั่งด้วยกันตรงนี้แล้วก็จะขอแนะน�าในหนังสือหรือว่าในสาระ	

ในสารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเล่มนี้ด้วยน่าจะเป็นประโยชน์	 เคยจ�าค�าของหลวงพ่อ	

พระวิสุทธาธิบดี	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	 สมัยที่ท่านเป็นเจ้าคณะกรุงเทพฯ	 จัดประชุม	

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส	 รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ท่ีวัดหัวล�าโพง	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ตอนนั้นผมจะเป็นพระที่มีพรรษาน้อยอยู่บอกว่าถ้าแจกเอกสารที่ตีพิมพ์ให้ท่านทั้งหลาย

และส่งไปตามวัดกับการท่ีท่านท้ังหลายมาประชุมพร้อมกันในวันที่เรานัด	 เสียเวลาที่จะ	

มาประชุมแต่ว ่าได้ประโยชน์มากกว่ากว่าที่เราเอาเอกสารที่ตีพิมพ์แจกไปตามวัด	

เพราะการแจกไปตามวัด	 ท่านที่สนใจอ่านแต่ว่าไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครหรือแจกไป

แล้วท่านก็เอากลับไปวางไว้ในวัดของท่านก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าได้มาประชุมกันรูปไหนสงสัย

การบริหารกิจการของคณะสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ก็ยังเปิดโอกาสในชั่วโมงสุดท้ายให้	

ยกมือถามได้หรือว่าให้เขียนเป็นค�าถาม	ก็จะได้ความรู้ร่วมกันทั้งหมดในที่ประชุม	

	 ความคดิของพระมหาเถระในอดตีทีท่่านคิดไว้พดูไว้หรอืว่าท่านท�าไว้กเ็ป็นประโยชน์

แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เจริญมาก	 เราท่านท้ังหลายก็นึกว่ามาต่อยอดโดยเฉพาะปัจจุบัน	

มี	 ๓	 ถึง	 ๔	 โครงการ	 ท่ีพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค	 ๑๔	

ให้นโยบายไว้	 ก็น�าสามสี่ข้อนี้มาถ้าเราไปต่อยอดจะเห็นว่าเป็นงานที่ท�าร่วมกันได้	 เริ่มต้น

มาต้ังแต่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕	 มาอปต.โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	 แล้วก็ยังม	ี

การปลูกผักสวนครัวกันอีก	 สามสี่โครงการนี้ที่เราใช้ศัพท์ใหม่ว่ามาบูรณาการร่วมกันได้	

ความจรงิโครงการเหล่านีน่้าจะต่อเนือ่งไปแล้วแต่กม็าเจอสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-๑๙	

พอเจอเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็ท�าให้งานที่จะต่อยอดสะดุดแต่ในขณะงานสะดุดอยู่นี้	 เราก็	

พดูกนัว่าพลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส	ให้เราได้ท�าได้อย่างทีห่ลวงพ่อผูร้กัษาการแทนเจ้าอาวาส

ก็บอกว่าเริ่มต้นลงมือก่อนให้ช่วยเหลือผู้ท่ีเดือดร้อนตามพระราชด�าริสมเด็จพระสังฆราช	

ในโอกาสที่เรายังไม่ได้บริหารกิจการของคณะสงฆ์	 ไม่ได้ลงมาตรวจการภาค	 ก็เอางานอื่น	

ขึ้นมาท�า	นี้เป็นเพียงยกตัวอย่างมา	๑	ตัวอย่างแต่ความเป็นจริงแล้วท�าได้หลายตัวอย่าง	

	 ในขณะที่เกิดสถานการณ์โควิดเช่นนี้	 นักธุรกิจใหญ่ๆ	 ในเมืองไทยไม่ขอเอ่ยนาม	

ที่จัดล�าดับเศรษฐีกันว่ามีท้ังหมดตั้ง	 ๕๐	 กว่าคนเศรษฐีอันดับต้นๆ	 ก็บอกว่าเม่ือเกิดภาวะ

วิกฤติอย่างนี้เกิดขึ้นเราต้องช่วยกัน	 คนรวยช่วยคนจนหรือว่าคนที่มีฐานะที่สูงกว่าก็ช่วย

คนที่มีฐานะที่ด้อยกว่า	และได้พูดประโยคหนึ่งดีมากว่า	หน่วยงานใหญ่ๆ	หรือองค์กรใหญ่ๆ	

ต้องพบกันครึ่งทาง	 ถ้าเราตัดเขาออกไปเขาจะอยู่ที่ไหนและเขาจะเป็นอยู่อย่างไร	 ถ้าเรา

ยอมขาดทุนแล้วกลับลงไปตั้งอยู่ในฐานท่ีม่ันเดิมและที่ว่าพบกันครึ่งทางแล้วก็อยู่ได้ว่า	

จะท�าให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้	 ตรงนี้เราก็นึกต่อไปว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจมีรายได้เสมอ

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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กันไม่ใช่ว่าเรารายได้ตกต�่าอยู่คนเดียวคนที่เสมอกันก็ตกต�่าลงมาด้วย	 แต่ว่าถ้าเกิดคนที	่

เสมอกันเกิดสถานการณ์โควิดอย่างนี้คนที่มีรายได้ที่สูงกว่าแบบนี้มีความผิดปกติไม่ใช่	

เฉพาะเมืองไทย	 แต่เป็นไปทั่วโลกดังที่ปรากฏทางสื่อมีบางประเทศปล่อยให้ผู้ติดเชื้อโรค

ระบาดตายไปกับสถานการณ์โควิด-๑๙	 ก็ไปดูทางสื่อมวลชนทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือ	

ในโลกโซเชียลมีเดียก็จะพบว่ามีหลายประเทศที่มีคนล้มตายกันมาก	ประเทศไทยตายน้อย

เพราะว่าคนไทยมีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน	 จะเห็นได้ในคราวสถานการณ์โควิด-๑๙	

คณะสงฆ์ที่มีศักยภาพก็จัดโรงทานเลี้ยงอาหาร	 แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ที่	

ได้รับผลกระทบ	 เราก็เข้ามาดูตัวเองว่า	 ถ้าเราเป็นพระสังฆาธิการคือต�าแหน่งเจ้าอาวาส	

ถ้าเจ้าอาวาสทุกวัดช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านของตนเอง	 เป็นอยู่ได้ไม่ฝืดเคืองเพราะว่า	

เราช่วยเท่าที่ช่วยได้	 ถ้ามีศักยภาพติดต่อประสานงานให้หน่วยงานอื่นเข้าไปช่วยก็เป็น	

ความสามารถของเจ้าอาวาสรูปนั้นๆ	 นี้ก็พูดถึงความที่คณะสงฆ์เราได้ผ่านเรื่องโรงเรียน	

พระสงัฆาธกิารหรอืว่าผ่านการอบรมมาท�าให้เรามคีวามรูม้าแตกแขนงมาต่อยอดท�างานได้

ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และก็ฝ่ายบ้านเมือง

	 จากประเด็นที่ว่าเจ้าคณะภาคทุกภาคพูดถึงมาตรา	๓๗	 เราก็ดูกันบ้างไม่ดูกันบ้าง

แต่ว่าท�าหน้าที่เจ้าอาวาส	 เรียกว่าท�าได้แต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์	 ก็ไม่ได้เสียหายอะไร	 เราก็	

มาดูมาตรา	 ๓๗	 และมาตรา	 ๓๘	 อย่างที่หนังสือเล่มนี้ก็พิมพ์ไว้ด้านหลัง	 ก็เปิดดูได้แต่ว่า	

เปิดดูแล้วก็น่าจะอ่านให้ฟังสักนิดนึง	 เปิดให้ดูมีทั้งอ�านาจและก็มีทั้งหน้าที่ว่าวันนี้เรามา	

ประชุมแล้วนะอย่างน้อยได้เข้าใจในมาตรา	 ๓๗	 และก็มาตรา	 ๓๘	 บอกว่าเจ้าอาวาส	

เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีหน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติ	

คณะสงฆ์ฉบับที่	 ๒	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 แต่ว่าความจริงมาตรานี้ก็มีออกเพิ่มเติมอีก	 ก็มาด	ู

มาตรา	๓๗	เขาขึน้หน้าท่ีไว้ก่อนยงัไม่ให้อ�านาจ	ถ้าให้อ�านาจก่อนกก็ลวัว่าเราจะลแุก่อ�านาจ	

ก็ให้หน้าที่เสียก่อน	 ว่าเมื่อเป็นเจ้าอาวาสนี้ต้องมีหน้าที่ดังนี้	 เม่ือมีหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ต้อง	

ไปเอ้ือกับกฎมหาเถรสมาคมที่ท่านตราไว้อีกหลายฉบับ	 ไม่ใช่เพียงเฉพาะว่ามีหน้าที่แค่	

๔	ข้อนี้	อย่างที่บอกเบื้องต้นว่าต้องมีงานมาต่อยอดกันอีก	เรียกว่าสมภารหรือว่าเจ้าอาวาส

ต้องรับภาระทั้งหมด
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	 วงเล็บ	 ๑	 ว่าด้วยการบ�ารุงรักษาวัด	 จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป

ด้วยดีการบ�ารุงก็ต้องมีค่ารักษา	 ก็เริ่มต้นมองภาพว่าวัดตนเองมีสิ่งไหนที่จะต้องบ�ารุง	 อาจ

จะเป็นการเริ่มสร้างบูรณปฏิสังขรณ์รวมไปถึงงานอื่น	 ๆในอีก	 ๕	 งาน	 ว่างานไหนจะต้อง

บ�ารุงบ้างที่ท�าไว้ดีแล้วก็จะต้องรักษาต่อไป	ไม่ปล่อยให้ผุพังไปตามกาลเวลา	อย่างนี้เป็นต้น

เรยีกว่าทัง้บ�ารงุทัง้รกัษา	นีค่อืหน้าที	่จดักจิการและสาธารณสมบัตขิองวดั	เรือ่งนีก้เ็รือ่งใหญ่	

จัดกิจการภายในวัด	 ในวัดเรามีกิจการอย่างไรบ้าง	 ก็ที่เห็นกันอยู่มีหลายเรื่องตื่นเช้าขึ้นมา	

ก็เห็นแล้วว่าอะไรเป็นกิจการของเราภายในวัด	 โดยที่ไม่ต้องไปมองถึงวัดอื่น	 กิจการได้ที่นี้	

ก็ต้องนึกถึงนโยบายของเจ้าคณะผู้ปกครองด้วย	 ท่านส่ังให้เราท�าอะไรมันเป็นกิจการ	

ที่จะต้องด�าเนินการต่อหรือไม	่สิ่งไหนที่ขาดไปนี้เรียกว่าจัดกิจการ

	 ส่วนศาสนสมบัติของวัดนั้นมีแน่นอนบางรูปบางองค์บอกว่าเราไม่ได้มีสมบัต	ิ

อะไรมากมาย	 บางครั้งที่จะหยิบยืมมาจับจ่ายใช้สอยก็ล�าบาก	 แต่ความจริงศาสนสมบัติ

ของวัดมีอยู ่แล้วที่เราเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดทั้งหมดถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของวัด	

เราต้องมาบ�ารุงดูแลรักษา	 แล้วก็ต้องจัดให้เป็นไปด้วยได้ดีหรือว่าให้เรียบร้อย	 หม่ันท�า	

อย่าผลัดวันประกันพรุ่งโดยเฉพาะในเรื่องศาสนสมบัติของวัด	 บัญชีทรัพย์สิน	 ต้องจดต้อง

บันทึกถ้าปล่อยไปว่าเราไม่ได้มีสมบัติมากมายอะไรมากไว้เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาจดก็ได	้

แล้วก็ลืมเพราะลืมก็นึกว่าจะแต่งบัญชีอย่างไร	 นี้ก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง	 อย่างที่	

ท่านเลขานุการเจ้าคณะภาคบอกว่าบางทีเราไปคัดลอกอะไรเข้ามาแล้วลืมเปลี่ยน	

อย่างนี้เป็นต้น	 ก็ให้ท�าทุกวัน	 หลายวัดที่จัดเรื่องศาสนสมบัติของวัดโดยเฉพาะบัญชี	

นกึถงึว่าส�านกังานพุทธศาสนาแห่งชาตใิห้วดั	๑๖	วดั	เป็นต้นแบบในการจดัท�าบญัชกีท็�ากนั

หลายวัดใน	๑๖	วัด	รู้สึกจะ	๒	หรือ	๓	ครั้ง	แล้วน�าไปเสนอแต่ว่าเมื่อน�าไปเสนอแล้วเอามา

สรุปแล้วก็แจกจ่ายไปตามวัดต่างๆ	ไม่ได้	 เพราะว่าแต่ละวัดไม่เหมือนกันบางวัดมี	๔	บัญชี	

บางวัดมี	 ๕	 บัญชีบางวัดมี	 ๖	 บัญชีจะจดอะไรบ้าง	 เขาก็บอกว่าใน	 ๑๖	 วัดนี้	 อยากจะ	

เอาแบบของวัดใดวัดหนึ่ง	 ให้ลบตัวเลขออกเอาเฉพาะรายการแล้วก็ใส่แผ่นดิสก์แจกไปให้

เจ้าอาวาสทุกวัด	ท�าในส่วนที่ท�าได้ส่วนไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องท�า	อันนี้ก็ได้จะดี

	 สรุปง่ายๆ	 ว่าภาพรวมโดยทั่วไปที่บัญชีเรียก	 น่าจะท�าบัญชีรับจ่ายมีบัญชีเดียว	

ก็ได้	 มี	 ๒	 บัญชีก็ได้แยกประเภทก็ได้ไม่แยกก็ได้	 แต่ว่าขอให้มีหลักฐานโดยเฉพาะใบเสร็จ
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แล้วก็เก็บไปด้วย	 ถ้าเกิดไปซื้อของไม่มีใบเสร็จแล้วก็สามารถท�าใบเสร็จขึ้นมาเย็บคู่ได้	

ถามแล้วก็ผมก็ดูของวัดไร่ขิงไปเป็นตัวอย่างเหมือนกัน	 ท�าใบขึ้นมาใหม่แล้วก็ท�าเสนอ

ส�านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ	 รู้สึกจะท�าไป	 ๓	 ครั้ง	 แล้วก็ไม่มีที่ติงลงมาก็ไม่ทราบว่า	

จะท�ากี่ครั้ง	จึงมาประชุมร่วมกันและประกาศให้ใช้แต่ถามภายในแล้วเหมือนว่าจะท�าไม่ได้

เพราะว่าบัญชีตั้ง	๖	บัญชี	ใช้บัญชีที่	๖	บัญชี	ถ้าวัดมีบัญชีเดียวก็จะท�าไม่ได	้ผมแนะน�าว่า

ถ้ารับซ้ายจ่ายขวาสะดวก	ท�าป้องกันไว้ก่อน

	 วงเล็บ	 ๒	 ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู ่หรือพ�านัก	

อาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	 กฎมหาเถรสมาคม	 ข้อบังคับ	 ระเบียบหรือ	

ค�าสั่งของมหาเถรสมาคมปกครองแล้วก็สอดส่อง	 ปกครองก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส	

อยู่แล้วที่จะปกครองทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก	 มีระเบียบมีวินัย

แล้วก็ปฏิบัติตามค�าสั่งของมหาเถรสมาคมอย่าให้หย่อนยานต้องพูดกันอยู่เสมอเสมออย่าง	

เช่นหาโอกาสถ้าท�าวัตรเช้ามีโอกาสแล้วก็หันหน้ามาปรารภหรือพูดกับพระสงฆ์องค์เณร

หรือวันท�าบุญในวันธรรมะสวนะ	 วันพระ	 ถ้าได้เข้าพรรษาก็มีเทศน์	 ถ้าไม่มีเทศน์ก็จะ

กล่าวสัมโมทนียกถาให้ญาติโยมที่ว่าเป็นคฤหัสถ์ได้ฟังก็สอดแทรกระเบียบไปด้วย	 โอวาท	

หรือว่าข้อปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าบุญประเพณีของวัดเราเข้าไปด้วย	 ประโยชน์	

โยมมาท�าบญุท่ีวดัในวนัพระได้บญุ	ได้ฟังระเบียบปฏบิตัใินการทีญ่าตโิยมทัง้หลายเข้ามาวดั

จะต้องปฏบัิตตินอย่างไรไม่ให้มปัีญหากบัพระ	ไม่ให้พระมีปัญหากบัญาตโิยม	นีก่เ็ป็นหน้าที่

ของเจ้าอาวาสที่จะแสดงออก	 อย่าคิดว่าโยมมาท�าบุญก็ปรารภเรื่องบุญไม่ได้สอดแทรก	

ในเรื่องระเบียบปฏิบัติไป	 นี่ก็เสียโอกาสที่จะพึงมีพึงเป็นและก็จะได้ประโยชน์เพราะว่า	

ญาติโยมที่มาท�าบุญท่ีวัดเป็นเกาะป้องกันเจ้าอาวาสด้วยหรือว่าญาติโยมที่อยู ่รอบ	

บริเวณวัด	 อย่างที่นโยบายของพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาค	ท่านไปเยี่ยมท่านก็สอบถาม

ญาตโิยมหรอืว่าทีว่ดัของท่านกเ็กือ้กลูญาตโิยม	นีก้เ็ป็นเกราะเป็นกระบอกเสยีงให้เจ้าอาวาส

ให้พระในวดั	เวลาท่ีมเีหตกุารณ์ต่างๆอะไรเกดิขึน้เราเรยีกกเ็ขาเป็นมาเป็นพยานมาเป็นผูร้บั

รองเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ	ว่าหลวงพ่อหลวงพี่องค์นี้ท่านดีอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้	ท่านไม่ได้ปฏิบัติ

อย่างนั้นท่านไม่ปฏิบัติอย่างนี้	ท่านถูกใส่ความหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น	
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	 วงเล็บ	 ๓	 เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต	

และคฤหสัถ์	ถ้าไม่พูดถงึภาพรวมพูดถงึวชิาการเรือ่งการจดัการศกึษานัน้เอง	ทัง้นกัธรรมบาลี	

และธรรมศึกษาหรือพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือพุทธมามกะเพราะว่าเป็นธุระก็คือ	

สนับสนุนนั่นเอง	 เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการ	 หน้าที่โดยตรงของเจ้าอาวาสวัดไหนไม่ได้

จดัการศกึษา	ไม่มกีารสอบนกัธรรม	ไม่มกีารสอบบาล	ีไม่มีการเรยีนวชิาพทุธศาสนาหรอืว่า	

ไม่จัดบวชชีพราหมณ์	 ไม่มีพุทธมามกะ	 ธุระในข้อนี้ก็หายไปก็ตรงกับที่ท่านเลขานุการ	

เจ้าคณะภาค	 ๑๔	 ว่าเวลาที่เราจะเสนอผลงานให้ตัวเรา	 เราก็จะมีอะไรไปเขียนเพราะว่า	

เรื่องการศึกษาอบรมและการสอนนี้ในภาควิชาการหรือนักธรรมบาลีและธรรมศึกษา	

หรอืพทุธศาสนาวนัอาทติย์นีเ้ป็นธรุะเป็นหน้าที่	ถา้ในวดัเราจดัไม่ได้เราต้องเป็นผูส้นบัสนนุ

และส่งเสริมวัดในต�าบลนั้น	 วัดไหนท�าเราก็ไปร่วมในการสนับสนุนจัดหาพระภิกษ	ุ

สามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนหรือจะให้ทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษาหรือว่าสนับสนุนอุปกรณ์

การศึกษา	 นี้เรียกว่าเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน	 นอกเหนือจากพระธรรมวินัย

แล้วก็คือวิชาการนั้นเอง

	 วงเล็บ	๔	ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ�าเพ็ญกุศล	เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร	

วัดที่มีการจัดการบ�าเพ็ญกุศลท้ังบุญพิธีทั้งประเพณีทั้งงานมงคลและงานอวมงคล	

ส่วนใหญ่แล้วก็เพ่งไปที่งานอวมงคลคืองานศพงานบ�าเพ็ญกุศล	 ตรงน้ีต้องให้ความสะดวก	

เจ้าอาวาสก็สามารถแต่งตั้งพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้แทนเจ้าอาวาสในการให้ความสะดวก

หรือว่าแบ่งหน้าท่ีให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสแบ่งหน้าที่ให้รองเจ้าอาวาสไปดูแลเรื่องศาลาบ�าเพ็ญ

กุศลหรือว่าบุญพิธีต่างๆ	ที่ญาติโยมทั้งหลายจะต้องมาขอความอนุเคราะห์	 จากเจ้าอาวาส

วัดนัน้ๆ	วดัทีไ่ม่มแีผนกเช่นวดัต่างจงัหวดั	สมัยทีผ่มเป็นสามเณรอยูก่บัหลวงปู่สดุ	วัดกาหลง	

จังหวัดสมุทรสาคร	 หลวงปู่ท่านเป็นเกจิอาจารย์โยมจะมาขอตั้งศพจะต้องบอกหลวงปู่ว่า

จะขอตั้งศพคนนั้นคนนี้	 ศาลานี้ได้ไหม	ตอนที่เราเป็นเณรแล้วก็นึก	หลวงปู่สุดวัดกาหลงที่

ท่านดัง	ท่านสักยันต์ตะกร้อ	ท่านมีเสือเผ่น	ท�ายารักษาคน	เป็นเจ้าอาวาสเป็นหลวงปู่ท�าไม

ต้องไปจัดการเรื่องงานศพโยมจะตั้งศพก็จะมาบอกหลวงปู่	 น่ีตอนที่เป็นเณรรับใช้ก็คิด	

พอเรามอีายพุรรษามากขึน้ได้รูไ้ด้เหน็ว่าบางวดัยงัไม่มแีผนกทีจ่ะจดัการ	ไม่มีส�านกังานกลาง	

ไม่มีสถานที่ประชาสัมพันธ์	 ไม่มีสถานที่ติดต่อสอบถาม	 ก็พุ่งเป้าไปที่เจ้าอาวาสอย่างเดียว	

ก็นึกถึงไปอยู่ที่วัดเทวราชกุญชรใหม่ๆ	 ก็พุ่งเป้ามาที่เจ้าอาวาสอย่างเดียวก็เลยเขียนแผนก
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ไว้หน้ากฏุเิจ้าอาวาสว่าตดิต่อสงัฆทานให้ไปรปูนีเ้บอร์โทรศพัท์นีอ้ย่างนีเ้ป็นต้น	แผนกต่างๆ

ต้องมีในวัดของตนเอง	 ยิ่งวัดที่อยู่ใกล้ชุมชนหรือว่าชุมชนให้ความเคารพนับถือวัดนี้มากๆ	

จะต้องเข้ามาท�าบุญพิธีจะต้องมาบ�าเพ็ญกุศลบุญพิธีต่างๆ	 อย่างนี้จะต้องมีแผนกจะต้องมี	

หน้าทีก่อ็าศยัพระเจ้าหน้าทีจ่ะมอบหมายให้รองเจ้าอาวาสกไ็ด้	ผูช่้วยเจ้าอาวาสกไ็ด้ไปจดัหา

พระมาประจ�าหน้าที่	 ก็จะได้ไม่พุ่งเป้ามาที่เจ้าอาวาสโดยตรง	 เราจะได้ท�ากิจอย่างอ่ืนได้	

งานทีเ่จ้าอาวาสต้องท�ามอีกีเยอะ	ถ้ามวัทีจ่ะต้องไปจดัการบ�าเพญ็กศุลอยู	่งานอืน่กจ็ะคัง่ค้าง	

	 ทนีีพ้ดูถงึอ�านาจของเจ้าอาวาสด้วยเพราะว่าเราพดูถงึมาตรา	๓๗	แล้วกต้็องมาพดู	

มาตรา	๓๘	วงเล็บ	๑	ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่

อาศัยในวัด	 ตรงนี้เป็นภาพรวม	 ในภาพปัจจุบันนี้ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของเจ้าอาวาสในการ

ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตจะต้องมีระเบียบจะต้องวางกฎเข้ามาถ้าไม่มีระเบียบจะต้อง

วางกฎเข้ามา	 ถ้าไม่วางกฎก็ต้องใจเย็นพอสมควรเพราะเราจะต้องปะทะกับใคร	 บรรพชิต

ที่จะเข้ามาขออยู่ท่ีวัดอยู่อาศัย	 อยู่อาศัยเพื่ออะไรเพื่อศึกษาเล่าเรียนหรืออยู่อาศัยไปวันๆ	

แต่ถ้าเรามีระเบียบมีกฎ	เราก็เดินตามกฎว่าวัดนี้มีกฎอย่างนี้	รับพระที่เป็นพระนักธรรมชั้น

เอกหรือรับพระปาฏิโมกข์หรือรับพระนวกรรม	 เขาเขียนรวมไว้เจ้าอาวาสก็ต้องแสดงวิสัย

ทัศน์ของตนเองจัดประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสในวัดหรือว่าเลขานุการวัดวางกฎวางระเบียบไว้

เป็นแนวแต่ว่าผ่อนผันได้กันบรรพชิตบางรูปที่หัวหมอหรือรู้กฎหมาย	กันฆราวาสที่หัวหมอ	

หรือรู ้กฎหมายเข้ามาโต้แย้งกับเราแล้วผลสุดท้ายสรุปเป็นเจ้าอาวาสไม่มีเมตตาเป็น	

เจ้าอาวาสเป็นพระท�าไมพูดอย่างนี้ปะทะอารมณ์	 ถ้ารูปไหนใจเย็นกว่านี้ก็ผ่าน	 แต่ถ้ารูป

ไหนใจร้อนไม่มีระเบียบวางไว้ก็ไม่ผ่าน	 อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าวงเล็บ	 ๑	 น้ีเขียนภาพ	

รวมไว้เขียนว่าห้าม	 เมื่อห้ามก็ต้องมีข้อห้าม	 ถ้าไม่มีข้อห้ามก็พูดกันด้วยวาจาปากเปล่า	

ปัญหาจะเกิดแน่นอนเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู	่

	 ส่วนวงเล็บ	 ๒	 สั่งให้บรรพชิตซึ่งมาอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัย	

ในวัดนี้ก็เช่นเดียวกันก็อิงอาศัยตามข้อ	 ๑	 บอกโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยหรือเปล่า	

ถ้าไม่โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย	 สรุปบทสุดท้ายหลวงพ่อไม่มีเมตตาหลวงพ่อเป็นพระ	

พูดอย่างนี้ได้อย่างไรก็ต้องมีแนวทางว่า	 เจ้าอาวาสก็ต้องมีระเบียบมีกฎของเราไว้อยู่ใกล้ๆ

ตัวหรือเวลาจะรับพระรับเณรก็ต้องบอกว่าต้องเขียนใบสมัครแล้วก็รอประชุมกรรมการ	

เมื่อกรรมการประชุมแล้วก็เรียกตัวหรือว่ารับเข้ามา	แล้วแต่วิธีการของแต่ละวัดที่จะท�า	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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	 วงเล็บ	 ๓	 ก็เหมือนกันสั่งให้บรรพชิตซึ่งมิได้รับอนุญาตที่มีที่อยู ่หรือพ�านัก	

อาศยัในวดั	ท�างานภายในวดัหรอืท�าทณัฑ์บนหรอืให้ขอขมาโทษในเมือ่บรรพชติหรอืคฤหสัถ์

ในวดันัน้ประพฤตผิดิค�าสัง่เจ้าอาวาสซึง่ได้สัง่โดยชอบด้วยพระธรรมวนิยักฎมหาเถรสมาคม

ข้อบังคับระเบียบหรือค�าสั่งมหาเถรสมาคมนี่อ�านาจเวลาที่เราจะใช้อ�านาจตามวงเล็บ	๓	นี	้

ก็ให้เลือกจะให้ท�างานในวัดไหม	 จะให้ท�าทัณฑ์บนไหมหรือให้ขอขมาหรือผิดระเบียบ	

จะไล่ออกเสียจากวัดเลย	นี่ก็อยู่ที่เจ้าอาวาสรูปนั้นๆ	จะพิจารณาจะบอกว่าตามโทษานุโทษ

ก็ได้แต่ว่าเราก็พยายามใช้ไม้นิ่มดูว่าให้ท�างานในวัดได้ก็พ้นโทษได้หรือคาดโทษไว้หรือให้	

ขอขมาก็ได้เพราะว่าถ้าเราใช้อ�านาจเกินขอบเขตก็จะไปพัวพันกับกฎหมายบ้านเมืองอีก	

เพราะว่าจารีตประเพณีแล้วก็กฎหมายบ้านเมืองนี้ก็เข้ามาร่วมด้วย	เพราะฉะนั้นเวลาที่เรา

ปฏิบัติตามหน้าท่ีแล้วก็ปฏิบัติตามอ�านาจ	 ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาไปแต่ละข้อตามเหตุผล	

ว่าผ่อนหนักผ่อนเบา	 พระผู้ใหญ่หลายรูปเคยพูดว่าใช้พระเดชขาดทุนใช้พระคุณได้ก�าไร	

อันนี้ก็ต้องน�าไปพิจารณานี่มาทบทวนมาตรา	๓๗	และก็มาตรา	๓๘	

	 เรื่องสาธารณูปการ	 ให้ไปดูสรุปสาธารณูปการของจังหวัดนครปฐมหน้า	 ๔๑๖	

ดูด้วยกันความหมายของสาธารณูปการนี้พูดภาพรวมไปแล้วในหน้า	๔๑๗	สาธารณสมบัติ

สักครู่นี้พูดอยู่ในมาตรา	 ๓๗	 แล้วส่วนสาธารณสมบัติกลาง	 ไม่เกี่ยวข้องกับเรามากนัก	

แล้วก็มาดูว่าในการพัฒนาหน้า	๔๑๘	การสาธารณูปการ	การด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาวัด

ในด้านการสาธารณูปการมีแนวทางการด�าเนินการตามกิจกรรม	 ๕	 ส.	 ที่พระเดชพระคุณ

หลวงพ่อเจ้าคณะภาคให้นโยบายไว้	 และขณะน้ีก็เรียกว่าโครงการวัดประชารัฐสุขสันต	์

ก็น�า	๕	ส.	 เข้ามาบูรณาการแล้วก็เดี๋ยวจะมีศีล	๕	อีก	 อปต.อีก	 แล้วก็มาดูว่าใน	๕	ส.	นี	้

เริ่มต้นนิดหนึ่ง	 ผมท�าแผ่นป้ายไว้ที่วัดเสร็จแล้วก็ท�าส่งไลน์มาให้กับพระครูปลัดพงษ์พันธ์	

วัดไร่ขิง	 แล้วก็ให้ส่งไลน์กลุ่มในจังหวัดนครปฐม	 รูปไหนที่จะไปปริ้นอิงค์เจ็ทก็ลบค�าว่า	

วัดเทวราชกุญชรออกแล้วก็ใส่ชื่อวัดของท่านได้เลย	 เม่ือกี้ก็กราบเรียนคุณหลวงพ่อ	

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค	 ๑๔	 แล้วว่าสามารถลบค�าว่าวัดเทวราชกุญชร	 แล้วใส	่

ชื่อวัดหลวงท่านเลยใน	๕	ส.	นี้ก็ตรงที่ว่าคนจะลงไปตรวจการคณะสงฆ์ว่าป้าย	๕	ส.	มีไหม	

ป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕	มีไหม	แล้วก็	อปต.	มีไหม	ก็ตรงกันใน	๕	ส.	สาธารณูปการ

ข้อที่	 ๑	 ว่าสะสางก็คือ	 ๑	 เรื่องป้ายชื่อวัด	 อันนี้ผมบรรยายทุกครั้งเลยว่าป้ายชื่อวัด	

วัดเรามีหรือไม่	 มันโทรมไหม	 มันติดไว้ที่เด่นไหม	 มีป้ายบอกน�าทางไหมว่าไปไหนอย่างไร	
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ทางเข้าทางออกลานจอดรถ	 ห้องสุขา	 กุฏิเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วิหาร	 เจดีย์	 ศาลาหรือ	

สถานที่ติดต่อเรื่องป้ายมีไหมที่จะแนะน�าเข้ากับ๕ส	 อันนี้ก็เป็นเข้าหลักการว่าน�้าไหล	

ไฟสว่าง	 หนทางสะดวก	 ชักพาผู้คนให้เข้ามาวัดให้เขาเห็น	 ถ้าวัดไม่ได้ท�าเผยแผ่หรือว่า	

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปคนก็ไม่รู้จักวัด	 อันนี้ไปต่อยอดกันเองแล้วพูดภาพรวมทั้งหมด

ที่อยู่ที่คณะสงฆ์ที่ท่านก�าหนดนโยบายต่างๆ	 เราลองไปตีกว่าและลองไปพิจารณาแล้วไป

ต่อยอดท�าขึ้นมาแต่ว่าอย่าให้ท�านอกพระธรรมวินัยเท่านั้น	 เพราะว่าสมัยก่อนเราท�า

เรื่องแปลกๆ	 และคนจะไปถ่ายรูปแล้วก็จะไปพูดว่า	 วัดนั้นแบบนี้แบบนั้น	 แบบน้ีไม่เอา	

เรื่องที่เราท�าต่อยอดจากที่มันกระจายน้อยให้มันกระจายมากก็คือผลงานนั้นเองมีตั้ง	 ๖	

ทางของเราไปท�าให้มันเด่น	 จะเด่นเรื่องสาธารณูปการหรือเด่นเรื่องการปกครองเป็นต้น	

จะเด่นเรื่องเผยแผ่	จะเด่นเรื่องเทศน	์หรือจะท�าไปพร้อมพร้อมกันก็ได้แผนผังวัดรวมไปถึง	

สถิติจ�านวนพระภิกษุสามเณร	 ชื่อเจ้าอาวาส	 วัดมีเนื้อที่เท่าไรอย่างนี้	 แต่ก่อนท�างาน	

อยู่ตลอด	 นึกถึงว่าเวลาขึ้นศาลาวัดก็รู้เลยว่าวัดนี้มีพระจ�าพรรษาเท่าไร	 เขียนไว้เดี๋ยวนี	้

ก็ไม่ได้เขียน	 พอเริ่มโครงการต่างๆ	 ก็เหมือนหยิบของเก่าขึ้นมาต่อยอดมาเพิ่มเติม	

ที่เคยพูดไว้แล้วทั้งนั้น	 ใครที่เคยผ่านวัดในสมัยอดีตและก็เจอพวกนี้มาตลอด	 แล้วก็หาย

ไปยุคหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาฟื้นฟูตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๗จนถึงปัจจุบันก็มาเริ่มฟื้นฟูแบบนี้	

ทีเ่ริม่แรกคอืโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี	๕	กม็าต่อวดัประชารฐัสร้างสุข	อปต.	กมี็มานานแล้ว	

ก็มาฟื้นฟู	 ป้ายดูในข้อท่ี	 ๑	 มีครบท่ีผมพูดหมดเลยครับอันนี้	 ผมเคยถวายให้เป็นชีท	

ให้คณะสงฆ์ภาค	 ๑๔	 หลายครั้งว่าวัดที่พัฒนาหรือบูรณาการ	 ต้องมีอย่างนี้เรียกว่าวัดที	่

เขาต้องการ	 ป้ายนิเทศข้อมูล	 ป้ายคติธรรมพุทธธรรม	 มุมหนังสือ	 เพิ่มอีกนิดหนึ่งเรื่อง	

ความสงบร่มเย็น	 เร่ืองต้นไม้และในปัจจุบันนี้ก็มีปลูกพืชปลูกผักสวนครัวรั้วกินได	้

เหมือนของเก่ามาต่อยอดอยู่ใน	๕	ส.	หน้าที่	๔๑๘	หน้าที่	๔๑๙๒	หน้านี้งานสาธารณูปการ	

อยู่ในนี้ทั้งหมดเลย	แล้วยังขยายไปงานเผยแผ่อีกที่เราจะท�าวัดของเราให้น่ามองได้อย่างไร	

	 โครงการของรัฐมหีน้าบ้านน่ามองของเรากย็งัมหีน้าวดัน่ามอง	หรอืว่าในวดัน่ามอง	

รั้ววัดน่ามองด้วย	 ตื่นเช ้าขึ้นมาเห็นวัดของเราเองไม่สะอาดตรงนั้นก็ผุตรงนี้ก็พัง	

ถังขยะก็เต็ม	 ก็เป็นเรื่องทุกข์ใจเจ้าอาวาสพอสมควร	 ต้องถามว่าเราเป็นเจ้าอาวาสเราจะ

ทนทุกข์อยู่ในสภาพเช่นนี้หรือ	 เพราะว่าเราเป็นเจ้าอาวาส	 เราเป็นผู้น�าแล้วก็ดีตรงที่ว่า	
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ยกตัวอย่างหน้า	 ๔๒๑	 คณะกรรมการสาธารณูปการจังหวัดนครปฐมโดยประธาน	

รองประธานกรรมการ	 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้ออกตรวจเยี่ยมวัดในเขต	

ปกครองคณะสงฆ์	 ขอยกตัวอย่างอ�าเภอก�าแพงแสน	 ข้อ	 ๑	 ว่าวัดได้ก่อตั้งมากี่ปีแล้ว	

ที่ดินของวัด	 จ�านวนพระภิกษุ	 สามเณร	 ป้ายชื่อวัดมีหรือไม่มีตามนั้น	 เขาก็แถมป้าย	

พระปฐมบรมราชโองการเข้าไปอีก	อนันีเ้สรมิจากทีเ่ราเคยพดูกนัมาป้ายพทุธศาสนปูถมัภก

เสริมข้ึนมา	 ส่วนป้ายปฏิทินกิจกรรมนี้เป็นของหลวงพ่อผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค	๑๔	

อยู่แล้ว	 ทุกวันนี้ที่วัดผมก็ยังมีปฏิทินกิจกรรมอยู่ท�าตามที่หลวงพ่อก�าหนดหลวงพ่อท่าน	

เป็นเจ้าคณะภาค	ผมเป็นรองภาค	ท่านท�าอะไรผมก็ต้องไปท�าตาม	ก็จะได้มีเรื่องน�ามาพูด	

ให้ท ่านทั้งหลายได้ฟ ังด ้วยว่าที่วัดก็ท�าตามกัน	 เราก็จะได้ท�าตามด้วยกันทั้งภาค	

ทั้ง	 ๔	 จังหวัด	 แล้วก็จะได้เป็นเอกภาพทั้งภาคเลยในภาค	๑๔	 เราก็ต้องท�าร่วมกันดีกว่า	

ไม่ท�าแล้วกไ็ม่ได้เสยีมแีต่ได้	แล้วกป้็ายเชญิชวนคนเข้าวดัท�าวตัรสวดมนต์จะก�าหนดวนัไหน	

ก็แล้วแต่	ป้ายลกูศรชีท้างเข้าวดั	เข้าห้องน�า้	เสรมิเข้ามาดเีหลอืเกนิ	หลวงพ่อจรัญวดัอมัพวนั	

สงิห์บรุ	ีเขยีนปรารภอยูใ่นหนงัสอืประจ�าเคยมาในกรงุเทพฯ	ปวดท้องจะหาท่ีเข้าห้องน�า้ไม่ได้	

อีกครั้งหนึ่งไปอินเดียปรากฏว่าห้องน�้ากว้างใหญ่ไพศาลมากถ่ายได้ทุกที่	 ที่อัมพวันสิงห์บุรี

สร้างห้องน�้าไว้เยอะแยะเลยแล้วก็ท�าไปเขียนอานิสงส์การสร้างห้องน�้าให้ด้วย	 อันนี	้

เป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างหนึ่งว่าทรมานพอสมควร	 เรื่องห้องน�้า	 บางวัดปิดไว้หมด	 ถามว่า	

ท�าไมต้องปิดไว้หมดบอกว่าง้ันคนทั่วไปเข้าแล้วมันสกปรก	 ไม่มีใครดูแลถ้าไปบางทีก็	

ไปเจอก็ไปเจอไม่สะอาดที่เขาท�าป้ายลูกศรชี้ทางห้องน�้า	 มีลูกศรแล้วก็ต้องเปิดห้องน�้า	

ด้วยนะ	 แล้วก็ถ้ามีคนดูแลรักษาความสะอาดก็ดีที่ไว้ก็ตั้งตู้หน้าห้องน�้า	 ๑	 ตู้	 เลียนแบบ	

วัดไร่ขิง	 ใครใช้ห้องน�้าก็บ�ารุงถือว่าสะเดาะเคราะห์	 เอาปัจจัยนั้นมาให้คนที่ล้างที	่

ท�าความสะอาดห้อง	 ได้เวลาพอดีแล้วจะได้ไม่เกินเวลา	 ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากให	้

ท่านทั้งหลายได้ไปท�าตามสาธารณูปการในหนังสือ	 ถือว่าใช้เวลามากพอสมควรแก่เวลา	

	 จึงขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้
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งานเผยแผ่

บรรยายโดย....	พระเทพศาสนาภบิาล รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วัดไร่ขงิ	พระอารามหลวง

	 กราบนมสัการพระเดชพระคณุ	พระเทพมหาเจตยิาจารย์	เจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	

ที่เคารพอย่างยิ่ง	ท่านเจ้าคณะอ�าเภอ	รองเจ้าคณะอ�าเภอ	เจ้าคณะต�าบลและเจ้าอาวาสที่

พรรษากาลมากกว่ากระผมนมัสการเจ้าอาวาส	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูป	

	 วันนี้ได้รับอาราธนาจากกองงานเลขานุการของนครปฐม	 ให้มาพูดเรื่องศีล	 ๕	

ขอพูดเป็นแบบศิษย์กับอาจารย์	 เพ่ือนสหธรรมิกรุ่นเดียวกันพี่กับน้องลูกศิษย์อาจารย์	

การประชมุอยากให้ใส่ใจตัง้ใจประชมุ	เราต้องเป็นแบบอย่างได้	ประชมุปีละครัง้	เราช่วยกนั	

ท�างานในรอบปีสรุปงานเป็นหนงัสือเล่มหน่ึงผลงานอยูท่ีน่ัน่	มีเจ้าคณะอ�าเภอเป็นหวัหน้าฝ่าย	

ทั้งหมดขอให้ตั้งใจท�าอันไหนบกพร่องก็ช่วยกัน	

	 งานคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ผมว่าค่อนข้างจะเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี

ผมรับผิดชอบเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕	 ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการโครงการฯ	

ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอก	เป็นงานรับใช้คณะสงฆ์ไปสู่ชาวบ้านการปองดองสมานฉันท์สันตสุิข	

จะเกิดขึ้นอย่างไร	 ผมไปมา	 ๗๗	 จังหวัดแล้ว	 ไปในฐานะรองท่านประธาน	 ส่วนประธาน

ปัจจุบันท่านเลื่อนเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม	 ท่านต้องประชุมอาทิตย์ละ	 ๕	 ครั้ง	

จึงขอลาออก	 แต่หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ	 วัดปากน�้าบอกไม่ต้องออกเป็นประธาน	

ที่ปรึกษา	

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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	 งานที่จะให้พูด	 ๓	 งานด้วยกัน	 หลวงพ่อเจ้าคณะภาคพูดไปแล้วเมื่อเช้าหมด

แต่เรามาตกลงกันว่าจะท�าอย่างไร	 เราประชุมเจ้าคณะอ�าเภอเดือนละครั้งนั้นไม่พอ	

ต่อไปต้องประชมุออนไลน์	ครึง่เดอืนออนไลน์สกัครัง้แล้วกป็ระชมุจรงิสกัครัง้	ต้องประชุมจรงิ	

ถึงดีได้เจอหน้ากันแล้วประชุมออนไลน์ตกลงข้อกติกาจะเอาแบบไหน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	

ขาดไม่ได้	 เขาให้ออนไลน์ก็ช่วยกันผลจัดการประชุมครั้งนี้เราต้องเอาไปใช้ต้องท�างาน	

ต่อเนือ่ง	กเ็ป็นห่วงเจ้าคณะอ�าเภอต้องไปท�างานตามทีพ่ระเดชพระคณุเจ้าคณะภาคส่ังนะครบั	

ซึ่งเราท�าอยู่แล้วในงาน	 ๖	 บวก	 ๑	 ผลงานที่ปรากฏชัดที่สุดคือ	 เจ้าคณะอ�าเภอเมือง	

อ�าเภอสามพราน	 แต่หลวงพ่อภาคบอกต้องบันทึกด้วย	 ต่อไปจะออกแต่ละครั้งของ	

เดือน	๗	อ�าเภอต้องไปด้วยกัน	และต้องบันทึกถ้าเจ้าคณะอ�าเภอไม่ไปก็ต้องให้รองเจ้าคณะ

อ�าเภอไป	

	 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสานา	

หมู่บ้านรักษาศีล	๕	สู่ยุทธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	โครงการนี้เรารู้แล้วตั้งแต่ลง	MOU	ระหว่าง

คณะสงฆ์กับฝ่ายบ้านเมือง	ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้	

	 ๑.	 มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์	

	 ๒.	 มีความสอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริม

การน�าศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน	

	 ๓.	 ส่งเสริมการสร้างความสุจริตโปร่งใสสังคมไทยหมู่บ้านช่อสะอาด	

	 ๔.	 ส่งเสริมสัมมาชีพและวิสาหกิจชุมชน	OTOP	

	 ๕.	 ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธสู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	

	 ๖.	 สร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยศีล	๕	

	 ๗.	 สร้างกระบวนการทางสงัคมทีม่วีดัเป็นศนูย์กลางหรอืตามแนว	บ้าน	วัด	ราชการ

	 ๘.	 ปัจจุบันมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วย	๔	 งาน	 เช่น	 กรมการปกครอง	

กรมอนามัย	สสส.	และกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ปณิธาน	มีศีล	มีสุข	มีปรองดอง	มีสมานฉันท์	มีสามัคคีสันติสุข	ไปเขียนป้ายให้ถูก	

บางที่ไปเขียนเองไม่ถูก	มีศีล	มีสุข	ปรองดองสมานฉันท์	สามัคคี	สันติสุข	นี่คือปณิธาน
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 วิสัยทัศน์คือ มีศีล มีธรรม น�าสู่สังคม สันติสุข 

	 ๑.	 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา	

	 ๒.	 การส่งเสริมรักษาศีล	๕	และการด�าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา	

	 ๓.	 การสนับสนุนการด�าเนินการของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 (อปต.)	

นี่คือพันธการ

 ยุทธศาสตร์ 

	 ๑.	 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับ	

	 ๒.	 พฒันาบคุลากรและชมุชนในการสนบัสนนุการเผยแพร่หลกัศลี	๕	อย่างพอเพยีง	

	 ๓.	 ส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรมการเผยแพร่ศลี	๕	ตามรปูแบบและวธิกีารหลากหลาย

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 ๔.	 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเคลื่อนการรักษาศีล	 ๕	

ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ	

	 กจิกรรมโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี	๕	ปีนีจ้งัหวดันครปฐมก�าหนดพืน้อ�าเภอบางเลน	

อ�าเภอก�าแพงแสน	หลักที่ดู	๑	ส่งเสริมการส่งเสริมการรักษาศีล	๕	ส่งเสริมกิจกรรมวิถีพุทธ

ในแต่ละอ�าเภอให้นะครับสร้างเครือข่ายศลี	๕	หมูบ้่านอ�าเภอมอียูแ่ล้ว	ท่านต้องไปท�าตามนี้

การบรหิารระดบัจงัหวดักม็ตีัง้คณะกรรมการของเราอยู	่ผมเป็นรองประธาน	เจ้าคณุอาจารย์

เป็นประธานหมู่บ้านรักษาศีล	๕	ต้นแบบอ�าเภอหนึ่งมี	๑๒	หมู่บ้าน	อยู่ในแผนที่เขาส่งมา	

อยู่แล้วอยู่ข้อมูลอยู่แล้ว	

	 ซึง่ปีต่อไปมนักต้็องมาลงทีอ่�าเภอนครชยัศร	ีอ�าเภอเมอืง	เพราะเป็นยทุธศาสตร์ชาต	ิ

๒๐	 ปี	 จะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่โครงการก็ต้องท�าไปเรื่อยๆ	แนวการประเมินโครงการ

หมูบ้่านรกัษาศีล	๕	อนันีก้ผ่็านไปเป็นเร่ืองของกรรมการ	เดีย๋วกค็ณะกรรมการอ�าเภอบางเลน

กับอ�าเภอก�าแพงแสนไปดูเองแล้วกันข้อมูลพวกนี้ต้องท�าเป็นรูปเล่มมา	

	 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 เจ้าประคุณสมเด็จฯ	 วัดปากน�้า	 ฝากให	้

ขบัเคลือ่นเข้ากบัโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี	๕	กค็อืเดมิสมเดจ็พทุธโฆษาจารย์	วดัสามพระยา	

ผู้ก่อต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 (อปต.)	 พ.ศ.๒๕๑๘	 แนวคิด	 อปต.	 เพื่อ	

ประโยชน์สุข	 การส่งเสริมพื้นฐาน	 อปต.	 การส่งเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน	
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ตามหลักพุทธศาสนา	 หลักการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 พวกเราต้องไปท�า	

ที่ผมพูด	 เดี๋ยวฟังเพลินเราต้องลง	 MOU	 กันแล้ว	 เจ้าคณะอ�าเภอมีหน้าที่ศีล	 ๕	 ใช่ไหม	

หลักของเราเจ้าคณะอ�าเภอรับผิดชอบศีล	๕	เจ้าคณะต�าบลรับผิดชอบ	อปต.	และโครงการ

วัดประชารัฐจะมาลงที่ต�าบล	ต้องช่วยกันดูตรงนี้ไว้	สงเคราะห์ประชาชนภายในต�าบลนั้นๆ

เพื่อช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง	 เป็นการท�างานบูรณาการระหว่างวัด	 บ้าน	 รัฐ	 โรงเรียน	 บวร	

เพือ่พฒันาบุคคลให้มคีวามรูด้มีคีวามสามารถมพีฤตกิรรมทีน่�าไปสูก่ารพฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนื	

เป็นศูนย์กลางท�างานด้านสาธารณะสงเคราะห์และการเรียนรู้ของต�าบลนั้นๆ	 คุ้มครอง

ประชาชนในต�าบลนั้นๆ	 ให้อยู่เป็นสุขด้วยความรักเข้าใจกันสนับสนุนนโยบายคณะสงฆ	์

นโยบายรัฐเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชน	

	 การพัฒนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 กับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	

เอางานนี้ให้เข้าไปงานเดียวกัน	 ผมว่าใกล้ส�าเร็จแล้ว	 ตอนน้ีทั้งโครงการ	 อปต.	 สมเด็จ	

พระมหาธีราจารย์	 วัดยานนาวา	 เป็นประธานอยู่	 มีข่าวว่าจะตั้งพระพรหมเสนาบด	ี

เป็นประธาน	 อปต.	 พระพรหมเสนาบดีจะตั้งผมเป็นประธานอนุกรรมการ	 อปต.	 เม่ือ	

เป็นอย่างนั้นประธานอนุกรรมการ	 อปต.	 กับประธานกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	

เป็นคนเดยีวกนักจ็บแล้ว	การขบัเคลือ่นงานกไ็ปด้วยกนัทมีงานพฒันากจิกรรมให้สอดคล้อง

กับ	 อปต.	 ท้ัง	 ๘	 ด้าน	 พัฒนานวัตกรรมกิจกรรม	 อปต.	 ให้สอดคล้องกับสังคม	 พัฒนา

น�าไปสู่การบูรณาการวิถีพุทธสู่สากลเป็นการท�าแบบพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 ส่งเสริมการ	

พัฒนาสังคมไทย	 ทีนี้เอาเรื่องที่หลวงพ่อภาคถาม	 เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปต้องแม่น

หลักของ	 อปต.	 ต้องท่องให้ได้ภารกิจ	 ๘	 ด้าย	 ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ประกอบด้วย

	 ๑.	 ศีลธรรมและวัฒนธรรม	เช่น	การท�าบุญตักบาตรเทศน์มหาชาติ	

	 ๒.	 สุขภาพอนามัย	 กิจกรรมตรวจสุขภาพ	 การบริจาคโลหิต	 การตั้งตู้ยาสามัญ

ท�าความสะอาดที่อยู่ประจ�า	 วัดที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลจะได้เปรียบ

บริบทนี้	วัดไร่ขิงได้เปรียบเพราะม	ี๒	โรงพยาบาล	

	 ๓.	 สัมมาชีพจัดตั้งกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 ส�าหรับ	

ด้านอย่างอื่นที่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็แม่บ้านสมาคมแม่บ้านท�า	
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	 ๔.	 สันติสุข	เช่น	กิจกรรมที่ท�าทุกวัด	ผมดูแล้วจัดตั้งศูนย์ประสานงานไปหาชุมชน	

จัดเวรยามประจ�าหมู่บ้าน	ต�าบลที่มีก�านันผู้ใหญ่บ้านอยู่	ท�าได้ว่าวัดใหญ่ๆ	

	 ๕.	 ศึกษาสงเคราะห์เราท�าอยู่ทุกวัดอยู่แล้ว	แจกทุนจัดการส่งเสริมพระสอน	

	 ๖.	 สาธารณสงเคราะห์นครปฐมท�าครั้งแรกเลยวัดกลางบางพระ	 ไปช่วยจังหวัด

อุบลราชธานี	 คณะสงฆ์นครปฐมไป	 ๒๐๐,๐๐๐	 วัดกลางบางพระส่งทีมงานไปจังหวัด

นครปฐม	 อันดับแรกนะครับไปช่วยอุบลราชธานี	 คณะสงฆ์มูลนิธิไปช่วยกัน	 พรุ่งนี้	 คือ	

จัดถุงยังชีพผู้ประสบภัยออกเยี่ยม	 แจกข้าวกล่องในช่วงโควิด	 ผมท�า	 ๓	 เดือน	 เป็นเงิน	

๖	 ล้าน	 ไม่ใช่เงินผมไม่ใช่เงินวัด	 เป็นเงินชาวบ้าน	 มูลนิธิออกไป	 ๔๐๐,๐๐๐	 ก็วัดใหญ่ๆ	

ท�าได้	วัดไร่ขิงท�าวัดพระปฐมเจดีย์ท�า	อีกหลายๆ	วัดท�า	น่าชื่นใจอ�าเภอเมืองมีความสามัคค	ี

ปรองดองกัน	เจ้าคณะท้ังหมดมารวมกนัแจกของช่วยเหลอืประชาชนเดอืนละครัง้	วดัสะอาดด้วย	

แล้วก็สามัคคีกัน	

	 ๗.	 กตัญญูกตเวทิตาธรรม	 ตอนนี้รัฐบาลอนุญาตให้ท�ากิจกรรมได้บ้างแล้ว	

เดี๋ยวปรึกษาส�านักพุทธก็ดี	 ปรึกษาสาธารณสุขจังหวัดก็ดี	 เพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต	์

ประจ�าเดือนของเราอย่างท่ีเคยปฏิบัติมาเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีในที่ประชุมประเดือน	

การบรรพชาอุปสมบทตอนนี้ก็สามารถจัดได้แล้ว

	 ๘.	 สามัคคีธรรมต้องไปปรับเรื่องการปลูกผัก	 ที่วัดไร่ขิงจะปลูกอีกแปลงหนึ่ง	

๔-๕	 ไร่	 แต่พระไม่ควรปลูกเอง	 ควรอนุเคราะห์สถานที่อุปกรณ์แล้วให้ญาติโยมปลูก	

เพราะมีบางกลุ่มโจมตีที่ไปปลูกผักเอง

	 โครงการวัด	 ประชา	 รัฐ	 สร้างสุขจะมีการประชุมทั่วประเทศ	 ในวันที่	 ๑๗	

กรกฎาคม	๒๕๖๓	ที่วัดไร่ขิง	โดยนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดทั้ง	๒	นิกาย	จ�านวน	๓๐๐	กว่ารูป	

แต่จังหวัดนครปฐมนิมนต์เจ้าคณะอ�าเภอทุกรูปเข้าร่วมประชุมด้วย	 สมเด็จมหาวีรวงศ์	

เป็นประธาน	ต่อไปจะขบัเคลือ่นโครงการควบคูก่บัโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี	๕	หลกัปฏบิตัิ

โครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	หรือเรียกสั้นๆ	๓,	๕,	๗,	๙	ม	ีดังนี้

 ๓ พันธกิจ

	 ๑.	 การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพวัดชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่

สัปปายะ
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	 ๒.	 การพฒันาพืน้ฐานทางสงัคมและการเรยีนรูข้องวดัและชมุชนโดยวถิวีฒันธรรม

เชิงพุทธ

	 ๓.	 การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดชุมชนตามแนวพุทธศาสนา	

 ๕ ส.

	 ๑.	 สะสาง

	 ๒.	 สะดวก

	 ๓.	 สะอาด

	 ๔.	 สร้างมาตรฐาน

	 ๕.	 สร้างวินัย

 ๗ แนวทางการด�าเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส.

	 ๑.	 จัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานฯ	(๕	ส.)

	 ๒.	 ประกาศนโยบาย

	 ๓.	 อบรมให้ความรู้

	 ๔.	 ส�ารวจพืน้ทีด้่วยคณะท�างานทัง้หมด	และแบ่งพืน้ทีร่บัผิดชอบ	วเิคราะห์จดุเด่น	

จุดปรับปรุง

	 ๕.	 จัดท�าแผนปรับปรุง

	 ๖.	 พิธีเปิด

	 ๗.	 ตรวจประเมินพื้นที	่และสรุปผลการปฏิบัติงาน

 ๙ แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ ๕ ส. ในวัด ๙ พื้นที่สู่ “วัดสร้างสุข”

	 ๑.	 ป้ายชื่อวัด	บริเวณหน้าวัด	และแผนผังวัดโดยสังเขป

	 ๒.	 การจัดการจราจร	ป้ายจราจร	และที่จอดรถ

	 ๓.	 การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ	์และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ

	 ๔.	 ห้องน�า้

	 ๕.	 การจัดการขยะ

	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทั่วไป

	 ๗.	 ระบบไฟฟ้า	และการป้องกันอัคคีภัย
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	 ๘.	 โรงครัว

	 ๙.	 อาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัด

	 เป้าหมายสูงสุดของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	 คือวัดสวยด้วยความสุข	

และการสร้างวัดในใจคน	 วิธีปฏิบัติก็ตาม	๓	พันกิจ	๕	 ส.	๗	 ขั้นตอนเก้าพื้นที่แนวปฏิบัต	ิ

และ	๙	แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ฯ	หรือเรียกง่ายๆ	ว่า	๓,	๕,	๗,	๙

	 แต่ก่อนวัดจะสกปรกมากพอมีโครงการต่างๆ	 เข้าวัดก็สะอาดขี้น	 ไปตรวจเยี่ยม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ภาคเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคอีสานแล้วก็ถ่ายรูปมา	 ปัจจุบัน	

วัดทุกวัดต้องมีท่ีส�าหรับถ่ายรูป	 เมื่อมีคนมาถ่ายรูปแล้วแชร์ชื่อเสียงวัดก็กระจ่ายไป	 เช่นที่

วัดไร่ขิง	ก็ไปเอาแบบจากที่ต่างๆ	มาไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆ	หรือต่างประเทศ	ก็เอามาปรับ

ให้เข้ากบัวดั	เพือ่ให้ญาตโิยมมาท�าบญุหรอืมาพกัผ่อนเทีย่วชม	หรอืการรดน�า้พระกเ็อาแบบ

มาจากประเทศพม่า	

	 อุทยานการศึกษาท�าต่อสานนโยบายหลวงพ่ออุบาลีคุณูปมาจารย์	 หลวงพ่อ	

บอกว่าท�าตรงนี้ให้เป็นอุทยานการศึกษา	 ถามว่าอุทยานการศึกษาคืออะไร	 คือเกิดมาแล้ว	

เข้าโรงเรียนประถมโรงเรยีนมธัยม	เข้าวทิยาลัย	เรยีนมหาวทิยาลยัจบมากส็ดุท้ายเข้าโรงพยาบาล	

ตายเข้าเมรุ	 เป็นความคิดของหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์กับ	 ดร.ก่อ	 สวัสดิพาณิชย	์

ผมมาสานต่อส�าเรจ็แล้ว	ป้ายโครงการวดั	ประชา	รฐั	สร้างสุขได้แบบมาจากวดัเทวราชกญุชร	

ท่านบอกไม่สงวนลิขสิทธิ์	หลวงพ่อทั้งหลายไปท�าที่วัดให้เรียบร้อย	 เปลี่ยนข้อความให้เป็น

วัดของท่านก็จบแล้ว	 เพราะเป็นข้อความเดียวกันเตรียมไว้ให้พร้อมเดี๋ยวพระเดชพระคุณ

เจ้าคณะภาคจะลงไปตรวจ	

	 เจ้าอาวาสต้องกวาดลานวดัเป็นทีว่ดัไร่ขงิเดอืนแรกผมกวาดเอง	ต่อมาคนเยอะมาก	

๕๐๐	 กว่าคน	 มาช่วยกวาด	 ต้องก�าหนดว่าอาทิตย์นี้ต�าบลนี้	 อาทิตย์นี้หมู ่บ ้านนี้	

มาช่วยกนักวาดโดยมพีระเณรเป็นหลัก	วดัสะอาด	ปัจจบัุนยงัท�าอยูอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	

เอารถมาฉีดน�้าฉีดน�้ายา	 เทศบาลก็มาช่วยท�าทุกอาทิตย์วัดสะอาดจริงๆ	 ท�าให้ติดนิสัย	

ไปเลยไม่ต้องท�าทุกวันอาทิตย์ละครั้งก็พอดีมาก	 โควิดท�าให้เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาส	

ทุกวัดก็นิมนต์เอาแบบไปท�าได้	 เหมือนวัด	 ๕	 ส.	 ถ้าเราไม่ท�ามันก็จะเละโครงการนี้

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	 เป็นประธาน	 พระธรรมรัตนาภรณ์	 วัดเขียนเขต	 เป็นประธาน
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อนุกรรมการ	 พระเทพเสนาบดี	 วัดกวิศราราม	 เป็นรองประธานอนุกรรมการ	 รูปที่	 ๑	

พระเทพศาลนาภิบาล	เป็นรองประธานอนุกรรมการ	รูปที่	๒	ผมเป็นกรรมการในโครงการ	

ทั้ง	 ๓	 ชุด	 พระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคบอกว่า	 ประธานโครงการหมู่รักษาศีล	 ๕	 มาอยู่

นครปฐม	 ต้องเอานครปฐมเป็นแบบ	 ต้องท�าให้ได้ทุกหมู่บ้านทุ่มอ�าเภอทุ่งต�าบล	 ก็เป็น	

ภาระงานให้กับท่านเจ้าอาวาสทุกรูป	 งานไม่ได้ยากแต่ขอให้ท�าอย่างเดียว	 ถ้าท�าแล้ว	

งานต่างๆ	เสร็จแน่นอน	

 การพัฒนา ๙ พื้นที่ในวัด

	 ๑.	 ป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดแผนผังบริเวณวัดท�าแล้ว	

	 ๒.	 การจัดจราจรป้ายจราจรและที่จอดรถนะครับ	

	 ๓.	 การจัดระบบคลังวัสดุการคุมการเบิกจ่ายของ	 อันนี้ยังไม่ค่อยท�าทุกวัด	

แต่ก็ได้ประมาณ	 ๕๐	 เปอร์เซ็นแล้ว	 การจัดขยะมีทุกวัดเลยต้องหาวิธีการจัดการให้ได	้

ต่อไปสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยการจัดการพื้นที่สีเขียว	

อันนี้ท�าแล้ว	และก�าลังท�าอยู่	

	 ๔.	 ห้องน�้า	 ขอให้ทุกวัดให้ความส�าคัญกับห้องน�้า	 พยายามสร้างให้มากๆ	 และ	

อย่าปิด	ต้องเปิดไว้	และมีเจ้าหน้าที่ดูแลท�าความสะอาดตลอด	ที่วัดไร่ขิง	ต้องจ้างเจ้าหน้าที่

ประจ�าเลยคนมาที่วัดเข้าห้องน�า้แล้วสบายใจ

	 ๕.	 การจัดขยะ	 ต้องหาวิธีก�าจัดให้ถูกวิธี	 ขยะเปียก	 ขยะแห้ง	 ขยะเป็นอันตราย	

ควรมีถังแยกประเภทไว้

	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทัว่ไป	ให้ทกุวดัจดัสถาพวดัให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	จดัพืน้ทีส่เีขยีว

	 ๗.	 ระบบไฟฟ้า	 ทุกควรมีระบบป้องกันอัคคีภัยหรือถังดับเพลิงที่วัดไร่ขิงจะท�า	

โซล่าเซลล์	 ยังติดตั้งไม่เรียบร้อยมัน	 ถ้าติดตั้งเสร็จจะลดปริมาณค่าไฟได้ปีละหนึ่งล้าน	

๒๕	ปีก็	 ๒๕	 ล้าน	ทางวัดออกทุนให้ก่อน	 เมื่อเสร็จแล้วค่อยมาดู	 ที่วัดไร่ขิงค่าไฟเดือนละ	

หนึ่งล้านกว่า	 เป็นวัดท่ีจ่ายค่าไฟฟ้ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ	 ถ้าติดโซล่าเซลล์	

จะลดได้ปีละ	 ๒๗๐,๐๐๐	 บาท	 ถ้าไม่ท�าจะเป็นภาระรายจ่ายของวัดอย่างมาก	 ตั้งแต่	

โควิดมารายรับของวัดเป็นศูนย์	 เป็นเหมือนกันหมดทุกวัดไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กหรือวัดใหญ่ๆ	

เพราะญาติโยมมาวัดไม่ได้	แต่รายจ่ายยังเหมือนเดิม	ที่วัดไร่ขิงจ่ายเดือนละ	๔-๕	ล้านบาท	

ต้องประชุมคณะกรรมการวัดเพื่อขอกู้เงินธนาคารมาใข้จ่ายก่อน	 งานประจ�าปีวัดไร่ขิง	
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ปีนี้ก็ต้องยกเลิก	 เงินประมูลร้านค้าจ�านวนยี่สิบกว่าล้านก็ต้องคืนให้ผู้ที่ประมูลไป	ปัจจุบัน

ทางการเริ่มคลายล๊อคแล้ว	ก็พอมีรายได้เข้ามาบ้าง	แต่ยังไม่เท่าเดิม

	 ๘.	 โรงครัว	 ทุกวัดมีโรงครัว	 ต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อย	 ที่วัดไร่ขิงยังฉันโตก	

ไม่ได้ฉันรวมเป็นวง	ท�าตามค�าแนะน�าทางสาธารณสุข	เว้นระยะห่างกันในช่วงนี้

	 ๙.	 อาคารเสนาสนะภายในวัด	 ต้องท�าความสะอาด	 ไม่สร้างอะไรท่ีไม่จ�าเป็น	

แต่ต้ังแต่มีโควิดท�าให้วัดสะอาด	 เพราะที่วัดไร่ขิงท�าบิกคลีนิ่งทุกอาทิตย์	 ท�าพิพิธภัณฑ์	

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์เสร็จ	 ท�าบ่อปลาเสร็จทั้งหมดในวัดสะอาดหมดเพราะว่า	 ๓	 เดือน

ไม่มีใครนิมนต์ไปไหน	อยู่วัดก็ท�าความสะอาด

	 ต่อไปนี้เราก็ต้องท�าตามนโยบายคณะสงฆ์จะเป็นพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาค	

พดูกด็	ีพระเดชพระคณุรองเจ้าภาคพูดกด็	ีกอ็ยูใ่นวถิเีดยีวกนันะครบั	ป้ายต่างๆ	ต้องตดิให้ครบ	

ดูตัวอย่างวัดไร่ขิงก็ได้

	 ขอฝากให้ทุกวัดเวลาให้ศีลญาติโยมขอให้ปฏิบัติให้เหมือนๆ	 กัน	 ตรงสรุปศีล	

ขอให้หยุดเป็นช่วงๆ	 สีเลนะ	 สุคตึง	 ยันติ,	 สีเลนะ	 โภคสัมปทา,	 สีเลนะ	 นิพพุติงยันติ,	

ตัสมา	 สีลัง	 วิโสธะเย	 เพื่อให้ญาติรับเป็นช่วงๆ	 น้ีคือรูปแบบศีล	 ๕	 ที่ขอฝากให้ปฏิบัติ	

ให้เป็นแบบเดียวกันจังหวัดก่อน

	 โครงการอบรมหลักสูตร	 “พระสงฆ์ผู้น�าขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕”	 อบรม	

ทั่วประเทศผ่านไปแล้ว	 ๒	 รุ่น	 ร้อยกว่ารูปโดยมีวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเป็น	

ผู้เขียนหลักสูตร	 เป็นโครงการท่ีดีมาก	ปีนี้จะอบรมรุ่นที่	 ๓	 ทั้วประเทศ	 จังหวัดนครปฐม	

รุ่นนี้ขอให้คัดเลือกผู้ท่ีจะเข้าอบรม	 จ�านวน	 ๒	 รูป	 อบรมที่วัดไร่ขิง	 ๓	 วัน	 ๓	 คืน	 ผู้ที	่

ผ่านการอบรมแล้วจะไปช่วยประสานงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ระหว่างจังหวัด	

อ�าเภอ	ต�าบล	กลุ่มนี้ช่วยงานศีล	๕	ได้เยอะโดยเฉพาะรุ่นที่	๑	ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระสีหราช

สมาจารมุนี	เป็นประธานรุ่น	มีงานอะไรเกี่ยวกับศีล	๕	ในภาคอีสานท่านจะประสานให้เลย	

ท่านมีไลน์กลุ่มมีสมาชิกสี่ร้อยกว่าท่าน	 ส่งข่าวสารกันทุกวัน	 เรามีเครือข่ายอย่างนั้น	

ใช้เครือข่ายเป็นประโยชน์	นี้คือเครือข่ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕

	 ส่วนเรื่อง	 อ.ป.ต	 ที่จะขับเคลื่อนก็แนวนี	้ ให้ตั้งกรรมการให้เรียบร้อยก่อน	 เห็นว่า	

จะให้ไปรบัพระบัญชาจากเจ้าประคุณสมเดจ็พระสงัฆราชตัง้เรยีบร้อยแล้วรอไปรบัพระบญัชา	
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อีกเรื่องที่จะฝากไว้ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์	 เรื่องเกิดที่ไหนให้มันยุติที่นั่น	

เราชักชวนให้โยมรักษาศีล	 ๕	 ทั่วประเทศแต่ว่าเรายังทะเลาะกันอยู่ผู ้ช่วยเจ้าอาวาส	

นนิทาเจ้าอาวาส	มนักแ็ตกความสามคัคีกนั	เจ้าอาวาสต้องมอบงานในวดัให้ผูช่้วยเจ้าอาวาสท�า	

ถ้ามอบงานให้ไม่แล้วไม่ท�าถือว่ามีความผิด	 แต่งานไหนที่เจ้าอาวาสยังไม่มอบให้ท�า	

ผู ้ช่วยเจ้าอาวาสทั้งหลายก็อย่าพึ่งท�าหรือถามท่านก่อนท�า	 ที่วัดไร่ขิงมอบหมายงาน	

ให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูปชัดเจน	 เจ้าคณะต�าบลต้องไปคุยกับลูกคณะ	 ๕-๖	 วัด	 หรือไม่ก็	

ตั้งกติกากันประชุมเดือนละเพื่อสรุปงานให้อ�าเภอ	 ถ้าท�าอย่างนี้ทั้งจังหวัด	 ถือรู้รักสามัคคี	

งานทุกอย่างส�าเร็จ

	 ผอ.บุญเชิด	กิตติธรางกูร	ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	

ช่วยงานคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้มาก	 เรื่องร้องเรียนต่างๆ	 หรือที่เรียกว่าบัตรสนเท่ห	์

มีหลายวัด	ที่วัดไร่ขิงก็โดน	 เพราะบัตรสนเท่ห์ท�ากันง่าย	 ไม่ต้องระบุชื่อที่อยู่	 แต่เมื่อมีการ	

ร้องเรียนแบบนี้ก็ต้องสอบสวน	ก็ได้	ผอ.ท่านนี้ช่วยชี้แจงให้	เพราะเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูล	

ใครไม่ชอบเจ้าอาวาสวดัไหนกท็�าหนงัสอืร้องเรยีนไปตามทีต่่างๆ	เช่น	ศูนย์ด�ารงธรรม	เป็นต้น	

ขอฝากเจ้าอาวาสถ้าบารมียังไม่ถึงอย่าไปทะเลาะกับก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หรือผู้น�าท่องถิ่น	

ถ้าเจ้าอาวาสมีปัญหากับบุคคลเหล่านี้จะอยู่ยาก	จังหวัดนครปฐมยังมีหลายวัดที่เจ้าอาวาส	

มีปัญหากับผู ้น�าท่องถิ่น	 ที่ส�าคัญเจ้าอาวาสอย่าไปยุ ่งกับการเมือง	 ต้องอยู ่สายกลาง	

ใครจะมาเป็นก็ต้องเข้ากับเขาให้ได	้ถ้าเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาแน่

	 สโลแกนจังหวัดนครปฐมประชุมเดือนละครั้งที่ต�าบลของเรามันจะได้ข้อคิด	

คุยกันเอาไงดีถ้ามีเบาะแสมาอย่างท่ีเขาพูด	 ต้องเข้าไปหาข้อมูลก่อน	 ถ้าไม่จริงก็ตั้งสู้	

ถ้าจริงก็ต้องไป	 สิ่งท่ีเจ้าคณะผู้ปกครองส่ังให้ท�านั้นผมว่าไม่ยากเย็นขอให้ท�า	 ถ้าไม่ท�านั่น	

ถือว่าแย่แล้ว	 ที่มาประชุมวันนี้เพ่ือการคณะสงฆ์เราประชุมกันปีละครั้งนะครับ	 ก่อนที่ผม	

จะมาอยู่จุดนี้ก็เคยนั่งอยู่ตรงนั้นมาก่อนมา	

	 ที่พูดไปนั้นหนักบ้างเบาบ้างก็ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น	 และนอกจากความหวังด	ี

ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์กันเป็นเพื่อนกันเป็นลูกศิษย์กันก็จะท�างานการคณะสงฆ์

นครปฐมให้ดีขึ้นตามนโยบายของผู้ใหญ่ถ้าก็ผิดพลาดประการใดขออภัยมา	 ณ	 ที่นี้ด้วย	

ขอให้ทกุท่านจงมคีวามสขุความเจรญิในธรรมของศาสนาเจรญิด้วย	อายุ	วรรณะ	สขุะ	พละ

ปฏิภาณ
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บรรยายโดย....	พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	วัดพระปฐมเจดีย์

	 ขอความเจริญงอกงามไพบลูย์ในพระธรรมวนิยัขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	

จงบงัเกดิมแีก่เพือ่นสหธรรมกิทกุรปู	ขอเจรญิพรท่านผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนา	

จังหวัดนครปฐมและท่านผู ้มีเกียรติท่ีให้เกียรติมาร่วมในงานประชุมพระสังฆาธิการ	

จังหวัดนครปฐมในวันนี้โดยทั่วกัน	 ในนามของจังหวัดนครปฐมขออนุโมทนาขอขอบคุณ

ขอบใจพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่ได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้

	 เราทั้งหลายในฐานะเป็นพระสังฆาธิการมีหน้าที่ที่เราจะต้องท�าการประชุม	

ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าท่ีของเราซ่ึงได้ถูกก�าหนดไว้ในกฎของมหาเถรสมาคม	 แล้วก	็

ได้ปฏบิตัติามท�าให้คณะสงฆ์ของเราเกดิความเรยีบร้อยดงีามส่วนการประชมุเราจะได้ข้อคดิ

ไม่ได้คิดอะไรอะไรก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง	 แต่ว่าเรื่องที่ส�าคัญคือเราได้มาท�าหน้าที่ของเราแล้ว	

เรามาร่วมประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อยังไม่เลิกประชุมเราก็ไม่หนีกลับไปแค่นี้ก็ถือว่า	

เราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราแล้วท�าให้หมู ่คณะของเราเกิดความเรียบร้อยดีงามหน้าที่	

ของพระสงฆ์เราที่ เป ็นหลักใหญ่เลยก็คือการท�าให ้คนที่ เขายังไม ่ศรัทธาเลื่อมใส	

ในพระพุทธศาสนาให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ท�าให้คนที่เขาศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้ว	

มีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งๆ	 ข้ึนไป	 จะเป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์	 เราก็ท�าหน้าที่	

ของเรา	 เราต ้องท�าตามพระพุทธโอวาทขององค ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ ้า	

ที่ได ้ตรัสแก่พระอรหันต์	 ๖๐	 รูป	 ที่ส ่งไปประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์

เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก	 เป ็นเรื่องที่ เราคงเข ้าใจยากอยู ่พอสมควร	

หลักใหญ่ๆ	 คือไปปฏิบัติตัวหรือท�าหน้าที่ในการด�ารงอยู่ให้ชาวบ้านเขาได้เห็นหลักการ	

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติท่ีถือว่าเป็นประโยชน์เป็นความสุข	 คือการด�ารงชีวิตให้ชาวโลก	

เขาได้เห็นการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ด้วยยินดีการบิณฑบาตตามมีตามได้	 ยินดีด้วยจีวร	

ตามมีตามได้	ยินดีด้วยเสนาสนะตามมีตามได้	แล้วก็เพียรพยายามละอกุศล	เพียรพยายาม	

เจริญกุศลนี่คือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแล้วก็เป็นการสงเคราะห์ชาวโลก	

ให้เขาได้ถือเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติ	 ถ้าคนเราด�ารงอยู ่อย่างนี้	 เราก็เรียกกันว่า	

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ให้ชาวโลก	 ได้เห็นว่า	

คนแบบนี้ก็สามารถอยู่ได้การท�าให้เกิดประโยชน์เกิดความสุข	 และเป็นการอนุเคราะห์	

ชาวโลกด้วย

	 วิธีการของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเพื่อให้คนที่เขายังไม่ศรัทธาเกิดความศรัทธาที่

ศรัทธาอยู ่แล้วให้ศรัทธายิ่งๆ	 ขึ้น	 และก็เห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่ต้นเลย	

เรามาดูเรื่องความขัดแย้งระหว่างพระเทวัตกับพระพุทธเจ้า	 พระเทวทัตเสนอพระสงฆ์	

ต้องเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรจะไปกิจนิมนต์อะไรไม่ได้	พระสงฆ์ต้องอยู่ป่าเป็นวัตร	เข้าบ้าน	

เข้าเมืองไม่ได้พระสงฆ์ต้องใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	 ต้องไม่ฉันปลาไม่ให้ฉันเนื้อก็บอกว่า	

วิธปีฏบิตัแิบบนีจ้ะท�าให้คนทีไ่ม่ศรทัธาเลือ่มใสกจ็ะเกดิความศรทัธาเลือ่มใสแต่พระพทุธเจ้า	

ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ใครปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เป็นไร	 เราก็มองเห็นว่ามันก็เกิด

ความขัดแย้งมาตั้งแต่ต้น	

	 อีกเรื่องหนึ่งท่ีเราได้ศึกษากันมาก็คือเรื่องของพระมหากัสสปะกับเรื่องของ	

พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ	 ซึ่งอยู่ในพวกของที่เราก็เรียกปัญจวัคคีย์ในคัมภีร์ของเรา	

พระมหากสัสปะถอืการอยูป่่าเป็นวตัรถอืการเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร	ถอืการทรงผ้าบงัสกุลุ	

เป็นวัตร	 พระมหากัสสปะจะลงมาก็เข้าบ้านมาบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับเข้าไป	

อยู ่ถ�้าของท่าน	 ปรากฏว่าเทวดานับถือพระมหากัสสปะแต่เรื่องของชาวบ้านเราก	็

ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคนศรัทธาเล่ือมใสอย่างไร	 แต่เท่าที่ดูในพระกถาธรรมบท	

มีเทวดาเลื่อมใส	 พระอัสสชิกับพระปุนัพพสุกะในกลุ่มของพระปัญจวัคคีย์เป็นชาววัชช	ี

คือเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนหัวสมัยใหม่สร้างความศรัทธาเลื่อมใสโดยอยู่กับชาวบ้าน	

ชาวบ้านเขาท�าอะไรท่านก็จะช่วยเขาท�า	 เขาจะเก่ียวข้าวก็ไปช่วยเขา	 เขามีงานอะไร	

ก็ไปร่วมกิจกรรมเขาหมดนอกจากจะช่วยชาวบ้านแล้ว	 ท่านยังท�าวัดของท่านให้สะอาด	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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กุฏิวิหารสวยงาม	 ท�าสวนดอกไม้สะอาดสวยงามให้คนมาเที่ยววัดให้คนมาดูวัดเอาลูก	

ของชาวบ้านมาช่วยสงเคราะห์เลี้ยงดู	 ชาวบ้านก็ศรัทธาเลื่อมใสตอนนี้เราจะมองเห็น	

ว่ามีความแตกต่างกัน	 พระมหากัสสปะท�าอย่างนั้นเทวดาเลื่อมใสพระอัสสชิและ	

พระปุนัพพสุกะท�าอย่างนี้ชาวบ้านศรัทธาเลื่อมใส	 วันหนึ่งพระมหากัสสปะมาถึงหมู่บ้าน	

ที่พระอัสสชิพระปุนัพพสุกะเป็นเจ้าอาวาสอยู่	 ท่านก็ใช้วิธีของท่านก็คือไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส	

ไม่ทักทายส�ารวมอินทรีย์ไปบิณฑบาต	 ชาวบ้านไม่ใส่บาตรคิดว่าพระอะไรหน้านิ่วคิ้วขมวด	

สู ้พระอาจารย์อัสสชิอาจารย์ปุนัพพสุกะของเราไม่ได ้เลยก็เกิดความแตกต่างกัน	

เรื่องแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว	 ผลปรากฏตามในอรรถกถาพระอัสสชิและ	

พระปุนพัพสุกะถกูปัพพาชนยีกรรม	ถกูขบัไล่ออกจากหมูค่ณะเพราะประพฤตนิอกธรรมวนิยั	

เมื่อถูกขับไล่แล้วในคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้ว่าท่านถูกจับสึก	 หรือมีใครท�าอย่างนั้นอีกต่อไป	

อีกหรือไม่	 ท�าให้เรามองเห็นความแตกต่างกัน	 ในปัจจุบันนี้ลักษณะอย่างนี้มีแล้ว	 พระที่	

อยู ่ป่าอยู ่ดงเทวดาเล่ือมใสพระท่ีเหมือนพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ	 ซึ่งเหมือน	

พระสงฆ์ในปัจจุบัน	ที่พัฒนาวัดสวยงามชาวบ้านตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ไปช่วยเหลือเขา	

คนที่ศรัทธาพระสงฆ์แบบพระมหากัสสปะก็ด่าพระสงฆ์แบบนี้

	 เพราะฉะนั้น	 ตรงนี้ก็เป็นเร่ืองที่เราน่าศึกษาอยู่เหมือนกัน	 มันก็แปลก	 ตอนนี้	

เหมือนโลกมันจะกลับกัน	 พระท่ีท�าเหมือนพระมหากัสสปะอาจจะโดนขับไล่ออกจาก	

คณะสงฆ์	 ถูกถอดยศต�าแหน่ง	 ก็ต้องคิดอยู่พอสมควร	 ก็ไม่มีอะไรเล่าให้ฟังเฉยๆ	 ว่ามัน	

มคีวามขัดแย้งเกดิขึน้	คนระดบัหนึง่กจ็ะเลือ่มใสพระทีมี่ปฏปิทาระดบัหนึง่	คนอีกระดบัหนึง่	

ก็จะเลื่อมใสพระที่มีพระปฏิปทาอีกระดับหนึ่งเช่นกัน	เราต้องศึกษาและวางตนให้ดี	

	 และการที่เราท�ากิจกรรมอะไรที่มากเกินไปบางทีมันก็จะท�าให้ญาติโยมเขา	

อึดอัดระอาใจไปก็ได้	 มีเรื่องในพระธรรมบทพอจะน�ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงหรือ	

เป็นอุทาหรณ์ได้	 คือเร่ืองของพระบวชใหม่รูปหนึ่ง	 ท่านบวชเข้ามาพระอาจารย์ท่ีป็นผู	้

ทรงพระวินัยสอนให้เรียนพระวินัย	 พระอาจารย์ผู้ทรงพระสูตรก็สอนให้เรียนพระสูตร	

พระอาจารย์ผู้ทรงพระอภิธรรมก็สอนให้เรียนพระอภิธรรม	 พระอาจารย์ผู้ทรงวิปัสสนา	

ก็สอนให้เรียนวิปัสสนา	 ก็กลุ้มใจไปลาพระพุทธเจ้าสึกดีกว่าอยู่ไม่ได้มันอึดอัดมันไม่ม	ี

เวลาอะไรที่จะพักผ่อนหย่อนใจเลย	 ตรงนี้ก็เป็นข้อคิดให้เราบางทีเราก็ไปให้ญาติโยม	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ท�ากิจกรรมมากมายกับเรา	 ญาติโยมเขาก็ไปท�ามาหากินกลับมามันก็เหนื่อยเต็มทนแล้ว	

จะได้พักผ่อนบ้าง	 เราก็ไปบอกให้เขามาท�ากิจกรรมกับทางวัดอีก	 ตรงน้ีก็ต้องมัชฌิมา

ปฏิปทาบางทีอาจจะท�าให้เขาเกิดความอึดอัดใจ	 แทนที่จะได้เป็นคุณก็จะท�าให้เขาเกิด	

ความเบื่อหน่ายกับวัดวาอาราม	 ไม่อยากจะเจอกับพระเหมือนที่เล่าไว้ในนิทานต้นบัญญัต	ิ

คนบางคนเห็นวัวเห็นควายอะไรที่เป็นสีแดงๆ	 คล้ายๆ	 พระวิ่งหนีเลยเพราะท�าให้คน	

เบื่อหน่ายในเรื่องของวัดวาอาราม	

	 เพราะฉะนั้น	 การที่เราจะท�าอะไรเราก็ศึกษาเรื่องเก่าๆดูบ้างท�าอย่างไร	 แน่นอน

ว่าหน้าที่ของเราคือต้องท�าให้คนที่เขายังไม่ศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส	

และที่ศรัทธาอยู่แล้วมีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 หลักปฏิบัติใหญ่ๆ	 ก็คือหลักของ	

อริยวงสปฏิปทา	๔	ประการ	

	 ๑.	 สันโดษ	ในจีวรเครื่องนุ่งห่ม	ตามมีตามได้	

	 ๒.	 สันโดษ	ในอาหารบิณฑบาตร	ตามมีตามได้

	 ๓.	 สันโดษ	ในเสนาสนะที่เงียบสงัด

	 ๔.	 เพียรพยายามเจริญกุศลและเพียรพยายามละอกุศล	

	 เรียกกันตามภาษาปัจจุบันว่า	 เราด�ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 ให้เขาได้เห็น	

ให้เขาได้เป็นตัวอย่างในการด�ารงชีวิตของพวกเขา	 คิดว่าถ้าเราท�าอย่างนี้	 ก็จะเป็น

ประโยชน์เกื้อกูล	 เป็นความสุขเป็นการอนุเคราะห์ชาวโลกด้วยปฏิปทา	 คือการ	

ด�ารงชีวิตของเราให้เขาเห็น	 ส่วนจะต้องเอาอะไรไปแจกญาติโยมก็เป็นเรื่องล�าบาก	 ถ้ามี	

ก็ไม่เป็นไร	 ถ้าไม่มีก็ถือว่าตรงนั้นเป็นงานเสริม	 แต่งานหลักของเราคืออริยวงสปฏิปทา	

เป็นข้อปฏบิตัทิีส่�าคญัทีส่ดุแล้วกจ็ะเป็นเรือ่งท่ีท�าให้เขาศรทัธา	กข็อให้ข้อคิดกบัท่านทัง้หลาย	

ไว้เพียงเท่านี้	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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บรรยายพิเศษ

บรรยายโดย....	นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

	 กราบนมสัการ	พระเดชพระคุณ	พระธรรมโพธมิงคล	ผู้รกัษาการแทนเจ้าคณะภาค	๑๔	

พระเดชพระคณุ	พระเทพมหาเจติยาจารย์	เจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	พระเถรานุเถระทกุรปู	

ท่านผูต้รวจราชการส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนา	

จังหวัดนครปฐม

	 ต้องกราบขออภัยที่มาช้า	วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสมากราบพระสังฆาธิการ

ทุกรูปที่ได้มาประชุมประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ตามมติมหาเถรสมาคม	 ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณ	

ในความเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วง	

วิกฤตไวรัสโควิด-๑๙	 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วจังหวัดนครปฐมไม่พบผู้ป่วยใหม่สองเดือน	

กว่าแล้ว	 ซึ่งโดยหลักทางการแพทย์ถ้าพ้น	๒๘	 วัน	 จะถือว่าปลอดเชื้อ	 ในระดับประเทศ	

ของเราตอนนี้ก	็๔๕	วันแล้ว	ถือว่าพ้นระยะแล้ว	ตอนนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดในปัจจุบัน

คือ	 คนที่เข้ามาทุกวันนี้ผู้ท่ีติดเชื้อเพ่ิมคือผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ต้องมากักตัว	

ตรงนี้ก็ยังพบอยู่ทุกวัน	 อีกส่วนหนึ่งที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 แรงงานท่ีกลับเข้ามา	

การที่เราผ่านช่วงวิกฤตในช่วงแรกของการแพร่ระบาดมาแล้วนั้น	 ทุกคนก็จะผ่อนคลาย	

พูดง่ายๆ	 ก็คือการ์ดเริ่มตก	 จากท่ีเคยเข้มงวดก็เริ่มจะไม่มีการควบคุม	 ส่ิงที่ตามมาก็คือ	

ระยะห่างทีเ่ราต้องการจะสร้างกล็ดน้อยลงทกุท	ีแต่ก่อนทีเ่ราหยดุเชือ้โดยทีใ่ห้ทกุคนอยูบ้่าน

ก็คือการเว้นระยะห่าง	 ไม่ให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกัน	 ตอนนี้ก็มีการยืนยันว่าติดต่อผ่านการ	

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ฟุ้งกระจายของน�้าลายไม่ใช่ผ่านอากาศที่มีการพูดกัน	 สิ่งที่เราท�ากันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่ง	

ที่ทั่วโลกยอมรับ	 อย่างแรกโดยนิสัยคนไทย	 เม่ือเจอกันก็ไหว้กัน	 เราไม่เหมือนฝรั่งที่	

จับมือกัน	ต่อมาคือ	การใส่หน้ากากอนามัย	ถ้าเราใส่กันเป็นประจ�าโอกาสติดเชื้อก็น้อยลง	

เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะกราบนิมนต์ท่านก็คือ	 คงจะต้องช่วยกันรณรงค์ต่อในเรื่อง	

ของการป้องกันตัวเอง	 เพราะตอนนี้ประเทศไทยไม่มีการติดเชื้อ	 แต่ทั่วโลกยังไม่ลด	

และเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเชื้อเข้ามาประเทศไทยเมื่อไร	

	 ถ้าเราเปิดประเทศซึ่งตอนนี้รัฐบาลยยังไม่กล้าเปิดต้องผ่อนออกไปก่อนที่จะไป

แลกกับประเทศไหนที่ปลอดภัย	 ประเทศที่ว่าปลอดภัยก็ยังไม่ปลอดภัยเริ่มมีการระบาด

รอบสองข้ึนมาอีก	 แล้วตอนนี้เราเปิดสถานที่ทุกประเภทก็คงจะรู้กันภายในสัปดาห์หน้า	

ว่าจะมีผลอะไร	 ถ้าเราควบคุมได้	 ภายในประเทศเราก็จะปล่อยให้เศรษฐกิจเดินขึ้น	

แต่ทุกคนก็ยังต้องระวังตัว	 จังหวัดนครปฐมของเราก็ยังคงมีแนวทางที่เราจะให้ส�าหรับ	

คนนครปฐม	 คือ	 อยู่ห่างกันไว้	 ใส่แมสกัน	 หมั่นล้างมือ	 ถือความสะอาด	 ปราศจากชุมนุม	

ใช้แบบฟอร์มไทยชนะ	 ภายในวัดก็สามารถใช้แบบฟอร์มไทยชนะได้	 ใครมาในวัดก็ให้	

เช็คอินไว้	 เพื่อเป็นการติดตามข้อมูล	 ข้อมูลพวกนี้จะเก็บกรมควบคุมโรคและไม่มีการ	

เปิดเผยเพราะฉะนั้นสบายใจได้	 อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงและขอความเมตตาจากพระคุณเจ้า	

ทุกรูป	 คือ	 เศรษฐกิจอตอนนี้ย�่าแย่	 แล้วเราก็พยายามจะฟื้น	 ตอนน้ีก็ยังมีพี่น้องที่ยังไม่ม	ี

รายได้เข้ามาอย่างเพยีงพอทีพ่ระเดชพระคณุทกุรปูได้กรณุาช่วยเหลอื	ไม่ว่าจะเป็นโรงทาน	

ก็ดี	 ตู้พระธรรมน�าสุขก็ดี	 หรือความช่วยเหลือออะไรต่างๆ	 ต้องขอความเมตตาให้ช่วย	

ดูแลพี่น้องชาวนครปฐมต่ออีกสักระยะตามก�าลังของพระเดชพระคุณ	 ในขณะเดียวกัน	

ก็อยากจะให้ช่วยชี้ทางให้กับชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 รู ้จักท�ามาหากิน	

ประเทศของเราโชคดีที่เป็นแหล่งอาหารไม่เหมือนบางประเทศที่ต้องน�าเข้าอาหาร	

แล้วพอปิดประเทศก็เดือดร้อนกัน	 ตรงนี้อยากจะนิมนต์พระเดชพระคุณทุกรูปให้ช่วย	

ชี้ทางให้กับพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันที่จะเอาตัวรอดในภาวะที่ล�าบาก	 ผมขอเรียนยืนยัน

แบบนีว่้าในความรูส้กึของผมว่า	การแพร่ระบาดรอบสองน่าจะมาแน่เพราะว่าประเทศท่ัวโลก

ยังมีการติดเชื้ออยู่ยังไงก็อาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มเติม	 ดังนั้นเราจึงต้องแนวทางการป้องกัน	

ให้ดีที่สุดเพราะว่าเราคงรับไม่ไหวที่จะต้องปิดประเทศอีกรอบหนึ่งเศรษฐกิจเสียหาย	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ไปมาก	 ถ้ามีอีกรอบผมคิดว่าจ�านวนผู้เสียชีวิตคงมีไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน	

ป้องกันตั้งแต่วันนี้	

	 ถ้าในวันนี้เราป้องกันได้ดีถึงจะมีการแพร่ระบาดก็จะอยู่ในวงจ�ากัด	 ถ้าเราใช้

แพตฟอร์มไทยชนะกันเยอะ	 เราก็จะไม่ต้องติดตามคนเยอะก็ควบคุมได้ง่ายขึ้น	 ตรงน้ี	

เป็นประโยชน์	 การแพทย์ของเราท�ามาดีแล้วจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก	 ผู้ที่เก่งที่สุด	

ไม่ใช่คุณหมอแต่คนที่รณรงค์ช่วยกันเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ออกไปตามหมู่บ้าน	

รวมทั้งทุกภาคส่วน	 รวมท้ังคณะสงฆ์ที่ช่วยกันเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้รู ้จักปฏิบัติ	

ประเทศที่มีการแพร่ระบาดเยอะๆ	 เป็นเพราะเขาสื่อไปไม่ถึงชาวบ้าน	 ชาวบ้านไม่ให้

ความร่วมมือ	 มีการประท้วงหาว่าไปละเมิดสิทธิของเขา	 ตอนนี้ก็ติดเชื้อมากที่สุดในโลก	

เพราะไม่ฟังค�าแนะน�า	 แต่ของเราทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน	 เขาล�าบากกันมากอยู่บ้าน	

เป็นเดือนไปไหนไม่ได้	แต่ก็ให้ความร่วมมือ	เสียสละ	ทั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน	ทั้งพระคุณเจ้า	

ทัง้หลาย	ทัง้ฝ่ายราชการทุกหน่วยงาน	เราช่วยกนัเตม็ที	่เราถึงประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดี	

ก็ขอความเมตตาช่วยกนัอกีสักพักจนกว่าปลายปีเราก็คงจะได้วคัซีน	ถึงตอนน้ันเราก็สบายใจได้	

แต่วันนี้เราคงยังต้องระมัดระวังต่อ	 ส�าหรับช่วงนี้สิ่งที่เป็นห่วงทางวัดอีกหนึ่งเรื่องคือ	

ไข้เลือดออก	 ตอนน้ีถึงน่าที่แพร่ระบาด	 ก็ขอความกรุณาให้ช่วยท�าความสะอาดบริเวณ	

รอบๆ	วัด	ในลูกศิษย์ท�าความสะอาดตรงที่เป็นแหล่งเพาะลูกน�้า	ตรงนี้จะช่วยลดไปได้เยอะ	

	 วันนี้คงกราบรบกวนเวลาของพระคุณท่านเพียงเท่านี้	 ขอกราบขอบพระคุณ	

เป็นอย่างยิ่ง

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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งานการศึกษา และศึกษสงเคราะห์

บรรยายโดย....	พระพรหมเวที รก.เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์

	 ขอความดีงามจงบังเกิดมีแก่พระคุณเจ้าในสมาคมนี้โดยทั่วกัน	 ท่านเจ้าคณะ	

จังหวัดนครปฐม	 พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส	 รองเจ้าอาวาส	

และผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่ีเข้าประชุมในนามคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมซึ่งมีพระสังฆาธิการ	

แยกเป็นระดับดังนี้

	 พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส	จ�านวน	๒๐๖	รูป	

	 พระสังฆาธิการระดับรองเจ้าอาวาส	จ�านวน	๘	รูป

	 พระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส	จ�านวน	๑๖๒	รูป

	 รวมเป็นพระสังฆาธิการทุกระดับที่ประชุมในวันนี้	 ๓๗๖	 รูปขออนุโมทนาสาธุ	

ด้วยพี่พระคุณเจ้าตาม	 จ�านวน	 ๓๗๖	 รูป	 คงจะอยู่ครบถ้วนนี้	 คือความเจริญรุ่งเรือง	

ของคณะสงฆ์ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการ

ท่ีเราได้ร่วมกันบริหาร	 ท่านทั้งหลายเราได้ผ่านวิกฤตโรคโควิด	 ๑๙	 จริงๆ	 แล้ว	 ก็ตั้งแต่	

เดือนธันวาคม	 ค.ศ.	 ๒๐๑๙	 นี้	 ค.ศ.	 ๒๐๒๐	 แล้ว	 ที่วัดไร่ขิงยกเลิกงานกลางเดือนห้า	

ที่ต่างๆ	ยกเลิกนู้นยกเลิกนี่กันมากมายวัดพระปฐมเจดีย์	ต้องออกหนังสือยกเลิก	๑๒	งาน	

แต่เรื่องพระธรรมวินัยเรื่องปาฏิโมกข์ใช้ซักสุตบทให้ทุกท่านได้ทราบว่าซักสุตบทได้	

เพราะว่าใช้เวลาไม่เกิน	 ๑๕	 นาที	 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ได้ใช้วิธีชักสุตบทมา	 ๕	 โบสถ	์

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ปัจจุบันสวดปกติแล้ว	 ท่ีวัดพระปฐมเจดีย์ยกเลิกงานโดยที่สุดแม้กระทั่งเทศน์ในพรรษา	

กย็งัต้องยกเลกิไว้ก่อน	งานแจกทุนวนัอดตีเจ้าอาวาสกย็กเลกิงานวนัเกดิเจ้าอาวาสกย็กเลกิ	

เพราะดแูล้วเป็นเรือ่งชมุนมุทัง้นัน้เลย	ถ้ามใีครมาเป็นอะไรในงานวดัจะเสียชือ่	เพราะฉะน้ัน	

ยกเลิกไว้ก่อน	เหลืออยู่งานเดียวคือ	งานเทศกาลลอยกระทงผมไปที่ไหนผมก็ใส่แมสตลอด	

แต่บางที่เขาก็ถอดกันแล้ว	 บางที่ก็ถอดครึ่งนึงบางที่ก็ยังใส่อยู ่ก็ต้องดูเหตุการณ์ด้วย	

แต่เมื่อเช้าได้ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมาพบพระคุณเจ้าท่านก็ยังเป็นห่วงอยู	่

กลัวว่าโควิคจะกลับมารอบ	๒	เพราะวัคซีนยังไม่มีก็ยังน่ากลัวอยู่	แต่ผมก็ดูว่าประเทศไทย	

อยู่ระดับที	่๙๙	ทั่วโลกนี้มีประเทศอยู่	๑๙๓	ประเทศ	ที่รู้ก็เพราะเปิดใน	Google	ประเทศ	

อเมริกาอันดับ	๑	ที่ติดเชื้อโควิด	๑๙

	 เรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่ง	ที่วัดพระปฐมเจดีย์สวดเป็นประจ�าคือถวายสดุดีพระบาท	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	บทมะหาวะชิราลังกะระโณ	ผมอยากจะชักชวนให้พระคุณเจ้าทุกรูป	

สวดถวายพระองค์ท่านทุกวัน	 เพราะเมื่อวันที่	 ๔	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 พระองค	์

ตรัสในโบสถ์วัดพระแก้วว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ	 ค�านี้ค�าเดียวผมคิดว่าศาสนาเราอยู่รอด	

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตเลื่อมใสศรัทธามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ	

อยู่แล้ว	 หมายความว่าก่อนน้ีก็นับถือพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 บัดนี้ข้าพเจ้าได	้

เถลิงถวัลย์ราชสมบัติจึงขอมอบตัวต่อพระพุทธเจ้า	 พระธรรมะเจ้า	 พระสงฆ์เจ้า	 และจะ	

ให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดไป	 ท่านตรัสว่าคุ ้มครองพระพุทธศาสนา	

ท่านไม่กล่าวถึงศาสนาอื่นเลย	 ข้าแต่พระสงฆ์ผู ้เจริญขอพระสงฆ์จงจ�าข้าพเจ้าไว้ว่า	

เป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด	 ท่านบอกให้จ�าพระองค์ไว้ด้วยว่าเป็นพุทธศาสนูปถัมภก	

ผมว่าเราสบายใจแล้ว	พระเจ้าแผ่นดนิตรสัแล้วพระสงฆ์	ทัง้หมดมสีมเดจ็พระสงัฆราชกส็าธ	ุ

ผมอยู่ในโบสถ์วัดพระแก้วด้วย	 ก็สาธุ	 ๓	 ครั้งดังๆ	 ผมคิดไม่ทัน	 ถ้าสั่งเลขาให้อัดแผ่น	

มาแจกแล้วเอาไปเปิดที่วัดทุกวันจะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 แต่ส่งไปทีหลังก็ได้	

จะเปิดตอนเช้า	๘.๐๐	น.	ให้โยมเขาฟัง	หรอืเราฟังเองกไ็ด้จะเป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนา	

ได้อย่างดีและเราเองก็จะเบาใจว่าศาสนาของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัว	

ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก	พระองค์ประกาศด้วยวาจาของพระองค์เอง
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	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าผมมาเป็นประธานเปิด	 ผมก็จะสวดบทมะหาวะชิราลังกะระโณ	

ถ้าผมมาเป็นประธานปิดผมก็จะชักชวนให้ทุกท่านไปสวดที่วัดท�าวัตรเช้าวัตรเย็น	

ถ้าวัดเช้าไม่สวดก็ท�าวัดเย็นได้	 เวลาเยอะสวดถวายพระองค์ท่านแล้วจิตใจของเราจะได้อยู่

กับพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านจะได้อยู่กับเราตลอดไป

	 ก่อนที่จะเข้าเรื่องการศึกษากับศึกษาสงเคราะห์	 ขอนอกเรื่องสักนิดนึง	 เราได	้

ผ่านวิกฤตมาก็ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองตามมติมหาเถรสมาคม	 หยุดจัดงาน	

การกศุลแต่ตอนนีจ้ดัได้แล้ว	ผมกย็งัเบาใจว่างานลอยกระทงกค็งจะจดัได้	แต่ต้องปฏิบตัติาม	

โดยเฉพาะใส่หน้ากากกัน	 ทั่วโลกเขาใส่เหมือนกันหมดโดยเฉพาะประเทศไทยทุกที่	

ก็ใส่หมดไปทุกงานต้องใส่กันหมด	 ผมได้แต่งเทศน์ป้องกันในด้านของนามธรรมเพราะว่า	

พระเราต้องรู้จักท้ังรูปธรรม	 และนามธรรม	 รูปธรรม	 คือการใส่หน้ากาก	 ล้างมือด้วยเจล	

น่ังห่างๆ	 กัน	 ฉันอาหารมีช้อนเป็นของตนเอง	 นี้ด้านรูปธรรมเราก็ปฏิบัติกันมาโดยไม่มี	

ใครรังเกียจกันเลย	 สมัยก่อนใครใส่หน้ากากก็จะดูว่าเป็นโรคอะไรแต่เดี๋ยวนี้ใส่หน้ากาก	

แล้วป้องกันโรคไม่ใช ่เป ็นโรค	 ป้องกันโรคโควิค	 ๑๙	 ทั่วประเทศพระสงฆ์ก็สวด	

บทรัตนสูตรกัน	 ที่วัดพระปฐมเจดีย์เองก็สวดบทรัตนสูตรทุกวัน	 แต่ผมคิดว่าต้องสวด	

บทรตันสตูร	บทโพชฌงค์แล้วกบ็ทสกักตัวาคอือาฏานาฏยิะสตูร	ผมก็เทศน์เรือ่งอณุหสิสวชิยั	

ที่พุทธเจ้าแสดงกับสุปติฏฐเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ต่อด้วยบทสักกัตวาเป็นคาถา	

ป้องกัน	 มีมาตั้งแต่สมัยหมอชีวกโกมารภัจจ์เสกยาด้วยบทสักกัตวา	 หมอยาทั่วโลก	

เฉพาะชาวพุทธ	 ก็เสกยาทุกชนิดด้วยบทสักกัตวาผมแต่งเทศน์ก็มองเห็นว่าบทสักกัตวา	

นี่เป ็นบทยามีเพียงบทเดียว	 บทโพชฌงค์ยังไม่มียาเลยเพียงแต่ว ่าเป็นมนต์รักษา	

บทสักกัตวามีค�าว่าโอสถอยู่เพียงบทเดียวใน	 ๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 บทสักกัตวา	

พุทธะรัตตะนัง	 โอสะถัง	 คือยา	 เมื่อปี	 ๒๕๔๗	ผมป่วย	๗	 เดือน	 กับ	๗	 วันน�้าหนักลดไป	

๒๒	 กิโล	 เขียนหนังสือว่าจะหายาที่ไหนสรุปแล้วยามีอยู ่ 	 ๔	 ชนิด	 ได้ในโอสะถัง	

อุตตะมัง	วะรัง	เอามาเขียนหลวงพ่อสมเด็จ	วัดชนะสงครามยังชื่นชอบ	ยา	๔	ชนิด	คือ	

	 ๑.	 ธรรมะโอสถ	 ก็คือบทสักกัตวา	 โภชงสูตร	 รัตนสูตร	 สัพพะโรคะวินิมุตโตก็ใช	่

สัพพีก็ใช่	สวดให้โรคหมดไป	
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	 ๒.	 ทิพโอสถ	ยาเทวดาเขาเรียกยาผีบอกเทวดาบอก

	 ๓.	 สมุนไพรโอสถ	 สมุนไพรก็คือจากต้นไม้ต่างๆ	 แม้กระทั่งอาหารที่เราได้ทาน	

ไม่ว่าจะเป็นขิง	 กระเทียม	 กระชาย	 มะนาว	 พวกนี้เป็นสมุนไพรโอสถทั้งนั้น	 สมุนไพร	

โอสถหมอชีวกโกมารภัจ	ก็เสกด้วยบทสักกัตวามาตลอด	

	 ๔.	 เภสัชโอสถ	 ยาแผนปัจจุบัน	 ทั้งยาฉีดยาเม็ดโอสถทั้งนั้นเลยช่วยให้อาการ	

ป่วยดีขึ้นได้	 ฉะนั้น	 ท่านทั้งหลายถ้าป่วยก็ต้องหายามากิน	 ยาอะไรก็ตามเสกด้วยบท	

สักกัตวาทุกบท	 	 ผมคิดว่าช่วยได้	 อันนี้ในด้านของนามธรรม	 เสกให้ได้วันละเท่าอายุ	

ถ้าเท่าอายุไม่ได้ก็เช้าเย็น	 วันละ	 ๒	 ครั้ง	 แต่ต้องให้ได้ทุกวัน	 ส่วนตัวผมก็เสกทุกวัน	

แต่ผมเองเป็นโรคเบาหวาน	 สะเก็ดเงิน	 หัวใจ	 แต่ว่าสุขภาพยังดี	 นอกเรื่องนิดหน่อย	

แต่เอามาปรับเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเอาไปใช้กัน	

	 ทีนี้ก็เข้าเรื่องก็คือการประชุมพระสังฆาธิการขอให้ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่า	

เราจะต้องรับผิดชอบงานคณะสงฆ์	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีประมาณ	๒๐๐	 กว่าวัด	

ก็มาประชุมทั้งหมด	 ๓๗๖	 รูป	 ขออนุโมทนาที่มากันทั้งหมด	 ปีนี้ยกเลิกงานท�าบุญ	

โรงเรียนสหศึกษาบาลียกเลิกงานเวียนเทียนของคณะสงฆ ์จังหวัดนครปฐมไป	

แต่ว ่ามาประชุมนี่ เห็นว่าส�าคัญไม่ต ้องยกเลิกก็ดีแล้วหัวข้อประชุมการศึกษาและ	

ศึกษาสงเคราะห์	 ก่อนจะเข้าเรื่องปรารภงานก่อนเดี๋ยวไม่ทราบว่าคณะสงฆ์มีงานอะไร	

สมัยก่อนนี้มาประชุมบอกว่าไม่เห็นมีอะไรนั่งปวดหลังเปล่าๆ	 แสดงว่าประชุมไม่เป็นไม่รู	้

ว่ามาประชมุกนัเนีย่พระสงฆ์เราไม่มงีานอะไร	ผมอ่านในหนงัสอืสารคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	

อยากให้ท่านไปอ่านบ้าง	 ๖+๑	 เพ่ิมงานพุทธมณฑลไปด้วยพุทธมณฑลผมก็มีส่วนร่วม	

เป็นอนุกรรมการเสนอเรื่องไว	้๒	เรื่อง	คือ

	 ๑.	 วนัอฏัฐมบีชูาให้ท่านทัง้หลายเอาไปรณรงค์ด้วย	เพราะเป็นวนัส�าคญัอกีวนัหนึง่	

อัฏฐมีบูชาเดือน	๖	แรม	๘	ค�่า

	 ๒.	 แจกพระปฐมเจดีย์ทองในวันอาสาฬหบูชา	ปีนี้ยกเลิกไปก่อน

	 คณะสงฆ์มีงาน	๖	งาน	คือ

	 ๑.	 ปกครอง

	 ๒.	 ศึกษา
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	 ๓.	 เผยแผ่

	 ๔.	 สาธารณูปการ	

	 ๕.	 ศึกษาสงเคราะห์

	 ๖.	 สาธารณสงเคราะห	์

	 ปกครอง	 เราต้องปกครองให้เป็น	 มีอยู่	 ๓	 คือ	 ๑.ปกครองตน	 ปกครองตนเอง	

ขยัน	 ซ่ือสัตย์	 อดทน	 เสียสละ	 ๒.ปกครองคน	 ปกครองคนสังคหวัตถุ	 ทาน	 ปิยวาจา	

อัตถจริยา	สมานัตตตา	๓.ปกครองงาน	อิทธิบาทธรรม	สรุปแค่นี้ไม่ต้องอธิบาย	

	 การศึกษา	 จัดการเรียนให้แก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ามาอยู่ในวัด	 การเรียนก็มี	

นักธรรม	บาล	ีและการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์

	 เผยแผ่	 บางทีเราก็ไม่เข้าใจกัน	 ทุกงานอยู่ในหลักเผยแผ่หมดแม้กระทั่งเรามา	

ประชุมนี้ก็เป็นการเผยแผ่	 บิณฑบาตก็เป็นการเผยแผ่	 ไปสวดมนต์ที่ไหนก็เป็นการ	

เผยแผ่ในงานศาสนพิธีก็เป็นเผยแผ่	 บางท่านจะบอกว่าผมเผยแผ่ไม่ได้เพราะเทศน์ไม่เป็น	

เทศน์ไม่เป็นเดินบิณฑบาตก็เป็นการเผยแผ่แล้ว	 พระอัสชิเดินบิณฑบาตพระสารีบุตร	

เลื่อมใสท�าให้โยมเลื่อมใสและเข้าวัดนั่นคือเผยแผ	่สามารถเอาไปใช้ได้เป็นการกระตุ้น

	 สาธารณูปการ	 ผมขอเสริมหน่อยว่างานสาธารณูปการเนี่ยถือว่าเป็นงานส�าคัญ	

ก็คืองานก่อสร้างคืองานหลักชัยในพระพุทธศาสนาในวัดถ้าไม่มีโบสถ์ก็จะไม่เป็นวัด	

ต้องมีกุฏิต้องมีศาลาต้องมีเจดีย์แล้วสาธารณูปการแต่ละหลัง	 อายุคนสร้างอยู ่ได้แค	่

๑๐๐	ปีเท่านั้น	แต่ว่าสาธารณูปการมันอยู่ได	้๒๐๐-๓๐๐	ป	ีตัวอย่างเช่นองค์ปฐมเจดีย์นี	้

อยู ่ได้เป็น	 ๑,๐๐๐	 ปี	 นี่คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้เรามองเห็นไว้เป็นงาน	

คอยดูแลสร ้างแล้วก็ดูแลให้ดีถ ้าจะสร ้างใหม่ก็ให ้มั่นคงถาวรไม่ใช ่งานไม่ส�าคัญ	

แต่อย่าสร้างให้เลอะเทอ	 สร้างแล้วต้องดูแลรักษาทั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 รองเจ้าอาวาส	

เจ้าอาวาสช่วยกนัดแูลอย่าปล่อยทิง้ว่าไม่ใช่ธรุะของตนเอง	ถ้าท�าแบบนัน้แสดงว่าทิง้งานแล้ว	

เราต้องไม่ทิ้งงาน	

	 ศึกษาสงเคราะห์	 คือการช่วยเหลือมอบทุนแก่นักเรียนนักศึกษาและสงเคราะห์

อุปกรณ์การเรียนและบูรณะก่อสร้างอาคารสถานที่การศึกษาตามก�าลัง		
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	 สาธารณสงเคราะห	์ คือการช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิค-๑๙	

ที่วัดพระปฐมเจดีย์ได้แจกข้าวกล่องวันละ	 ๕๐๐	 กล่อง	 เป็นเวลา	 ๔๐	 วัน	 ถือว่าเป็น	

เป็นการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด–๑๙	 ตามด�าริสมเด็จพระสังฆราช	

ถือว่าเป็นงานสาธารณสงเคราะห์

	 นี่คืองานของคณะสงฆ์แต่ที่จะพูดในวันนี้คืองานศึกษากับศึกษาสงเคราะห์ใน	

๖	องค์กร	ส�าคัญทุกองค์กรแต่ในความรู้สึกของผมส�าคัญที่สุดคือการศึกษา	นึกถึงตัวผมเอง	

เรียนทางโลกจบปฐมศึกษาปีที่	๔	อ่านหนังสือไม่ออก	เขียนหนังสือไม่เป็นตัว	อายุ	๒๐	ปี

บวชจึงได้มีโอกาสมาเรียนนักธรรมตรีได้เรียนกระทู้	 เรียนธรรมะ	 เรียนพุทธะ	 เรียนวินัย	

เรียนศาสนพิธีได้มีโอกาสได้เรียนพระอภิธรรมได้มีโอกาสได้เรียนวิปัสสนา	 ๔	 ปีแล้ว	

ก็ได้มาเรียนศึกษาบาลีใช้ความขยันเรียน	 เรียนได้จะต้องใช้ความขยัน	 ท่านมีลูกศิษย	์

ไปสอนลกูศษิย์ให้ขยนั	ขยนัสามารถเรยีนจบประโยค	ป.ธ.๙	สบิความรูไ้ม่เท่ากบัหนึง่ช�านาญ	

ช�านาญคือความขยันเอาไปสอนลูกศิษย ์ด ้วยท่านทั้งหลายเป ็นเจ ้าอาวาสก็ตาม	

เป็นรองเจ้าอาวาสก็ตาม	 ผู ้ช่วยเจ้าอาวาสก็ตาม	 หนังสือเฉพาะนักธรรมตรี	 โท	 เอก	

สามชั้นหรือนักธรรมตรีชั้นเดียวก็พอ	 ต้องให้มีอยู่ใกล้ชิดไว้อย่าห่าง	 ผมได้ข้อคิดจาก	

ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์	 วัดพระปฐมเจดีย์	 ท่านเล่าให้ฟังว่ามีพระใหม	่

ปรนนิบัติพระเถระจัดระเบียบของให้พระเถระไปเจอหนังสือนักธรรมตรีก็พนมมือ	

บอกว่าหลวงพ่อครับหนังสือชุดนี้ผมขอนะครับ	 พระเถระตอบเลยว่าไม่ได้ต้องอ่านประจ�า	

ผมดวงตาเห็นธรรมเลยว่าท่านยังต้องดูนวโกวาทท่านบอกจะต้องอ่านเป็นประจ�า	 ทุกท่าน

ได้ข้อคิดไหม	

	 เพราะฉะนัน้	ตรงนีผ้มมาเป็นวทิยากรแล้วกต้็องแนะน�าเจ้าอาวาส	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	

รองเจ้าอาวาสให้มีหนังสือนักธรรมตรีไว้ชุดหนึ่งอยู ่ใกล้ๆ	 ตัวผมเองก็ต้องมีหนังสือ	

นวโกวาทใส่ไว้ในย่าม	บางทีก็อาจจะลืมไปแล้วมาร	๕	มีอะไรบ้าง	บางครั้งก็นึกอนุสสติ	๑๐	

ไม่ออกว่าอะไรบ้าง	ท่านทั้งหลายที่นั่งอนุสติ	๑๐	ใครได้บ้าง	ที่กล่าวมาคือชักชวนทุกท่าน	

ไปเอาหนังสือนักธรรมชั้นตรีไว้ใกล้ๆ	 ตัว	 ๑	 ชุด	 แล้วก็เปิดอ่านธรรมะพุทธวินัยเป็น

ประจ�าถึงจะไม่อ่านก็ไว้ใกล้ๆ	 ตัว	 ถึงเวลาสงสัยก็เปิดดูอย่างนี้การศึกษาของตัวเอง	

จะคล่องตัวเสมอและน�าไปสอนลูกศิษย์ด้วย	 สอนลูกศิษย์เนี่ยเวลาเป็นอุปัชฌาย์ผมจะ	
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ให้หนังสือนวโกวาทเล่มนึงบอกไปอ่านให้จบ	๕	เที่ยวจบเที่ยวแรกอ่านให้พ่อ	จบ	๒	ให้แม	่

จบที่	 ๓	 ให้อุปัชฌาย์	 จบที่	 ๔	 ให้คู่สวด	 จบที่	 ๕	 อ่านให้ตัวเองและจบต่อๆ	 ไปก็อ่าน	

เพื่อหาความรู ้และอธิบายให้โยมและลูกศิษย์ฟังและแนะน�าให้ลูกศิษย์ป ัจจุบันนี	้

ก�าลังเรียนนักธรรมอยู่ให้ตั้งใจเรียนสอบให้ได้	 แต่ปีนี้จะสอบยังไงก็ยังไม่รู ้	 บางอ�าเภอ	

มีพระใหม่	 ๒๐	 รูป	 อ�าเภอวัดเพลงมีพระใหม่ไม่ถึง	 ๑๐	 รูปวัดพระปฐมเจดีย์มีพระนวกะ	

๑๑	 รูป	 เรื่องนี้โทษใครไม่ได้เพราะหนึ่งต้องตรวจสอบประวัติเลยไม่ค่อยมีใครอยากบวช	

สองมีโรคโควิค-๑๙	 มายกเลิกบวชกันหมดเพราะคนจะบวชจะต้องจัดงาน	 จัดงาน	

ไม่ได้ก็เลยไม่บวชเพราะแบบนี้คนบวชเลยน้อยแต่ว่าถึงจะน้อยก็ไม่เป็นไร	 การศึกษา	

เราอย่าหยุดสอนมีมากมีน้อยก็สอนให้เต็มที่	 ไม่ใช่ว่ามีแค่	 ๑๐	 รูป	 แล้วจะไม่สอน	

รูปเดียวก็ต้องสอนการศึกษาอย่าให้ขาดท�าให้ตัวเองมีความรู้	แนะน�าให้ลูกศิษย์มีความรู้

 หลักการศึกษาของเราก็มีอยู่ ๓ ระบบคือ

	 ๑.	 แผนกธรรม	คือ	นักธรรมชั้นตรี	โท	เอก

	 ๒.	 แผนกบาลี	 จังหวัดนครปฐมก็จะอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์	 ประกาศให้ทราบ	

เรามีผู ้อ�านวยการมาแล ้ว	 ๔	 รูป	 คือ	 ๑.พระธรรมวโรดม	 ๒.พระธรรมสิริชัย	

๓.พระราชสิริชัยมุนี	 ๔.พระพรหมเวที	 อาจารย์ใหญ่ก็มี	 ๔	 รูป	 คือ	 ๑.พระมหาทองม้วน	

๒.พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ 	 ๓.พระธรรมเสนานี 	 ๔.พระเทพมหาเจติยาจารย ์	

เลขานุการมี 	 ๒	 รูป	 ๑.พระมหาสุ เทพเป ็นมาจนกระทั่ ง เป ็นพระพรหมเวที	

๒.พระศรีวิสุทธิวงศ์	 นอกนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรพระเดชพระคุณ	

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	 พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานีและท่านเจ้าคุณพระเทพ	

มหาเจติยาจารย์พร้อมด้วยคณะกรรมการอปโลกน์ให้เจ้าอาวาส	 ในเขตจังหวัดนครปฐม	

ทั้งหมดเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนสหศึกษาบาลี	 น้ีคือการศึกษาอย่าเอาใจออกห่างอย่างน้อย	

ไม่มีอะไรก็หานักเรียนมาเรียน	 มาเยี่ยมเยียนหรือเอาปัจจัยมาช่วยตอนนี้ดอกเบี้ย	

ไม่พอใช้ต้องเอาเงินของวัดพระปฐมเจดีย์มาช่วยอย่าลืมว่าโรงเรียนสหศึกษาบาลี	

เป็นของคณะสงฆ์	 คณะสงฆ์คือเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน	 พร้อมด้วยเจ้าอาวาส	

ทั้งหมดกว่า	 ๒๐๐	 กว่าวัด	 เป็นฝ่ายอุปถัมภ์ไม่ใช่ของวัดพระปฐมเจดีย์	 วัดพระปฐมเจดีย	์

อ�านวยความสะดวกสถานท่ี	 ส ่วนการจัดการเป ็นของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ให้ท่านทัง้หลายมคีวามรูส้กึว่าเป็นโรงเรยีนของฉนัเป็นโรงเรยีนของเรา	พระธรรมราชานุวตัร	

เป็นผู้ก่อตั้ง	 นอกนั้นก็ช่วยกันสนับสนุนมีหลวงพ่อเงิน	 หลวงพ่อเกิดและยังมีอีกหลายท่าน	

ทั้งหมดช่วยกันสนับสนุน	 องค์พระปฐมเจดีย์ยังอยู่ตราบใดโรงเรียนสหศึกษาบาลีคงอยู่	

ตราบนัน้	ผมกพ็ยายามขยายให้สะดวกขึน้แต่ก่อนกไ็ม่สะดวกแต่ปัจจบัุนสะดวกหมดทกุอย่าง	

	 ๓.	 การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ ์ 	 หรือ	 มจร. 	 ที่ คณะสงฆ ์ภาค	 ๑๕	

มี	 ๒	 แห่ง	 ที่คณะสงฆ์ภาค	๑๔	 มีที่จังหวัดสุพรรณบุรี	 มีที่วัดไร่ขิง	 มีที่จังหวัดกาญจนบุร	ี

มจร.	 เริ่มตั้งแต่	 ปบส.	 เรียนมาแล้วท�าให้คณะสงฆ์พระสังฆาธิการเก่งขึ้นต้องใช้ค�านี	้

จบ	 ดร.	 สามารถบริหารงานได้เก่งกว่าเราเสียอีกเป็นพระสมุห์เป็นพระใบฎีกาจบ	 ดร.	

บริหารงานเป็นคณบดีแสดงว่าการศึกษาของเขาใช้ได้จริงๆ	 ผมไปเรียนปริญญาโทจบ

มาก็ได้เพียงเท่านี้	 แต่มีความรู้สึกว่าก็ยังได้กระทบไหล่ดาราในมหาวิทยาลัย	 ถ้าท่าน	

ทั้งหลายมีความพยายามผมคิดว่าท�าประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองไว้	 เข้าไปสมัครเรียนเถอะ	

เรียนจบแน่นอนขอให้จดบันทึก	 จะได้เป็นประวัติศาสตร์อย่างผมได้ปริญญาโทก็พอแล้ว	

ได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยเขาเรียนกันอย่างไร
	

	 งานศึกษาสงเคราะห์	 ด้านนี้ก็ต้องใช้เงินช่วย	 วัดพระปฐมเจดีย์ก็ช่วย	 ขอปรารภ	

พระธรรมราชานุวัตร	 งานวัดพระปฐมเจดีย์ที่เกิดขึ้นมาได้อย่างใหญ่โตก็เพราะพระธรรม	

ราชานวุตัร	ถ้าไม่ได้พระธรรมราชานวุตัรกย็งัไม่มใีครจะจดัการได้	ท่านมองเหน็งานว่ารัว่ไหล	

ท่านเป็นเจ้าคณะภาคมาสวดมนต์ฉันเพลแถวนครชัยศรี	 ท่านก็ปรารภกับพระธรรมสิริชัย	

ว่าท�าไมเราไม่จัดงานเทศกาลเอง	พระธรรมสิริชัยก็ตอบว่าไม่มีคนจัด	พระธรรมราชานุวัตร	

ก็อาสาบอกคณะสงฆ์ของเราท�าได้	 พระธรรมสิริชัยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ในสมัยนั้น	

กเ็งยีบ	พอกลับไปวดั	ท่านกเ็รยีกนายสวุฒัน์	สธุรรมาภรณ์	ไวยาวัจกรบอกไปถามพระธรรมราชานวุตัร	

ว่าเอาแน่ไหม	ถ้าเอาแน่แล้วกอ็ย่าทิง้กนันะ	พระธรรมราชานวุตัรกอ็าสาเลย	จดังานเทศกาล	

ให้ครัง้แรก	พ.ศ.	๒๕๑๗	จดัตอนนัน้ได้เงินมาประมาณหนึง่ล้านห้าแสนบาท	ใช้จ่ายไปห้าแสน	

เหลือหนึ่งล้านบาท	หลังจากนั้นก็ขึ้นๆ	 มาตลอด	 ผมเองก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	

มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	 จากที่ได้ล้านกว่าบาทตอนนี้ได้เจ็ดสิบกว่าล้าน	 ตอนน้ีก็ยัง	

นั่งคิดถึงท่านอยู่	 ท่านก็สั่งไว้ในท่ีประชุมผมก็อยู่ด้วย	บอกว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็ให้โน้มยอด	

พระปฐมเจดีย์ไปท่ัวประเทศ	 ปัจจุบันนี้ผมท�าได้แล้วโดยการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์	
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ไปทั่วประเทศ	 ปีนี้เฉพาะทุนการศึกษาท่ีวัดแจกงดไว้ก่อน	 แต่ว่าทุนการศึกษาต่างจังหวัด	

ทัว่ประเทศยงัมอบให้วฒันธรรมจงัหวดัจดัการส่งรายชือ่นกัเรยีนมารบัทนุ	จดัแบบพอเพยีง	

นึกถึงพระธรรมราชานุวัตร	 นึกถึงหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นึกถึงหลวงพ่อ	

พระธรรมเสนานี	 ท่านได้วางรูปแบบไว้แล้วเราก็เป็นผู ้จัดการได้ประกาศทั่วๆ	 ไป	

คณะสงฆ์วัดพระปฐมเจดีย์ก็ทราบหมด	 เขาเรียกว่าคืนก�าไรให้กับสังคม	 เวลาแจก

ทุนการศึกษาแล้วนักเรียนมีหนังสือตอบขอบคุณมาเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจ	 เขาขอบคุณ	

วัดพระปฐมเจดีย์ท่ีให้ทุน	 เขาจะเป็นคนดีเขาจะเป็นคนขยันก็น่าชื่นใจ	 ก็เอามาเล่าให้ฟัง	

ในเรื่องของศึกษาสงเคราะห์ของทางพระต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องสมณศักดิ์ด้วย	 เขาให้ตั้งทุน	

บางท่านตั้งไม่เป็น	 ตั้งแล้วไปถอนออก	 คือไปถอนทุนออก	 ทุนที่เราตั้งไว้แล้วถือว่า	

เป็นเงินของวัด	 เป็นเงินของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เงินของเรา	 ทุนการศึกษาที่เขาให้มา	

พูดให้มาเน้นตรงนี้	 เจ้าอาวาสเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่ามีบัญชีทุนวัด	 ถ้าจะขออะไร	

ให้ผู ้ช ่วยหรือรองเจ้าอาวาสก็ท�าเรื่องไว้ออกใบอนุโมทนาให้ว่าตั้งทุนมอบทุนไม่ใช่	

ไปถอนออก	ต้องเพิ่มทุกป	ี

	 ก็เป็นอันสรุปจบงานศึกษาสงเคราะห์	 คือการตั้งทุน	 เพิ่มทุน	 และแจกทุน	

การศึกษาสงเคราะห์	 เป็นงานท่ีพระเถระ	 ท่านตั้งใจให้พระสังฆาธิการท�างานตรงนี	้

เมื่อเราท�างานตรงนี้ก็ถือว่าท�างานให้กับสังคม

	 เพราะฉะนั้น	 ก็จบเร่ืองการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์	 และในฐานะ	

ที่เจ้าคณะจังหวัด	 มอบให้เป็นประธานปิดประชุมก็ขอปิดประชุม	 ขอขอบคุณเจ้าอาวาส	

รองเจ้าอาวาส	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่มาประชุมกันจนหมดเวลา	ขอปิดประชุมไว้แต่เพียงเท่านี้
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รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 รก.เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๖.	 พระศรีวิสุทธิวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๗.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๘.	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๙.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๐.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๑๑.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๒.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๓.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๑๔.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๑๕.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๖.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๑๗.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ประจ�าเดือนมกราคม
วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์
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	 ๑๘.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

	 ๑๙.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๒๐.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๒๑.	 พระครูสถิตบุญเขต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๒๒.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๒๓.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๒๔.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๕.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๒๖.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๒๗.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๒๘.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๒๙.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๓๐.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	

	 ๓๑.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๓๒.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๓๓.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓๔.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๓๕.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๓๖.	 พระครูปฐมเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๓๗.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๓๘.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๓๙.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๔๐.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๔๑.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๔๒.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๔๓.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๔๔.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี
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	 ๔๕.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๔๖.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๗.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๘.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔๙.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕๐.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๕๑.	 พระมหาอาจริยพงษ	์สิริธโร	ป.ธ.๔	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๕๒.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๕๓.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๕๔.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕๕.	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาจังหวดัฯ

	 ๕๖.	 นางฐิติรัตน	์เค้าภูไทย	 วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

	 ๕๗.	 นายสุขพิชัย	เชาวกุล	 นักวิชการศาสนาช�านาญการพิเศษ

	 ๕๘.	 นางสาวพินทุอร	จ�าเล	 นักวิชการวัฒนธรรมช�านาญการ

	 ๕๙	 นางสาวพิมลวรรณ	เหลืองรังษี	 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

	 ๖๐.	 นางสาวอุสา	กลางแท่น	 เจ้าพนักงานธุรการ	สนง.พศจ.นครปฐม

รายนามผู้ลาประชุม

	 ๑.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๓.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๔.	 พระครูโสภณกิจวิบูล	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๕.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๖.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า

	 ๗.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๘.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๙.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๐.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม
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	 ๑๑.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๒.	 พระใบฎีกาพันธกานต	์สิริภทฺโท	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑.	 พระครูสังฆรักษ์ยศวีร	์ปมุตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๒.	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	ป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลประโทน

	 ๓.	 พระพัฒนะ	วฑฺฒโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

	 ๔.	 พระมหาสมพงศ	์ภทฺทาจาโร	ป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์

	 ๕.	 พระมหาอดิเรก	ฐิตวุฑฺฒิ	ป.ธ.๕	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๖.	 พระพวงสุข	สุเมโธ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๗.	 พระอดิศักดิ	์อติชาคโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๘.	 พระใบฎีกาอรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๙.	 พระมหาชุมพล	สุทสฺส	ีป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๑๐.	 พระปลัดเฉลิมศักดิ	์จนฺทว�โส	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรางกระทุ่ม

	 ๑๑.	 พระวิทยา	ปุญฺญกาโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๑๒.	 พระสมุห์บุญมา	ปภสฺสโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๑๓.	 พระครูสมุห์ธนศาสตร	์ชินว�โส	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๑๔.	 พระวีรชัย	ส�วโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๑๕.	 พระอธิการเกรียงศักดิ	์ถาวโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๑๖.	 พระวิสูตร	จิตฺตมโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๑๗.	 พระศักดิ์ชัย	สนฺตจิตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๑๘.	 พระปลัดวรรณชัย	สิริวิชโย	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๑๙.	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.๓	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๒๐.	 พระมหาสิริพิชญชัย	ปญฺญาวุฑฺโฒ		 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๒๑.	 พระอนุชาต	ิสมานจิตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า
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เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  พระเทพมหาเจติยาจารย์	เจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	ประธานทีป่ระชมุ	สบืเนือ่ง	

จากที่ประชุมเจ้าคณะภาคกับเจ้าคณะจังหวัด	 เม่ือวันที่	 ๒๖	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 ที่ผ่านมา	

เจ้าคณะภาคมีนโยบายให้เจ้าคณะผู้ปกครองขับเคลื่อนต่างๆ	 อย่างเข้มแข็ง	 โดยให	้

เจ้าคณะต�าบลดูงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 เจ้าคณะอ�าเภอดูงานหมู่บ้าน	

รกัษาศลี	๕	ในเขตปกครองของตนๆ	ถ้าอ�าเภอใดไม่ขบัเคล่ือนงานตามนโยบาย	จะพจิารณา

เปลี่ยนตัว	ฝากให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบด้วย

  พระเทพศาสนาภบิาล รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

ตามทีพ่ระเดชพระคณุผูเ้ป็นประธานพดูน้ัน	เป็นค�าส่ังเจ้าคณะผู้ปกครอง	ต้องท�า	อย่าพูดว่า

ท�าไม่ได้	 เรื่องไหนที่เจ้าอาวาสไม่ท�าเจ้าคณะผู้ปกครองต้องลงไปดูว่าท่านมีปัญหาอุปสรรค

อะไร	 ต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้	 ยกตัวอย่างเรื่องป้ายต่างๆ	 ถ้าวัดไหนไม่พร้อมเจ้าคณะต�าบล	

ต้องลงไปท�าให้อย่าปล่อยไว้

	 	 เจ้าคณะต�าบลต้องไปดูงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	ป้ายชื่อหน่วย

หรือคณะกรรมการตั้งแล้วหรือยัง	ดูว่าเขาใช้แบบไหนแล้วเอามาใช้ในต�าบล

	 	 เจ้าคณะอ�าเภอดูงานหมู่บ้านรักษาศีล	๕	ป้ายกิจกรรมต่างๆ	ตามวัดติดตั้งแล้ว

หรือยังช่วยไปตรวจด้วย	ถ้าไม่มีต้องหาวิธีแก้ไข

	 	 โครงการวัด	 ประชา	 รัฐ	 สร้างสุข	 ขณะนี้หลายจังหวัดก�าลังด�าเนินการ	

ส่วนจังหวดันครปฐม	มวีดัเข้าโครงการฯ	ในปีทีผ่่านมา	จ�านวน	๑๓	วดั	ในปีนีต้้องขบัเคลือ่น

เพิ่มเติม	ดูตามแผนปฏิรูปฯ	ของวัดเขียนเขต	เอาให้ได้ต�าบลละ	๑	วัดก่อน

	 	 ที่ประชุมในวันนั้นยังมีข้อสรุป	 เจ้าคณะต�าบลที่ไม่ขอพระอุปัชฌาย์	 ๓	 ปี	

ให้ลาออก	รูปใดที่ยังไม่ขอพระอุปัชฌาย์ให้ด�าเนินการด้วย

  ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

  พระครูสุธีเจติยานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ขออนุญาตไม่อ่าน

รายงานการประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา	 ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน	

การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด	

จากที่ได้ประชุม	 ขอความกรุณาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการ	 เพ่ือจะได	้

แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป	

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

  ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องการปกครอง

  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 ประธาน	

งานการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	เรื่องการปกครองในแต่ละเดือน	ถ้าอ�าเภอไหน

มีเรื่องขอให้ท�าหนังสือแจ้งมาด้วย	 เพราะปัจจุบันไม่แจ้งมาต้องหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ	 เอง	

	 	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 เจ้าหน้าที่กองปราบปรามมาประสานให้ช่วยหาคนร้ายหนีคดี

เข้ามาบวชในพ้ืนท่ีอ�าเภอนครชัยศรี	 ตรวจสอบแล้วพบว่าอุปสมบทมแล้ว	 ๒	 พรรษาแล้ว	

เจ้าหน้าที่ให้ลาสิกขาแล้วน�าตัวไปด�าเนินคดี	 ขอฝากพระอุปัชฌาย์ทุกรูปให้เข้มงวด	

ตรวจสอบคุณสมบัติผู ้ขอบวชตามระเบียบของส�านักงานพระพุทธศาสนา	 แม้แต่คดี	

ที่รอลงอาญาก็ยังไม่ควรให้บวช

	 	 เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายต่างๆ	 ในเขตอ�าเภอนครชัยศรีให้รีบด�าเนินการเลย	

เพราะวัดกลางบางพระเป็นเจ้าภาพสนับสนุนค่าจัดท�าอยู่แล้ว

	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

เรื่องป้าย	 อ.ป.ต.	 และป้ายโครงการวัด	 ประชา	 รัฐ	 เสนอให้คณะสงฆ์จัดท�าให้ทั้งหมด

เลย	 เพราะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน	 เรื่องการปกครองให้พระวินยาธิการจังหวัด

นครปฐมประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง	 เม่ือมีปัญหาในพื้นที่ไหนเจ้าหน้าที่บ้านเมือง	
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ต้องประสานกับพระวินยาธิการก่อน	 ฉะนั้น	 บัญชีรายชื่อพระวินยาธิการจังหวัดนครปฐม	

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ต้องมีตามสถานีต�ารวจทุกสถานนี้

  พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ควรให	้

อ�าเภอต่างๆ	 ส�ารวจป้ายเก่าก่อน	 หน่วยไหนที่ยังมีป้ายอยู่	 ก็ไม่ต้องท�าให้	 หน่วยไหน	

ที่ยังไม่มีค่อยท�าให้น่าจะดีกว่า

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องการศึกษา

  พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธาน

งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	สรุปภาพรวมของการศึกษา	ดังนี้

  แผนกบาลี ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

	 	 ส่งสอบ	๒๓๓	รูป	สอบได้	๗๗	รูป

	 	 แผนกนักธรรม

	 	 นักธรรมชั้นตรี	

	 	 ส่งสอบ	๘๘๒	รูป	ขาดสอบ	๒๒	รูป	คงสอบ	๘๖๐	รูป	สอบได	้๖๐๕	รูป

	 	 นักธรรมชั้นโท

	 	 ส่งสอบ	๓๑๘	รูป	ขาดสอบ	๕	รูป	คงสอบ	๓๑๓	รูป	ยังไม่ประกาศผลสอบ

	 	 นักธรรมชั้นเอก

	 	 ส่งสอบ	๑๖๑	รูป	ขาดสอบ	๒	รูป	คงสอบ	๑๕๙	รูป	สอบได	้๖๘	รูป	

	 	 ธรรมศึกษาทุกชั้น

	 	 ส่งสอบ	๔๑,๓๕๖	คน	ขาดสอบ	๔,๓๐๗	คน	คงสอบ	๓๗,๐๔๙	คน	ยังไม่ประกาศผล

  แผนกปริยัติสามัญ

	 	 มีนักเรียน	จ�านวน	๖๑	รูป

  แผนกอุดมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	๑๓๐	คน	หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหาร

กิจการคณะสงฆ์	๙	รูป	ปริญญาตรี	๑๘๐	รูป/คน	ปริญญาโท	๙๕	รูป/คน	
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  แผนกอุดมศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ

	 	 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรครูพระสอนศลีธรรมฯ	๒๖	รปู	หลักสตูรประกาศนยีบัตร	

บริหารกิจการคณะสงฆ์	๘๙	รูป	ปริญญาตรี	๑๙๐	รูป/คน	ปริญญาโท	๙๑	รูป	ปริญญาเอก	

๔๓	รูป

	 	 ส�าหรับการส่งสอบบาลีสนามหลวงประจ�าปี	๒๕๖๓	จ�านวน	๒๒๗	รูป

	 	 อบรมชั้น	ป.ธ.๖	-	ป.ธ.๙	ระหว่างวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๖๒	-	๒๓	มกราคม	๒๕๖๓	

	 	 อบรมชั้นประโยค	๑-๒	-	ป.ธ.๕	ระหว่างวันที่	๙	-	๒๓	มกราคม	๒๕๖๓	

	 	 วันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๓	พิธีปฐมนิเทศการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค	๑๔

	 	 วันที่	๑	-	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	อบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค	๑๔	ที่วัดไร่ขิง

	 	 วันที่	๑๘	-	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	สอบบาลีสนามหลวงชั้น	ประโยค	๑-๒	-	ป.ธ.๕

  พระศรวีสิทุธวิงศ์ เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	วดัพระปฐมเจดย์ี	โครงการอบรมบาลี	

ก่อนสอบของนักเรียนโรงเรียนสหศึกษาบาล	ีในวันที่	๙	มกราคม	๒๕๖๓	เวลา	๐๙.๐๐	น.	

แต่เนื่องจากวันนั้นตรงกับวันพระใหญ่	 อาจจะท�าให้พระสังฆาธิการไม่สะดวกที่จะไป	

ร่วมในพิธี	แต่การอบรมมีจนถึงวันที	่๒๓	มกราคม	๒๕๖๓	สะดวกที่จะไปเยี่ยมให้ก�าลังใจ

คณะครูและนักเรียนวันไหนก็ได้

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องการเผยแผ่

  พระศรวิีสุทธวิงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	วดัพระปฐมเจดย์ี	ประธานงานเผยแผ่

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ส�าหรับงานเผยแผ่ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีหลายโครงการ	เช่น

	 	 วันที	่๘	-	๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๒	งานมหกรรมหมูบ้่านรักษาศีล	๕	ระดบัประเทศ	

ทีว่ดัไร่ขงิ	โดยมเีจ้าประคุณสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์	วัดปากน�า้	เป็นองค์ประธานเปิด	

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้น�าหมู่บ้านต้นแบบไปจัดแสดง	 พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวก

ถวายการต้อนรับพระมหาเถระจากจังหวัดต่างๆ	และประชาชนที่มาจัดแสดงกิจกรรม	
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	 	 โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล	

อดุลยเดชมหาราช	ระหว่างวันที	่๒	-	๑๒	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	วัดโคกเขมา	อ�าเภอนครชัยศร	ี

จังหวัดนครปฐม

	 	 โครงการสวดมนต์พุทธวิถี	 เสริมก�าลังบารมี	 เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่	 ตามวัดต่างๆ	

ส่วนกลางจัดที่พุทธมณฑล	โดยจัดพิธี	๒	วัน

	 	 วันท่ี	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 พิธีสวดนพเคราะห์	 โดยเจ้าประคุณสมเด็จ	

พระมหารชัมงคลมนุ	ีวดัไตรมติรวทิยาราม	เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์	นายเทวญั	ลปิพตพลัลภ	

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

	 	 วันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 พิธีสวดมนต์ข้ามปี	 โดยพระพรหมบัณฑิต	

วัดประยุรวงศาวาส	 เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์	 นายเทวัญ	 ลิปพตพัลลภ	 รัฐมนตรีประจ�า

ส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

	 	 ในป	ี๒๕๖๒	ฝ่ายเผยแผ่ได้จัดปฏิบัติธรรม	๓	 โครงการ	 เป็นหลักสูตรส�าหรับ

พระสงฆ์	๑	โครงการ	และเป็นหลักสูตรส�าหรับฆราวาส	๒	โครงการ

	 	 ในปี	 ๒๕๖๓	 จะมีโครงการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง	 ๓	 โครงการเช่นกัน	 โดย	

เป็นหลักสูตรส�าหรับ	 พระสงฆ์	 ๑	 โครงการ	 และส�าหรับฆราวาส	๒	 โครงการ	 และมีการ	

ฝึกอบรมพระนักเทศน์อีก	๑	โครงการ	รวมเป็น	๔	โครงการที่ด�าเนินการในปีนี้

	 	 และจะจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพิ่มเติม	เนื่องจากของเก่าแล้ว	รูปใดประสงค์

จะร่วมจัดพิมพ	์แจ้งความประสงค์ได้	จะพิมพ์ภายในสัปดาห์นี้

	 	 ปี	๒๕๖๓	โครงการหมูบ้่านรักษาศลี	๕	จะตรวจประเมนิหมูบ้่านในอ�าเภอบางเลน	

ได้นัดท่านนายอ�าเภอบางเลน	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่	 เพื่อประชุมก�าหนดพื้นที่ก�าหนดกิจกรรม	

ผู้รับผิดชอบงบประมาณท่ีจะด�าเนินการ	 โดยเน้นงบประมาณจากส่วนราชการ	 เพื่อเป็น	

ผลงานของหน่วยงานนั้นๆ	 เบื้องต้นก�าหนด	 ไว้ท่ีวัดลัฏฐิวนาราม	 อ�าเภอบางเลนจะขอจัด	

ในช่วงเช้า	ช่วงบ่ายเป็นของอ�าเภอก�าแพงแสน	
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  พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดไร่ขิง	 พระอาราม

หลวง	อธิบดีกรมการปกครอง	ได้สั่งการให้นายอ�าเภอทั่วประเทศประสานงานกับคณะสงฆ	์

ไม่ว่าจะเป็นโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี	๕	กดี็	โครงการวัด	ประชา	รฐั	สร้างสุขกด็	ีให้ประสาน

กับฝ่ายบ้านเมืองได้เลยว่าจะให้ช่วยด้านไหนบ้าง

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๗ งานสาธารณูปการ

  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก	

ประธานงานสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 เม่ือวันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการได้ลงพ้ืนที่วัดบางแขม	 เพื่อตรวจงานสาธารณูปการ	

และโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข

	 	 ส�าหรับวัดบางแขม	 มีท่านพระครูพิพัฒน์สุตกิจ	 เป็นเจ้าอาวาส	 ได้ก่อต้ัง	

เมือ่ปี	พ.ศ.๒๓๒๔	มท่ีีดนิจ�านวน	๒๘	ไร่	มพีระภกิษจุ�านวน	๑๙	รูป	สามเณร	๑	แม่ช	ี๘	ท่าน

	 	 ป้ายกิจกรรมต่างๆ	 ส่วนใหญ่ติดตั้งแล้ว	 เหลือป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	

ป้ายปฐมบรมราชโองการ	ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	 แนวทางปฏิบัติการพัฒนา	๙	พื้นที่	สร้างสัปปายะสู่วัด	ด้วยวิถี	๕	ส.

	 	 ๑.	 ป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าและแผนผังวัดโดยสังเขป	ได้ด�าเนินไปแล้วบางส่วน	

ในส่วนที่ยังไม่ได้ติดตั้งคณะกรรมการได้แนะน�า	เพื่อให้เกิดความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาในวัด

	 	 ๒.	 การจดัการจราจร	ป้ายจราจารและทีจ่อดรถ	ได้จัดสถานทีจ่อดรถพร้อมทัง้

ป้ายบอกทาง

	 	 ๓.	 การจดัระบบคลงัวสัดสุงฆ์	และการควบคุมการเบกิจ่าย	ได้จดัวสัดอุปุกรณ์

ไว้อย่างเป็นระเบียบ	พร้อมทั้งมีระบบเบิกจ่าย	และน�าส่ง

	 	 ๔.	 ห้องน�า้	ได้สร้างไว้อย่างเหมาะสม	แยกประเภทพระสงฆ์	ชาย	หญงิ	และคนพกิาร

	 	 ๕.	 การจดัการขยะในบริเวณวัด	ได้จดัถงัใส่ขยะไว้	แต่ยงัไม่ได้ระบปุระเภทของ

ถังขยะ
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	 	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทั่วไป	 สภาพภายในวัดสะอาดในระดับหนึ่ง	 แต่เน่ืองจาก

ทางวัดยังไม่การ	ก่อสร้างอาคารภายในวัด	ท�าให้การดูแลความสะอาดยังได้ไม่ทั่วถึง

	 	 ๗.	 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย	 ทางวัดมีอุปกรณ์เครื่องดับไฟไว้ใน	

กรณีฉุกเฉิน

	 	 ๘.	 โรงครัว	มีการจัดการความสะอาดอย่างดี	

	 	 ๙.	 อาคารเสนาสนะต่างๆ	 ภายในวัดมีการสร้างเสนาสนะมั่นคงสวยงาม	

เหมาะสมกับการใช้งาน

	 	 กรรมการได้แนะน�าให้พฒันาวดัให้สะอาดร่มรืน่สะดวกสบาย	สร้างให้เหมาะสม	

กับการใช้งาน	และก�าลังทรัพย์

	 	 ในเดือนมกราคม	 ๒๕๖๓	 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจะลงตรวจเยี่ยม	

วัดท่าใน	อ�าเภอนครชัยศร	ีในวันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๖๓	เวลา	๑๔.๐๐	น.	

  ประธานฯ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการลงไปหลายๆ	 วัดแล้ว	 มีวัดไหน

พอจะเข้ากับโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุขได้บ้าง	วัดควรม	ี๔	อย่าง	คือ	รมนียะ	ร่มรื่น	

ปสาทนียะ	พระสงฆ์ในวัดน่าเลื่อมใส	่นุ่งห่มเรียบร้อย	สัมโมทนียะ	พระสงฆ์ในวัดสามารถ

พูดอธิบายให้โยมชื่นใจเข้าใจธรรมะได	้สาราณียะ	มีความระลึกถึงก็จะกลับมาที่วัดอีก

  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 ประธานงาน

สาธารณูปการ	จากที่ไปตรวจมาหลาย	ๆ	วัด	 เห็นว่า	วัดลาดหญ้าไทร	อ�าเภอก�าแพงแสน	

วัดหอมเกร็ด	 อ�าเภอสามพราน	 และวัดห้วยพระ	 อ�าเภอดอนตูม	 มีความสะอาดเรียบร้อย

สมควรเข้าโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุขได้

  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จังหวัดนครปฐม	 ท่านรัฐมนตรีเทวัญ	 ลิปตพัลลภ	 ได้ไปถวายสังฆทานที่วัดญาณเวศกวัน	

ขอเรียนว่าไปแบบไม่เป็นทางการ	 เมื่อถวายสังฆทานเสร็จแล้ว	 ท่านรัฐมนตรีก็เดินชมวัด	

โดยไม่ได้บอกไว้ก่อน	 ได้พบเห็นพระหลังจากฉันเช้าแล้ว	 ก็มีการปฏิบัติธรรมกันในเขต

สังฆาวาสอย่างเรียบร้อย	 สิ่งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อวัดมีความพร้อมใครจะมาดู	 ตอนไหนก็ได	้

แต่วัดญาณเวศกวันมีคุณสมบัติมากกว่าวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	
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	 	 ในป	ี๒๕๖๓	คณะสงฆ์น่าจะบูรณาการท�าให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น

  เลขานุการฯ	 ในปี	 ๒๕๖๒	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ส่งวัดเข้าโครงการ	

วดั	ประชา	รฐั	สร้างสุข	จ�านวน	๑๓	วดั	คิดว่าจ�านวนนีเ้ม่ือเทยีบกบัวดัทัง้จงัหวดัซึง่มี	๒๐๔	วดั	

ยังไม่วัดที่เข้าโครงการฯ	ถือว่าน้อยไป	ในปี	๒๕๖๓	ขอเสนอวัดเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับ	

เข้าโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข

	  ประธานฯ	 เห็นชอบด้วย	 วัดเจ้าคณะผู้ปกครองจะได้เป็นแบบอย่างให้กับวัด	

ในปกครองด้วย

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๘ เรื่องศึกษาสงเคราะห์

  พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อน�้าจืด	 ประธาน	

งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับเดือนที่ผ่านมามีพระสังฆาธิการ	๓	อ�าเภอ	ได้แจกทุนศึกษาสงเคราะห์	ดังนี้

	 	 อ�าเภอก�าแพงแสน	จ�านวน	๙๘	ทุน	เป็นเงิน	๑๔๒,๕๐๐	บาท

	 	 อ�าเภอดอนตูม	จ�านวน	๙๒	ทุน	เป็นเงิน	๑๐๘,๐๐๐	บาท

	 	 อ�าเภอพุทธมณฑล	จ�านวน	๕๒	ทุน	เป็นเงิน	๗๗,๖๙๐	บาท	โดยเป็นทุนให้กับ

เยาวชนทีม่าสวดทกุวนัพระทีว่ดัมะเกลอื	ตามนโยบายขับเคลือ่นโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี	๕

	 	 และมอบเงินให้สถานที่ศึกษาและหน่วยงานต่างๆ	 เป็นเงิน	 ๒๒๖,๐๐๐	บาท	

พร้อมทั้งมอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนอีก	๑๔	ตัว

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์

  พระศรธีรีวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตมู	รกัษาการเจ้าอาวาสวดัสามง่าม	ประธาน

งานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

เดือนธันวาคมที่ผ่านมามี	พระสังฆาธิการได้สงเคราะห์สังคม	ตามนี้
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	 	 วันที่ี	 ๑๒	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	พระครูจันทเขมคุณ	 จต.ศรีมหาโพธิ์	 วัดทุ่งน้อย	

อ�าเภอนครชยัศร	ีพร้อมด้วยเลขานกุารและแพทย์ประจ�าต�าบล	ออกเยีย่มมอบเครือ่งอปุโภค

บริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๑๓	ราย

	 	 วนัท่ี	๑๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒	พระครศูรสีตุากร	วดักลางบางพระ	ร่วมกบัผูน้�าชมุชน	

จิตอาสา	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 ออกเยี่ยมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	

ประจ�าเดือน	ธันวาคม

	 	 วันที	่๑๓	ธันวาคม	๒๕๖๒	พระครูปฐมศุภกิตติ์	 วัดทุ่งผักกูด	อ�าเภอดอนตูม	

ออกเยี่ยมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๑	ราย

	 	 วันท่ี	๑๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒	พระศรธีรีวงศ์	จอ.ดอนตมู	รก.วดัสามง่าม	อ�าเภอดอนตมู	

มอบพระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนางไพรวัลย์	สิริศักดิ์

	 	 วนัที	่๑๔	ธนัวาคม	๒๕๖๒	พระครวูชิยัธรรมานกุลู	วดัสระสีเ่หลีย่ม	อ�าเภอดอนตมู	

มอบให้	พระปลดัสมพล	พลปญฺโญ	มอบเคร่ืองอปุโภคบรโิภคให้กบัผูป่้วยตดิเตยีง	จ�านวน	๒	ราย	

	 	 วนัที	่๑๕	ธนัวาคม	๒๕๖๒	พระพพิฒัน์ศกึษากร	จอ.สามพราน	วดับางช้างเหนอื	

มอบให้พระปลดัการุณย์	ฐติธมโฺม	เลขานกุารร่วมกบัเจ้าหน้าที	่รพ.สต.	และ	อสม.	มอบเครือ่ง	

อุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	ผู้สูงอายุ	และผู้ยากไร้	จ�านวน	๓๙	ราย

	 	 วันที่	 ๑๖	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 จต.ไร่ขิง	 วัดหอมเกร็ด	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๙	ราย

	 	 วันที	่๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๒	พระครูหริภูมิรักษ์	จต.สวนป่าน	วัดหนองดินแดง	

พร้อมด้วย	รพ.สต.	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง

	 	 วันที	่๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๒	พระศรีธีรวงศ์	จอ.ดอนตูม	วัดสามง่าม	มอบเครื่อง	

อุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๕	ราย

	 	 วันที	่ ๑๘	ธันวาคม	๒๕๖๒	พระครูสิริสิกขกิจ	 วัดแหลมมะเกลือ	มอบเครื่อง

อุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๑	ราย
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	 	 วันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	๒๕๖๒	พระครูศรีสุตากร	 วัดกลางบางพระ	 มอบเครื่อง

อุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย	บ้านเลขที่	๒๗	หมู่	๓	ต.นครชัยศรี	 	

	 	 วนัที	่๑๙	ธนัวาคม	๒๕๖๒	คณะสงฆ์อ�าเภอนครชยัศรี	น�าโดย	พระครสูริิปญุญาภวิฒัน์	

เจ้าคณะอ�าเภอ	 มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย	 บ้านเลขที่	 ๒๗	 หมู่	 ๓	

ต.นครชัยศรี

	 	 วันท่ี	 ๑๙	 ธันวาคม	๒๕๖๒	พระครูสิริชัยรังสี	 จต.ห้วยพลู	 วัดพุทธธรรมรังษ	ี

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๑๒	ราย

	 	 วันที	่๒๐	ธันวาคม	๒๕๖๒	พระสมุห์สายชล	กิตฺติสาโร	วัดดงเกตุ	มอบเครื่อง

อุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๑๐	ราย

	 	 วันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 จต.พระปฐมเจดีย	์

วดัพระปฐมเจดย์ี	ร่วมกับเจ้าหน้าทีห่น่วยเยีย่มผูป่้วย	รพ.นครปฐม	มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค

แก่ผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๕	ราย

	 	 วันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	พระศรีธีรวงศ์	 วัดสามง่าม	 มอบปัจจัย	 จ�านวน	

๑,๕๐๐	บาท	ให้แก่นายประยูร	สังข์ตรีเคียร	ผู้ป่วยมะเร็ง

	 	 วนัท่ี	๒๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒	พระศรธีรีวงศ์	วดัสามง่าม	มอบเคร่ืองอปุโภคบรโิภค

ให้แก่นางนิ่ม	วงศ์ศรีนาค	ผู้ป่วยติดเตียง

	 	 วนัท่ี	๒๘	ธนัวาคม	๒๕๖๒	พระศรธีรีวงศ์	วดัสามง่าม	มอบเคร่ืองอปุโภคบรโิภค

และปัจจัย	แก่นางผ่องศรี	สังกะ

	 	 วันที	่๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๒	มอบสิ่งของสงเคราะห์ครอบครัวนายอ๋อย	แซ่ตั้น

  ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาพุทธมณฑล

  พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 ประธาน	

งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับกิจกรรมในพุทธมณฑล	ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

	 	 วันที	่๓๐	ธันวาคม	๒๕๖๒	มีพิธีสวดนพเคราะห์มีเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศ

มานั่งอธิษฐานจิต	 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี	 เป็นประธานฝ่ายสงฆ	์

และท่านเทวัญ	ลิปตพัลลภ	รัฐมนตรี	ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

	 	 วันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	พิธีสวดมนต์ข้ามปี	 เริ่มตั้งแต่เวลา	 ๑๙.๐๐	 น.	

เป็นต้นไป	ในช่วงท้าย	มพีระพรหมบณัฑติ	เป็นประธายฝ่ายสงฆ์	และท่านเทวัญ	ลปิตพลัลภ	

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

	 	 ที่่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๑ เรื่องอื่น ๆ

	 	 ที่ประชุมก�าหนดฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการผู้ที่จะเข้าสอบเป็นอุปัชฌาย์	

ในระดับจังหวัด	ในวันที	่๘	มกราคม	๒๕๖๓	ตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐	น.	เป็นต้นไป		

  ประธานฯ	 ขออนุโมทนาขอบคุณพระเถระทุกรูป	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวดันครปฐม	ท่ีได้ท�างานให้แก่สถาบนัชาต	ิพระพทุธศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	การท�างาน	

ต้องเจอกบัโลกธรรม	เพราะเราอยู่ในโลก	บางงานท�าส�าเรจ็	บางงานไม่ส�าคัญ	ถอืว่าเป็นโลกธรรม

	 	 ถ้าคดิว่าเราท�างานเพือ่ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	เพือ่ความเรยีบร้อยดงีาม

ต่อสงัคม	ถงึจะเหนือ่ยบ้าง	แต่กไ็ด้บญุ	คือความสขุใจ	อาจจะเสยีเวลาเสยีเงนิ	ผิดบ้าง	ถกูบ้าง	

เป็นเรื่องธรรมดา

	 	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ก็คงต้องช่วยกันท�างานต่อไป	 หลังในการท�างานง่ายๆ	 ให้ยึด

สัมมัปปธาน	๔
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	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม

	 	 ๑.	 พยายามป้องกันความเสียหายที่จะเกิด	 นักปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่า	 “ผู้ใด	

เมือ่ภยัอยูไ่กลตวั	มีความกลวั	คิดป้องกนัภยันัน้เสยีแต่เนิน่ๆ	แต่เมือ่ภยัมาถงึตวั	มีความกล้าหาญ	

เข้าผจญภยันัน้	ผูน้ัน้ชือ่ว่าเป็นผูก้ล้าหาญ	เป็นผูไ้ม่ประมาท”	ขอให้ทกุรปูมองไกลๆ	ว่าอะไร	

จะเป็นภยัเป็นอนัตราย	แล้วต้องมองให้ออกด้วย	เมือ่รูว่้าเป็นภยัต้องหาวธิป้ีองกนัแก้ไขไว้ก่อน	

เพื่อไม่ให้ภัยเกิดขึ้น

	 	 ๒.	 ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว	 ขออนุโมทนากับท่านผู้อ�านวยการ

ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	ทีช่่วยแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้	เพ่ือไม่ให้กระทบกบั	

คณะสงฆ์

	 	 ๓.	 คิดหางานใหม่ๆ	ท�าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว	แต่ต้องดูทิศทางด้วยเบื้องบน

คิดอย่างไร	ปัจจุบันให้คณะสงฆ์เน้นงานสาธารณสงเคราะห์ให้มากๆ	

	 	 ๔.	 รักษาสิ่งดีๆ	 ไว้	 สร้างง่ายแต่การรักษาเป็นเรื่องยาก	สร้างมากแต่รักษาไว้

ไม่ได้	ก็ไม่ดี	

	 	 ขอให้แนะน�าวัดต่างๆ	 ให้ท�าวัดให้ร่มรื่นสะอาด	 โดยเฉพาะห้องน�้าห้องสุขา	

พัฒนาพระเณรในวัดให้น่าเลื่อมใส่	 มีการสนทนาปราศัยให้ธรรมะกับญาติโยม	 เม่ือทุกวัด

ท�าอย่างนี้แล้ว	จะเกิดการระลึกถึงให้อยากกลับมาอีก	โดยใช้หลักสัมมัปปธานง่ายๆ	

	 	 บัดนี้เราได้ประชุมมาครบวาระที่ได้ก�าหนดแล้ว	ขอปิดประชุม

  ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.
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รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๖.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 รก.เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๗.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๘.	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๙.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๐.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๑๑.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๒.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๓.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๑๔.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๑๕.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๖.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๑๗.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์
วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�านักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง วัดพระปฐมเจดีย์
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	 ๑๘.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

	 ๑๙.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๒๐.	 พระครูสถิตบุญเขต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๒๑.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๒๒.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๒๓.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๔.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๒๕.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๒๖.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๒๗.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	

	 ๒๘.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๒๙.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓๐.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๓๑.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๓๒.	 พระครูปฐมเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๓๓.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๓๔.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๓๕.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๓๖.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๓๗.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี

	 ๓๘.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๓๙.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๐.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๑.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔๒.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๔๓.	 พระมหาอาจริยพงษ	์สิริธโร	ป.ธ.๔	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๔๔.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน
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	 ๔๕.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๔๖.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๔๗.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๔๘.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๔๙.	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวัดฯ

	 ๕๐.	 นายสุขพิชัย	เชาวกุล	 นักวิชการศาสนาช�านาญการพิเศษ

	 ๕๑.	 นางสาวพินทุอร	จ�าเล	 นักวิชการวัฒนธรรมช�านาญการ

รายนามผู้ลาประชุม

	 ๑.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๓.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๔.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๕.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๖.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๗.	 พระครูโสภณกิจวิบูล	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๘.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า

	 ๙.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๑๐.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๑๑.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๑๒.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๑๓.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๑๔.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๕.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๖.	 พระใบฎีกาพันธกานต	์สิริภทฺโท	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๑๗.	 นางฐิติรัตน	์เค้าภูไทย	 วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
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รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑.	 พระอธิการกมลเดช	สิริจนฺโท	 เจ้าอาวาสวัดบัวปากท่า

	 ๒.	 พระครูสมุห	์ธนัทศาสตร	์ชินว�โส	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๓.	 พระครูสังฆรักษ	์สุรชัย	กิตฺติชโย	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๔.	 พระสมุห	์บุญมา	ปภสฺสโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๕.	 พระครูสังฆรักษ	์ยศวีร	์ปมุตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๖.	 พระวิสูตร	จิตฺตมโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๗.	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	ป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๘.	 พระใบฎีกา	อรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๙.	 พระมหาชุมพล	สุทสฺสี	ป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๑๐.	 พระครูปฐมพิทยาภรณ์	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์

	 ๑๑.	 พระพัฒนะ	วฑฺฒโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

	 ๑๒.	 พระครูปลัด	เพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๑๓.	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.๓	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๑๔.	 พระปลัด	วรรณชัย	สิริวิชโย	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๑๕.	 พระอดิศักดิ	์อติชาคโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๑๖.	 พระวิทยา	ปุญฺญกาโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๑๗.	 นางสาวพิมลวรรณ	เหลืองรังษี	 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

	 ๑๘.	 นางสาวพรรนิภา	คงเวียง	 นักวิชาการศาสนาปฏิบัตการ

	 ๑๙.	 นางสาววัลภา	ศรีพระนัส	 นักวิชการศาสนาช�านาญการ
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เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

  พระครูสุธีเจติยานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ขออนุญาตไม่อ่าน

รายงานการประชุม	 เมื่อเดือนท่ีผ่านมาขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน	

การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด	

จากที่ได้ประชุมขอความกรุณาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการเพื่อจะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป	

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

  เลขานุการฯ	 สืบเนื่องจากท่ีประชุมเม่ือเดือนที่ผ่านมาให้ส�ารวจหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลท่ียังไม่ติดป้ายชื่อ	 แล้วให้ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมจัดท�า	

ป้ายช่ือให้	 ขณะนี้ได้แจ้งไปยังอ�าเภอต่างๆ	 แล้ว	 แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลมา	 จึงขอเรียนให	้

ที่ประชุมทราบ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องการปกครอง

  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 ประธาน	

งานปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับ

การปกครองที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนที่วัดโคกพระเจดีย์	 อ�าเภอนครชัยศรี	 เกี่ยวกับมีผู้มี	

จิตศรัทธาท่านหนึ่งปรึกษากับเจ้าอาวาส	 เพื่อบูรณะปิดทองพระประธานในอุโบสถ	

เมือ่เจ้าอาวาสอนญุาตกท็�าการบรูณะโดยไม่ได้บอกให้ชาวบ้านทราบ	ท�าให้ชาวบ้านไม่พอใจ	

จึงได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบในเบื้องต้นเจ้าคณะผู้ปกครองได้ลงไปตรวจสอบแล้ว

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

69

69



	 	 และที่วัดตุ ๊กตา	 หลวงพ่อเจ ้าอาวาสอายุมากและชราภาพจะแต่งตั้ง	

พระหลานชายให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเอง	ซึ่งไม่ถูกระเบียบที่จริงในวัดก็มีผู้ช่วยอาวาส

อยู่	 ๒	 รูป	 ได้แนะน�าให้มอบงานให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสดูแล	 และให้พระครูยติธรรมานุยุต	

พร้อมทั้งเลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางกระเบาเข้าไปดูแลแล้ว

  พระพพิฒัน์ศกึษากร เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	วดับางช้างเหนอื	การปกครอง

ท่ีอ�าเภอสามพราน	 มี	 ๒	 เรื่อง	 มีเร่ืองวัดเพลินเพชรและวัดที่จะสร้างใหม่	 รายละเอียด	

ขอเจริญพรท่านผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	 ได้กรุณาชี้แจง	

ให้ที่ประชุมทราบ

  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จงัหวดันครปฐม	ขออนญุาตในส่วนทีไ่ด้ถวายงานทีผ่่านมาในช่วงเดอืนทีผ่่านมาเรือ่งร้องเรยีน

เล็กๆ	น้อยๆ	ที่ร้องมาทางศูนย์ด�ารงธรรม	ทางส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	

ได้เข้าไปด�าเนินการตรวจสอบ	 เพื่อไม่ให้เรื่องกระทบมาถึงเจ้าคณะผู้ปกครอง	ส่วนในเรื่อง

ของวัดเพลินเพรชนั้น	 เป็นเรื่องการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามมาตร	๓๗	 และ	 ๓๘	

เพียงแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ดีไวยาวัจกรก็ดีอาจจะตระหนักในบทบาทของท่านที่จะพัฒนาวัด	

โดยไม่ค�านึงถึงความเป็นจริงท่ีวัดจะต้องอยู่ร่วมกับชุมชน	 จึงเกิดเหตุการณ์ร้องเรียนขึ้นมา

และร้องไปที่ส่วนกลาง	

	 	 เมือ่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นแล้วยงัไม่ชีช้ดัว่าทีท่ีเ่จ้าอาวาสและไวยาวจักร

ไปถมจะเป็นทีว่ดัทัง้หมด	ในเบือ้งต้นได้ให้วดัได้ขดุพืน้ทีท่ีท่�าการถมไปแล้ว	เพือ่ให้ทางชมุชน

ได้มีล�ารางในการใช้งาน	 และขอความอนุเคราะห์วัดหากจะด�าเนินการอะไรที่มีผลกระทบ

กับชุมชน	 ขอให้แจ้งผู้น�าชุมชนและชาวบ้านให้ทราบด้วย	 ที่ส�าคัญหากวัดรับข้อตกลงแล้ว

ไม่ด�าเนินการต่อผู้ร้องก็จะร้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป	 ซึ่งทางชุมชนพร้อมที่จะ

ร่วมพฒันาวดั	ทางเจ้าคณะผู้ปกครองและฝ่ายบ้านเมอืงพยายามไกล่เกลีย่เพือ่ให้อยูร่่วมกนัได้	

ไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะหรือแพ้

	 	 เรื่องขออนุญาตตั้งวัดกัลยาณีทรงธรรม	 ในท่ีประชุมกรรมการได้ให้ข้อสังเกตุ	

ในประเด็น	 วัดนี้เป็นของภิกษุณีฉัตรสุมาลย์แห่งวัตรทรงธรรมกัลยาณี	 ที่ตั้งทั้งสองแห่งนี	้

อยูใ่กล้กนัหรอืไม่	และชือ่ทีข่อตัง้วดั	อาจจะท�าให้ประชาชนสบัสนว่าเป็นวดัเดยีวกนัหรอืเป็น	
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นอมินีกันหรือไม่	 และพระที่อยู่วัดแห่งนี้เคยถูกขับไล่มาจากวัดแห่งหนึ่งใช่หรือไม่	 ซึ่งทาง	

เจ้าคณะอ�าเภอสามพรานและส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	ได้ลงไปตรวจสอบแล้ว	

ไม่พบเหตขุดัข้องในการขอตัง้วดั	และกราบถวายรายงานเจ้าประคุณสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์	

ให้ทราบแล้ว	 ทางส่วนกลางขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเป็นส�าเนาหนังสือสุทธิพระที่อยู่ในวัด	

ที่จะขอตั้งใหม่

	 	 ส�าหรับวัดโคกพระเจดีย์ตามที่ชุมชนได้ร่วมด้วยช่วยกัน	ดูเหมือนจะยุติไปแล้ว	

แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ร้องเรียน	 เพื่อให้ผู้ที่เป็นต้นเหตุในการลองทองจากองค์พระพุทธรูป	

ชี้แจงว่าลอกแล้วเอาไปไหน

	 	 พระมหาเสวย ติสฺสว�โส ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง	 วัดน้อยเจริญสุข	

เรื่องวัดโคกพระเจดีย์ได้คุยกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสท�าให้ความเข้าใจกันแล้ว	แต่โยมยังติดใจ

เรือ่งทองทีล่อกออกไป	กลัวว่าจะน�าไปท�าวตัถมุงคลแล้วผลประโยชน์ไม่เข้าวดั	ประกอบกบั	

ญาติโยมไม่ค่อยชอบพระรูปท่ีไปด�าเนินการอยู่ก่อนแล้ว	 จะเข้าไปคุยอีกครั้ง	 แล้วจะแจ้ง	

ให้ที่ประชุมทราบ

	 	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 มีผู้ช่วย	

เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต	 ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดกาญจนบุร	ี และได้ย้ายหนังสือสุทธิ

ไปสงักดัในจังหวดักาญจนบรุแีล้ว	ถอืว่าความเป็นพระสงัฆาธกิารในจงัหวดันครปฐมหมดลง	

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	  เลขานุการฯ ขอแจ้งพระสังฆาธิการขอลาออกจากต�าแหน่งหน้าที่	 ด้วย	

พระศรีวิสุทธิวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเภอ	

และพระเดชพระคุณ	เจ้าคณะภาค	๑๔	ได้อนุมัตใิห้ออกแล้วตัง้แต่วนัที	่๑๙	มกราคม	๒๕๖๓	

และพระเดชพระคุณผู ้เป็นประธาน	 ได้แต่งต้ังพระครูปุญญาภิสันท์	 จต.บางไทรป่า	

วัดบางไผ่นารถ	เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ

	  พระปริยัติวรานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะภาค	 ๑๔	 วัดนิมมานรดี	 วันนี้รู้สึก	

เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมสังเกตุการณ์การประชุมของจังหวัดนครปฐม	 ซ่ึงได้ติดตาม	

การประชมุลกัษณะนีท้างส่ือโซเซยีลมาโดยตลอด	และได้ถวายรายงานให้หลวงพ่อเจ้าคณะภาค	
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ได้ทราบว่าจังหวัดนครปฐมเข้มแข็งเป็นภาพบรรยากาศของความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์	

ท�าให้ย้อนไปในจังหวัดอื่นๆ	ด้วย	อยากจะเห็นภาพประชุมแบบนี้

	 	 อยากจะถวายข้อมลูในการปกครอง	วนัที	่๒๔	กมุภาพนัธ์	ถงึ	๒	มีนาคม	๒๕๖๓	

มีการเปิดอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง	

ที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณ	 มหาวิชชาลัยพุทธมณฑล	 เป็นเวลา	 ๗	 วัน	 ขอให้	

เจ้าคณะผู้ปกครองแจ้งอาวาสใหม่หรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าอบรม	 ให้ไปรายงานตัวในวันที่	 ๒๓	

กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ตั้งแต่เวลา	๑๕.๐๐	น.	เป็นต้นไป	

	 	 และหลังจากปิดการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ในวันที่	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๓	 จะมี	

พิธีปฐมนิเทศการปฏิบัติกรรมฐานเจ้าอาวาสใหม่และพระอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่	

เป็นเวลาอีก	 ๑๕	 วัน	 ในปีนี้จะปฐมนิเทศร่วมกันทั้งหนแล้วแยกไปปฏิบัติตามภาคต่างๆ	

โดยคณะสงฆ์ภาค	๑๔	และ	๑๕	จะปฏิบัติกรรมฐานร่วมกัน	ที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณ

มหาวิชชาลัย	ขอนิมนต์เจ้าคณะอ�าเภอร่วมในพิธีดังกล่าว

	 	 และในวันท่ี	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 เวลา๐๙.๐๐	 น.	 จะมีพิธีปิดการอบรม	

บาลก่ีอนสอบของคณะสงฆ์ภาค	๑๔	โดยพระพรหมบัณฑติ	รกัษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง	

เป็นประธาน	ขอนิมนต์เจ้าคณะผู้ปกครองร่วมในพิธีดังกล่าว

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องการศึกษา

  พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธาน

งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับงานการศึกษามี	๓	แผนก	คือ	นักธรรม	บาลี	และปริยัติสามัญ	และมีผู้รับผิดชอบ	

แต่ละแผนกๆ	ดงันี	้แผนกธรรม	พระครูโกวทิสตุการ	รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชยัศร	ีวดัโคกเขมา	

แผนกบาลี	 พระมหาไกรวรรณ์	 ชินทตฺติโย	 ป.ธ.๙	 รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

วัดพระงาม	 และแผนกปริยัติสามัญ	 พระมหาวิจิตร	 กลฺยาณจิตฺโต	 ป.ธ.๗	 วัดมหาสวัสดิ	์

ในเบื้องต้นจะมอบให้ผู้รับผิดชอบแต่แผนกได้รายงานต่อที่ประชุม
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	 	 พระมหาไกรวรรณ์ ชนิทตตฺโิย ป.ธ.๙	ส�าหรบัแผนกบาลีนัน้จะมีงานหลักๆ	อยู	่

๓	งาน	คอื	การอบรมบาลก่ีอนสอบของโรงเรยีนสหศกึษาบาล	ีในวนัที	่๒๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒	

ถึง	๒๓	มกราคม	๒๕๖๓	ที่องค์พระปฐมเจดีย์	 เป็นเวลา	๑	 เดือน	และต่อด้วยการอบรม	

บาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค	 ๑๔	 ในวันที่	 ๑	 -	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 ที่วัดไร่ขิง	

และการสอบประโยคบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตั้งแต่ประโยค	 ๑-๒	

ถึงประโยค	ป.ธ.๔	ในวันที่	๑๘	-	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ที่วัดไร่ขิง

  พระครูโกวิทสุตการ ส�าหรับแผนกธรรมในปีการศึกษา	๒๕๖๒	มีผลการเรียน	

ดังนี้

	 	 ธรรมศึกษา
	 	 	 ส่งสอบ	 ขาดสอบ	 คงสอบ	 สอบได้	 สอบตก	 คิดเป็น

	 	 	๔๑,๓๕๗	คน	 ๔,๓๒๕	คน	 ๓๗,๐๓๒	คน	 ๒๑,๔๖๑	คน	 ๑๕,๔๖๑	คน	 ๕๘.๒๕%

	 	 นักธรรมตรี
	 	 	 ส่งสอบ	 ขาดสอบ	 คงสอบ	 สอบได้	 สอบตก	 คิดเป็น

	 	 	 ๘๘๒	รูป	 ๒๒	รูป	 ๘๒๐	รูป	 ๖๐๕	รูป	 ๒๕๕	รูป	 ๗๐.๓๕%

	 	 นักธรรมโท

	 	 	 ส่งสอบ	 ขาดสอบ	 คงสอบ	 สอบได้	 สอบตก	 คิดเป็น

	 	 	 ๓๑๘	รูป	 ๕	รูป	 ๓๑๓	รูป	 ๑๒๑	รูป	 ๑๙๒	รูป	 ๓๘.๖๖%

	 	 นักธรรมเอก
	 	 	 ส่งสอบ	 ขาดสอบ	 คงสอบ	 สอบได้	 สอบตก	 คิดเป็น

	 	 	 ๑๖๑	รูป	 ๒	รูป	 ๑๕๙	รูป	 ๖๘	รูป	 ๙๑	รูป	 ๔๒.๗๗%

  พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ป.ธ.๗ ส�าหรับพระราชบัญญัติการศึกษาสงฆ	์

คณะกรรมการบอร์ดใหญ่ให้ท�าแผนพัฒนามาตรฐานหลักสูตร	 และมาตรฐานการศึกษา	

เพื่อน�ามาใช้ต่อไป	 และเสนอให้ท�าข้อสอบปัญหาศกเก่าๆ	 ของนักธรรมทุกชั้นแจ้งไป	

ตามวัดต่างๆ	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป	เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเขียนปัญหาก่อนที่จะมี

การอบรมอีกครั้ง

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

73

73



  เลขานุการฯ	 ตามที่คณะสงฆ์นครปฐมจังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการ	

ของบประมาณในการอบรมนกัธรรมทกุชัน้ในปีการศกึษา	๒๕๖๒	ขณะน้ีกองธรรมสนามหลวง	

ได้โอนเงิน	จ�านวน	๕๔๐,๐๐๐	บาท	เข้าบัญชีส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแล้ว

ตั้งแต่วันที่	๗	มกราคม	๒๕๖๓	ที่ผ่านมา	ขั้นตอนต่อไปกองงานเลขานุการจะได้ด�าเนินการ

จัดสรรเงินอุดหนุนการอบรมนักธรรมชั้นตรี	รูปละ	๒๕๐	บาท	ตามที่ได้ก�าหนดไว้	ส่วนเงิน	

ที่เหลือจากการอุดหนุนอบรมนักธรรมชั้นตรีแล้วจะเก็บไว้ในบัญชีเพื่อใช้จ่ายในการ	

อบรมนักธรรมชั้นโทและเอกต่อไป

	 	 และขออนญุาตก�าหนดเจ้าภาพในการถวายภตัตหารการสอบประโยคบาลสีนาม	

ดังนี้

	 	 วันที	่๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอเมือง	บางเลน	และดอนตูม

	 	 วันที	่๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	และก�าแพงแสน

	 	 วันที	่๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอสามพราน	และพุทธมณฑล

	 	 โดยวันท่ี	 ๑๘-๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 จัดโต๊ะอาหารไว้	 จ�านวน	 ๗๐	 โต๊ะ	

ส่วนวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	สอบเฉพาะประโยค	ป.ธ.๓	จ�านวน	๔๐	รูป	จัดโต๊ะอาหาร

ไว้	๒๐	โต๊ะ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องการเผยแผ่

  พระศรีวิสุทธิวงศ์	 วัดพระปฐมเจดีย์	 ประธานงานเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัด

นครปฐม	ตามแผนปฏรูิปกจิการพระพุทธศาสนา	ส�าหรบัการเผยแผ่ช่วงนีม้กีารปฏบิตัธิรรม

เนื่องในวันมาฆบูชาระหว่างวันที่	๔	-	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ที่พุทธมณฑล	

	 	 วันท่ี	 ๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 ตามโรงเรียนต่างๆ	 มีการเจริญสมาธิภาวนา	

เนื่องในโอกาสครบ	๑๕๐	ปีชาตกาล	หลวงปู่มั่น	 ภูริทตฺโต	 ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศ

ยกย่องเป็นบคุคลส�าคญัของโลก	พร้อมสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณวโรรส

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

74

74



	 	 ส�าหรับโครงการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านศีล	๕	 ต้นแบบ	 ได้นัดคณะกรรมการและ	

นายอ�าเภอบางเลน	เพ่ือประชมุวางแผนงานในวนัที	่๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓	แต่เนือ่งจากวนันัน้	

คณะกรรมการส่วนมากตดิภารกจิ	รบัเสดจ็สมเดจ็พระขนษิฐาธริาชฯ	ทีเ่สดจ็ราชด�าเนนิเปิด

อาคารทีโ่รงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์	จึงต้องเล่ือนออกไป	ต่อไปรักษาการเจ้าคณะอ�าเภอ

บางเลนคงก�าหนดวันประชุมใหม่	 ส�าหรับโครงการนี้ฯ	 ตั้งใจจะประกวดมรรคนายกน้อย	

แต่ตามตารางออกตรวจของคณะกรรมการส่วนกลางก�าหนดในเดือนเมษายน	 ซึ่งช่วงนี้	

ทางโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมจึงต้องของดไปก่อน

	 	 และตามคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้เป็นประธานเผยแผ่นั้น	 เนื่องจากเกล้ากระผม

อาจจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่	ท�าให้ไม่สะดวกที่จะต้องมารายงานต่อที่ประชุม	

ทุกเดือน	จึงลาอนุญาตลาออก	แต่ยินดีเป็นรองประธานและจัดกรรมกิจต่างๆ	ให้ได้

	 	 ที่ประชุมรับทราบ	 และมอบรักษาการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลนเป็นประธาน	

งานเผยแผ่ต่อไป

  พระเทพศาสนาภิบาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

ส�าหรับงานหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ที่คณะกรรมการส่วนกลางจะลงไปตรวจประเมิน	 ไม่ต้อง	

หนักใจเลือกท�าสิ่งที่เราท�าอยู่แล้ว	 ท�าแบบง่ายๆ	 ประหยัดได้ประโยชน์ถูกต้องเหมาะสม	

เดือนมีนาคมนี้จะเริ่มออกตรวจ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๗ เรื่องสาธารณูปการ

  พระครพูศิาลสาธวุฒัน์	เจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม	วดัพะเนยีงแตก	ประธาน

งานสาธารณปูการคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	ส�าหรบั

งานสาธารณปูการ	เมือ่วนัที	่๒๗	มกราคม	๒๕๖๓	คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูการได้ลงพืน้

ที่วัดท่าใน	อ�าเภอนครชัยศร	ีจังหวัดนครปฐม	เพื่อตรวจงานสาธารณูปการและโครงการวัด	

ประชา	รฐั	สร้างสขุ	โดยคณะกรรมการท้ังหมดได้ออกตรวจพืน้ทีต่่างๆ	ภายในวัดเป็นเบ้ืองต้น	

ก่อนที่จะมีการประชุมสรุปกับคณะกรรมการของทางวัด	 ส�าหรับหัวข้อที่คณะกรรมการ	

ได้ตรวจมี	ดังนี้
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  ๑. ป้ายต่างๆ

	 	 	 ๑.๑		 ป้ายชื่อวัด	ติดตั้งแล้ว

	 	 	 ๑.๒		 ป้ายแผนผังวัด	ติดตั้งแล้ว

	 	 	 ๑.๓		 ป้ายประวัติวัด	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	 	 ๑.๔		 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	 	 ๑.๕		 ป้ายปฐมบรมราชโอการ	ติดตั้งแล้ว

	 	 	 ๑.๖		 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	ติดตั้งแล้ว

	 	 	 ๑.๗		 ป้ายปฏิทินกิจกรรมของวัด	ติดตั้งแล้ว

	 	 	 ๑.๘		 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัด	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	 	 ๑.๙		 ป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕	ติดตั้งแล้ว	

  ๒. การจัดการจราจร ป้ายจราจรและที่จอดรถ

	 	 	 ๒.๑		 มีทางเข้า	-	ออก	ลานจอดรถสะดวกสบาย

	 	 	 ๒.๒	 ป้ายลูกศรชี้ไปในสถานที่ต่าง	ๆ	ยังไม่ได้ท�า

  ๓. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิกจ่าย

	 	 		 โดยวัดมีการจัดท�าชั้นวางของอย่างเป็นระเบียบ	 มีป้ายชื่อบ่งบอกวัสด	ุ

ต่างๆ	มีระเบียบการยืน

  ๔. ห้องน�้า 

	 	 	 	มกีารสร้างน�า้ห้องสขุาส�าหรบัพระสงฆ์	และฆราวาสแยกชายหญิง	ห้องน�า้

คนพิการและชรา

  ๕. การจัดการขยะในบริเวณวัด

	 	 	 มีการจัดถังใส่ขยะอันตราย	 ถังขยะทั่วไป	 ถังขยะรีไซเคิล	 ถังขยะอินทรีย	์

ไว้บางส่วน

  ๖. สภาพแวดล้อมทั่วไป

	 	 	 มสีภาพแวดล้อมภายในวดัมคีวามสะอาด	เป็นระเบียบเรยีบร้อย	มแีสงสว่าง

อย่างเพียงพอ
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  ๗. ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย

	 	 	 ยังไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดีพอ	เช่น	ถังดับไฟ	เป็นต้น

  ๘. โรงครัว

	 	 	 มีความสะอาดเรียบร้อย

  ๙. อาคารเสนาสนะต่างๆ

	 	 	 ก�าลังบูรณะอุโบสถ	โดยงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาในวงเงิน

	 	 	 ๒,๒๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 	 ก�าลังบูรณะทาสีหอระฆัง	โดยงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาในวงเงิน	

	 	 	 ๕๕,๐๐๐	บาท

	 	 ข้อแนะน�าจากคณะกรรมการ

	 	 เน้นสิ่งก่อสร้างเป็นประโยชน์พอเหมาะสมกับการใช้งาน	 และต้องวัดให้

สะอาด	 ร่มรื่น	 มีแผนผังบอกสถานท่ีต่างๆ	 ภายในวัด	 ป้ายบอกสถานที่กิจกรรม	 และ	

ประวัติความเป็นมา

   ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๘ เรื่องศึกษาสงเคราะห์

  พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อน�้าจืด	 ประธาน	

งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับเดือนมกราคมที่ผ่านมาม	ีพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมแจกทุนการศึกษา	ดังนี้

	 	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	

	 	 พระครพูศิาลสาธวุฒัน์	วดัพะเนยีงแตก	บรจิาคพฒันาโรงเรยีนวดัพะเนยีงแตก	

เป็นเงิน	๑,๗๔๑,๖๖๘.๕๐	บาท

	 	 พระครูปลัดสาธวัฒน์	 วัดวังตะกู	 มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงวัดวังตะก	ู

๒๐	ทุน	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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	 	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	วัดพระปฐมเจดีย์	มอบเงินเข้ามูลนิธิโรงเรียน

วัดพระปฐมเจดีย	์เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท

  อ�าเภอบางเลน 

	 	 พระครูเกษมถาวรคุณ	วัดบางเลน	มอบเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก	๔	โรงเรียน

เป็นเงิน	๔๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	วัดเวฬุวนาราม	มอบเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก

๑๐	โรงเรียน	เป็นเงิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระปลัด	เฉลิมศักดิ์	จนฺทว�โส	วัดรางกระทุก	มอบเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก

เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูวิจิตรปทุมานันท	์วัดบัวหวั่น	มอบเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก

เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูโสภณกิจวิบูล	วัดบางภาษี	มอบเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก

เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูโสภณจิตรการ	วัดเกษมสุริยัมนาจ	มอบเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก

เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐บาท

	 	 พระครูวินัยธร	ทวีป	ปสนฺโน	วัดรางก�าหยาด	มอบเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก

เป็น	๑๕,๐๐๐บาท

	 	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	วัดคลองเสมียนตรา	มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

โรงเรียนบัวปากท่า	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระอธิการกมลเดช	สิริจนฺโท	วัดบัวปากท่า	มอบเงินโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านคลองพระอมรพิสัย	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูวิบูลสีลากร	วัดเกษตราราม	มอบเงินโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบัวปากท่าฯ	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูปฐมธรรมโชต	ิวัดดอนสามสิบ	มอบเงินโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองปรง	กาญจนาภิเษก	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูปลดั	ประจกัษ์	ธนปญโฺญ	วัดไผ่จระเข้	มอบเงนิโครงการอาหารกลางวนั

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
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	 	 พระครูใบฎีกา	 ศักดา	 กลฺยาโร	 วัดไผ่หูช้าง	 มอบเงินโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านคลองพระอมรพิสัย	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระอุบล	อุฏฺฐาโน	วัดสุขวัฒนา	มอบเงินโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนหนองปรงกาญจนา	ภิเษก	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท

  อ�าเภอก�าแพงแสน

	 	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 วัดบ่อน�้าจืด	 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อน�้าจืด	

เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครโูกศลธรรมรตัน์	วัดวังน�้าเขียว	มอบทนุการศึกษาโรงเรยีนวดัวงัน�้าเขียว	

๒๐	ทุน	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูปฐมเมธาภรณ	์วัดสุวรรณรัตนาราม	มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านหลักเมตร	๒๐	ทุน	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูพินิตสุตาคม	วัดลาดหญ้าไทร	มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร	๔๐	ทุน	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระปลัด	พิเชษ	ธมฺมธโช	วัดท่าเสา	มอบเงินจัดกิจกรรมวันเด็ก

เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท

	 	 รวมพระสังฆาธิการสนับสนุนงานศึกษาสงเคราะห์ประจ�าเดือนมกราคม

เป็นเงิน	๒,๑๙๑,๖๖๘.๕๐	สตางค์

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์

  เลขานุการฯ	 ประธานสาธารณสงเคราะห์ติดศาสนกิจขออนุญาตรายงาน	

ตามเอกสารประกอบการประชุม	ดังนี้

	 	 วันที	่๒	มกราคม	๒๕๖๓	พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	วัดส�าโรง	มองเงินสนับสนุน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวัดส�าโรง	 จ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	 โรงพยาบาลส่งเสริม-	

สุขภาพต�าบลดอนแฝก	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

79

79



	 	 วนัท่ี	๕	มกราคม	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอก�าแพงแสน	โดยพระครสูมุนสนุทรกจิ	

วดัทะเลบก	น�าสิง่ของอปุโภคบรโิภคช่วยผูป้ระสบอัคคีภยั	บ้านเลขที	่๒	หมู	่๒	ต�าบลกระตบี	

อ�าเภอก�าแพงแสน

	 	 วันที่	 ๖	 มกราคม	๒๕๖๓	พระครูวิถีธรรมประวรรต	 วัดหัวถนน	 มอบเครื่อง

อุปโภคบริโภคแก่ชาวเขา	อ�าเภอพบพระ	อ�าเภอท่าสองยาง	อ�าเภอแม่วิดหลวง	จังหวัดตาก

	 	 วันที่	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 หน่วยบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	 น�าสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	

บ้านเลขที่	๓๔	หมู่	๑๐	ต�าบลบางระก�า	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม

	 	 วนัท่ี	๖	มกราคม	๒๕๖๓	พระครปูฐมศภุกติติ	์วัดทุง่ผกักกู	ออกเย่ียมผูป่้วยตดิเตยีง	

จ�านวน	๑	ราย

	 	 วันที	่๘	มกราคม	๒๕๖๓	พระครูปลัดสิทธิวัฒน์	วัดไผ่ล้อม	มอบรถเข็นคนป่วย

ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม	จ�านวน	๑๕	คัน

	 	 วันที่	 ๑๑	 มกราคม	 ๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม	

เยี่ยมผู้ป่วย	บ้านเลข	ที่	๕๘	หมู่	๗	ต�าบลสามง่าม	อ�าเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม

	 	 วันที่	 ๑๒	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 วัดมะเกลือ	 มอบเงิน	

และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วย	บ้านเลขที่	๗/๙๕	ต�าบลคลองโยง	อ�าเภอพุทธมณฑล

	 	 วันที	่๑๕	มกราคม	๒๕๖๓	พระพิพัฒน์ศึกษากร	วัดบางช้างเหนือ	มอบหมาย

พระปลัดการุณย	์ ฐิตธมฺโม	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

เจ้าหน้าที่อาสามัคร	ออกเยี่ยมผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	และผู้ยากไร้	ในต�าบลคลองใหม	่จ�านวน	๓๙	ราย

	 	 วันที	่ ๑๕	มกราคม	๒๕๖๓	พระครูศรีสุตากร	 วัดกลางบางพระ	 ร่วมกับผู้น�า

ชุมชน	จิตอาสา	หลวงพ่อสมหวัง	ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

	 	 วันที่	 ๑๗	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์ต�าบลบ้านหลวง	 น�าโดย	 พระครูสมุห์	

ประเสริฐ	จารุธมฺโม	วัดหนองกระพี	่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๓	ราย
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	 	 วันที่	 ๑๘	 มกราคม	 ๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม	

ออกเยี่ยมผู้ป่วย	บ้านหมู่	๓	ต�าบลพระประโทน	อ�าเภอเมืองานครปฐม

	 	 วันที	่ ๒๒มกราคม	๒๕๖๓	หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

วดักลางบางพระ	โดย	พระครศูรสีตุากร	มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคและเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบ

อัคคีภัย	 บ้านเลขท่ี	 ๔๗/๑	หมู่๓	 ต�าบลท่าต�าหนัก	 อ�าเภอนครชัยศรี	 และบ้านเลขที่	 ๒๐	

หมู่	๘	ต�าบลบางเลน	อ�าเภอบางเลน

	 	 วันที่	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม	

ออกเยี่ยมผู้ป่วย	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี

	 	 วันที่	 ๒๘	 มกราคม	 ๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม	

มอบปัจจัย	 ผ้าไตร	 และเครื่องไทยธรรม	 เพื่อร่วมบุญและเป็นก�าลังใจแก่ครอบครัว	

นายสนิท	อยู่เจริญ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๐ การพัฒนาพุทธมณฑล

  พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 ประธาน	

งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับงานพัฒนาพุทธมณฑล่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 วันที่	 ๑	 มกราคม	๒๕๖๓	พิธีตักบาตรพระสงฆ์	 จ�านวน	๑๑๙	 รูป	 เพ่ือเป็น	

สิริมงคลต้อนรับปีใหม่

	 	 วันท่ี	 ๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 ลงทะเบียนปฐมนิเทศผู้เข้าปฏิบัติธรรมเนื่องใน

วันมาฆบูชา	โดย	พระธรรมโพธิมงคล	รักษาการเจ้าคณะภาค	๑๔	เป็นประธาน	ณ	อาคาร

ปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย

	 	 วนัที	่๕	กุมภาพนัธ์	๒๕๖๓	พธิเีปิดการปฏบิตัธิรรมเนือ่งในวนัมาฆบชูา	โดยพระพรหมบัณฑติ	

รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง	ณ	อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย
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	 	 วันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 พิธีเปิดงานวันมาฆบูชา	 โดยเจ้าประคุณ	

สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์	กรรมการมหาเถรสมาคม	ณ	อาคารปฏิบตัธิรรมโพธญิาณมหาวชิชาลัย

	 	 ในการพัฒนาพุทธมณฑลนี	้พระเดชพระคณุ	พระพรหมเวที	รก.เจ้าคณะภาค	๑๕	

วัดพระปฐมเจดีย์	 ได้เป็นเจ้าภาพปรับปรุงอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย	

มกีารปพูรม	ปรบัเปลีย่นเครือ่งเสยีง	จดัหาโต๊ะเก้าอ้ีส�าหรบัประชมุ	เป็นจ�านวนเงนิประมาณ

ลองล้านบาท	โดยมพีระเดชพระคณุ	พระธรรมโพธมิงคล	รก.เจ้าคณะภาค	๑๔	เป็นผู้ด�าเนนิการ	

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	เพื่ออนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณฯ	ในครั้งนี้ด้วย

	  เลขานุการฯ	การปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา	ประจ�าปี	๒๕๖๓	คณะสงฆ์	

ได้จัดส่งพระเข้าร่วมปฏิบัติธรรม	 จ�านวน	 ๑๕	 รูป	 และพระพ่ีเลี้ยงอีก	 ๑	 รูป	 ในการนี้	

ได้ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล	 ถวายรูปละ	 ๒,๐๐๐	 บาท	 เป็นเงิน	

๓๒,๐๐๐	บาท

	 	 ประธานในงานทัง้	๖	ฝ่าย	บวกงานพฒันาพทุธมณฑล	ได้รายงานงานท่ีรบัผดิชอบ	

ต่อทีป่ระชมุแล้ว	ต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคณุ	พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะ	

จังหวัดนครปฐม	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	ได้ให้แนวทางการท�างานฝ่ายต่างๆ	

	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

	 	 งานปกครอง	ขอให้ประสานงานกนัทกุระดบั	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะผูป้กครองกด็	ี

ฝ่ายเลขานกุารกด็	ีหรอืหน่วยงานราชการใกล้วดัด้วย	ต้องคยุกนั	ถ้าไม่คยุกนัพอมปัีญหาแก้ไขยาก	

เจ ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	 เป็นอนุกรรมการ	

ฝ่ายปกครอง	มนีโยบายจะประธานงานปกครองตามหนต่างๆ	และจะตรวจบญัชสีทัธกิวหิารกิ	

พระอุปัชฌาย์ด้วยว่าบวชรูปแรกจนรูปสุดท้ายมีเท่าไร	 ถ้าอุปัชฌาย์สนใจสัทธิกวิหาริก	

ทุกคนที่บวชให้	ไม่ต้องกลัวเรื่องศาสนิกเลย	ฝากอุปัชฌาย์ไปดูด้วย

	 	 งานการศกึษา	สมเดจ็พระขนษิฐาธริาชฯ	ฝากกองทนุฯปรยิตัสิามญั	เพือ่ส่งเสรมิ	

พระภกิษสุามเณรให้ได้ปรมิาณและมคีณุภาพ	จงัหวดันครปฐมมีทีว่ดัมหาสวสัดิน์าคพฒุาราม	

และวัดเสนหา
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	 	 ขอขอบคณุคณะพระวนิยาธกิารจงัหวดันครปฐม	ทีม่าช่วยดแูลการอบรมบาลก่ีอน	

ประจ�าป	ี๒๕๖๓	ท�าให้งานอบรมปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 	 งานเผยแผ่	ตารางออกตรวจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕	ของคณะกรรมการ

ส่วนกลางจะเริ่มที่ภาคใต้ก่อน	แต่จะส่งตารางให้จังหวัดพิจารณาก่อน	ถ้าจังหวัดไหนพร้อม

ก็ลงตามตารางถ้าไม่พร้อมก็ปรับเปลี่ยนได้	 จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล	 ๕	 และหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 เพื่อให้การท�างานทั้ง	 ๒	 โครงการ	

ไปด้วยกัน

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๑ เรื่องอื่น ๆ

  เลขานุการฯ ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้แต่งตั้งพระวินยาธิการไปแล้ว	

และที่ประชุมพระสังฆาธิการประจ�าเดือนมีมติให้มีผู ้แทนพระวินยาธิการแต่ละอ�าเภอ	

เข้าประชุมร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครองด้วย	 ฉะนั้น	 วันนี้ขอรายนามผู้แทนพระวินยาธิการ

แต่ละอ�าเภอ	 เพื่อออกหนังสือนิมนต์เข้าประชุมประจ�าเดือน	 แต่ละอ�าเภอได้ส่งผู้แทน	

พระวินยาธิการ	ดังนี้

	 	 อ�าเภอเมือง	 พระครูประภัสร์มโนธรรม		 วัดใหม่ดอนทราย

	 	 อ�าเภอนครชัยศรี	 พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗	 วัดกกตาล

	 	 อ�าเภอสามพราน	 พระครูปฐมธีรวัฒน์	 วัดไร่ขิง

	 	 อ�าเภอบางเลน	 พระครูพิสุทธิ์ธานพิฐาน	 วัดคลองเสมียนตรา

	 	 อ�าเภอก�าแพแสน	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.๓	 วัดทะเลบก

	 	 อ�าเภอดอนตูม	 พระครูสิริสิกขกิจ	 วัดแหลมมะเกลือ

	 	 อ�าเภอพุทธมณฑล	 พระมหาธงสวรรค์	วรเมธี	ป.ธ.๖	 วัดสุวรรณาราม

	 	 เรื่องสมณศักดิ์	 ท่ีประชุมพระสังฆาธิการประจ�าเดือนได้แจ้งให้แต่ละอ�าเภอ

พิจารณาคัดเลือกพระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะขอพระราชทานตั้ง	 และ	

เล่ือนสมณศักดิ์	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ตั้งแต่	 ปลายปี	 ๒๕๖๒	 แล้ว	 และในปี	 ๒๕๖๓	

กองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค	๑๔	 ได้ให้แต่ละจังหวัดส่งประวัติ	 พระสังฆาธิการภายใน
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วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 ขณะนี้ก็เลยก�าหนดเวลาที่ส่งประวัติ	 ยังมีอีกหลายอ�าเภอ	

ที่ไม่ส่งประวัติมา	เรื่องนี้จะขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะภาค	๑๔	ย�้าอีกครั้ง	

	 	 พระปริยัติวรานุกุล	 เลขานุการเจ้าคณะภาค	 ๑๔	 วัดนิมมานรดี	 ตามมติ	

ที่ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดและภาค	 เม่ือวันที่	 ๒๖	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 ให้แต่ละ	

จังหวัดส่งประวัติมาท่ีส�านักงานเจ้าคณะภาค	 ภายในวันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 ขณะน้ี	

ก็ยังส่งมาไม่ครบทุกจังหวัด	

	 	 ส�าหรับประวัติฝากท่านที่ท�าประวัติให้เน้นที่บัญชีทุน	 ถ้าเล่ือนต้องมีการ	

เพิ่มทุนแจกทุน	 ๓	 ปี	 และไม่ใช่เอาดอกเบี้ยมาเป็นยอดเพิ่มทุน	 แนบประกาศนียบัตร

อบรมกรรมฐานอบรมเจ้าอาวาสใหม่และกิจกรรมศีล	 ๕	 พร้อมภาพถ่ายตามนโยบายของ	

เจ้าคณะภาค	และขอให้ส่งภายในวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 	 นายบญุเชดิ กติตธิรางกรู	ผูอ้�านวยการส�านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมได้ถวายเอกสารเจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	

เพื่อช่วยติดตามบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาล	ี

ประจ�าปี	๒๕๖๒	ซึง่ได้จดัสรรและแจ้งวดัต่างๆ	เพือ่ส่งแบบตอบรบัขอรบัเงนิอุดหนนุไปแล้ว	

แต่ปรากฎว่ายังมีอีกหลายวัดไม่ส่งแบบตอบรับกลับมา	 และในกรณีวัดที่ขอรับเงินจัดสรร

มากกว่าที่จัดสรรไปให้ตามเกณฑ์ของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จัดสรรตาม	

จ�านวนพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบของวัดนั้นๆ	ไม่สามารถให้เกินกว่าที่จัดสรร

	 	 และได้ส่งแบบตอนรับนติยภตัส�าหรบัพระสงัฆาธกิารทีไ่ด้รบันติยภตั	ปรากฎว่า	

มีหลายรูปยงัไม่ส่งแบบตอบรบัเงนิผ่านบญัชีธนาคารให้ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม

ขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะผู้ปกครองได้ช่วยกรุณาเร่งรัดให้ตามบัญชีที่ได้ถวายไปตาม

อ�าเภอต่างๆ	แล้ว

	 	 การเร่งรัดพัฒนาข้อมลูสารสนเทศวดัในจงัหวดันครปฐมเฟสที	่๒	เป็นการพัฒนา

ต่อยอดจากเฟสแรกซ่ึงข้อมูลศาสนบุคคลของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ส�าหรับเฟสที่	 ๒	

จะเป็นข้อมูลประวัติวัดจ�านวน	๒๐๔	 วัด	 จะน�าเข้าระบบ	 ซึ่งมีบริษัทแห่งหนึ่งมาแนะน�า

โปรแกรมแอพพลเิคชนัให้ใช้ฟร	ีโดยจงัหวดันครปฐมจะเป็นน�าร่องจงัหวดัแรก	เม่ือวดัต่าง	ๆ 	
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โหลดโปรแกรมแล้วสามารถเผยแผ่ผ่านแอพพลิเคชั่น	 ตัวนี้ไปใช้ได้เลย	 เม่ือมีคนใช้เป็น	

จ�านวนมากจะสามารถค้นหาพืน้ทีข่องวดัรวมถงึระยะทางในการเดนิทางวดัไปต่างๆ	ว่าจาก

สถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งใช้เวลาเท่าไร	และจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้

	  เลขานกุารฯ	มหีนงัสอืจากส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐมให้ส�ารวจ	

พระวิปัสสนาจารย	์และพระนักเทศน์ไม่ทราบจะใช้เกณฑ์อะไรในคัดเลือก

	 	 ประธานฯ	ให้พิจารณารูปที่น�าปฏิบัติได้จริงๆ	ที่ผ่านมาก็จะมีไม่กี่รูป

	 	 พระศรีธีรวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	รก.วัดสามง่าม	ส�ารวจข้อมูลทั้งจังหวัด	

แล้วให้ประธานพจิารณาว่ารปูไหนน�าปฏบิตัไิด้จรงิ	มีหลายรปูไม่ได้จบหลกัสตูรวปัิสสนาภาวนา	

แต่จบพระอภิธรรมมีศีลาจารวัตร	เรียบร้อยน�าปฏิบัติได้	แบบนี้ก็ใช้ได้

  นายบญุเชดิ กติตธิรางกรู	ผูอ้�านวยการส�านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 มีแบบฟอร์มส�ารวจทั่วประเทศ	 ในแบบให้ระบุว่าจบ	

การอบรมวิปัสสนาภาวนามาจากส�านักไหน	 เพราะยังไม่เคยมีการส�ารวจเลย	 ร่วมถึง	

พระนักเทศน์ด้วยถึงแม้ว่าจะผ่านการอบรมมาแล้ว	 แต่เทศน์ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน	 แต่มี	

หลายรูปไม่เคยฝึกอบรมมาจากส�านักไหนเลย	แต่มีความสามารถให้การเทศน์	 ก็ถือว่าเป็น

พระนักเทศน์

	 	 พระศรีธีรวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	รก.วัดสามง่าม	ขอสังเกตุจากการที่ได้	

ไปเป็นกรรมการฝึกซ้อมผู ้ที่จะเข้าสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ที่วัดประยุรวงศาวาส	 ได้ม	ี

โอกาสสอบพระสังฆาธิการในจังหวัดอื่น	 ซึ่งท่านไม่เคยเป็นพระกรรมวาจาจารย์มาก่อน	

แต่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	 ท�าให้มามองผู ้ที่จะเข้าสอบในจังหวัดนครปฐม	

ซึ่งต้องลุ้นทุกปี	 ท�าอย่างไรจะให้คล่องแคล่วเหมือนจังหวัดอื่น	 และปีนี้ผู้ที่เป็นประธาน	

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลสามารถเข้าสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ด้วย

	 	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดไร่ขิง	 พระอาราม

หลวง	 เห็นด้วยตามที่ท่านเจ้าคุณพระศรีธีรวงศ์เสนอ	 แต่จะให้คล่องแบบจังหวัดสระบุรีคง

ล�าบาก	ใช้สายกลางกแ็ล้วกนั	ต่อไปประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลทีไ่ม่ได้เป็น	
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พระอุปัชฌาย์สามารถเข้าสอบได้	กฝ็ากเจ้าคณะผูป้กครอง	เม่ือเสนอแต่งตัง้ประธาน	อ.ป.ต.	

ก็ดี	เจ้าคณะต�าบลก็ดี	ให้ท่านเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบเป็นอุปัชฌาย์	ด้วย

	  นางสาวพินทุอร จ�าเล	 ผู ้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม	 ขออนุญาต

ประชาสมัพนัธ์จากมตท่ีิประชมุเมือ่เดอืนทีผ่่านมาให้ส่งพระสงฆ์ไปนมสัการสงัเวชนยีสถาน

ที่ประเทศอินเดียในโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม	 ขณะนี้มีผลการพิจารณามาแล้ว	

โดยจังหวัดนครปฐมมีพระสงฆ์ผ่านการพิจารณา	๑	รูป	คือ	พระอธิการเกรียงศักดิ์	ถาวโร	

วัดบางหลวง	 จะไปในรุ่นที่	 ๒	 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	 มีนาคม	 ส่วนก�าหนดการยังไม่ได้

แจ้งมา

  ที่ประชุมรับทราบ

  ประธานฯ ขออนุโมทนาทุกรูปทุกท่าน	 ที่ได้มาประชุมกันในวันนี้	 เราได	้

ประชุมกันครบตามระเบียบวาระที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว	 ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย	

หลวงพ่อวัดไร่ขิงท่ีศักดิ์	 และบุญกุศลท่ีท่านทั้งหลายได้บ�าเพ็ญมา	 จงอภิบาลรักษาให้

ปราศจากทกุข์โศกโรคภยัอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง	พรอัมกนันัน้ช่วยดลบนัดาลประทานพร	

ให้ทุกท่านได้เจริญอายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	ลาภ	ยศ	สรรเสริญยิ่งๆ	ขึ้นไป	ขอปิดประชุม

  ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม
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รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๖.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 รก.เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๗.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๘.	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๙.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๐.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๑๑.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๒.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๑๓.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๑๔.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๕.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๑๖.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

	 ๑๗.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ประจ�าเดือนมีนาคม
วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�านักงานเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก อ�าเภอเมือง จังหวัดปฐมเจดีย์
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	 ๑๘.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๑๙.	 พระครูสถิตบุญเขต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๒๐.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๑.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๒๒.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๒๓.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๒๔.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๒๕.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	

	 ๒๖.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๒๗.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๒๘.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๒๙.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๓๐.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๓๑.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๓๒.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๓๓.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๓๔.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๓๕.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๓๖.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี

	 ๓๗.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓๘.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓๙.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔๐.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๔๑.	 พระธงชัย	อกฺกวีโร	 ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๔๒.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๔๓.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๔๔.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี
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	 ๔๕.	 พระครูประภัสร์มโนธรรม	 ผูแ้ทนพระวนิยาธกิารอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๔๖.	 พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอนครขัยศรี

	 ๔๗.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอบางเลน

	 ๔๘.	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.๓	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๔๙.	 พระครูสิริสิกขกิจ	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอดอนตูม

	 ๕๐.	 นางฐิติรัตน	์เค้าภูไทย	 วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

	 ๕๑.	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผูอ้�านวยการส�านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดฯ

	 ๕๒.	 นายสุขพิชัย	เชาวกุล	 นักวิชการศาสนาช�านาญการพิเศษ

รายนามผู้ลาประชุม

	 ๑.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๓.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๔.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๕.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๖.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๗.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๘.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๙.	 พระครูโสภณกิจวิบูล	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๑๐.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า

	 ๑๑.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๑๒.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๑๓.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๑๔.	 พระครูปฐมเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๑๕.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๑๖.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๗.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๘.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม
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	 ๑๙.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๒๐.	 นางสาวพินทุอร	จ�าเล	 นักวิชการวัฒนธรรมช�านาญการ

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑.	 พระครูปลัด	เพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๒.	 พระสมุห	์บุญมา	ปภสฺสโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓.	 พระปลัด	เฉลิมศักดิ์	จนฺทว�โส	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรางกระทุ่ม

	 ๔.	 พระพวงสุข	สุเมโธ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๕.	 พระใบฎีกา	อรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๖.	 พระครูสมุห	์ธวัชชัย	เขมจาโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๗.	 พระอดิศักดิ	์อติชาคโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๘.	 พระวิสูตร	จิตฺตมโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๙.	 พระวิทยา	ปุญฺญกาโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๑๐.	 พระมหาชุมพล	สุทสฺส	ีป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

	 	 พระครูสุธีเจติยานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ขออนุญาตไม่อ่าน

รายงานการประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา	 ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน	

การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด

จากทีไ่ด้ประชุม	ขอความกรณุาผูเ้ข้าประชมุทกุรปูได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานกุาร	เพ่ือจะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป	
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

  นายบุญเชดิ กิตติธรางกูร	ผูอ้�านายการส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

ส�าหรับปัญหาวัดเพลินเพชร	 เก่ียวกับการถมที่ดินซึ่งทางระบายน�้านั้น	 ประธานฝ่าย	

การปกครองและท่านเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 ได้ลงไปพูดคุยท�าความเข้าใจกับ	

ทางวัดเพลินเพชร	 ท�าให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดี	 เพราะที่ผ่านมาได้สื่อสารกันทาง	

เอกสารเท่านั้น	

	 	 ส่วนเร่ืองวัดโคกพระเจดีย์นั้น	 น่าจะมีสาเหตุมาจากการไม่พอใจพระรูปหนึ่ง	

ในวัด	สิ่งที่ผู้ร้องเรียนมาจ�านวน	๔	 -	๕	ประเด็นนั้น	ท่านเจ้าอาวาสรับรองว่าสิ่งที่พระรูป	

ดังกล่าวได้ด�าเนินมานั้นท่านรับทราบมาโดยตลอด

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องการปกครอง

  ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องการศึกษา

  พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธาน

งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับ

งานการศึกษาช่วงนี้ผลการสอบบาลีสนามหลวงประกาศแล้ว	 รายละเอียดจะมอบให้	

พระมหาไกวรรณ์	ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	รายงานต่อที่ประชุม

	  พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย	 ป.ธ.๙	 ส�าหรับผลการสอบประโยคบาลี	

สนามหลวงคณะสงฆ์	จังหวัดนครปฐมมี	ดังนี้

	 	 เข้าสอบ	๒๑๐	รูป	 สอบได้	๓๘	รูป	 คิดเป็น	๑๘.๑๐	เปอร์เซ็น

	 	 บาลีศึกษา

	 	 เข้าสอบ	๑๗	คน	 สอบได้	๓	คน	 คิดเป็น	๑๗.๖๕	เปอร์เซ็น

	 	 และจะมีการสอบซ่อมในวันที	่๑๗-๑๘-๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

91

91



  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จังหวัดนครปฐม	 ทางส�านักงานฯ	 ได้ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาสงฆ์ขอความ

เมตตาเจ้าคณะอ�าเภอช่วยติดตามให้ด้วย	ยังมีหลายวัดที่ไม่ส่งแบบขอรับเงิน	และหลายวัด

แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเงินอุดหนุน	

	 	 และมพีระสังฆาธกิารจ�านวน	๒๑	รปู	ยงัไม่ส่งแบบขอรบันติยภตั	ขอความเมตตา	

เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยติดตามให้ด้วย	 ส�าหรับนิตยภัตเดือนกุมภาพันธ์ทางส�านักงานฯ	

ยังไม่ได้รับรหัสเข้าระบบเพื่อเบิกจ่ายนิตยภัต	จึงขอเรียนให้ทราบ

	  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องการเผยแผ่

  พระครูปุญญาภิสันท์ รก.เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 วัดบางไผ่นารถ	 ประธาน	

งานเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับงาน

เผยแผ่ของคณะสงฆ์ม	ีดังนี้

	 	 วันท่ี	 ๕-๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 มีการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา	

ที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย	 พุทธมณฑล	 โดยมีพระภิกษ์ในเขตปกครอง	

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมปฏิบัติธรรม	ด้วย	

	 	 วันที	่๒๔	กุมภาพันธ์	ถึง	๒	มีนาคม	๒๕๖๓	มีการปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการ	

เจ้าอาวาสใหม่	ทีอ่าคารปฏบิตัธิรรมโพธญิาณมหาวชิชาลยั	พทุธมณฑล	ของคณะสงฆ์หนกลาง	

และมีพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเข้าร่วม	

ปฏิบัติธรรมด้วย

	  เลขานุการฯ จะมีการส�ารวจพระวิปัสสนาจารย์	พระนักเทศน์	 และพระผู้จบ

พระอภิธรรมในทุกระดับ	ขอฝากเลขานุการฝ่ายเผยแผ่ช่วยส�ารวจรวบรวมให้ด้วย

  ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๗ เรื่องสาธารณูปการ

	 	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก	

ประธานงานสาธารณ	ูปการคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏิรปูกจิการพระพทุธศาสนา	

ส�าหรบังานสาธารณปูการ	เมือ่วนัที	่๒๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓	คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูการ

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ลงพ้ืนท่ีวัดท่าพูด	 อ�าเภอสามพราน	 เพื่อตรวจประเมิน	

ตามโครงการวัด	ประชา	รัฐสร้างสุข	

	 	 วัดท่าพูดสร้างเมื่อป	ีพ.ศ.	๒๒๗๕	มีอายุ	๒๘๘	ปีมาแล้ว	มีเนื้อที่	๓๗	ไร่	๓	งาน	

๗๕	ตารางวา	มีพระภิกษุ	๒๔	รูป	แนวทางการพัฒนาพื้นที่มี	ดังนี้

	 	 ป้ายชื่อจัด	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 แผนผัง	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 ป้ายประวัติวัด	 	 ยังไม่ได้จัดท�า

	 	 ท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	 ยังไม่ได้จัดท�า

	 	 ป้ายปฐมบรมราชโองการ	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 ป้ายศาสนูปถัมภก	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัด	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 ป้ายโครงการหมู่รักษาศีล	๕	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 ป้ายจราจร	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 ป้ายบอกทาง	 	 ยังไม่ได้จัดท�า

	 	 คลังวัสดุสงฆ์	 	 จดัท�าเป็นระเบยีบ/สะอาดโปร่งโล่งอากาศถ่ายเท

	 	 ห้องน�า้ห้องสุขา	 	 จัดท�าแล้วทั้งสุขาชาย/หญิงและคนพิการ

	 	 การก�าจัดขยะ	 	 มีอุปกรณ์แยกขยะประเภทต่างๆ	แล้ว

	 	 สภาพแวดล้อมภายในวัด	 	 มีความสะอาดร่มรืนย์

	 	 ระบบป้องกันอัคคีภัย	 	 มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

	 	 เสนาสนะ	 	 มีความเป็นระเบียบสะอาด
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	 	 งานก่อสร้าง	 	 ก�าลงัสร้างโรงเรยีนวดัท่าพดูหลงัใหม่	งประมาณ

	 	 	 	 	 จ�านวน	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 	 	 	 เป็นเงินบริจาคทั่วไป

	 	 งานบูรณะ	 	 ก�าลังบูรณะวิหารหลังเก่า

	 	 เมื่อคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจแล้ว	ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ

วัดท่าพูด	เพื่อแนะน�าการพัฒนาวัดให้เป็นไปตามโครงการวัด	ประชา	รัฐสร้างสุข	

	 	 ส�าหรับเดือนมีนาคม	 คณะกรรมการสาธารณูปการจะลงพื้นที่อ�าเภอบางเลน	

ตรวจเยี่ยมวัดเวฬุวนาราม	ในวันที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๖๓

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๘ งานศึกษาสงเคราะห์

  พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดวังน�้าเขียว	

รองประธานงานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการ	

พระพุทธศาสนา	ส�าหรับงานศึกษาสงเคราะห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมามี	ดังนี้

	 	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 วัดเวฬุวนาราม	 อ�าเภอบางเลน	 เป็นประธาน	

ทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	จ�านวน	๗๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูโสภณกิจวิบูล	 วัดบางภาษี	 อ�าเภอบางเลน	 มอบปัจจัยสนับสนุน	

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย	จ�านวน	๕,๐๐๐	บาท	

	 	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 วัดคลองเสมียนตรา	 อ�าเภอบางเลน	 มอบปัจจัย	

สนุบสนุนโครงการ	กลางโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	จ�านวน	๖,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูโสภณจิตการ	วัดเกษมสุริยัมนาจ	อ�าเภอบางเลน	มอบปัจจัยสนุบสนุน

โครงการกลางโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	จ�านวน	๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูปฐมธรรมโชติ	 วัดดอนสามสิบ	 อ�าเภอบางเลน	 มอบปัจจัยสนุบสนุน

โครงการกลางโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	จ�านวน	๕,๐๐๐	บาท
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	 	 พระครูสังฆรักษ	์ปรีชา	ปณฺฑิโต	 วัดบึงลาดสวาย	อ�าเภอบางเลน	มอบปัจจัย

สนุบสนุนโครงการกลางโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	จ�านวน	๖๑๐๐๐	บาท

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์

  พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 รก.วัดสามง่าม	 ประธานงาน	

สาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏิรปูกจิการพระพทุธศาสนา	ส�าหรบั

งานสาธารณสงเคราะห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 วันที	่๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

และโครงการปั่นน�้าใจวัดกลางบางแก้ว	 ออกช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	 บ้านเลขที่	 ๑๐๘	

ซอยชวนชม	หมู่	๓	ต.นครชัยศรี

	 	 วันที	่๔	กุมภาพันธ	์๒๕๖๓	หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

ช่วยเหลือผู	้ประสบอัคคีภัย	บ้านเลขที	่๒๐/๒	หมู่	๒	ต.บ่อพลับ	อ.เมือง	

	 	 วันท่ี	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	 มอบปัจจัยไทยธรรมช่วยเหลือ

ครอบครัวนายวิรัติ	รัตนาวงศ์ไชยา

	 	 วันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	ผู้สูงอายุ	พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

	 	 พระพิพัฒน์ศึกษากร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมส่งภาพประจ�าต�าบล	

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้าน	 ออกเย่ียมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค	 ผู้ป่วย	 ผู้สูงอาย	ุ

และผู้ยากไร	้ในต�าบลคลองใหม	่จ�านวน	๔๑	ราย

	 	 วันที่	 ๑๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นายมานพ	 อิ่มทองนุช	 บ้านเลขที่	 ๕๖	 หมู่	 ๓	 อ�าเภอสามโก้	

จังหวัดอ่างทอง
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	 	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 ขอแจ้งข่าว	

มีกระเบื้องเก่าหลายร้อยแผ่น	ท่านใดประสงค์จะน�าใช้ประโยชน์หรืออนุเคราะห์สงเคราะห์

ผู้ที่ขาดแคลนติดต่อรับได้ที่วัดมะเกลือ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาพุทธมณฑล

  พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 ประธาน	

งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับงานพัฒนาพุทธมณฑล	ส�าหรับกิจกรรมในพุทธมณฑลช่วงเดือนที่ผ่านมามี	ดังนี้

	 	 วันที่	 ๕	 -	 ๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 การปฏิบัติธรมเนื่องในวันมาฆบูชา	

ณ	 อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย	 พุทธมณฑล	 โดยมีพระสงฆ์หนกลาง	

จ�านวน	๔๕๐	รูป	เข้าปฏิบัติธรรม

	 	 วันท่ี	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	พิธีเปิดงานวันมาฆบูชา	ณ	 อาคารปฏิบัติธรรม

โพธิญาณมหาวิชชาลัย	โดย	สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	กรรมการมหาเถรสมาคม	วัดราชบพิธ

สถิตมหาสีมาราม	 เป็นประธานสงฆ์	 นายเทวัญ	 ลิปตพัลลบ	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก	

ประธานฝ่ายฆราวาส

	 	 วันที	่ ๒๔	กุมภาพันธ์	 ถึง	๒	มีนาคม	๒๕๖๓	การปฏิบัติธรรมเจ้าอาวาสใหม	่

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง	 โดยพระพรหมบัณฑิต	 รก.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง	

เป็นประธานเปิด

  ที่ประชุมรับทราบ

	  เลขานุการฯ ประธานในงานทั้ง	 ๖	 ฝ่าย	 บวกงานพัฒนาพุทธมณฑล	

ได้รายงานงานที่รับผิดชอบต่อที่ประชุมแล้ว	 ต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ	

พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	ได้ให้แนวทาง

การท�างานฝ่ายต่างๆ	
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	 	 พระเทพศาสนาภบิาล รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

ที่วัดไร่ขิง	ยกเลิกงานเทศกาลประจ�าปี	โดยใช้มติของคณะสงฆ์	เพราะถ้าเกิดพบโรคสักคน	

ทุกจะมีปัญหาตามมามากมาย	 มีหลายจังหวัดยกเลิกงานประจ�าปีแล้ว	 เช่น	 ที่วัดโสธรฯ	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	

	 	 การประชุมการเราย�า้มาตลอดต้องให้กระชับ	อย่าให้เกิน	๒	ชั่วโมง	เลขานุการ

แต่ละฝ่ายต้องมีเอกสารแจกที่ประชุม	 และให้ประธานในฝ่ายน้ันๆ	 สรุป	 ไม่ต้องอ่านตาม

เอกสารทั้งหมด	วันนี้ขอสรุปงาน	ย่อ	ๆ	ดังนี้

	 	 งานการปกครอง	ปัญหาเก่าๆ	มักจะเกิดกับวัดเก่าๆ	เสมอ	คณะสงฆ์โชคดีที่ได	้

ท่านผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเข้าไปช่วยในหลายๆ	 เรื่อง	

พระสังฆาธิการอย่าไปทะเลาะกับก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 เจ้าอาวาสต้องถอดใจคุยกับญาติโยม

ว่าท�าอย่างไรที่จะพัฒนาวัดและชุมชนไปด้วยกัน	 ถ้าวัดกับผู้น�าท้องถิ่นมีปัญหากัน	 ต้องหา

คนกลางที่จะเข้าไปคุยไกล่เกลี่ยกันได้	 ส�าคัญปัญหาเกิดที่ไหนต้องจบที่นั้น	 เจ้าคณะต�าบล

ต้องจบปัญหาให้ได	้ถ้าปล่อยปัญหาให้มาถึงอ�าเภอจังหวัดจะเป็นเรื่องใหญ่แล้ว	ป้ายต่าง	ๆ

ตามนโยบายผูบ้งัคบับญัชาต้องตดิทีไ่ม่ตดิมปัีญหาอะไรต้องคยุกนั	ฝ่ายเจ้าคณะต�าบลอ�าเภอ

ไว้ด้วย	 งานประจ�าปี	 งานสงกรานต์ปีน้ีขอให้หยุดไว้ก่อน	 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่้ัง	

ให้หยุดแล้ว

	 	 งานการศกึษา	ประกาศผลสอบบาลสีนามหลวงมาแล้ว	ฝ่ายสนับสนนุได้ท�ากนั	

เต็มที่แต่ผลได้เท่านี้	 ต้องยอมรับว่าเป็นเหมือนๆ	 กันเกือบทุกที่	 ยกเว้นวัดโมลีโลกยาราม	

ที่ยังมีนักเรียนสอบได้มากอยู่

	 	 งานการเผยแผ่	 การตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 เลื่อนไปก่อน	

ได้รบัแต่งต้ังเป็น	อนกุรรมการโครงการวดั	ประชา	รฐั	สร้างสขุ	และเป็นประธานหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล	 ท่ีรับงานนี้	 เพื่อขับเคลื่อนงานทั้ง	 ๓	 ไปด้วยกัน	 ลงไปตรวจเย่ียม	

ครั้งเดียวสามารถตรวจได้ทั้ง	๓	โครงการเลย	ก็แจ้งให้คณะสงฆ์ทราบไว้

	 	 งานอื่นๆ	 ขอให้ท�าต่อไปอย่าท้อแท้	 วันนี้ขอสรุปเท่านี้	 เพราะจะต้องเดินทาง

กลับไปช้ีแจงกับญาติโยมที่รออยู่ที่วัดเกี่ยวกับการงดจัดงานประจ�าปี	 โดยอ้างมติที่ประชุม

คณะสงฆ์วันนี้
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  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๑ เรื่องอื่นๆ 

  นายบญุเชดิ กติตธิรางกรู	ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 ต้องกระท�าตามระเบียบ	

ที่ก�าหนดไว้	 คือผ่านความเห็นของคณะกรรมการ	 อ.ป.อ.,	 อ.ป.จ.	 และอ.ป.ก.	 โดยล�าดับ	

ถึงจะมีความถูกต้องสมบูรณ์

	  ที่ประชุมมอบให้ผู้อ�านวนการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

ไปด�าเนินการโยกย้ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

	  เลขานุการฯ	 สื่บเนื่องจากที่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ท�าโครงการ	

ของบประมาณอุดหนุน	ในการอบรมนักธรรมประจ�าปีการศึกษา	๒๕๖๒	จากแม่กองธรรม

สนามหลวง	และได้เงินอุดหนุนมา	จ�านวน	๕๔๐,๐๐๐	บาท	 ได้จัดสรรอุดหนุนการอบรม	

นกัธรรมชัน้ตรตีามอ�าเภอต่างๆ	โดยอดุหนนุผู้เข้าอบรมรปูละ	๒๕๐	บาท	ขอกราบอาราธนา

เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอรับเงินอุดหนุนจากพระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน	ดังนี้

	 	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 จ�านวน	 ๕๕,๕๐๐	 บาท

	 	 อ�าเภอนครชัยศรี	 จ�านวน		 ๓๘,๐๐๐	 บาท

	 	 อ�าเภอสามพราน	 จ�านวน		 ๔๐,๕๐๐	 บาท

	 	 อ�าเภอบางเลน	 จ�านวน		 ๒๙,๐๐๐	 บาท

	 	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 จ�านวน		 ๓๒,๗๕๐	 บาท

	 	 อ�าเภอดอนตูม	 จ�านวน		 ๑๕,๕๐๐	 บาท

	 	 อ�าเภอพุทธมณฑล	 จ�านวน		 ๑๑,๕๐๐	 บาท

	 	 เหลือจ�านวน	 ๓๑๗,๒๕๐	 บาท	 น�าเข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

จังหวัดนครปฐม	เพื่อใช้ในการอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกต่อไป

	 	 การประชุมประจ�าเดือนมีนาคมได้ประชุมครบตามระเบียบวาระที่ได	้

ก�าหนดแล้ว	ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น	ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน

ปิดการประชุมประจ�าเดือนมีนาคม
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  ประธานฯ ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกรูปรักษาตัวท�าความสะอาดของใช้ของฉันปฏิบัต	ิ

ตามค�าแนะน�าของหมอ	แต่อย่าตื่นตระหนกตกใจจนเกินไป	ให้พิจารณาอภิหปัจจเวกขณะ

ตามหลักของพระพุทธเจ้าเป็นประจ�า	

	 	 ขอขอบคุณขออนุโมทนาพระสังฆาธิการทุกรูปที่ได้เสียสละเวลามาประชุม	

และได้ไประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว	 ขอปิดประชุม	 ขอให้ทุกรูปเดินทางกลับ	

โดยสวัสดิภาพมีโชคมีลาภทั่วกันทุกรูปเทอญ.

  ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.	 	

	 	

	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม
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รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๕.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๖.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๗.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 รก.เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๘.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๙.	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๑๐.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๑.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๒.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๓.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๑๔.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๑๕.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๖.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๑๗.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ประจ�าเดือนพฤษภาคม
วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดปฐมเจดีย์
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	 ๑๘.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๑๙.	 พระครูสถิตบุญเขต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๒๐.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๑.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๒๒.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๒๓.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๒๔.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๒๕.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๒๖.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๒๗.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	

	 ๒๘.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๒๙.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๓๐.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓๑.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๓๒.	 พระครูโสภณสาโรภาส	 รก.เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๓๓.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๓๔.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รก.เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๓๕.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๓๖.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๓๗.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๓๘.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๓๙.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี

	 ๔๐.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๔๑.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๒.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๓.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔๔.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี
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	 ๔๕.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๔๖.	 พระธงชัย	อกฺกวีโร	 ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๔๗.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๔๘.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๔๙.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕๐.	 พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอนครขัยศรี

	 ๕๑.	 พระครูปฐมธีรวัฒน์	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอสามพราน

	 ๕๒.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอบางเลน

	 ๕๓.	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผูอ้�านวยการส�านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดฯ

	 ๕๔.	 นายสุขพิชัย	เชาวกุล	 นักวิชการศาสนาช�านาญการพิเศษ

	 ๕๕.	 นางสาวอรพร	คัมภีรศาสตร์	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการพิเศษ

	 ๕๖.	 นางสาวพินทุอร	จ�าเล	 นักวิชการวัฒนธรรมช�านาญการ

รายนามผู้ลาประชุม

	 ๑.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

	 ๒.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

	 ๓.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๔.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๕.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๖.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๗.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า

	 ๘.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๙.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๑๐.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๑๑.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๑๒.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๑๓.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๔.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม
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	 ๑๕.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑.	 พระพวงสุข	สุเมโธ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๒.	 พระอดิศักดิ	์อติชาคโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๓.	 พระวิสูตร	จิตฺตมโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๔.	 พระวิทยา	ปุญฺญกาโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๕.	 พระมหาชุมพล	สุทสฺส	ีป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๖.	 พระครูปลัดวิทยา	ฐานธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๗.	 พระใบฎีกาสุชิน	กิตฺติทินฺโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๘.	 พระครูสังฆรักษ์ยศวีร	์ปมุตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๙.	 พระครูสังฆรักษ์บุญก้อง	กตปุญฺโญ	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์

	 ๑๐.	 พระครูสมุห์ธนัทศาสตร	์ชินวโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๑๑.	 พระวีรชัย	ส�วโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๑๒.	 พระปลัดธวัชชัย	เทวธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๑๓.	 พระสุชิน	ปคุณธมฺโม	 วัดโพรงมะเดื่อ

	 ๑๔.	 พระอนุชาต	ิสมานจิตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า	

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องการปกครอง

  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 ประธานงาน

ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 งานปกครอง	

มีพระวัดใหม่สุปดิษฐารามดื่มสุรา	 ทางเจ้าคณะผู้ปกครองส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จังหวัดนครปฐม	 และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมืองได้ลงไปตรวจสอบ	 และได้ด�าเนินการ	
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ให้ลาสิกขา	 เนื่องจากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉุกเฉินด้วย	 ขณะนี้ทางวัดใหม่สุปดิษฐาราม	

ปิดวัดอยู่ด้วยทางวัดวัดกลางบางพระและส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	

ได้น�าข้าวสารอาหารแห้งไปมอบ	 เพราะที่วัดมีพระเณรเยอะได้จัดระเบียบให้พระ	 ๒	 รูป	

ดูแลสามเณร	๕	รูป	เพราะเจ้าอาวาสรูปเดียวอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง

	 	 ทางวัดปัญหาเรื่องที่ดินและร้านค้าหน้าวัดเป็นประจ�า	 เจ้าคณะต�าบล	

บางกระเบา	 ลงไปไกล่เกลี่ยเรื่องก็สงบลง	 ได้แนะน�าอย่าสร้างรูปเคารพที่ไม่เกี่ยวกับ	

พระพุทธศาสนา

	 	 ช่วงนี้ได้ออกตรวจเยี่ยมวัดในปกครอง	 มีหลายวัดไม่ได้ออกรับบิณฑบาต	

แต่กม็ญีาติโยมน�าอาหารมาเตรยีมไว้ท่ีหน้าบ้าน	ทางวัดได้ให้เดก็วดัไปน�าอาหารมาถวายพระ

	 	 ส่วนเรือ่งการเช่าทีด่นิของวดัแค	จะมอบให้ท่านผู้อ�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนา	

จังหวัดฯ	ช่วยชี้แจง	เพราะเป็นกรณีศึกษาต่อวัดต่าง	ๆ	ด้วย

  พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

ต้องปรับทัศนคติเจ้าอาวาสด้วย	ส่วนมากจะคิดว่าเป็นของตัวเอง	เงินวัดเป็นเงินของตัวเอง	

ไม่ฟังชาวบ้าน	ทีส่�าคญับางวดัสร้างสิง่ก่อสร้างและรปูเคารพทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนา	

และวัดใดมีปัญหากับท่องถิ่นจะ	อยู่ล�าบาก

	 	 นายบุญเชดิ กิตติธรางกูร ผูอ้�านายการส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

ได้เข้าไปคุยให้ลดทิฏฐิแบบวัดช่วยชาวบ้าน	 ชาวบ้านช่วยวัด	 วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมีหน้าที่อุปถัมภ์บ�ารุง	 เจ้าอาวาสต้องช่วยเหลือชุมชน	

และเป็นผู้น�าชุมชน	 อะไรที่สามารถช่วยได้ก็ช่วยไป	 แต่ถ้าเกินเลยอ�านาจหน้าที่ก็ต้องแจ้ง	

ให้ชุมชนทราบ	 ประเด็นคือมีการขอเช่าท่ีดินของวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายมาหลายปี	

อ.บ.ต.	 มีความพร้อมที่จะท�าากรเช่าให้ถูกต้อง	 ได้แนะน�าให้ออกรังวัดปันเขตใหม่	

เพราะ	อ.บ.ต.	อยู่มาหลายปีแล้ว	ปัญหาคือไม่คุยกันและไม่มีคนกลางไกล่เกลี่ย

	 	 และการให้พระวัดใหม่สุปดิษฐารามลาสิกขาแม้จะมีการล่วงละเมิดพระวินัย	

เล็กน้อย	 แต่เนื่องจากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉุกเฉินในช่วงนี้	 ซ่ึงถือว่าผิดทั้งพระธรรมวินัย	

ผิดทั้งกฎหมายบ้านเมือง
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	 	 เลขานุการฯ	 เมื่อวันท่ี	 ๑๕	 เมษายน	 ๒๕๖๓	พระครูนันทสิริคุณ	 ที่ปรึกษา	

เจ้าคณะอ�าเภอดอนตมู	เจ้าอาวาสวัดล�าเหย	ได้ถงึแก่มรณภาพ	และวันที	่๒๖	เมษายน	๒๕๖๓	

พระครปูฐมเมธาภรณ์	เจ้าคณะต�าบลทุง่ขวาง	วดัสวุรรณรตันาราม	ได้ลาสกิขาเรยีนทีป่ระชมุ

เพื่อทราบ

	 	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อน�้าจืด	 พระครู	

ปฐมเมธาภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม	 เจ้าคณะต�าบลทุ ่งขวาง	 ได้ลาสิกขา	

เมื่อวันที่	 ๒๖	 เมษายนที่ผ่านมา	 โดยเคลียร์บัญชีเงินของวัดเรียบร้อยโปร่งใสไม่มีมลทิน	

ญาติโยมเข้าใจ	และตอนนี้ได้เก็บบัญชีเงินฝากของวัดไว้	ถ้ามีเจ้่าอาวาสแล้วจะมอบคืนให้	

	 	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 มีหนังสือ	

ร้องเรียนวัดนครชื่นชุ่มเปิดเครื่องเสียงดัง	 ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ของวัด	

เป็นของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆ	วัด	และได้ชี้แจงไปที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาฯ	แล้ว

	 	 และเรื่องที่วัดดอนหวายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมืองแล้วมีไปร้องเรียน	

ที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ได้แนะน�าผู้ร้องเรียนแล้ว	 ถ้าจะร้องเรียนต้องม	ี

หลักฐานและต้องมาเป็นพยานด้วย	เมื่อแนะน�าไปแล้ว	ไม่เห็นมาด�าเนินการอย่างไรต่อ

  นายบุญเชดิ กิตติธรางกูร	ผูอ้�านายการส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

เรือ่งร้องเรยีนสวดมนต์เสยีงดงั	มเีกอืบทกุวดั	การสวดมนต์เป็นกจิวตัรของวดัต่างๆ	และเรือ่ง

สัตว์เลี้ยงของวัด	ไปท�าลายพืชพันธุ์ของชาวบ้าน	วัดต้องดูแลสัตว์ที่เลี้ยงให้ดีอย่าให้ออกไป

ท�าลายพืชพันธุ์ของชาวบ้าน

	 	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดโคกเขมา	 คนการ	

ร้องเรียนวัดโคกเขมา	สติไม่ดี	เปิดก็ร้องเรียน	ถ้าไม่เปิดก็มาบอกให้เปิด

	 	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 วันที่	 ๗	

พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 จะมีพิธีปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสหศึกษาบาลี	

และมีการเรียนเป็นทางการในวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 ส่วนการสอบซ่อมบาล	ี

แม่กองบาลีก�าหนด	ใหม่ในวันที	่๗-๘-๙	มิถุนายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์ภาค	๑๔	ก�าหนดสอบ	
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ที่วัดไร่ขิง	 พระอารามหลวง	 และตรวจข้อสอบในวันที่	 ๒๒-๒๓-๒๔	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	

ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการศึกษา

	  เลขานกุารฯ	มหีนงัสอืจากส่วนกลางให้จงัหวดัพจิารณาคดัเลอืกวดั	ประชา	รฐั	

สร้างสขุ	ระดับอ�าเภอๆ	ละ	๑	แห่ง	ได้มคีดิเลอืกวดัเจ้าคณะอ�าเภอทกุอ�าเภอเป็นวดัต้นแบบ

ระดับอ�าเภอส่งไปยังส่วนกลาง	และแจ้งให้วัดต้นแบบระดับอ�าเภอทราบแล้ว

	 	 การโยกย้ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้ถูกต้องตามระเบียบ	

จะต้องมีคณะกรรมการ	 อ.ป.อ.	 และ	 อ.ป.จ.	 ประชุมพิจารณาเห็นชอบการการโยกย้าย	

ด้วย	 คณะกรรมการประดับจังหวัดได้แต่งตั้ง	 แล้วขอให้อ�าเภอทุกอ�าเภอแต่งตั้ง	

คณะกรรมการ	อ.ป.อ.	ให้เรยีบร้อย	เมือ่มกีารโยกย้าย	อ.บ.ต.	ก็น�าเข้าประชมุคณะกรรมการ

และแนบมติที่ประชุมส่งคณะกรรมการ	อ.ป.จ.	ด้วย

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องคณะสงฆ์กับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 

  พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

เป็นทีท่ราบกนัว่าขณะนีก้�าลงัเกดิโรคระบาดเบยีดเบยีน	จงัหวดันครปฐมอยูใ่กล้ชดิกรงุเทพฯ	

มีผลกระทบต่อบ้านเมือง	เพราะเราอยู่ในสังคมก็ต้องปฏิบัติตามฝ่ายบ้านเมือง

	 	 พระด�าริห์	 สมเด็จพระสังฆราชฯ	 ให้ตั้งโรงทานจังหวัดละ	 ๒	 แห่ง	 ท่ีวัดไร่ขิง	

แจกข้าวกล่องวัน	แรกๆ	๕๐๐	กล่อง	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท	ยังไม่พอต้องเป็น	๘๐๐	กล่อง	

และล่าสดุ	๑,๕๐๐	กล่อง	มเีจ้าภาพทกุวนั	ได้จดัระบบให้ถกูต้องตามระเบยีบของสาธารณสขุ	

การช่วยเหลอืประชาชนในช่วงนีจ้ะช่วยอะไรช่วยด้านไหน	ก็ดหีมด	ขอให้วดัทีมี่ศักยภาพท�า

	 	 อยากให้คณะสงฆ์ทั้ง	 ๗	 อ�าเภอได้แจกของช่วยเหลือประชาชน	 จะรวมกัน	

ทั้งอ�าเภอแล้วเลือกสถานที่ใดที่หนึ่งก็ได้	 โดยให้ฝ่ายบ้านเมืองไปคักเลือกผู้ที่จะมารับของ	

เดือนละครั้งก็ยังดี	 วัดใดท่ีเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลอย่านิ่งเฉยต้องท�างาน	

ย่ิงตอนนี้ประชาชนเดือดร้อน	 การสงเคราะห์ประชาชนก็เป็นภาระงานด้านหนึ่งในแปด	

ของ	อ.ป.ต.
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	 	 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	

เป็นรองประธานอนุกรรมการโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	และเป็นประธานโครงการ

หมูบ้่านรกัษาศีล	๕	ระดบัประเทศ	ต่อไปถ้ารฐับาลคลายล๊อคจะออกลงพืน้ทีท่ัง้	๓	โครงการ	

เริ่ม	อ.ป.ต.	กับ	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕	ก่อน	ประมาณเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม	

โดยจะเริ่มที่คณะสงฆ์หนกลางก่อน

	 	 วัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลจะต้องท�างานครบทั้ง	 ๘	 ด้าน	

ถึงจะเป็น	อ.ป.ต.ดีเด่น	ขอให้รวมกันท�างาน	ไม่ใช่อ�าเภอท�าอย่างต�าบลท�าอย่าง	บางอ�าเภอ

ไม่ท�าเลย	

	 	 วัดไร่ขิง	 ล้างวัดทุก	 ๓	 วัน	 พระเณรญาติโยมช่วยกันเป็นร้อย	 และจัดโตก	

ให้พระเณรฉันภัตตาหารเป็นรูปๆ	เพื่อป้องกันไวรัสตามมาตรการของสาธารณสุข

	 	 การอุปสมบทช่วงนี้ควรชะลอไว้ก่อน	 อธิบายให้ญาติโยมเข้าใจ	 ถึงแม้จะใกล	้

เข้าพรรษาแล้ว	แต่สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย

  นายบญุเชดิ กติตธิรางกรู ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

ในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	 ขอขอบพระคุณพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส

วัดกลางบางพระ	 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	

ทีเ่มตตามอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคไปมอบ	ให้กบัวดัทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนในช่วงระบาด

ของไวรัสโควิด-๑๙	 ประกอบด้วย	 วัดมหาสวัสดิ์ฯ	 วัดใหม่ห้วยลึก	 วัดใหม่สุปดิษฐาราม	

วัดสามพราน	วัดไผ่รื่นรมย์	พร้อมทั้งสนับสนุนฉีดน�า้ยาฆ่าเซื้อตามสถาน	ที่ต่างๆ	ด้วย

	 	 ส�าหรับการอุปสมบทในช่วงนี	้เมือ่วดัต่าง	ๆ 	ส่งประวัตเิพือ่ตรวจสอบคณุสมบตัิ

ผู้ประสงค์จะอุปสมบทมาที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	ก็คงชะลอไว้ก่อน

	 	 จังหวัดนครปฐม	 ได้จัดท�าหน้ากากอนามัย	 วัดใดยังไม่พอติดต่อเจ้าหน้าที่

ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมได้
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	 	 งานวนัวสิาขบชูา	ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตร่ิวมกบักระทรวงวฒันธรรม	

มีแนวทางในการปฏิบัติตรงกัน	 คือเว้นระยะห่าง	 หรือน�าอาหารไปถวายแล้วกลับเลย	

ไม่ต้องรอพร้อมกนั	การเวยีนเทยีนขอให้งดไปก่อน	สรปุท�าบญุตามปกต	ิแต่ไม่ควรเชญิชวน

คนมาเวียนเทียน	และต้องมีการคัดกรอง

	 	 การตั้งโรงทาน	 ถ้าเป็นไปได้ในช่วงวันวิสาขบูชา	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	

อาจจะจัดให้มีการออกโรงทาน	๑	อ.ป.ต.	๑	โรงทาน	หรือจะรวมกันทั้งอ�าเภอแล้วออกโรง

แทนก็ได้	โดยให้ท่องถิ่นจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกคนที่จะมารับของ	ขอเสนอเพื่อเป็นแนวทาง

	 	 ศนูย์ช่วยเหลอืผูป้ระสบความเดอืดร้อนจงัหวดันครปฐม	ประกอบด้วย	วดัไร่ขงิ	

วัดสว่างอารมณ์	วดัท่าพดู	วดัสรรเพชญ	วดัดงเกต	ุวดัสระกะเทยีม	วัดเสนหา	วดัห้วยจระเข้	

วัดพระปฐมเจดีย์	 วัดม่วงตารศ	 วัดหนองเสือ	 วัดดอนหวาย	 วัดส�าโรง	 วัดโคกเขมา	

วัดกลางบางแก้ว	 วัดไทร	 วัดสามง่าม	 วัดพระงาม	 วัดสิงห์	 จะน�าเสนอส�านักงาน	

พระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

	 	 เรือ่งเงินกองทุนวดัช่วยวดั	ตามหลกัเกณฑ์ช่วยส�าหรบัเป็นเครือ่งอปุโภคบรโิภค

วัดทีไ่ม่สามารถออกรบับณิฑบาตได้	ถ้าวดัใดแจ้งขอไป	คณะสงฆ์กบัฝ่ายบ้านเมอืงจะเข้าไป

ดูแลก่อนถ้าสามารถช่วยได้ก็ไม่ต้องขอมาที่กองทุนฯ	 เพราะงบน้ีให้ช่วยเหลือเรื่องของฉัน

ไม่ใช่เอาไปจ่ายค่าน�า้ค่าไฟหรือค่าอื่นๆ

	 	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 รก.วัดสามง่าม	 ประธานงาน	

สาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ช่วงนี้มีวัดและประชาชนที่เดือดร้อน	

และมีหลายวัดช่วยเหลือประชาชนแต่ท�าเป็นภายในไม่ได้ออกสื่อ	 ในฐานะประธาน	

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการทุกรูปให้ช่วยเหลือสังคมตามก�าลัง	

ที่จะท�าได้

	  พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง	 วัดบางน้อย	

ในการบวชต้องท�าตามขั้นตอน	คือ	 ต้องขออนุญาตก่อนถ้าจะขอไว้ก่อนแต่ยังไม่บวชจะได้

หรือไม่
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	  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู ้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จังหวดันครปฐม	ถ้าขอแต่ยงัไม่บวช	จะมช่ีวงรอยต่อทีย่งัไม่บวชเราไม่รูว่้าไปท�าอะไรมาบ้าง	

เราไม่สามารถรับรองช่วงเวลานั้นได้	 และพระอุปัชฌาย์ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกครั้ง	

ที่ขอมาจะต้องระบุว่าบวชช่วงไหน	 แต่ถ้าขอไว้ก่อนโดยไม่ระบุเวลา	 พระอุปัชฌาย์จะรับ	

ผิดชอบไม่ไหว	ทีจ่ริงมหาเถรสมาคมไม่ได้ห้ามบวช	แต่ให้ปฏบิตัติามระเบยีบของสาธารณสขุ

	 	 ฝ่ายบ้านเมืองจะมีคณะกรรมการทุกอ�าเภอเพื่อตรวจเยี่ยมวัดต่างๆ	 ถ้าวัดใด	

จัดงาน	ก็จะฝ่าฝืนมติมหาเถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง	พระออกต่างจังหวัดต้องแจ้ง

เจ้าหน้าที่ในทางกลับกันถ้ามีพระข้ามจังหวัดมาจะต้องแจ้งและถูกกักตัวด้วย	ฝากเจ้าคณะ

ผู้ปกครองตรวจสอบด้วย

	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

การบวชให้รอสถานการณ์ของโรค	และประกาศของรฐับาลก่อน	ถ้าญาตโิยมจะจดังานบวชก็

แนะน�าให้จัดกลางๆ	เดอืนมถินุายนไปแล้ว	เพราะตรงนีย้งัหาข้อยตุไิม่ได้	เพราะมข้ีอก�าหนด

เว้นระยะห่างของสาธารณสุข	ซึ่งขัดกับการท�าสังฆกรรมบวชนาค	วัดต่างๆ	ควรงดไว้ก่อน

	 	 พระมหาวจิติร กลยฺาณจติโฺต ป.ธ.๗	วดัมหาสวสัดิน์าคพฒุาราม	ถ้าจะบรรพชา

สามเณรจะได้หรือไม่

	 	 นายบญุเชดิ กติตธิรางกรู ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

จะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อน

	 	 จ�านวนผู ้ป่วยโควิดที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม	 มีจ�านวน	 ๓	 ราย	

เฝ้าระวัง	๒๘๕๒	ราย	หายแล้ว	๒๒	ราย	ยังไม่พบพระภิกษุสามเณรติดโควิด-๑๙	โรงเรียน	

การบินก�าแพงแสน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์	 วิทยาเขตศาลายา	 จะเป็นสถานที่รับรองผู้ที่จะเฝ้าระวัง	 แต่มีบางสถานที	่

ที่ไม่ให้ความร่วมมือ	 คือ	 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นที่ต�าบลบางแก้วฟ้า	 อ�าเภอนครชัยศรี	

ซึ่งท่านผู้ว่าราชการฯ	ได้เปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นแทน
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	 	 นางสาวอรพร คมัภรีศาสตร์ นกัวชิการวฒันธรรมช�านาญการพเิศษ	ได้ประสาน

กับชุมชนคณุธรรมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	โดยได้รบัความเมตตาจากวดักลางบางพระในเรือ่ง

เครื่องอุปโภคบริโภค	ขอกราบขอบคุณอย่างสูง

	 	 เลขานุการฯ	ได้รับหนังสือจากประธานงานสาธารณสงเคราะห์ระดับประเทศ	

ให้จงัหวดัคดัเลอืกวดัทีม่ผีลงานโดดเด่นในช่วยเหลือสังคม	ได้เรยีนประธานสาธารณสงเคราะห์	

ของคณะสงฆ์จังหวดันครปฐม	เพือ่พจิารณาคดัเลอืก	โดยประธานฯ	ได้เลือก	วดัพระปฐมเจดย์ี	

วัดไร่ขิง	วัดกลางบางพระ	วัดไร่แตงทอง	วัดบางเลน	จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ	

	 	 การประชุมในวันนี้ได้ด�าเนินการครบทุกวาระแล้ว	 ผู้ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอีก	

ขอมติที่ประชุมก�าหนดในเดือนต่อไป	และปิดการประชุม

  ที่ประชุมมีมติประชุมออนไลน์ 

  ประธานฯ ขออนุโมทนาพระสังฆาธิการทุกรูปทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้	

การประชุมเรียบ	ร้อยไปด้วยดี	เห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้ว	ขอปิดประชุม	

  ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๗ น.

	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม
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รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๓.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๔.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๕.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 รก.เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๖.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๗.	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๘.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๙.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

	 ๑๐.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๑.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๒.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๑๓.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๑๔.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๕.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๑๖.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

	 ๑๗.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ประจ�าเดือนสิงหาคม
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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	 ๑๘.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

	 ๑๙.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๒๐.	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๒๑.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๒.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๒๓.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๒๔.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๒๕.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๒๖.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๒๗.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๒๘.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๒๙.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	

	 ๓๐.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๓๑.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า

	 ๓๒.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๓๓.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓๔.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๓๕.	 พระครูโสภณสาโรภาส	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๓๖.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๓๗.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 รก.เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๓๘.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๓๙.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๔๐.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๔๑.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๔๒.	 พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๔๓.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๔๔.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน
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	 ๔๕.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๔๖.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๔๗.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี

	 ๔๘.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๔๙.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๕๐.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๕๑.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๕๒.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๕๓.	 พระธงชัย	อกฺกวีโร	 ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๕๔.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๕๕.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕๖.	 พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอนครขัยศรี

	 ๕๗.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอบางเลน

	 ๕๘.	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๕๙.	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวัดฯ

	 ๖๐.	 นางฐิติรัตน	์เค้าภูไทย	 วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

	 ๖๑.	 นายสุขพิชัย	เชาวกุล	 นักวิชการศาสนาช�านาญการพิเศษ

	 ๖๒.	 นางสาวอรพร	คัมภีรศาสตร์	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการพิเศษ

	 ๖๓.	 นางสาวพินทุอร	จ�าเล	 นักวิชการวัฒนธรรมช�านาญการ

รายนามผู้ลาประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๔.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๕.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๖.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๗.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล
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	 ๘.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๙.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๑๐.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๑.	 พระครูประภัสร์มโนธรรม	 ผูแ้ทนพระวนิยาธกิารอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๑๒.	 พระครูปฐมธีรวัฒน์	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอสามพราน

	 ๑๓.	 พระครูสันติธรรมานันท์	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอดอนตูม

	 ๑๔.	 พระมหาธงสวรรค	์วรเมธี	ป.ธ.๖	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอพุทธมณฑล

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑.	 พระครูสังฆรักษ์ยศวีร	์ปมุตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๒.	 พระพันธกานต	์สิริภทฺโท	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๓.	 พระมหาอดิเรก	ฐิตวุฑฺฒิ	ป.ธ.๕	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลวังตะกู

	 ๔.	 พระครูสมุห์ธนัทศาสตร	์ชินว�โส	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๕.	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	ป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๖.	 พระพวงสุข	สุเมโธ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๗.	 พระอนุชาต	ิสมานจิตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๘.	 พระวิสูตร	จิตฺตมโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๙.	 พระวีรชัย	ส�วโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง	

	 ๑๐.	 พระสมุห์มงคล	สุทนฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๑๑.	 พระครูปฐมพิทยาภรณ์	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์

	 ๑๒.	 พระใบฎีกาอรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๑๓.	 พระอดิศักดิ	์อติชาคโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๑๔.	 พระครูสมุห์ธวัชชัย	เขมจาโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๑๕.	 นางสาวอรพร	คัมภีรศาสตร์	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการพิเศษ

	 ๑๖.	 นางสาวพิมลวรรณ	เหลืองรังษี	 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
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เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  พระเทพศาสนาภบิาล รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

วันนี้พระเดชคุณ	 พระเทพมหาเจติยาจารย์	 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 ติดศาสนกิจ	

ออกข้อสอบที่กองธรรมสนามหลวง	 ได้มอบหมายให้เป็นประธานด�าเนินการประชุม	

ขอให้ฝ่ายเลขานุการด�าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้ก�าหนดไว้

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

  พระครูสุธีเจติยานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ขออนุญาตไม่อ่าน

รายงานการประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา	 ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน	

การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด	

จากทีไ่ด้ประชมุ	ขอความกรุณาผูเ้ข้าประชมุทกุรปูได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานกุาร	เพือ่จะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป	

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

  ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องการปกครอง

  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 ประธานงาน

ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 งานปกครอง

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมในช่วงเดือน	ที่ผ่านมามีการอนุมัติแต่งตั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ	

ดังนี้

  อนุมัติแต่งตั้งเจ้าคณะต�าบล ๒ รูป 

	 	 ๑.	 พระครูโสภณสาโรภาส	 วัดสว่างอารมณ์	 อ�าเภอบางเลน	 ด�ารงต�าแหน่ง	

เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 	 ๒.	 พระครูยติธรรมานุยุต	 วัดสว่างอารมณ์	 อ�าเภอนครชัยศรี	 ด�ารงต�าแหน่ง	

เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา
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  อนุมัติแต่งตั้งเจ้าอาวาส ๑ รูป

	 	 ๑.	 พระเอนก	คณุวโร	วดัศรมีหาโพธิ	์อ�าเภอนครชยัศร	ีด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส

วัดศรีมหาโพธิ์

  อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒ รูป

	 	 ๑.	 พระสมบรูณ์	ปรปิณุโฺณ	วดัทพัยายท้าว	อ�าเภอเมอืงนครปฐม	ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทัพยายท้าว

	 	 ๒.	 พระมหาอดิเรก	 ฐิตวุฑฺฒิ	 ป.ธ.๕	 ดร.	 วัดวังตะกู	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	

ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกู

	 	 งานปกครองในด้านอื่น	 ขณะนี้มีมติมหาเถรสมาคมเรื่องแนวทางในการ	

บิณฑบาตของพระภิกษ	ุสามเณร	จังหวัดนครปฐมขอให้พระวินยาธิการที่มีต�าบลละ	๒	รูป	

ได้ออกสอดส่องดูแลโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน	และตลาดแนะน�าอย่าออกบิณฑบาตเช้าเกินไป

จนขาดอรุณ	หรือกลับวัดสายเกินแปดโมงเช้า	และอย่ายืนรับ	บาตรอยู่กับที่

	 	 ขณะนีส้ถานการณ์ไวรสัโควดิ-๑๙	ได้ผ่อนคลายแล้ว	สามารถจดักจิกรรมได้แล้ว

ขอให้เจ้าคณะต�าบลออกตราจการวัดในเขตปกครอง	 เฉพาะอ�าเภอนครชัยศรี	 ได้ออก

ตรวจมาแล้ว	 ๔-๕	 วัน	 ตรวจไปแล้ว	 ๑๐	 กว่าวัด	 เน้นให้วัดต่างๆ	 ติดป้ายตามนโยบาย	

ของเจ้าคณะภาค

	 	 โครงการวัด	 ประชา	 รัฐ	 สร้างสุข	 ให้เจ้าคณะต�าบลส�ารวจวัดในปกครองที่ม	ี

ความพร้อมเข้าโครงการนี้เพิ่มเติมด้วย	เราส่งวัดเจ้าคณะผู้ปกครองเข้าโครงการแล้ว	ต่อไป

ให้ดูวัดที่มีความพร้อมในต�าบลนั้นๆ	เข้าโครงการเพิ่มเติมให้ครบทั้งต�าบล

	 	 เรื่องพระขับรถและอาจาระการพูดค�าหยาบคายของพระสงฆ์	 ขอให้เจ้าคณะ	

ผู้ปกครองเข้มงวดกวดขันอย่าให้มี

	 	 พระพพิฒัน์ศกึษากร	เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	วัดบางช้างเหนอื	อ�าเภอสามพราน	

มีส�านักสงฆ์ได้รับยกฐานะขึ้นเป็นวัดอีกหนึ่งแห่ง	 คือวัดกัลยาณีทรงธรรมในพื้นที่ต�าบล	

บ้านใหม่	 ในวันที่	 ๒๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 และมีการมอบใบประกาศตั้งวัดในวันที่	 ๙	
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สิงหาคม	๒๕๖๓	ท�าให้คณะสงฆ์อ�าเภอสามพรานมีวัด	 จ�านวน	๒๕	วัด	 สามารถแบ่งการ

ปกครองต�าบลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งต�าบล	 และได้ท�าเรื่องส่งมายังส�านักงานเจ้าคณะจังหวัด

นครปฐมแล้ว

	 	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 ขออนุญาต	

ถามท่านผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ	 ในกรณีที่วัดได้รับหนังสือจาก

องค์การบริหารส่วนต�าบลเรียกเก็บภาษีที่ดินของวัด	มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร

	 	 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พึ่งออกบังคับใช้เมื่อปี	๒๕๖๒	วัดทั่ว

ประเทศจะมีหนังสือจากท้องถิ่นแจ้งการเก็บภาษีที่ดิน	จริงๆ	แล้วที่ดินของวัดที่เป็นที่ธรณี

สงฆ์มีการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว	 แต่ถ้าวัดใดน�าที่ธรณีสงฆ์ไปจัดประโยชน์	 เช่น	 ให้บุคคลอื่น	

เช่าต่อ	แบบนี้วัดจะต้องเสียภาษี	เพราะถือว่าไม่ได้ใช้ที่ดินดังกล่าว	เพื่อศาสนประโยชน์

	  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 ที่วัดส�าโรง	

จ่ายภาษีที่ดินตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว	 แต่ได้ท�าข้อตกลงให้ผู ้เช่าเป็นคนจ่ายภาษีตรงนี้	

เพราะผู้เช่าเป็นชาวบ้านวัดไม่ได้เก็บค่าเช่ามากมายอะไร

	 	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	วัดมะเกลือ	อีกกรณีหนึ่ง	

การหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	ที่วัดท�าสัญญาก่อสร้างหรือจ้างคนงาน	วัดมีหน้าที่หักภาษีส่งภายใน

วันที่	๗	ของทุกเดือน

	  นายบญุเชดิ กติตธิรางกรู	ผูอ้�านวยการส�านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม	

กรณีนี้ถ้าวัดใดจะจัดประโยชน์ในท่ีธรณีสงฆ์สามารถผูกสัญญาเช่าได้เลยว่า	 การเสียภาษี	

เป็นหน้าที่ของผู้เช่า	ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมาถึงวัด

	 	 มสี�านักสงฆ์ได้รับการยกฐานะขึน้เป็นวดัในเขตปกครองคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	

จ�านวน	๓	วัด	ดังนี้

	 	 ๑.	 วัดใหม่สันติสุข	 ต�าบลบ้านยาง	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 (สังกัดคณะสงฆ	์

มหานิกาย)
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	 	 ๒.	 วัดสิริชยาราม	 ต�าบลโพรงมะเดื่อ	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 (สังกัดคณะสงฆ์

ธรรมยุต)

	 	 ๓.	 วัดกัลยาณีทรงธรรม	 ต�าบลบ้านใหม่	 อ�าเภอสามพราน	 (สังกัดคณะสงฆ	์

มหานิกาย)

	 	 วดักลัยาณทีรงธรรม	ได้มพิีธมีอบใบประกาศตัง้วดั	และแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทน

เจ้าอาวาส	เมือ่	วนัท่ี	๙	สงิหาคม	๒๕๖๓	เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	เรียนถวายทีป่ระชมุเพือ่ทราบ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องการศึกษา

  พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธาน

งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 สืบเนื่อง	

จากเมือ่วนัที	่๑๓	กรกฎาคม	๒๕๖๓	คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม

ได้ประชุมที่ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 เพื่อก�าหนดแนวทางการในการท�างาน	

และมีข้อสรุป	๓	ประการ	ดังนี้

	 	 ๑.	 การอบรมนักธรรมชั้นตรีตามอ�าเภอต่างๆ	เช่นปีที่ผ่านมา

	 	 ๒.	 การท�าคู่มอือบรมนกัธรรมช้ันตร	ีโดยมอบพระมงคลธีรคณุ	วดัญาณเวศกวนั	

รับผิดชอบ

	 	 ๓.	 การท�าโครงการของบประมาณอดุหนนุจากส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิ

	 	 พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	

ในส่วนที่เป็นพระราชบัญญัตินั้น	 วันท่ี	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 จะมีการน�าอนุบัญญัติ	

เข้าบอร์ดใหญ่	 ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต	 เป็นประธาน	 ต้องรอผลการประชุม	

ในวันนั้นว่าจะออกมาอย่างไร	งานหลักๆ	ก็จะมี

	 	 มีการบริหารงานบุคคลท่ีจะก�าหนดอัตราเงินเดือนครูสอน	 ที่เหลือจะเป็น

ประกาศแม่กองธรรม	แม่กองบาลี	ปริยัติสามัญ	และปริยัตินิเทศ
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	 	 ส่วนการของบประมาณอุดหนุนในการอบรมนักธรรม	 ขอให้ท�าโครงการ	

ส่งภายในวันท่ี	 ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 จะส่งส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 หรือ	

กองพุทธศาสนศึกษา	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้

	 	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 ประธานงานการศึกษา	 ส�าหรับข้อมูลนักธรรมชั้นตร	ี

โท	และเอก	มีดังนี้

  อ�าเภอ ตรี โท เอก

	 	 เมืองนครปฐม	 ๙๓	 รูป	 ๘๐	 รูป	 ๖๐	 รูป

	 	 นครชัยศรี	 ๔๗	 รูป	 ๔๙	 รูป	 ๒๒	 รูป

	 	 สามพราน	 ๘๑	 รูป	 ๑๐๐	 รูป	 ๔๐	 รูป

	 	 บางเลน	 ๔๐	 รูป	 ๒๑	 รูป	 ๑๐	 รูป

	 	 ก�าแพงแสน	 ๕๔	 รูป	 ๔๑	 รูป	 ๒๔	 รูป

	 	 ดอนตูม	 ๑๑	 รูป	 ๑๓	 รูป	 ๑๖	 รูป

	 	 พุทธมณฑล	 ๒๕	 รูป	 ๘	 รูป	 ๖	 รูป

  รวม ๓๕๑ รูป ๓๑๒ รูป ๑๗๘ รูป

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องการเผยแผ่

  พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 วัดบางไผ่นารถ	 ประธาน	

งานเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

	 	 วันท่ี	 ๑๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 การประชุมคณะกรรมการส่วนกลางโครงการ	

วัด	 ประชา	 รัฐ	 สร้างสุข	 ในการนี้พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม	 ระดับเจ้าคณะอ�าเภอ	

รองเจ้าคณะอ�าเภอ	ร่วมเข้าสังเกตุการณ	์เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนโครงการ

	 	 วันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 การตรวจเย่ียมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	

จังหวัดนครปฐม	 ในภาคเช้าเป็นบ้านหัวทรายลาว	หมู่ที่	 ๖	 ต�าบลดอนตูม	 อ�าเภอบางเลน	

และช่วงบ่ายเป็นบ้านหนองขาม	 หมู่ที่	 ๒	 ต�าบลทุ่งขวาง	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 ในการน้ี	
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เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 และผู้ว่าราชการ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 พ่อค้า	

และประชาชนให้การต้องรับคณะกรรมการ	งานส�าเร็จลุลวงไปด้วยดี

	 	 วันที	่๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๓	มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตามอ�าเภอต่างๆ	

โดยภาคเช้ามีการใส่บาตร	ภาคบ่ายมีการเจริญพระพุทธมนต์	ถวายเป็นพระราชกุศล

	  ประธานฯ วันส�าคัญเช่นนี้	 คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ที่วัด

และใช้พัดยศด้วย	มีหลายอ�าเภอยังไม่ได้ท�า	

  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	 จังหวัด

นครปฐม	 ขออนุญาตเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	 ของคณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	

ที่วัดพระปฐมเจดีย์	 ในช่วงเช้ามีการเจริญพระพระพุทธมนต์	 โดยพระสงฆ์ด�ารงสมณศักดิ์	

๑๐	 รูป	 ใช้พัดยศ	 เสร็จแล้วรับบิณฑบาตอาหารแห้ง	 หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสา	

ภาคบ่ายคณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 เจริญพระพุทธมนต์ภาคค�่า	 มีการจุดเทียน	

ถวายพระชัยโดยหน่วยงานราชการ

	 	 วันที่	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 จะมีการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่	 จังหวัด	

นครปฐม	 ปรารภการอบรมพระวิปัสสนาจารย์	 ตามนโยบายของคณะสงฆ์	 มีการจัดสรร	

เงินอุดหนุนส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด

	  เลขานุการฯ อ�าเภอต่างๆ	แต่งตั้งคณะกรรมการ	อ.ป.อ.	แล้วหรือยัง	เพราะถ้า

มีการย้าย	ยกเลิกหรือขอเปิดหน่วย	อ.ป.ต.	จะต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการ	อ.ป.อ.	

จนถึงคณะกรรมการ	อ.ป.จ.	ก่อนที่จะส่งไปยังคณะกรรมการ	อ.ป.ก.	ต่อไป

	  พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 ถ้าแต่งตั้ง	

คณะกรรมการ	อ.ป.อ.	วันนี้	จะลงวันที่อย่างไร

	 	 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	 จังหวัด	

นครปฐม	ถ้าอ�าเภอใดไม่มีสาระบบสามารถตั้งย้อนหลังได้	แต่ถ้าท�าสารบบไว้	ต้องลงวันที	่

เป็นปัจจุบัน	 และขอเสนอให้ใช้ต�าแหน่งในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	 เพราะช่ือมีการ

เปลี่ยนได้
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  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๗ เรื่องสาธารณูปการ

  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก	

ประธานงานสาธารณปูการคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา

	 	 วันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ	์

จังหวัดนครปฐม	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดโพรงมะเดื่อ	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 โดยคณะสงฆ	์

วัดโพรงมะเดื่อ	 เจ้าอาวาสในเขต	 ต�าบลโพรงมะเดื่อ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

ต�าบลโพรงมเดื่อ	โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม	สภาวัฒนธรรม	สถานีต�ารวจ	ก�านัน	ผู้ใหญ่	

หน้าแมคโคร	ตลอดจนคณะกรรมการวัดโพรงมะเดื่อในการต้อนรับ

  คณะกรรมการได้ตรวจวัดตามแนวทาง ๕ ส ดังนี้

	 	 ๑.	 สะสาง	คอืจดัการบรเิวณวดั	ภายในบรเิวณวดั	มสีิง่ต่างๆ	ทีจ่�าเป็นเหมาะสม	

ส่งเสริมสภาพ	ความเป็นรมณียสถาน

	 	 ๒.	 สะดวก	คือการปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด

	 	 ๓.	 สะอาด	คือความสะอาด/มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่าง

	 	 ๔.	 สร้างมาตรฐาน	 คือจัดการให้มีสิ่งปลูกสร้าง	 และอาคารเสนาสนะต่างๆ	

เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์

	 	 ๕.	 สร้างวนิยั	คอืการบริหารจดัการและดแูลศาสนสมบัตขิองวดั	โดยด�าเนนิการ	

ให้มีเพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

	 	 ซึ่งวัดโพรงมะเดื่อ	 ได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายชื่อวัด	 แผนผังวัด	 ป้ายแผยแผ่	

กิจกรรมต่างๆ	ของวัดป้ายประวัติโดยย่อ	ป้ายนิเทศข้อมูล	ป้ายคติธรรม	สมบูรณ์ครบถ้วน	

ได้จัดระเบียบอุปกรณ์เครื่องใช้ในวัดให้สะดวกต่อการใช้สอย	ได้จัดบริเวณต่างๆ	ให้สะอาด

ร่มรืน่	เป็นสปัปายะแก่ผูอ้ยูอ่าศัย	และเป็นทีส่บายใจแก่ผูเ้ข้ามาในวดั	สร้างสิง่ก่อสร้างในวดั

มัน่คงแขง็แรงเพียงพอและเหมาะสมแก่การใช้งาน	สร้างวินยั	ในการบรหิารวดั	ไม่ว่าจะเป็น

ด้านบัญชีรับจ่าย	การท�าทะเบียนทรัพย์สินของวัด	การแต่งตั้งไวยาวัจกรเป็นต้น

	 	 และได้บริหารวัดตาม	 ๙	 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู ่วัดสร้างสุข	

ประกอบด้วย
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	 	 ๑.	 ป้ายชื่อวัด	บริเวณหน้าวัด	และแผนผังวัดโดยสังเขป	

	 	 ๒.	 การจัดการจราจร	ป้ายจราจร	และที่จอดรถ

	 	 ๓.	 การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ	์และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ

	 	 ๔.	 ห้องน�า้

	 	 ๕.	 การจัดการขยะ

	 	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทัว่ไป	ได้แก่	ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	ปลอดภยัของพืน้ที่

เปิดโล่งต่างๆ	การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในวัด	เป็นต้น

	 	 ๗.	 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย

	 	 ๘.	 โรงครัว

	 	 ๙.	 การสุขาภิบาลอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัด

	 	 วัดโพรงมะเดื่อได้ด�าเนินการพัฒนาวัดตามแนวทางทั้ง	 ๙	 ประการ	 เป็นวัด	

ในโครงการ	วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุขทุกประการ

	 	 ในเดือนสิงหาคมนี้	 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจะลงพื้นที่วัดสัมปตาก	

อ�าเภอนครชัยศร	ีในวันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๘ เรื่องศึกษาสงเคาาะห์

  พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อน�้าจืด	 ประธาน	

งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับงานศึกษาสงเคราะห์ขอรายงานเดือนกรกฎาคม	และสิงหาคม	

	 	 เดือนกรกฎาคม	 มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	

ได้สนบัสนนุงานศึกษาสงเคราะห์	ทัง้ส่วนกจิกรรมนกัเรยีน	ทนุการศกึษา	และอาคารสถานที	่

เป็นจ�านวน	เงิน	๗๘,๐๐๐	บาท

	 	 เดือนสิงหาคม	 มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	

ได้สนบัสนนุงานศึกษาสงเคราะห์	ทัง้ส่วนกจิกรรมนกัเรยีน	ทนุการศกึษา	และอาคารสถานที	่

เป็นจ�านวน	เงิน	๖๒,๐๐๐	บาท
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  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์

  พระศรธีรีวงศ์ เจ้าคณะอ�าเภอดอนตมู	รกัษาการเจ้าอาวาสวดัสามง่าม	ประธาน

งานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับงานสาธารณสงเคราะห	์ในเดือนมิถุนายน	และกรกฎาคม	๒๕๖๓	มีดังนี้

	 	 วันท่ี	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	

วัดวังตะกู	รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม	เติมตู้ปันสุข

	 	 วันท่ี	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์วัดล�าพญา	 อ�าเภอบางเลน	 ถวายเงิน	

สมทบทุนผู้ประสบภัยโควิด-๑๙	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	บาท	

	 	 วนัที	่๕	มถินุายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วดัล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	ร่วมกับคณะสงฆ์

อ�าเภอบ้านโป่ง	บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยโควิด-๑๙

	 	 วันที	่๘	มิถุนายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	ร่วมกับ	อสม.	

ผู้ใหญ่บ้านต�าบลหอมเกร็ด	 อ�าเภอสามพราน	 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง	

จ�านวน	๘	ครอบครัว

	 	 วันท่ี	๑๐	มถินุายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอบางเลน	ร่วมกบันายอ�าเภอบางเลน	

มอบถงยังชีพแก่ประชาชน	จ�านวน	๕๔๐	ชุด

	 	 วันที่	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	

วัดวังตะกู	ร่วมกับ	ก�านัน	รพ.สต.	และอสม.	ต�าบลวังตะกู	มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง

	 	 วันที	่๑๒	มิถุนายน	๒๕๖๓	พระครูยติธรรมานุยุต	เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา	

วัดสว่างอารมณ	์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-๑๙
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	 	 วันที	่๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วัดบางช้างเหนือ	ร่วมกับ	รพ.สต.	และ

อสม.	ออกเยี่ยม	และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	และผู้ยากไร้

	 	 วันที่	 ๑๗	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	

วัดวังตะกู	 ร่วมกับ	 รพ.สต.	 อ.บ.ต.	 และอสม.ต�าบลวังตะกู	 มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค	

แก่ผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน

	 	 วันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 มอบเงินกองทุน	

สงเคราะห์ฯ	แก่วัดธรรมศาลา	น�าไปบ�าเพ็ญกุศลถวาย	พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ

	 	 วันที่	 ๒๒	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 พระมหาอดิเรก	 ฐิตวุฑฺฒิ	 เลขานุการเจ้าคณะ	

ต�าบลทัพหลวง	วัดวังตะกู	ร่วมกับ	อ.บ.ต.	รพ.สต.	ต�าบลวังตะกู	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

แก่ผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน

	 	 วันที่	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง	

วัดหนองกระโดน	 และคณะสงฆ์วัดหนองกระโดน	 ร่วมกับ	 อ.บ.ต.	 รพ.สต.	 และอสม.	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง	

	 	 วนัที	่๒๖-๒๘	มถินุายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วัดสามง่าม	มอบเคร่ืองอปุโภคบรโิภค

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากไวรัสโควิด-๑๙	จ�านวน	๑๕๐	ครัวเรือน

	 	 วันที่	 ๒๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 มอบเครื่อง	

อุปโภคบริโภค	 เพื่อบรรเทาความเดือดร ้อนของประชาชนจากไวรัสโควิด-๑๙	

ณ	วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม	

	 	 วันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 โดย	 พระครูศรีสุตากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์	 มอบข้าวสาร	 ๑๐๐	 ถุง	

ไข่ไก่	 ๕๐	 แผง	 น�้าดื่ม	 ๓๐	 แพ็ค	 โดยส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเป็น	

ผู้แทนรับมอบ	เพื่อน�าไปแจกจ่ายผู้ประสบความเดือดร้อน

	 	 วันที	่ ๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๓	พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 วัดหนองกระพี้	

อ�าเภอดอนตูม	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง	ต�าบลบ้านหลวง
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	 	 วันท่ี	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 โดย	 พระครูศรีสุตากร	

เจ้าอาวาสวดักลาง	ร่วมกบัผูน้�าชมุชนและจติอาสาหลวงพ่อสมหวงั	มอบเครือ่งอุปโภคบรโิภค	

แก่ผู้ป่วยติดเตียง-ติดบ้าน

	 	 วันท่ี	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 โดย	 พระครูศรีสุตากร	

เจ้าอาวาสวดักลาง	ร่วมกบัผูน้�าชมุชนและจติอาสาหลวงพ่อสมหวงั	มอบเครือ่งอุปโภคบรโิภค	

แก่ผู้มีรายได้น้อย	และผู้ยากไร้	ในและนอกพื้นที่

	 	 วันที่ 	 ๑๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 พระครูวิถีธรรมประวรรต	 วัดหัวถนน	

อ�าเภอดอนตูม	ได้สร้างบ้านพระท�าให้แก่ผู้ยากไร้	แก่นางสุนาถชญา	เผ่าผาง	บ้านเลขที่	๔๘	

หมู่	๑๐	ต�าบลดอนพุทรา	อ�าเภอดอนตูม	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๐,๘๐๐	บาท

	 	 วันที่	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์วัดบางช้างเหนือ	 ร่วมกับ	 รพ.สต.	

และอสม.	ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	และผู้ยากไร้

	 	 วันที	่๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วัดสระสี่เหลี่ยม	อ�าเภอดอนตูม	น�าเต้าหู้

ไข่แจกชาวบ้าน	ต�าบลดอนรวก

	 	 วันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 มอบเครื่อง	

อุปโภคบริโภค	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู ้ประสบภัยโควิด-๑๙	

ณ	วัดดอนยายหอม

	 	 วันที	่๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	พระครูสมุห์ประเสริฐ	จารุธมฺโม	วัดหนองกระพี้	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงต�าบลบ้านหลวง

	 	 ปัจจุบันมีโครงการให้วัดหาพื้นที่ปลูกผักสวนครัว	 แต่ถ้าวัดมีพื้นที่ให้ชาวบ้าน

ปลูกพืชผัก	โดยไม่เก็บค่าเช่า	จะเข้ากับโครงการนี้ได้หรือไม่

	 	 เรามีโครงการเยี่ยมผู้ป่ายติดเตียงที่ก�าลังท�ากันอยู่	 ณ	 ขณะน้ี	 อยากจะเสนอ

โครงการเยี่ยมผู้ติดโลงด้วย	 เห็นปฏิปทาเจ้าอาวาสหลายวัดมีงานศลที่วัดหรือที่บ้านจะไป

เยี่ยมศพทุกครั้ง	ซึ่งท�าให้ได้ใจเจ้าภาพที่ก�าลังเสียใจกับการจากไปของญาติเป็นอย่างยิ่ง
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	 	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 อยากให	้

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	 และผู้พิการด้วย	 ที่วัดส�าโรงร่วมกับผู้อ�านวยการโรงเรียนฯ	 ส�ารวจ	

ผู้ปกครองนักเรียนที่ทุกคน	 ครอบครัวไหนที่ล�าบากก็ลงไปช่วย	 เจอครอบครัวหนึ่งอยู่กับ	

กองขยะได้ไปช่วยปลูกบ้านให้

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาพุทธมณฑล

  พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 ประธาน	

งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ที่พุทธมณฑลพึ่งเปิดท�าการหลัง	เมื่อวันที	่๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	จากปิดในช่วงที่โควิด-๑๙	

ระบาดหนัก	 มีข่าวประชาพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ	 ระหว่างวันที่	 ๕-๘	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

จะมีการเทศน์มหาชาติ	 โดยวันท่ี	 ๕	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 เจ้าพระคุณ	 สมเด็จพระสังฆราช	

เป็นประธานเปิดงาน	วันที่	๗	กันยายน	๒๕๖๓	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	เสด็จฟังเทศน์	

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเทศน์มหาชาต	ิเพื่อร่วมเสด็จพระราชกุศลตามก�าลังศรัทธา

  ที่ประชุมรับทราบ

  เลขานุการฯ ประธานแต่ละฝ่ายได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือน	

ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมแล้ว	 ต่อไปพระเดชพระคุณ	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะ	

จังหวัดนครปฐม	 วัดไร่ขิง	 พระอารามหลวง	 ประธานที่ประชุมจะได้สรุปงานทั้ง	 ๖	 ฝ่าย	

และงานพัฒนาพุทธมณฑล	ตลอดถึงแนวทางในการท�างานของ	คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

	 	 งานปกครอง	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	๖+๑	ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	

ซึ่งเปลี่ยนทุก	๒	ปี	เป็นการดี	เพราะจะได้บุคคลที่ตรงกับงานมาท�างานในฝ่ายนั้นๆ	

	 	 สถานการณ์คณะสงฆ์ในปัจจุบันเราขาดหลัก	 ฉะนั้น	 ต้องรักษาฐานที่ตั้งให้ดี	

เช่น	 เจ้าอาวาสต้องรักษาศรัทธาและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในพื้นที่วัดของตนเองให้ได้	
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เป็นเจ้าคณะต�าบลเจ้าคณะอ�าเภอต้องดูแล	 สอดส่องวัดในปกครองให้ดี	 อย่าให้มีปัญหา	

อย่าให้เรื่องร้องเรียนไปถึงข้างบน	ต่อไปคณะสงฆ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน

	 	 เจ้าคณะผู้ปกครองต้องพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชา	 โดยใช้ใจ	 อย่าใช้อ�านาจ	

เพราะจะสร้างศัตรูโดยไม่จ�าเป็น	 บัญชีรับจ่ายเป็นเรื่องจ�าเป็นทุกวัดต้องท�าและส่งให้

ส�านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัด้วย	ยงัมอีกีหลายวดัทีย่งัไม่ท�า	ถ้าไม่ท�ากถ็อืว่ามคีวามผดิ

	 	 เรื่องบิณฑบาต	ปัจจุบันพระปฏิบัติตัวล�าบาก	ระเบียบออกมาคลุมทั้งประเทศ	

ที่จริงเหตุเกิดเป็นบางพื้นที่	 ขอให้พระสังฆาธิการเป็นไมตรีกับผู้น�าท่องถิ่น	 อย่าไปตั้งป้อม

เข้าหากัน	จะแก้ปัญหาไม่จบ

	 	 งานการศึกษา	 ขอให้ช่วยกันท�างาน	 ทั้งเรียนและอบรมตามที่เคยปฏิบัติ	

วัดไร่ขิงยินดีให้สถานที่ในการอบรม

	 	 งานเผยแผ่	ขอให้ท�างาน	อ.ป.ต.	ถ้าพิจารณาดูให้ดีงานทั้ง	๘	ด้านของ	อ.ป.ต.	

วัดต่างๆ	ท�ากันอยู่แล้ว	 อยู่ที่ต้องแยกงานที่ท�าให้เข้ากับด้านต่างๆ	 เท่านั้น	 ปัจจุบันไม่ต้อง	

คิดอะไรท�างานอย่างเดียว	 ใครถนัดงานอะไรก็ท�างานนั้นๆ	 ให้ชัดเจน	 ฝากส�านักงาน	

พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ	จัดอบรมมัคนายกวัด	พิธีกรของวัด	และไวยาวัจกรของวัดด้วย	

	 	 ในป	ี๒๕๖๔	หมู่บ้านรักษาศีล	๕	ต้นแบบ	จังหวัดนครปฐม	เลือกหมู่บ้านไหน	

ในอ�าเภออะไรควรก�าหนดไว้เนิ้นๆ	เพื่อให้ทางหมู่บ้านได้มีเวลาเตรียมตัว

	 	 งานสาธารณูปการ	ท�าดีแล้ว	สามารถประยุกต์เข้ากับโครงการวัด	ประชา	รัฐ

ได้เลย

	 	 งานศึกษาสงเคราะห์	 เลขานุการต้องรวบรวมข้อมูลทั้งจังหวัดให้ประธาน	

ขอให้ประสานงานกับเลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเพื่อน�าข้อมูลงานศึกษาสงเคราะห์มาสรุป

ในแต่ละเดือน	ซึ่งหลายวัดได้สงเคราะห์

	 	 งานสาธารณสงเคราะห์	 ขอให้ช่วยกันท�าตามที่ท่านเจ้าคุณพระศรีธีรวงศ์	

ประธานงานสาธารณสงเคราะห์	 กล่าวไว้	 เช่น	 ที่วัดวังตะกู	 ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและ	

ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง	 เป็นการสงเคราะห์ญาติโยมของวัด	 เป็นฐานของวัดโดยตรง	

ต้องไปช่วยอย่าทอดทิ้งเขา	งานแบบนี้ท�าแล้วได้ใจ
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	 	 เห็นดีด้วยกับโครงการเยี่ยมผู ้ติดโลง	 ถ้าท�าได้	 เพราะเจ้าอาวาสบางรูป	

งานศพในวัดยังไม่ลงมางานเลย	 มีเจ้าอาวาสวัดในกรุงเทพวัดหนึ่งใช้วิธีแบบนี้	 แรกๆ	

วัดไม่มีเงินเลย	งานศพทุกงานเจ้าอาวาสลงไปหมด	ท�ามาสิบกว่าปี	ปัจจุบันมีเงินบริหารวัด	

ร้อยกว่าล้านบาท	เพราะได้ใจเจ้าภาพบางครัง้ผู้ตายมีมรดก	ญาติๆ 	ไม่รูว่้าจะให้ใคร	ก็ท�าบุญ

กับวัด	

	 	 จังหวัดนครปฐมก็มีพระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 งานในอ�าเภอสามพรานหรือ	

ใกล้เคียงท่านรู้จักจะไปทุกงาน	อยากให้ทุกรูปท�ากัน

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๑ เรื่องอื่นๆ

  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จังหวัดนครปฐม	 เร่ืองบัญชีรับ-จ่ายที่วัดต่างๆ	 ท�าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อวัดเป็นอย่าง

มาก	 ยกตัวอย่าง	 ถ้ามีผู้มาร้องเรียนเกี่ยวกับเงินของวัด	 ถ้าวัดท�าบัญชีรับ-จ่ายไว้ทุกเดือน	

สามารถแก้ปัญหาให้กับเจ้าอาวาสได	้ถ้าไม่มีบัญชีรับ-จ่ายจะเป็นเรื่องยาก	และเป็นปัญหา

ให้กับเจ้าอาวาสด้วย	 เพราะคนร้องเรียนจะขอดูรายได้ของวัดว่าเอาไปท�าอะไรบ้าง	 ยังมี	

อีกหลายวัดยังไม่ส่ง	 ขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะพระสังฆาธิการช่วยติดตามให้อีกครั้ง	

ซึ่งจะหมด	เขตภายในวันที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๖๓

	 	 ปัจจุบันคณะสงฆ์จะถูกกดดันในหลายๆ	 เรื่องการบวช	 การจัดกิจกรรม	

และล่าสดุการบณิฑบาต	ซ่ึงมปัีญหาไม่กีร่ปูและเป็นบางพืน้ทีเ่ท่านัน้	แต่ระเบยีบออกมาคลมุ

ไปทัง้หมด	วนิยักบัจารตีประเพณคีวรจะไปด้วยกนัได้	ซึง่ควรดจูารตีประเพณขีองชมุชนด้วย	

เพราะพระสงฆ์อยู่กับชุมชน

	 	 เรือ่งการสร้างพระพทุธรปูต้องดพูทุธลกัษณะเป็นส�าคญั	อย่าสร้างตามใจตวัเอง	

ต้องดูบริบทว่าวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคไหนด้วย

	 	 เรื่องการปล่อยสัตว์น�้าตามแม่น�้าล�าคลอง	 มีจ�ากัดประเภทของสัตว์ด้วย	

มีเอกสารถวายผู้เข้าประชุมว่าสัตว์ประเภทไหนปล่อยได้	 และไม่ได้	 สัตว์น�้าที่ปล่อยไม่ได	้
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เช่น	ปลาดกุบ๊ิกอยุ	กุง้เครย์ฟิช	เต่าญีปุ่น่	ปลาหางนกยงู	ปลากดเกราะด�า	ปลากดเกราะลาย	

ตะพาบไต้หวัน	ปลาทับทิม	และปลานิล	เพราะปลาเหล่านี้	จะท�าให้พันธุ์ปลาพื้นเมืองไทย

สูญพันธุ์

	 	 ประธานฯ	 การสร้างพระพุทธรูปขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดแนะน�าวัด	

ในปกครองให้เข้าใจต้องให้ถูกต้องตามพุทธศิลป	์และตามพื้นที่นิยม

	 	 และอีกเร่ืองหนึ่ง	 ซ่ึงตอนนี้ก�าลังโด่งดังอยู่	 คือ	 ไอ้ไข่	 บางวัดสร้างใหญ่โตกว่า

พระพุทธรูปอีก	 จังหวัดนครปฐมไม่ควรท�าสังคมจะตั้งค�าถามว่าวัดก�าลังจะให้บูชาอะไร	

อย่าสร้างรูปเคารพอะไรที่ไม่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา	เหมือนกับว่าพระสงฆ์ไม่ยกย่อง

พระพุทธเจ้า	ฝากเจ้าคณะผู้ปกครองแนะน�า	เจ้าอาวาสในปกครองด้วย

	 	 ฝากอีกเรื่อง	เจ้าคณะผู้ปกครองหลายรูปไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการประชุม	

ขาดประชมุไม่แจ้งสาเหต	ุเหมอืนกบัว่าไม่ให้ความส�าคญักบัคณะสงฆ์	เมือ่เจ้าคณะผูป้กครอง

ไม่เข้าประชุมวัดในปกครองก็ไม่ทราบนโยบายของคณะสงฆ์	 ถ้าสุขภาพไม่เอื้ออ�านวย	

หรือขัดข้องด้วยเหตุใด	จะขอลาออกก็แจ้งมา

	 	 ในนามเจ้าคณุอาจารย์พระเทพมหาเจตยิาจารย์	ขอขอบพระสังฆาธกิารทกุรปู

ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้	ขอปิดประชุม

  ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.	

	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม
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รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๕.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๖.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 รก.เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๗.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๘.	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๙.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๐.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๑.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๒.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๑๓.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๔.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๑๕.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

	 ๑๖.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๑๗.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ประจ�าเดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

130

130



	 ๑๘.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๑๙.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๐.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๒๑.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๒๒.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๒๓.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๒๔.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๒๕.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๒๖.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๒๗.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	

	 ๒๘.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า

	 ๒๙.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๓๐.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓๑.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๓๒.	 พระครูโสภณสาโรภาส	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๓๓.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 รก.เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๓๔.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๓๕.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๓๖.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๓๗.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๓๘.	 พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๓๙.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๔๐.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๔๑.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี

	 ๔๒.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๓.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๔.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

131

131



	 ๔๕.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๔๖.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๔๗.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๔๘.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๔๙.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๕๐.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕๑.	 พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอนครขัยศรี

	 ๕๒.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอบางเลน

	 ๕๓.	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวัดฯ

	 ๕๔.	 นายสุขพิชัย	เชาวกุล	 นักวิชการศาสนาช�านาญการพิเศษ

	 ๕๕.	 นางสาวอรพร	คัมภีรศาสตร์	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการพิเศษ

รายนามผู้ลาประชุม

	 ๑.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	

	 ๒.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

	 ๓.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๔.	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๕.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๖.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๗.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๘.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๙.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๑๐.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๑๑.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๑๒.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๑๓.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม
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	 ๑๔.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๕.	 พระครูประภัสร์มโนธรรม	 ผูแ้ทนพระวนิยาธกิารอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๑๖.	 พระครูปฐมธีรวัฒน์	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอสามพราน

	 ๑๗.	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.๓	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๘.	 พระครูสันติธรรมานันท์	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอดอนตูม

	 ๑๙.	 พระมหาธงสวรรค	์วรเมธ	ีป.ธ.๖	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๐.	 นางฐิติรัตน	์เค้าภูไทย	 วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑.	 พระมหาอดิเรก	ฐิตวุฑฺฒิ	ป.ธ.๕	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลวังตะกู

	 ๒.	 พระพวงสุข	สุเมโธ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๓.	 พระมานพ	มานิโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๔.	 พระวิทยา	ปุญฺญกาโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๕.	 พระครูสังฆรักษ์ยศวีร	์ปมุตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๖.	 พระครูปฐมพิทยาภรณ์	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์

	 ๗.	 พระอนุชาต	ิสมานจิตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๘.	 พระใบฎีกาอรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๙.	 พระครูสมุห์ธวัชชัย	เขมจาโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๑๐.	 นางสาวพิมลวรรณ	เหลืองรังษี นักวิชการศาสนาปฏิบัติการ 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

  พระครูสุธีเจติยานุกูล	เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ขออนุญาตไม่อ่าน

รายงานการประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา	 ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด	

จากทีไ่ด้ประชุม	ขอความกรณุาผูเ้ข้าประชมุทกุรปูได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานกุาร	เพ่ือจะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป	

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

  เลขานุการฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าอ�าเภอ

ตามที่ได้พูดในที่ประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมาให้ทุกอ�าเภอแต่งตั้งผลด�าเนินการมีดังนี้

	 	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	อ�าเภอนครชัยศรี	 อ�าเภอสามพราน	อ�าเภอก�าแพงแสน	

อ�าเภอดอนตูม	 และอ�าเภอพุทธมณฑล	 แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	 ส่วนอ�าเภอ

บางเลน	ก�าลังด�าเนินการ

	  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จงัหวดันครปฐม	เร่ืองการขบัเคลือ่นโครงการ	วดั	ประชา	รัฐ	สร้างสขุ	สบืเนือ่งจากทีป่ระชมุ

เมื่อเดือนที่ผ่านมาให้ทุกวัดได้ท�าโครงการนี้	ไม่ใช่เฉพาะแต่วัดเจ้าคณะผู้ปกครองเท่านั้น

	 	 และในปีนี้คณะกรรมการส ่วนกลางจัดสรรงบประมาณให ้คณะสงฆ ์	

จังหวัดนครปฐม	๘	วัด	เป็นวัดในคณะสงฆ์มหานิกาย	๗	วัด	และวัดในคณะสงฆ์ธรรมยุต	๑	

วัด	ๆ 	ละ	๑๐,๐๐๐	บาท	ทั้ง	๘	วัด	จะเป็นวัดน�าร่อง	แต่ทุกวัดจะต้องท�า	เพราะสุดท้ายแล้ว	

วัดจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์	 เบื้องต้นให้วัดต่างๆ	 ตั้งคณะกรรมการ	 ขึ้นป้ายตามที่	

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัดนครปฐมได้ลงไปตรวจและให้แนวทาง

	 	 เมือ่วนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๖๓	มกีารประชมุคณะกรรมการโครงการวดั	ประชา	

รัฐ	สร้างสุข	หนกลาง	ที่วัดพระพุทธแสงธรรม	จังหวัดสระบุรี	สรุปสาระส�าคัญจังหวัดต่างๆ	

จะต้องส่งชื่อวัดจ�านวน	๒	วัด	ให้คณะกรรมการส่วนกลางมาตรวจประเมิน	ภายในวันที่	๒๕	

ตุลาคม	๒๕๖๓

  ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๔ เรื่องการปกครอง

	 	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	วัดมะเกลือ	 รองประธาน	

งานปกครองคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	งานปกครอง

ในช่วงนี้มีมติมหาเถรสมาคม	เรื่องแนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุโมทนา	ดังนี้

	 	 ๑.	 ใบอนโุมทนา	ต้องมเีลขที	่เล่มที	่วัน	เดอืน	ปี	ทีบ่รจิาคหรอืออกใบอนโุมทนา

	 	 ๒.	 ต้องระบุชื่อผู้บริจาค	ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไป	หรือบริษัทห้างร้าน	ให้ถูกต้อง

	 	 ๓.	 ต้องระบุจ�านวนเงินที่ได้รับบริจาค	ทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร	ตามที่ได้

รับบริจาคจริง

	 	 ๔.	 ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคให้ชัดเจน	ว่าบริจาคเพื่อการใด

	 	 ๕.	 ต้องระบุชื่อวัด	และสถานที่ตั้งของวัดให้ชัดเจน	(ต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด)

	 	 ๖.	 ต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงิน	 พร้อมวงเล็บชื่อ	 -	 สกุล	 และต�าแหน่งที่ได้รับ	

มอบหมายจากวัด

	 	 ๗.	 ผู้มีอ�านาจออกใบอนุโมทนาบัตร	 ต้องลงลายมือชื่อ	 พร้อมวงเล็บชื่อเต็ม	

และต�าแหน่ง	รวมทั้งประทับตราวัดนั้นๆ	ที่ออกใบอนุโมทนาบัตร	

	 	 ๘.	 ใส่หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล

	 และมติมหาเถรสมาคมเร่ืองการวาดภาพจติรกรรมหรอืภาพศลิปะในพทุธศาสนสถาน	

ดังนี้

	 	 ๑.	 กรณีวัดใดมีความประสงค์จะวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีภาพเหมือน

บุคคลร่วมสมัยหรือภาพศิลปะในลักษณะอื่นๆ	 ที่ไม่สอดคล้องกับพุทธประวัติและ

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตามสิ่ง	 ปลูกสร้างต่างๆ	 ภายในวัด	 เช่น	 อุโบสถ	 วิหาร	

ศาลาการเปรียญ	 หอประชุมหรือศาลาบ�าเพ็ญกุศล	 ให้เจ้าอาวาสพิจารณาถึงความ	

เหมาะสมของภาพที่จะวาดให้รอบคอบ

	 	 ๒.	 ให้เจ้าอาวาสเสนอแบบภาพวาดหรือแบบ

	 และในช่วงเดือนท่ีผ่านมาคณะสงฆ์อ�าเภอต่างๆ	 จัดให้มีการประชุมและออก

ตรวจการณ	์ดังนี้
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  คณะสงฆ์อ�าเภออ�าเภอเมืองนครปฐม

	 	 คณะสงฆ์ต�าบลทัพหลวง	 โดยพระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบล	 ได้ออก	

ตรวจการวัดในปกครอง	ประกอบด้วย	วัดใหม่ปิ่นเกลียว	วัดทัพหลวง	วัดทุงรี	วัดม่วงตารศ

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี

	 	 เจ้าคณะต�าบลทั้ง	๖	ต�าบล	ประกอบด้วย	ต�าบลท่าพระยา	ต�าบลศรีมหาโพธิ์	

ต�าบลวัดละมุด	 ต�าบลสัมปทวน	 ต�าบลห้วยพลู	 ต�าบลศีรษะทอง	 ได้ออกตรวจการณ์วัดใน

ปกครองจ�านวน	๓๓	วัด

  คณะสงฆ์อ�าเภอสามพราน

	 	 คณะสงฆ์ต�าบลบ้านใหม่	 โดยพระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบล	 ได้ออก

ตรวจการณ์วัดใน	ปกครอง	จ�านวน	๖	วัด

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอสามพรานจัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ	 ในวันที่	 ๑๐	

กันยายน	๒๕๖๓	ณ	วัดบางช้างเหนือ

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอบางเลน	 จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ	 ในวันที่	 ๒๘	

สิงหาคม	๒๕๖๓	ณ	วัดบางไผ่นารถ

  พระครูพิพิธเจติยาภิบาล เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	 วัดพระปฐมเจดีย์	

กรณีเรื่องร้องเรียนวัดไผ่ล้อม	 ซึ่งเป็นเร่ืองตั้งแต่	 พ.ศ.๒๕๔๘	 และได้รับมอบให้เข้าไป	

ตรวจสอบเมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๙	 ซึ่งทางวัดไผ่ล้อมได้ชี้แจงข้อเท็จแล้ว	 และได้รายงานให	้

เจ้าคณะผูป้กครองเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	เร่ืองก็เงยีบหายไป	อยู่ๆ 	ผู้ร้องเรยีนกท็�าฎกีาทลูเกล้าฯ	

ซึ่งเรื่องนี้องค์มนตรีได้ส่งเรื่องมาตามล�าดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัดๆ	 มอบให้เกล้าฯ	 เข้าไป

ตรวจสอบอีกครั้ง

	 	 ซึ่งการตรวจสอบที่ผ่านมา	ผู้ร้องเรียนแย้งว่าคณะกรรมการผู้ตรวจสอบไม่เคย

เรยีกโจทย์มาให้ข้อมลูเลย	ฉะนัน้	การตรวจสอบครัง้นีไ้ด้เรยีกให้ผูร้้องเรยีนมาให้ข้อมลูด้วย	

ซึ่งผู้ร้องเรียนก็ขอผลัดมาตลอด	๔-๕	ครั้ง	 และล่าสุดขอผลัดเป็นวันที่	 ๙	 ตุลาคม	๒๕๖๓	

ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ
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  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จังหวัดนครปฐม	เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่าง	ต่อไปพระคุณเจ้าจะท�าการใดๆ	ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า

หรอืตวับคุคล	เอกสารทีท่�าคู่กนัส�าคัญมาก	เพราะตอนน้ีการร้องเรยีนทีข่อเอกสารประกอบ

มน้ีอยมาก	เพราะเวลาผ่านมาเป็นสบิๆ	ปี	ขณะนีเ้อกสารตวัจรงิ	ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ขอจากผู้ร้องเรียนก็ยังไม่ได้มา	 ผู้ร้องเรียนก็ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่ตลอด	 ทางผู้ไกล่เกลี่ย	

ก็ไม่ทราบจุดประสงค์ของผู้ร้องเรียนว่าต้องการอะไร	 ต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ข้อเท็จจริง	

เพราะเป็นการกระท�าของบุคคล	๒	คน	

	 	 มปีระเดน็ถวายทีป่ระชมุ	กรณเีจ้าอาวาสซึง่ถอืว่าเป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมาย	

ถ้าเจ้าอาวาสไปยมืเงนิมาพฒันาวดั	กรณนีีถ้อืว่าวดัเป็นหนี	้แต่ถ้ายมืมาใช้ส่วนตวั	เจ้าอาวาส

เป็นหนี้โดยตรง	 กรณียืมเงิมมาแล้วเป็นหนี้	 แบบนี้จะถือว่าเป็นการปกครองสงฆ์	 หรือเป็น

เรือ่งของกฎหมายอาญา	ในความเห็นควรให้เป็นเรือ่งของกฎหมายบ้านเมือง	ให้ฟ้องร้องกัน	

ในขั้นตอนกฎหมายก่อน	 เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วค่อยด�าเนินการตามปกครองคณะสงฆ์	

เพราะประเด็นนี้ก�าลังมีเรื่องฟ้องร้องวัดห้วยตะโกด้วย

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องการศึกษา

  พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธาน

งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับ

การศึกษาในช่วงนี้มีการอบรมนักธรรมชั้นตรี	ซึ่งมีก�าหนดตามอ�าเภอต่างๆ	ดังนี้

	 	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	

	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๑๘	 -	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

ณ	วัดพะเนียงแตก

	 	 อ�าเภอนครชัยศรี

	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๑๔	 -	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

ณ	วัดโคกเขมา
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	 	 อ�าเภอสามพราน

	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๑๔	 -	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

ณ	วัดบางช้างเหนือ

	 	 อ�าเภอบางเลน

	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๑๙	 -	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

ณ	วัดบางน้อนใน

	 	 อ�าเภอก�าแพงแสน

	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๒๐	 -	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

ณ	วัดวังน�้าเขียว

	 	 อ�าเภอดอนตูม

	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๑๔	 -	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

ณ	วัดสามง่าม

	 	 อ�าเภอพุทธมณฑล	

	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๑๒	 -	 ๒๔	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

ณ	วัดมะเกลือ

	 	 สรุปจ�านวนนักเรียนแผนกธรรม	ดังนี้

  อ�าเภอ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

	 	 เมือง	 	 ๙๓	 ๘๐	 ๖๐	

	 	 นครชัยศรี	 	 ๔๗	 ๔๙	 ๒๒

	 	 สามพราน	 	 ๘๑	 ๑๐๐	 ๔๐

	 	 บางเลน	 	 ๔๐	 ๒๑	 ๑๐

	 	 ก�าแพงแสน	 	 ๕๔	 ๔๑	 ๒๔

	 	 ดอนตูม	 	 ๑๑	 ๑๓	 ๑๖

	 	 พุทธมณฑล	 	 ๒๕	 ๘	 ๖

  รวม  ๓๕๑ ๓๑๒ ๑๗๘
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	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ณ	 วัดไร่ขิง	

พระอารามหลวง	วันที่	๒๑	-	๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๓

	  เลขานุการฯ	ได้จดัท�าคูม่อือบรมนกัธรรมชัน้ตร	ีจ�านวน	๕๐๐	เล่มๆ	ละ	๖๐	บาท	

รวมเป็น	เงนิ	๓๐,๐๐๐	บาท	โดยเงนิดงักล่าวเป็นเงนิทีไ่ด้รบัอุดหนนุส�านกัเรยีนคณะจงัหวดั

ที่มีผู้สอบได้ธรรมศึกษา	มากเป็นล�าดับที่	๘	ของประเทศ	ซึ่งมีพระเดชพระคุณ	พระพิพัฒน์

ศึกษากร	ประธานงานการศึกษาเป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	เข้ารับโล่และรางวัล

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องการเผยแผ่

  พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	 วัดวังตะกู	 คณะกรรมการ	

ฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับ	

งานเผยแผ่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 วันที่	 ๔	 -	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 มีการปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ	 ที่ส�านัก	

ปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด	แห่งที	่๑๙	วัดใหม่ห้วยลึก	อ�าเภอเมืองนครปฐม

	 	 วันที	่๑๓	-	๑๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	คณะธรรมทูตอบรมคุณธรรมที่ค่ายทองฑีฆา	

	 	 วันท่ี	๒๐	-	๓๑	สงิหาคม	๒๕๖๓	มีการปฏบิตัธิรรมทีศ่นูย์ปฏบิตัธิรรมคณะสงฆ์	

จังหวัดนครปฐม	สายแปด

	 	 วันที	่๒๘	-	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๓	อบรมธรรมทูตยุคใหม่

	  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	ได้รับเอกสารจากวิทยาสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	สามารถน�าไปใช้ในการอบรม

ศาสนพิธีกรไวยาวัจกร	 และพนักงานขับรถพระเถระได้เป็นอย่างดี	 หลังจากสอบนักธรรม	

ชั้นตรีแล้วจะก�าหนดวันอบรมอีกครั้ง

  ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๗ เรื่องสาธารณูปการ

	 	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก	

ประธานงานสาธารณปูการคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	

วันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจังหวัดนครปฐม	ได้ลงตรวจ

วัดสัมปตาก	 อ�าเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 คณะกรรมการได้แนะน�าการพัฒนา	

งานสาธารณูปการตามแนวทางกิจกรรม	๕	ส.	ดังนี้

	 	 ๑.	 สะสาง	 คือ	 จัดการบริเวณวัด	 ภายในบริเวณวัด	 มีสิ่งต่างๆ	 ที่จ�าเป็น	

เหมาะสมส่งเสริมสภาพ	ความเป็นรมณีสถาน

	 	 ๒.	 สะดวก	คือ	การปรบัปรุง	พฒันา	ดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและภมูทิศัน์ภายในวดั

	 	 ๓.	 สะอาด	คือ	ความสะอาด	มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่างๆ

	 	 ๔.	 สร้างมาตฐาน	คือ	จัดการวัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง	และอาคารเสนาสนะต่างๆ	

เพียงพอและ	เหมาะสมเป็นประโยชน์	สภาพสอาด	มั่นคงแข็งแรง

	 	 ๕.	 สร้างวินัย	 คือ	 การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด	 เพื่อให้

สามารถบริหารจัดการ	วัดอย่างเป็นระบบ

	 	 และแนะน�า	๙	แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู่วัดสร้างสุข	ดังนี้

	 	 ๑.	 ป้ายชื่อวัด	บริเวณหน้าวัด	และแผนผังวัดโดยสังเขป	

	 	 ๒.	 การจัดการจราจร	ป้ายจราจร	และที่จอดรถ

	 	 ๓.	 การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ	์และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ

	 	 ๔.	 ห้องน�า้

	 	 ๕.	 การจัดการขยะ

	 	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทัว่ไป	ได้แก่	ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	ปลอดภยัของพืน้ที่

เปิดโล่งต่างๆ	การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในวัด	เป็นต้น

	 	 ๗.	 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย

	 	 ๘.	 โรงครัว

	 	 ๙.	 การสุขาภิบาลอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัด
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	 	 วัดสัมปตากได้ด�าเนินการพัฒนาวัดตามแนวทางทั้ง	 ๙	 ประการ	 เป็นวัดใน

โครงการ	วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข

	 	 ในเดือนกันยายนนี้	 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจะลงพื้นที่วัดทรงคนอง	

อ�าเภอสามพราน	ในวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๘  เรื่องศึกษาสงเคราะห์

  พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อจืด	 ประธานงาน

ศกึษาสงเคราะห์	คณะสงฆ์จังหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	ส�าหรบั

งานศึกษาสงเคราะห์ในช่วงเดือน	ที่ผ่านมามี	ดังนี้

	 	 พระพรหมเวที	 วัดพระปฐมเจดีย์	 แจกทุนการศึกษา	 จ�านวน	 ๕๔๖	 ทุน	

รวมเป็นเงิน	๑,๕๑๓,๙๐๐	บาท

	 	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 วัดบางช้างเหนือ	 แจกทุกการศึกษา	 จ�านวน	๒๒๒	ทุน	

รวมเป็นเงิน	๑,๓๒๙,๘๔๕	บาท	

	 	 พระครูวรดิตถานุยุต	 วัดท่าพูด	 แจกทุนการศึกษา	 จ�านวน	 ๑๓๘	 ทุน	

รวมเป็นเงิน	๑๖๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 วัดส�าโรง	 แจกทุนการศึกษา	 จ�านวน	 ๒๐	 ทุน	

รวมเป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	บาท	

	 	 พระปลัดประพจน์	 สุปภาโต	 วัดส�าโรง	 แจกทุนการศึกษา	 จ�านวน	 ๖	 ทุน	

รวมเป็นเงิน	๑๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 วัดบางเลน	 แจกทุนการศึกษา	 จ�านวน	 ๔๐	 ทุน	

รวมเป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	วัดเวฬุวนาราม	แจกทุนการศึกษา	จ�านวน	๓๐	ทุน	

รวมเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท
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	 	 พระครูพิสทุธิฐ์านพิธาน	วดัคลองเสมียรตรา	แจกทนุการศกึษา	จ�านวน	๒๐	ทนุ	

รวมเป็น	เงิน	๑๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูโสภณกิจวิบูล	 วัดบางภาษี	 แจกทุนการศึกษา	 จ�านวน	 ๒๐	 ทุน	

รวมเป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูโสภณจิตการ	วัดเกษมสุริยัมนาจ	แจกทุนการศึกษา	จ�านวน	๒๐	ทุน	

รวมเป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูปลดัประจกัษ์	ธนปญโฺญ	วดัไผ่จระเข้	แจกทุนการศกึษา	จ�านวน	๓๔	ทนุ	

รวมเป็นเงิน	๑๗,๐๐๐	บาท

	 	 พระสมุห์จรูญ	 ธมฺมธโร	 วัดรางกระทุ่ม	 แจกทุนการศึกษา	 จ�านวน	 ๒๐	 ทุน	

รวมเป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูใบฎีกาศักดา	กลฺยาโณ	วัดไผ่หูช้าง	แจกทุนการศึกษา	จ�านวน	๑๐	ทุน	

รวมเป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครวูนิยัธรทวปี	ปสนโฺน	วดัรางก�าหยาด	แจกทนุการศกึษา	จ�านวน	๑๐	ทนุ	

รวมเป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระอธกิารโกเมท	อนิทฺปญโฺญ	วดัลฏัฐิวนาราม	แจกทุนการศึกษา	จ�านวน	๑๐	ทนุ	

รวมเป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท

  รวม ๑,๑๔๖ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๗,๗๔๔ บาท

	 	 วันที	่๑๙	สิงหาคม	๒๕๖๓	หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	 จ�านวน	 ๑๔๐	 ชุด	

แก่โรงเรียนวัดกลาง	(พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)

	 	 วันที	่๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๓	หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียน	
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แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนบ้านล�าอีซ	ู

ต�าบลหนองร	ีโรงเรยีนบ้านน�า้พุ	ต�าบลเขาโจด	และโรงเรยีน	ตชด.มิตรมวลชน	ต�าบลเขาโจด

  ที่ประชุมรับทราบ
 

วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์

  พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม	

ประธานงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการ	

พระพุทธศาสนา	งานสาธารณสงเคราะห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 วันที่	 ๓	 สิงหาคม	๒๕๖๓	หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ	

ผู้ประสบอัคคีภัย	ณ	บ้านเลขที	่๑๑๐/๕	หมู	่๕	ต�าบลตาก้อง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม

	 	 วันที่	 ๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	พระเทพศาสนาภิบาล	 วัดไร่ขิง	 พระอารามหลวง	

มอบถุงยังชีพ	 จ�านวน	๕๐๐	 ถุง	 แก่ผู้ประสบอุทกภัย	ณ	 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	

วัดศรีสว่างวารี	จังหวัดเลย

	 	 วันที่	 ๘	 สิงหาคม	๒๕๖๓	หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ	

แก่นายนพพร	เมืองสุพรรณ	บ้านเลขที	่๕๖	หมู	่๓	อ�าเภอสามโก้	จังหวัดอ่างทอง

	 	 วันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 วัดวังตะกู	 มอบข้าวสาร	

จ�านวน	๑๐๐	ถุง	แก่ผู้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

	 	 วันที	่๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๓	หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	

วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ	

แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	ต�าบลบางพระ

	 	 วันที	่๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วัดวังตะกู	ร่วมกับ	รพ.สต.	อสม.	อบต.	

สถานที่ต�ารวจชุมชนต�าบลวังตะกู	และฝ่ายปกครองต�าบลวังตะกู	เยี่ยมให้ก�าลังใจและมอบ

เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	หมู่ที่	๘	ต�าบลวังตะกู	
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	 	 วนัท่ี	๑๙	สงิหาคม	๒๕๖๓	วนัที	่๑๙	สงิหาคม	๒๕๖๓	หน่วยบรรเทาสาธารณภยั	

มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	

แก่ผู้ยากไร้ใน	ต�าบลบางพระ	อ�าเภอนครชัยศร	ีจังหวัดนครปฐม

	 	 วนัท่ี	๒๕	สงิหาคม	๒๕๖๓	วนัที	่๑๙	สงิหาคม	๒๕๖๓	วนัที	่๑๙	สงิหาคม	๒๕๖๓	

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	

มอบเครือ่งอุปโภคบริโภคแก่สมาคมกูภ้ยัอมัรนิทร์ใต้	เพือ่แจกจ่ายประชาชนทีป่ระสบอทุกภยั	

ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

	 	 วันท่ี	 ๒๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์วัดวังตะกู	 โดย	 พระครูปลัดสาธุวัฒน	์

พร้อมด้วย	 รพ.สต.	 อสม.	 อบต.	 ต�ารวจชุมชนและฝ่ายปกครองต�าบลวังตะกู	 ออกเยี่ยม	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน	 หมู่ที่	 ๗	 ต�าบลวังตะกู	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครปฐม

	 	 วันท่ี	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์วัดวังตะกู	 โดย	 พระครูปลัดสาธุวัฒน	์

พร้อมด้วย	 รพ.สต.	 อสม.	 อบต.	 ต�ารวจชุมชนและฝ่ายปกครองต�าบลวังตะกู	 ออกเยี่ยม	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน	 หมู่ที่	 ๕	 ต�าบลวังตะกู	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครปฐม

	 	 วันที	่๒๘	สิงหาคม	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	โดย	พระครูพิศาล	

สาธวุฒัน์	พร้อมด้วยเจ้าคณะต�าบลในปกครอง	ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิน่	เทศบาลต�าบลวงัเยน็	

สาธารณสุข	 และจิตอาสา	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	 แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก	

ภัยโควิด-๑๙	ในต�าบลวังเย็น

	 	 วันที	่๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	พร้อมด้วย

คณะสงฆ์	 วัดสามง่ามและผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนด้อยโอกาส	

ณ	ส�านักสง์ถ�้าภูผาธรรมเจริญ	สุข	จังหวัดลพบุรี

	 	 พระครูยติธรรมานุยุต	 วัดสว่างอารมณ์	 จัดตั้งโรงทานศีล	 ๕	 ทุกวันอาทิตย	์

ตลอดดป	ีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบภัยโควิด-๑๙
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	 	 วันที่	 ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 พระอุกกฤต	 อินฺทจิตฺโต	 วัดสามง่าม	 และ	

นายสายัญ	 ม่วงทิม	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	 แก่นางไพรวัลย์	 สิริศักดิ์	 ผู้ป่วยติดเตียง	

โดยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่	เดือนธันวาคม	พ.ศ.๒๕๖๒	ถึงปัจจุบัน

	 	 วันท่ี	 ๓๑	 สิงหาคม	๒๕๖๓	พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 วัดหนองกระพี้	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	แก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตต�าบลบ้านหลวง

	 	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 วัดบางเลน	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู ้ยากไร	้

ประจ�าเดือนสิงหาคม	จ�านวน	๒๐๐	ชุด

	 	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	โดย	พระศรีธีรวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	บริจาคปัจจัย

ช่วยเหลือ	งานศพนายราชัย	สิทธิเสนีย	์เป็นเงิน	๔,๐๐๐	บาท

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาพุทธมณฑล

  ไม่มี

  เลขานกุารฯ ประธานแต่ละฝ่ายได้รายงานการปฏบิตัหิน้าทีใ่นช่วงเดอืนทีผ่่าน

มาต่อทีป่ระชุมแล้ว	ต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคณุ	พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้า

คณะจังหวัดนครปฐม	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	จะได้สรุปงานทั้ง	๖	ฝ่าย	และงานพัฒนา

พุทธมณฑล	ตลอดถึงแนวทางในการท�างานของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

ให้ทุกฝ่าย	 เสนอผลให้กระชับอย่าให้นานเกินไป	 ควรมีภาพประกอบด้วย	 เหมือนฝ่าย

สาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมด�าเนินมาถูกทางแล้ว	มีความสามัคคีมีการประชุม

ทุกเดือน	มีงานใน	๖	ฝ่าย	บวกงานพัฒนาพุทธมณฑล	ก็ช่วยเหลือกันทุกงานเป็นแบบอย่าง

ให้จังหวัดอื่นๆ	ได้

	 	 งานปกครอง	ให้เจ้าคณะผู้ปกครองแนะน�าวัดในปกครอง	อย่าสร้างวัตถุมงคล

ที่ไม่ใช่พุทธรูป	เช่น	ไอ้ไข่	วัดในนครปฐมไม่ควรสร้าง	ถ้าจะสร้างต้องแยกสถานที่ไว้ต่างหาก	
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อย่ารวมกบัพระพทุธรปู	คณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ได้ผู้อ�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนา

จังหวัดนครปฐม	ช่วยงานได้หลายเรื่อง	

	 	 งานการศกึษา	ขอให้ช่วยกนัเหมือนเดมิ	วดัไร่ขงิช่วยเรือ่งสถานที	่อ�าเภอต่าง	ๆ 	

หาอาหารมาช่วย	ฝากช่วยดูปริยัติสามัญด้วย

	 	 งานเผยแผ่	งานโครงการหมู่รักษาศีล	๕	งานโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	

และงานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 ต้องท�าควบคู่กันแต่อย่าเครียดท�าเท่าที่	

สามารถท�าได้	 การอบรมศาสนพิธีกรขอให้ท�างานร่วมกับวัฒนธรรมด้วย	 เพราะวัฒนธรรม

มีเจ้าหน้าที่ที่จะแนะน�าศาสนพิธีตรงนี้อยู่ทั่วประเทศ

	 	 งานสาธารณูปการ	คณะกรรมการฝ่ายนี้ท�าได้ดีแล้ว

	 	 งานศกึษาสงเคราะห์	ขอให้รวบรวมให้ครบท้ังจงัหวดั	เพราะยงัมพีระสงัฆาธกิาร	

อีกหลายรูป	ที่ท�างานด้านนี้	แต่ยังไม่ได้รวบรวมเป็นภาพรวมของจังหวัด

	 	 งานสาธารณสงเคราะห์	 ขอให้ช่วยเหลือคนรอบๆ	วัดด้วย	คนเหล่านี้ล�าบาก	

วัดต้องเข้าไปช่วย	เพราะเป็นฐานของวัดนั้นๆ	ต้องช่วยญาติโยมของเราให้หายล�าบากก่อน

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๑ เรื่องอื่นๆ 

	 	 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	เรื่องอบรมศาสนพิธีและไวยาวัจกรรับทราบที่จะท�างานร่วมกับวัฒนธรรม

	 	 เรือ่ง	พระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง	พ.ศ.๒๕๖๒	พระราชบัญญัตนิี้

จะมาแทนพระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีโรงเรือนเดิม	ในมาตรา	๘	ระบุที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทรัพย์สิน	ดังต่อไปนี้	ได้รับการยกเว้น	ที่เกี่ยวข้องกับวัดในวงเล็บห้า	

	 	 (๕)	 ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่ใช้เฉพาะ	 เพื่อการ	

ประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะหรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของนักพรตนักบวชไม่

ว่าศาสนาใดหรือทรัพย์สินที่เป็นของศาลเจ้า	 ทั้งนี้เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์	 ยกเว้น	

การเก็บภาษี
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	 	 ถ้าวัดน�าที่ตั้งวัดก็ดี	 ท่ีธรณีสงฆ์ก็ดี	 ไปท�าผลประโยชน์	 แบบนี้ต้องเสียภาษีให้

กับเทศบาลหรือ	อ.บ.ต.	 กรณีที่วัดต่างๆ	 ให้ที่หน่วยงานต่างๆ	 ใช้ท�าประโยชน์	 แต่ยังไม่ได้	

ท�าสัญญาเช่า	 ควรไปท�าสัญญาเช่าให้เรียบร้อย	 เพราะตามมติคณะกรรมการพิจารณา

งบประมาณศาสนสมบัติกลาง	 หรือพศป.	 ที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง	 ก�าหนดว่าวัดจะให้

บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใช้ที่ดินโดยไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่ได้	 บูรพาจารย์อาจจะ

อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้ใช้มาในอดีต	 แต่ปัจจุบันท�าไม่ได้	 เช่น	 โรงเรียน	 ที่อยู่ในวัดต่างๆ	

เป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันระหว่างวัดกับชุมชน	 แต่เมื่อมีระเบียบนี้ออกมาจะท�าให้วัดกับ	

ชุมชนเริ่มห่างจากกัน	 เพราะการให้ใช้ฟื้นที่แบบนี้ต้องท�าสัญญาเช่านานปี	 และเจ้าอาวาส

ไม่สามารถก�าหนดอัตราเช่าเองได้	 คณะกรรมการ	 พศป.จะเป็นผู้ก�าหนดอัตราเช่า	 ซึ่งทาง	

ผู้ใช้ไม่สามารถหางบประมาณจ่ายได้

	 	 เลขานุการฯ การประชมุในวนันีไ้ด้ด�าเนนิการครบทกุวาระแล้ว	ผูไ้ม่มีผูใ้ดเสนอ

เรื่องอีก	ขอกราบ	อาราธนาพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานปิดการประชุม

	 	 ประธานฯ ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ได้มาประชุมกันในวันนี	้

ขออานภุาพคณุพระศรรีตันตรยั	และบญุกศุลช่วยปกป้องคมุครองท่านทัง้หลายให้ปราศจาก

ทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง	 และขอช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ	

วรรณะ	สุขะ	พละ	ลาภ	ยศ	สุข	สรรเสริญยิ่งๆ	ขึ้นไปทุกท่านเทอญ.

  ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๖ น.

	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม
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รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๕.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	

	 ๖.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๗.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๘.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๙.	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๑๐.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๑.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

	 ๑๒.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๓.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๔.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๑๕.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๖.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๑๗.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ประจ�าเดือนตุลาคม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน เจังหวัดนครปฐม
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	 ๑๘.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๑๙.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๒๐.	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๒๑.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๒.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๒๓.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๒๔.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๒๕.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๒๖.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๒๗.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๒๘.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๒๙.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๓๐.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓๑.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๓๒.	 พระครูโสภณสาโรภาส	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๓๓.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 รก.เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๓๔.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๓๕.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๓๖.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๓๗.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๓๘.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี

	 ๓๙.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๔๐.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๑.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๒.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔๓.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๔๔.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน
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	 ๔๕.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๔๖.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๔๗.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๔๘.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๔๙.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๕๐.	 พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอนครขัยศรี

	 ๕๑.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอบางเลน

	 ๕๒.	 นางฐิติรัตน	์เค้าภูไทย	 วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

	 ๕๓.	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผูอ้�านวยการส�านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดฯ

	 ๕๔.	 นายสุขพิชัย	เชาวกุล	 นักวิชการศาสนาช�านาญการพิเศษ

	 ๕๕.	 นางสาวอรพร	คัมภีรศาสตร์	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการพิเศษ

รายนามผู้ลาประชุม

	 ๑.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๒.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

	 ๓.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๔.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๕.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง

	 ๖.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า	

	 ๗.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๘.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๙.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๑๐.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๑๑.	 พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๑๒.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๑๓.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๑๔.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล
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	 ๑๕.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๑๖.	 พระครูประภัสร์มโนธรรม	 ผูแ้ทนพระวนิยาธกิารอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๑๗.	 พระครูปฐมธีรวัฒน์	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอสามพราน

	 ๑๘.	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๙.	 พระครูสันติธรรมานันท์	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอดอนตูม

	 ๒๐.	 พระมหาธงสวรรค	์วรเมธี	ป.ธ.๖	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอพุทธมณฑล

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑.	 พระครูปฐมพิทยาภรณ์	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์

	 ๒.	 พระมหาชุมพล	สุทสฺส	ีป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๓.	 พระสมุห์มงคล	สุทนฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๔.	 พระครูสมุห์ธวัชชัย	เขมจาโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๕.	 พระใบฎีกาอรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๖.	 พระพวงสุข	สุเมโธ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๗.	 พระอนุชาต	ิสมานจิตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๘.	 พระวีรชัย	ส�วโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๙.	 พระเอกพจน	์กตสาโร	 กองงานเลขานกุารเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๑๐.	 พระพรรษา	ฉนฺทโก	 กองงานเลขานกุารเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๑๑.	 พระครูสังฆกิจจารักษ์	 พระวินยาธิการจังหวัดนครปฐม

	 ๑๒.	 พระปลัดธวัชชัย	เทวธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๑๓.	 พระวิสูตร	จิตฺตทนฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๑๔.	 พระครูสมุห์ธนัทศาสตร	์	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๑๕.	 พระสุชิน	ปคุณธมฺโม	 กองงานเลขานกุารเจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดือ่

	 ๑๖.	 พระอดิศักดิ	์อติชาคโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๑๗.	 นางสาวพิมลวรรณ	เหลืองรังษี	 นักวิชการศาสนาปฏิบัติการ 
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เปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

  พระครูสุธีเจติยานุกูล	เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ขออนุญาตไม่อ่าน

รายงานการประชุมเมื่อเดือนท่ีผ่านมา	 ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน	

การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด	

จากที่ได้ประชุม	 ขอความกรุณาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการ	 เพ่ือจะได	้

แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป	

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 ส�าหรับข้อร้องเรียน	

วัดห้วยตะโก	ยังไม่ได้รับรายงานจากเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิด

	 	 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	เรื่องร้องเรียนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	ผู้ร้องขอเลื่อนไปวันที่	๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๓

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องการปกครอง

  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 ประธาน	

งานปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

	 	 วันที่	 ๒๒	 กันยายน	๒๕๖๓	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	 ออกตรวจการวัดใน	

ต�าบลศรีษะทอง	ประกอบด้วยวดัศีรษะทอง	วดับ่อตะกัว่พทุธาราม	วดัห้วยตะโก	วดัโคกพระเจดย์ี

	 	 วันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	ออกตรวจการวัดวังเย็น

  ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ ๕ เรื่องการศึกษา

  พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธาน

งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	จัดสอบนักธรรมชั้นตรี	ระหว่างวันที่	๒๖	-	๒๙	

กันยายน	๒๕๖๓	ณ	วัดพะเนียงแตก	ผู้เข้าสอบจ�านวน	๑๐๖	รูป

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๒๙	

กันยายน	๒๕๖๓	ณ	วัดส�าโรง	ผู้เข้าสอบจ�านวน	๕๖	รูป

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอสามพราน	 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๒๙	

กันยายน	๒๕๖๓	ณ	วัดบางช้างเหนือ	ผู้เข้าสอบจ�านวน	๘๔	รูป

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอบางเลน	 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๒๙	

กันยายน	๒๕๖๓	ณ	วัดบางไผ่นารถ	ผู้เข้าสอบจ�านวน	๖๙	รูป

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอก�าแพงแสน	 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๒๙	

กันยายน	๒๕๖๓	ณ	วัดวังน�้าเขียว	ผู้เข้าสอบจ�านวน	๕๔	รูป

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอดอนตูม	 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๒๙	

กันยายน	๒๕๖๓	ณ	วัดสามง่าม	ผู้เข้าสอบจ�านวน	๑๔	รูป

	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอพุทธมณฑล	 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๒๙	

กันยายน	๒๕๖๓	ณ	วัดมะเกลือ	ผู้เข้าสอบจ�านวน	๒๑	รูป

	 	 สรุปผู้สอบนักธรรมชั้นตรี ส่งสอบ ๓๙๙ รูป ขาดสอบ ๒๐ รูป คงสอบ ๓๗๙ รูป

	 	 วนัที	่๙	ตลุาคม	๒๕๖๓	คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	

ประชุมวางแผนเตรียมงานอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบสนามหลวง	ณ	ส�านักงาน

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	วัดพระปฐมเจดีย์
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	 	 ก�าหนดอบรมนักธรรมชั้นโทและเอก

	 	 วันที	่๒๐	ตุลาคม	๒๕๖๓	เวลา	๑๘.๐๐	น.	ปฐมนิเทศเปิดการอบรม

	 	 วันที	่๒๑	-	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๓	อบรมตามตารามที่ได้ก�าหนดไว้

	 	 วันที	่๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๓	เวลา๐๙.๓๐	น.	ปิดการอบรม

	 	 จ�านวนผู้เข้าอบรม

	 	 นักธรรมชั้นโท	จ�านวน	๓๓๕	รูป

	 	 นักธรรมชั้นเอก	จ�านวน	๑๙๒	รูป

  รวมทั้งสิ้น ๕๒๗ รูป

	 	 ก�าหนดปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม	แผนกบาลี

	 	 ปิดการเรียน	ตั้งแต่วันที่	๑๖	ตุลาคม	ถึง	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 	 เปิดเรียนวันที	่๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 	 สรปุจ�านวนนกัเรยีนบาล	ีโรงเรยีนสหศกึษาบาล	ีคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ดงันี้

	 	 ประโยค	๑-๒	 จ�านวน	 ๖๘	 รูป

	 	 ประโยค	ป.ธ.๓	 จ�านวน	 ๓๓	 รูป

	 	 ประโยค	ป.ธ.๔	 จ�านวน	 ๒๙	 รูป

	 	 ประโยค	ป.ธ.๕	 จ�านวน	 ๑๓	 รูป

	 	 ประโยค	ป.ธ.๖	 จ�านวน	 ๑๘	 รูป

	 	 ประโยค	ป.ธ.๗	 จ�านวน	 ๑๕	 รูป

	 	 ประโยค	ป.ธ.๘	 จ�านวน	 ๑๒	 รูป

	 	 ประโยค	ป.ธ.๙	 จ�านวน	 ๑๓	 รูป

	 	 บาลีศึกษา	ประโยค	๑-๒	 จ�านวน	 ๙	 คน

	 	 บาลีศึกษา	ประโยค	บ.ศ.๓	 จ�านวน	 ๒	 คน

	 	 บาลีศึกษา	ประโยค	บ.ศ.๖	 จ�านวน	 ๑	 คน

	 	 บาลีศึกษา	ประโยค	บ.ศ.๘	 จ�านวน	 ๑	 คน

  รวมทั้่งสิ้น จ�านวน ๒๑๔ รูป/คน

  ที่ประชุมรับทราบ

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

154

154



วาระที่ ๖ เรื่องการเผยแผ่

  พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะต�าบลวังตะกู	 วัดตะกู	 คณะกรรมการเผยแผ่

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับงานเผยแผ	่

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา	ดังนี้

	 	 พระมหาสมโภช	 สุเมโธ	 ป.ธ.๓ เจ้าอาวาสวัดศิลามูล	 ได้พุทธศาสนิกชน	

เจรญิพระพทุธมนต์	เจรญิจติตภาวน	เป็นประจ�าทกุวนั	ตัง้แต่เวลา	๑๘.๐๐	น.	ถงึ	๒๐.๐๐	น.

	 	 ส่วนวัดอื่นๆ	ก็จัดให้มีการปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสมทุกวัด

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๗ เรื่องงานสาธารณูปการ

  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก	

ประธานงานสาธารณปูการคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	

วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจังหวัดนครปฐม	ได้ลงตรวจ

วัดทรงคนอง	 อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 คณะกรรมการได้แนะน�าการพัฒนา	

งานสาธารณูปการตามแนวทางกิจกรรม	๕	ส.	ดังนี้

	 	 ๑.	 สะสาง	 คือ	 จัดการบริเวณวัด	 ภายในบริเวณวัด	 มีสิ่งต่างๆ	 ที่จ�าเป็น	

เหมาะสมส่งเสริมสภาพ	ความเป็นรมณีสถาน

	 	 ๒.	 สะดวก	คอื	การปรบัปรุง	พฒันา	ดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและภมูทิศัน์ภายในวดั

	 	 ๓.	 สะอาด	คือ	ความสะอาด	มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่างๆ

	 	 ๔.	 สร้างมาตฐาน	คือ	จัดการวัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง	และอาคารเสนาสนะต่างๆ	

เพียงพอและ	เหมาะสมเป็นประโยชน์	สภาพสอาด	มั่นคงแข็งแรง

	 	 ๕.	สร้างวนิยั	คือ	การบริหารจดัการและดแูลศาสนสมบตัขิองวดั	เพือ่ให้สามารถ

บริหารจัดการ	วัดอย่างเป็นระบบ

	 	 และแนะน�า	๙	แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู่วัดสร้างสุข	ดังนี้

	 	 ๑.	 ป้ายชื่อวัด	บริเวณหน้าวัด	และแผนผังวัดโดยสังเขป	
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	 	 ๒.	 การจัดการจราจร	ป้ายจราจร	และที่จอดรถ

	 	 ๓.	 การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ	์และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ

	 	 ๔.	 ห้องน�า้

	 	 ๕.	 การจัดการขยะ

	 	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทัว่ไป	ได้แก่	ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	ปลอดภยัของพืน้ที่

เปิดโล่งต่างๆ	การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในวัด	เป็นต้น

	 	 ๗.	 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย

	 	 ๘.	 โรงครัว

	 	 ๙.	 การสุขาภิบาลอาคารเสนาสนะต่าง	ๆ	ภายในวัด

	 	 วัดทรงคนองมีความสะอาดร่มรื่น	 ได้ด�าเนินการพัฒนาวัดตามแนวทางทั้ง	

๙	ประการ	เป็นวัดในโครงการ	วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	

	 	 ในเดอืนตลุาคมน้ี	คณะกรรมการฝ่ายสาธารณปูการจะลงพืน้ทีว่ดัคลองเสมยีนตรา	

อ�าเภอบางเลน	ในวันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๓	ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๘ เรื่องศึกษาสงเคราะห์

  พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อน�้าจืด	 ประธาน	

งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับงานศึกษาสงเคราะห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

แจกทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย	

โรงเรยีนวดัไร่ขงิวทิยา	โรงเรียนวดัไร่ขิง	สุนทรอุทศิ	จ�านวน	๖๖๖	ทนุ	เป็นเงนิ	๓๓๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลบางภาษี	 วัดคลองเสมียนตรา	

มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	จ�านวน	๖,๐๐๐	บาท
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	 	 พระครูปฐมธรรมโชติ	 วัดดอนสามสิบ	 มอบทุนการศึกษา	 นักเรียนโรงเรียน	

บ้านคลองนกกระทุง	จ�านวน	๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูปลดัประจกัษ์	ธนปญฺโญ	วดัไผ่จระเข้	มอบปัจจยัสนบัสนนุกจิกรรมของ

นักเรียน	โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์	จ�านวน	๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระปลัดเกรียงเดช	 ฐานธมฺโม	 รก.เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า	 วัดโฆสิตาราม	

มอบปัจจยัสนับสนนุกจิกรรมของนกัเรียน	โรงเรียนงิว้รายบญุมรีงัสฤษฏ์	จ�านวน	๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระอธิการกมลเดช	 สิริจนฺโท	 วัดบัวปากท่า	 มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม	

ของนักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ	์จ�านวน	๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูวินัยธรทวีป	 ปสนฺโน	 วัดรางก�าหยาด	 มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม	

ของนักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ	์จ�านวน	๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูใบฎีกาศักดา	 กลฺยาโณ	 วัดไผ่หูช้าง	 มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม	

ของนักเรียนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ	์จ�านวน	๓๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูปฐมกิตติวัฒน์	 วัดนิลเพชร	 มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน	

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์	จ�านวน	๒๐,๐๐๐	บาท

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์

  พระครูหริภูมิรักษ	์ เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน	 วัดหนองดินแดง	 คณะกรรมการ

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

งานสาธารณสงเคราะห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 วันที	่๒	กันยายน	๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	วัดสามง่าม	

บ�าเพญ็กศุลถวายพระครปูลดัสวุฒันพรหมวหิารคุณ	อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา	๑๐.๐๐๐	บาท

	 	 วันท่ี	 ๒	 กันยายน	๒๕๖๓	พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา	

วัดสว่างอารมณ	์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในจังหวัดสุโขทัย
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	 	 วนัท่ี	๕	กนัยายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอนครชยัศร	ีโดยมูลนธิหิลวงพ่อสมหวงั	

วัดกลางบางพระ	มอบสิ่งของช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สัตว์	บ้านแสงตะวัน

	 	 วันท่ี	 ๗	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อพูล	 โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์	

เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	 มอบน�้าดื่มและหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน	 แก่โครงการปั่นน�้าใจ	

ให้ผู้สูงวัยในชุมชน	ของวัดนิมมานรดี

	 	 วันที	่๗	กันยายน	๒๕๖๓	พระครูบวรธรรมานุสิฐ	เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	

วัดมะเกลือ	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสมใจ	 กองชิต	 บ้านเลขท่ี	 ๑๐๙/๑	 หมู่	 ๓	

ต�าบลหนองเพรางาม	อ�าเภอไทรน้อย	จังหวัดนนทบุรี

	 	 วนัท่ี	๙	กนัยายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอนครชยัศร	ีโดยมูลนธิหิลวงพ่อสมหวงั	

วัดกลางบางพระ	มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง	จังหวัดตาก

	 	 วันที่	 ๑๐	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง	

วัดบางเลน	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ยากไร้

	 	 วันที	่๑๔	กันยายน	๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	วัดสามง่าม	

มอบเครื่องไทยธรรม	 และปัจจัย	 ๕๐๐	บาท	 สงเคราะห์ครอบครัวนายไทยยงค์	 แก้วมณ	ี

ผู้วายชนม์

	 	 วันที	่๑๕	กันยายน	๒๕๖๓	พระครูยติธรรมานุยุต	เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา	

วัดสว่างอามรณ์	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยโควิด-๑๙	จ�านวน	๘๐	ราย

	 	 วันที	่๑๕	กันยายน	๒๕๖๓	พระพิพัฒน์ศึกษาการ	เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	

วัดบางช้างเหนือ	มอบพระปลัดการุณย์	ฐิตธมฺโม	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ	ร่วมกับ	

รพ.สต.	 และอสม.	 ต�าบลคลองใหม่	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้สูงอายุในต�าบลคลองใหม	่

จ�านวน	๔๖	คน

	 	 วันที	่๒๐	กันยายน	๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	วัดสามง่าม	

มอบพระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	เป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค	แก่สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า	

อ�าเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี
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	 	 วนัที	่๒๘	กนัยายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอเมอืงนครปฐม	โดยพระครูพศิาลสาธวุฒัน์	

เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 พร้อมด้วยเจ้าคณะผู้ปกครอง	 สนองพระด�าริสมเด็จ	

พระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 ตั้งโรงทานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค	

แก่ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-๑๙	ในเขตต�าบลหนองดินแดง	จ�านวน	๒๐๐	ชุด

	 	 วันที	่ ๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 วัดหนองกระพี้	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตต�าบลบ้านหลวง	จ�านวน	๔	ราย

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาพุทธมณฑล

  พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 ประธาน	

งานพัฒนาพุทธมณฑลคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับกิจกรรมในพุทธมณฑล	ในช่วงเดือนที่ผ่านมามี	ดังนี้

	 	 วันที่	 ๕	 -	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 มีงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรต	ิ

โดยเจ้าประคณุสมเดจ็พระวนัรตั	ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนสมเดจ็พระสงัฆราช	เป็นประธานเปิดงาน	

มีนายอนุชา	 นาคาศัย	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 นายชาญนะ	 เอี่ยมแสง	

ผู้ว่าราชการจงัหวดันครปฐม	อธบิดผีูพ้พิากษาภาค	๗	ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดันครปฐม	

ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิและหวัหน้าส่วนราชการ	เข้าถวายสักการะ

	 	 วันท่ี	 ๗	 กันยายน	๒๕๖๓	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ	

รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	เสดจ็ฯ	ทรงสดบัพระธรรมเทศนามหาชาต	ิเวสสนัดรชาดก	

“กัณฑ์มัทรี	๙๐	พระคาถา”	

	 	 เลขานุการฯ	 ประธานแต่ละฝ่ายได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือน	

ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมแล้ว	ต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ	พระเทพศาสนาภิบาล	

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดไร่ขิง	 พระอารามหลวง	 จะได้สรุปงานทั้ง	 ๖	 ฝ่าย	

และงานพัฒนาพุทธมณฑล	ตลอดถึงแนวทางในการท�างานของ	คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
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	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

ให้ทกุฝ่ายเสนอผลให้กระชบัอย่าให้นานเกนิไป	ควรมภีาพประกอบด้วย	เหมอืนฝ่ายสาธารณูปการ	

คณะสงฆ์จงัหวดันครปฐมด�าเนนิมาถูกทางแล้ว	มีความสามัคคมีีการประชมุทกุเดอืน	มงีานใน	

๖	ฝ่าย	บวกงานพฒันา	พทุธมณฑล	กช่็วยเหลอืกนัทกุงาน	เป็นแบบอย่างให้จงัหวดัอืน่ๆ	ได้

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๑ เรื่องอื่นๆ

  ไม่มี

  เลขานุการฯ การประชุมในวันนี้ได้ด�าเนินการครบทุกวาระแล้ว	 ผู้ไม่มีผู้ใด	

เสนอเรื่องอีก	ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานปิดการประชุม

	 	 ประธานฯ	 ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ได้มาประชุมกันในวันนี้	

ขออานภุาพคณุพระศรรีตันตรยั	และบญุกศุลช่วยปกป้องคมุครองท่านทัง้หลายให้ปราศจาก

ทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง	 และขอช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ	

วรรณะ	สุขะ	พละ	ลาภ	ยศ	สุข	สรรเสริญยิ่งๆ	ขึ้น	ไปทุกท่านเทอญ.

  ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

160

160



รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๕.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	

	 ๖.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๗.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๘.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๐.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๑.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

	 ๑๓.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๔.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๑๕.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๖.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๑๗.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

	 ๑๘.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๑๙.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ประจ�าเดือนพฤศจิกายน
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ อ�าเภอนครปฐม เจังหวัดนครปฐม
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	 ๒๐.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

	 ๒๑.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๒๒.	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๒๓.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๔.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๒๕.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๒๖.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๒๗.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๒๘.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๒๙.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๓๐.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๓๑.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๓๒.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓๓.	 พระครูโสภณสาโรภาส	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๓๔.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๓๕.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๓๖.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๓๗.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๓๘.	 พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๓๙.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๔๐.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๔๑.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี

	 ๔๒.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๔๓.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๔.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๕.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๔๖.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน
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	 ๔๗.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๔๘.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๔๙.	 พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอนครขัยศรี

	 ๕๐.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอบางเลน

	 ๕๑.	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๕๒.	 นางฐิติรัตน	์เค้าภูไทย	 วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

	 ๕๓.	 นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผูอ้�านวยการส�านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดฯ

	 ๕๔.	 นายสุขพิชัย	เชาวกุล	 นักวิชการศาสนาช�านาญการพิเศษ

	 ๕๕.	 นางสาวพินทุอร	จ�าเล	 นักวิชาการวัฒนธรรมช�านาญการ

รายนามผู้ลาประชุม

	 ๑.	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๒.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๓.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๔.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง

	 ๕.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๖.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า	

	 ๗.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๘.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๙.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๑๐.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๑๑.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๑๒.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

	 ๑๓.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๔.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๑๕.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๑๖.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล
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	 ๑๗.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชยัศรี

	 ๑๘.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๙.	 พระครูประภัสร์มโนธรรม	 ผูแ้ทนพระวนิยาธกิารอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๒๐.	 พระครูปฐมธีรวัฒน์	 ผูแ้ทนพระวนิยาธกิารอ�าเภอสามพราน

	 ๒๑.	 พระครูสันติธรรมานันท์	 ผู้แทนพระวินยาธิการอ�าเภอดอนตูม

	 ๒๒.	 พระมหาธงสวรรค	์วรเมธี	ป.ธ.๖	 ผูแ้ทนพระวนิยาธกิารอ�าเภอพทุธมณฑล

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑.	 พระครูปฐมพิทยาภรณ์	 เลขานกุารเจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดย์ี

	 ๒.	 พระมหาชุมพล	สุทสฺส	ีป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๓.	 พระสมุห์มงคล	สุทนฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๔.	 พระครูสมุห์ธวัชชัย	เขมจาโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๕.	 พระใบฎีกาอรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๖.	 พระพวงสุข	สุเมโธ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๗.	 พระอนุชาต	ิสมานจิตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๘.	 พระวีรชัย	ส�วโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๙.	 พระเอกพจน	์กตสาโร	 กองงานเลขานกุารเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๑๐.	 พระพรรษา	ฉนฺทโก	 กองงานเลขานกุารเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๑๑.	 พระครูสังฆกิจจารักษ์	 พระวินยาธิการจังหวัดนครปฐม

	 ๑๒.	 พระปลัดธวัชชัย	เทวธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๑๓.	 พระวิสูตร	จิตฺตทนฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๑๔.	 พระครูสมุห์ธนัทศาสตร	์	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๑๕.	 พระสุชิน	ปคุณธมฺโม	 กองงานเลขานกุารเจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดือ่

	 ๑๖.	 พระอดิศักดิ	์อติชาคโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๑๗.	 นางสาวพิมลวรรณ	เหลืองรังษี	 นักวิชการศาสนาปฏิบัติการ	
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เปิดประชมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

  พระครูสุธีเจติยานุกูล	เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ขออนุญาตไม่อ่าน

รายงานการประชุม	 เมื่อเดือนท่ีผ่านมาขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน	

การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด	

จากทีไ่ด้ประชมุ	ขอความกรุณาผูเ้ข้าประชมุทกุรปูได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานกุาร	เพือ่จะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป	

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

  ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องการปกครอง

  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 ประธานงาน	

การปกครองคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนาการปกครอง

มีสามเณรที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล	 ออกไปชุมชุนกับม๊อบ	

ได้ลงพื้นที่พร้อมกับท่านเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 และท่านผู้อ�านวยการส�านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	 ท่ีวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล	 จะมอบให้	

ท่านผู้อ�านวยการส�านักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม

	 	 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	 สามเณรรูปท่ีปรากฏเป็นข่าวพักอยู ่ที่น�้าทองสิกขาลัย	 ต�าบลบางกระทึก	

อ�าเภอสามพราน	 ทางส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะ	

จังหวัดนครปฐม	ในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่
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	 	 ในเ ร่ืองนี้ 	 ทางส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	 ร ่วมกับ	

ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์	 ซึ่งมีเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 และเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	

ในฐานะที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่อ�าเภอพุทธมณฑล	ไปพบคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา	

มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	ซึ่งทางคณบดีได้แจ้งว่าที่ผ่านมาได้นิมนต์

สามเณรมาอธิบายท�าความเข้าใจถึงสิ่งท่ีพระภิกษุสามเณรจะท�าได้หรือไม่	 ได้เกี่ยวกับ	

การชุมชุนทางการเมือง	 เพราะเป็นการฝ่าฝืนมติมหาเถรสมาคม	พ.ศ.๒๕๓๘	 ว่าด้วยเร่ือง

ห้ามพระภิกษุสามเณรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง	 แต่สามเณรไม่สนใจกับค�าแนะน�า	 อ้างแต่	

สิทธิเสรีภาพเท่านั้น	ที่ประชุมจึงสรุปแนวทางแก้ปัญหา	

	 	 โดยจะแจ้งเหตุการณ์ที่ไปพบคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษาเพื่อรับทราบข้อมูล

และหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ	และมีหนังสือแจ้งให้

วิทยาลัยศาสนศึกษาแจ้งให้พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาในสถานที่แห่งนี้ทราบและปฏิบัติ

ตามมติมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด	 และต่อไปเม่ือมีพระภิกษุสามเณรมาศึกษาต้องแจ้ง

เจ้าคณะผู้ปกครองทราบด้วย	 เพราะที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครองทราบเลย	

และแจ้งให้พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาให้สังกัดอยู่ในความดูแลของวัดญาณเวศกวันด้วย

	 	 ประธานฯ	 คงต้องแจ้งให้วัดต้นสังกัดทราบ	 ถ้าวัดต้นสังกัดตักเตือนแล้ว	

ไม่เชื่อฟังก็คงให้พ้นจากสังกัดไป	 เมื่อไม่มีสังกัดเป็นหลักแหล่งก็ด�าเนินการตามระเบียบ	

ต่อไปได้

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องการศึกษา

  พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธาน

งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	การศึกษา

ที่ผ่านมา	มีดังนี้

	 	 ผลการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง	ประจ�าป	ี๒๕๖๓

	 	 ส่งสอบ	 ๓๙๘	 รูป

	 	 ขาดสอบ	 ๑๘	 รูป
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	 	 คงสอบ	 ๓๘๐	 รูป

	 	 สอบได้	 ๓๒๑	 รูป

	 	 สอบตก	 ๕๙	 รูป	

	 	 คิดเป็น	 ๘๔.๔๗	 เปอร์เซนต์

	 	 การอบรมนักธรรม	ชั้นโทและเอกก่อนสอบ	ตั้งแต่วันที่	๒๑	-	๓๐	พฤศจิกายน	

๒๕๖๓	ที่วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี	

	 	 รายรับงานอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบ	๘๙๖,๓๗๙	บาท	

	 	 รายจ่ายงานอบรมนักธรรมชั้นโทและเอกก่อนสอบ	๙๒๖,๙๒๘	บาท	

	 	 จ่ายเกิน	๓๐,๕๔๙	บาท

  การสอบนักธรรมชั้นโทและเอกสนามหลวง ประจ�าปี ๒๕๖๓

  นักธรรมชั้นโท

	 	 ส่งสอบ	 ๓๑๖	 รูป

	 	 ขาดสอบ	 ๑๓	 รูป

	 	 คงสอบ	 ๓๐๓	 รูป

  นักธรรมชั้นเอก

	 	 ส่งสอบ	 ๑๘๕	 รูป

	 	 ขาดสอบ	 ๗	 รูป

	 	 คงสอบ	 ๑๗๘	 รูป

  รายรับการสอบนักธรรมชั้นโทและเอก

  รับ ๑๐๕,๑๐๐ จ่าย ๔๖,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๕๙,๑๐๐ บาท 

	 	 น�าเงินท่ีเหลือจากงานสอบนักธรรมชั้นโทและเอกไปจ่ายส่วนเกินงานอบรม

นักธรรมช้ันโทและเอก	 จ�านวน	 ๓๐,๕๔๙	 บาท	 คงเหลือเงินจากการสอบนักธรรมฯ	

จ�านวน	๒๘,๕๕๑	บาท

  การสอบธรรมศึกษาตรีโทและเอก 

	 	 ก�าหนดในวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๖๓	และการศึกษานอกโรงเรียน	วันที่	๒๗	

ธันวาคม	๒๕๖๓
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	 	 ส ่วนเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ก�าหนดให้จัดตั้ง	

ส�านักศาสนศึกษา	คงต้องมีการประชุมเฉพาะอีกครั้ง

	 	 ที่ประชุมรับทราบ	 และก�าหนดประชุมตั้งส�านักศาสนศึกษาในวันที่	 ๑๓	

พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วาระที่ ๖ เรื่องการเผยแผ่

  พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 วัดบางไผ่นารถ	 ประธาน	

งานเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับ	

งานเผยแผ่ในช่วงที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 วันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 น�าโดย	 พระคร	ู

พศิาลสาธวุฒัน์	เจ้าคณะอ�าเภอ	เป็นประธานในการสวดพระพุทธมนต์เนือ่งในวนัปิยมหาราช	

ณ	กองอ�านวยการ	องค์พระปฐมเจดีย์

	 	 วันท่ี	 ๒๗	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 นักเรียนโรงเรียนสามง่ามคงทองอุปถัมภ์	

เข้าค่ายคุณธรรม	ณ	วัดสามง่าม	อ�าเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม

	 	 วันที	่๓๑	ตุลาคม	๒๕๖๓	พระเทพศาสนาภิบาล	รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	

ประธานฝ่ายสงฆ์	และรองผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม	ประธานฝ่ายฆราวาส	ในพธิตีกับาตร

ท้องน�้าสืบสานวัฒนธรรม	ณ	วัดสุวรรณาราม	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๗ เรื่องงานสาธารณูปการ

  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก	

ประธานงาน	สาธารณปูการคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏิรปูกจิการพระพทุธศาสนา	

วันที่	 ๒๗	 ตุลาคม	๒๕๖๓	 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจังหวัดนครปฐม	 ได้ลงตรวจ	

วัดคลองเสมียนตรา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	ส�าหรับวัดคลองเสมียนตรา	ก่อสร้าง

เมื่อป	ีพ.ศ.๒๕๔๗	มีเนื้อที	่๑๕	ไร่	มีพระภิกษุสามเณรจ�านวน	๗	รูป		 	 	 	
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	 	 คณะกรรมการได้แนะน�าการพัฒนางานสาธารณูปการตามแนวทางกิจกรรม	

๕	ส.	ดังนี้

	 	 ๑.	 สะสาง	คือ	จดัการบริเวณวดั	ภายในบรเิวณวดั	มสีิง่ต่างๆ	ทีจ่�าเป็นเหมาะสม	

ส่งเสริมสภาพ	ความเป็นรมณีสถาน

	 	 ๒.	 สะดวก	คือ	การปรับปรุง	พัฒนา	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด

	 	 ๓.	 สะอาด	คือ	ความสะอาด	มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่างๆ

	 	 ๔.	 สร้างมาตรฐาน	คือ	จัดการวัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง	และอาคารเสนาสนะต่างๆ	

เพียงพอและ	เหมาะสมเป็นประโยชน์	สภาพสะอาด	มั่นคงแข็งแรง

	 	 ๕.	 สร้างวินัย	 คือ	 การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด	 เพื่อให้

สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ

	 	 ส�าหรับการพัฒนาวัดคลองเสมียนตราในพื้นที่ต่างๆ	ม	ีดังนี้

  ในพื้นที่ ๑

	 	 ป้ายชื่อวัด	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายประวัติวัด	 	 	 ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	 	 ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	 ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	ประจ�าปี	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัดสวดมนต์	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายรักษาศีล	๕	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายแผนยังวัด	 	 	 ยังไม่ได้ติดตั้ง

  ในพื้นที่ ๒

	 	 ป้ายลูกศรชี้ทางเข้า/ออกและอาคารต่างๆ	 	 ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	 สถานที่จอดรถ/และเส้นจราจารที่ชัดเจน	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๓

	 	 ห้องคลังวัสดุสงฆ์/และระเบียบการเบิกจ่าย	 	 ได้จัดท�าแล้ว
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  ในพื้นที่ ๔

	 	 ห้องน�า้/ห้องสุขาแยกชาย/หญิง	 	 ยังไม่ได้จัดท�า

  ในพื้นที่ ๕

	 	 การจัดการขยะ	 	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๖

	 	 การจัดสภาพแวดล้อมทั่วไปภายในวัด	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๗

	 	 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย	 	 ยังไม่ได้ติดตั้งถังดับเพลิง

  ในพื้นที่ ๘

	 	 โรงครัว	 	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๙

	 	 ป้ายอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัด	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 และได้ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการกับคณะสงฆ	์

และคณะกรรมการวัดคลองเสมียนตรา	 ซึ่งมีผู ้น�าชุมชนในต�าบลบางภาษี	 เพื่อแนะน�า	

๙	แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู่วัดสร้างสุข	ดังนี้

	 	 ๑.	 ป้ายชื่อวัด	บริเวณหน้าวัด	และแผนผังวัดโดยสังเขป	

	 	 ๒.	 การจัดการจราจร	ป้ายจราจร	และที่จอดรถ

	 	 ๓.	 การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ	์และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ

	 	 ๔.	 ห้องน�า้

	 	 ๕.	 การจัดการขยะ

	 	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทั่วไป	 ได้แก่	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ปลอดภัยของ	

พื้นที่เปิดโล่งต่างๆ	การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในวัด	เป็นต้น

	 	 ๗.	 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย

	 	 ๘.	 โรงครัว

	 	 ๙.	 การสุขาภิบาลอาคารเสนาสนะต่าง	ๆ	ภายในวัด

	 	 วัดคลองเสมียนตรามีความสะอาดร่มรื่น	 ได้ด�าเนินการพัฒนาวัดตามแนวทาง

ทั้ง	๙	ประการ	เป็นวัดในโครงการ	วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	
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	 	 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ 	 คณะกรรมการฝ ่ายสาธารณูปการจะลงพื้นที่	

วัดสุวรรณรัตนาราม	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 ในวันที่	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ขอแจ้งให้	

ที่ประชุมทราบ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๘ เรื่องศึกษาสงเคราะห์

  พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อน�้าจืด	 ประธาน	

งานศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับงานศึกษาสงเคราะห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 วันที	่๙	ตุลาคม	๒๕๖๓	พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	เจ้าคณะต�าบลยายชา	

วัดทรงคนอง	มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนทรงคนอง	จ�านวน	๒๑๗	ทุน	เป็นเงิน	

๑๐๘,๕๐๐	บาท

	 	 วันที่	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 พระใบฎีกาอรรถพล	 พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะ	

ต�าบลบ้านใหม่	 วัดท่าพูดและคณะเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา	 จ�านวน	

๓,๐๐๐	บาท	ณ	โรงเรียนวัดเชิงเลน

	 	 วันท่ี	๓๑	ตลุาคม	๒๕๖๓	พระครเูกษมสาธวุฒัน์	วัดปรดีาราม	มอบทนุการศกึษา	

แก่นักเรียนโรงเรียนในเขต	จ�านวน	๗	โรงเรียน	จ�านวน	๘๑	ทุน	เป็นเงิน	๔๕,๐๐๐	บาท

	 	 วนัที	่๒๗	ตลุาคม	๒๕๖๓	พระครพูศิาลสาธวุฒัน์	เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

วดัพะเนยีงแตก	มอบทนุการศกึษาแก่นักเรยีนโรงเรยีนวดัพะเนยีงแตก	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท

	 	 วันที	่๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๓	พระครูปฐมวราจารย์	เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม	

วัดดอนยายหอม	มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม	จ�านวน	๒๐๐	ทุน	

เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 วันท่ี	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 วัดหนองกระพี	้

มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนโรงเรยีนวดัหนองกระพี	้จ�านวน	๑๐๕	ทนุ	เป็นเงิน	๑๒๔,๘๔๑	บาท

  รวมยอดแจกทุนการศึกษาสงเคราะห์ประจ�าเดือนตุลาคม ๔๓๑,๓๔๑ บาท
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  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์

  พระศรีธีรวงศ เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม	

ประธานงานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	

ติดศาสนกิจลาประชุม	ได้ส่งเอกสารสรุปงานในช่วงเดือนที่ผ่านมามี	ดังนี้

	 	 วันที	่๕	ตุลาคม	๒๕๖๓	คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	เยี่ยมให้ก�าลังใจและมอบ

เครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนปัจจัยยังชีพ	แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	บ้านเลขที่	๑๑๓/๑	หมู่	๕	

ต�าบลวัดละมุด	อ�าเภอนครชัยสรี

	 	 วันที	่๕	ตุลาคม	๒๕๖๓	กองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม	มอบเตียงไฟฟ้าส�าหรับ

ผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลนครปฐม	จ�านวน	๔	เตียง

	 	 วันที่	 ๗	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง	

วัดบางเลน	มอบโลงบรรจุศลให้กับชุมชนต�าบลโพธิ์เตี้ย	อ�าเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท

	 	 วันที	่๘	ตุลาคม	๒๕๖๓	พระมหาชาติชาย	ชวนปญฺโญ	เจ้าอาวาาสวัดสองห้อง	

พร้อมด้วย	อสม.	ต�าบลบ้านสองห้องเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ	จ�านวน	๕	ราย

	 	 วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	

วัดวงัตะก	ูร่วมกับ	อบต.	รพ.สต.	อสม.	และฝ่ายปกครองต�าบลวงัตะก	ูมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค	

หมู่ที่	๑	หมู่ที่	๒	ต�าบลวังตะกู

	 	 วันที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 โดยพระครูศรีสุตากร	

วัดกลางบางพระ	 ร่วมตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในเขตอ�าเภอปักธงชัย	

และพื้นที่ใกล้เคียง	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท	

	 	 วันท่ี	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 เจ้าอาวาส	

วัดหนองกระพี้	พร้อมด้วย	ผู้น�าชุมชนต�าบลบ้านหลวง	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยในต�าบลบ้านหลวง
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	 	 วันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 พระมหาอุทัย	 ฐิตธมฺโม	 เจ้าอาวาสวัดดอนตูม	

เยี่ยมให้ก�าลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง	 บ้านเลขที่	 ๓๙/๑	 หมู่	 ๙	

ต�าบลสามง่าม	อ�าเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม

	 	 วันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหลวง	 โดยพระครูศรีสุตากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง	 บ้านเลขที่	 ๕๖	

หมู่	๓	อ�าเภอสามโก้	จังหวัดอ่างทอง

	 	 วันท่ี	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 กองทุนหลวงพ่อพูล	 โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน	์

วดัไผ่ล้อม	สนบัสนนุน�า้ดืม่	จ�านวน	๑๔๐	โหล	ในโครงการอบรมนักธรรมชัน้โทและเอกก่อน	

ระหว่างวันที่	๒๑	-	๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง

	 	 วันที่	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 ร่วมกับเทศบาล	

ต�าบลโพรงมะเดือ่	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านต�าบลโพรงมะเด่ือ	มอบเคร่ืองอปุโภคบรโิภค	จ�านวน	๔๐๐	ชดุ	

แก่ประชาชนในต�าบล	เพื่อ	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากไวรัสโควิด-๑๙

	 	 วนัท่ี	๒๕-	๒๘	ตลุาคม	๒๕๖๓	คณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	โดย	พระพพิฒัน์ศกึษากร	

เจ้าคณะอ�าเภอสามพรานพร้อมคณะ	 ร่วมทอดกฐินให้กับส�านักสงฆ์	 จ�านวน	 ๑๔	 ส�านัก	

เป็นเงนิ	๕๙๐,๔๖๘	บาท	และมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคให้กบัประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภออุง้ผาง	

จังหวัดตาก

	 	 วันที	่๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๓	พระศรีธีรวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	วัดสามง่าม	

มอบปัจจัยผ้าไตร	อนุเคราะห์ครัวครอบนายอวยพร	นางปัทมา	อินทวัฒน์

	 	 วันที	่๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๓	มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง	โดย	พระเทพศาสนาภิบาล	

เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง	 มอบรถจักรยานยนต์	 จ�านวน	 ๓	 คัน	 รถจักรยาน	 จ�านวน	 ๑๐	 คัน	

เป็นเงนิ	๑๓๐,๐๐๐	บาท	ให้แก่เหล่ากาชาต	จงัหวดันครปฐม	เพือ่ใช้ในกจิกรรมมัจฉากาชาด	

ประจ�าป	ี๒๕๖๓

	 	 วนัที	่๓๑	ตลุาคม	๒๕๖๓	พระครพูศิาลสาธวุฒัน์	เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

วัดพะเนียงแตก	ร่วมกับฝ่ายปกครองต�าบลมาบแค	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อ.ส.ม.	ทั้ง	๑๑	หมู	่

จัดตั้งโรงทานมอบอาหารให้กับประชาชนในงานลอยกระทง	ประจ�าปี	๒๕๖๓
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  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาพุทธมณฑล

  ไม่มี

  เลขานุการฯ ประธานแต่ละฝ่ายได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือน	

ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมแล้ว	ต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ	พระเทพศาสนาภิบาล	

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดไร่ขิง	 พระอารามหลวง	 จะได้สรุปงานทั้ง	 ๖	 ฝ่าย	 และ	

งานพัฒนาพุทธมณฑล	ตลอดถึงแนวทางในการท�างานของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

งานทีค่ณะสงฆ์จงัหวดันครปฐมท�าอยูถ่อืว่าท�ามาถกูทางแล้ว	ขอให้ท�าต่อไปและพฒันาให้ดี

ยิง่ๆ	ขึน้	เช่น	การรายงาน	ผลการด�าเนนิงานในแต่ละฝ่าย	นอกจากมเีอกสารแจกทีป่ระชมุแล้ว	

ขอให้มีภาพวีดีทัศน์แสดงด้วย	เพราะจะท�าให้เห็นภาพการท�างานชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 งานปกครอง	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจะต้องเจอกับค�าถามกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในม๊อบ	 เพราะพระเณรเหล่านี้ศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 เราคงปฏิเสธการ

รบัผดิชอบไม่ได้	เพราะยงัไงส่วนกลางกต้็องมหีนงัสอืถงึเจ้าคณะผูป้กครองในพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุ

แน่นอนท�าอย่างไรจะหาวิธีคุยหรืออธิบายให้พระเณรเหล่านี้เข้าใจ	

	 	 ต่อไปคณะสงฆ์หนกลางจะมาใช้พื้นที่ในพุทธมณฑลในการบริหารงาน	 ไม่ว่า	

จะเป็นการจดัประชมุหรอืกจิกรรมอืน่ๆ	ฝากท่านเจ้าคณะอ�าเภอพทุธมณฑลตดิตามข่าวสาร	

และเข้าไปประสานงาน

	 	 งานการศึกษา	 ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอที่ได้ช่วยให	้

งานอบรมและสอบนักธรรมชั้นโทและเอกที่ผ่านมาส�าเร็จลุล่วงไปด้วย	 ส่วนเร่ืองการจัดตั้ง

ส�านักศาสนศึกษาต้องมาคุยกับอีกทีว่าจะด�าเนินการอย่างไร	 จะตั้งเป็นต�าบลหรืออ�าเภอ	

ต้องรอประชุมหารือในวันที	่๑๓	พฤศจิกายน	อีกครั้ง

	 	 งานการเผยแผ่	มงีานทีต้่องมากมาย	งานอบรมไวยาวจักรกด็	ีอบรมศาสนพธิกีร

กด็	ีหรอือบรมพนกังานขบักด็	ีทางวทิยาลงัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวารดไีด้เขยีนแผนไว้หมดแล้ว	

อยู่ที่ก�าหนดวัน	เวลา	ที่เหมาะสม	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

174

174



	 	 วันที่	 ๒๗-๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 จะมีการอบรมหลักสูตรพระสงฆ์ผู้น�า	

ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	๕	รุ่นที่	๓	ที่วัดไร่ขิง	ต่อไปผู้ผ่านการอบรมจะเป็นหลัก

ในการขับเคลื่อนโครงการในแต่ละจังหวัด

	 	 จากการที่ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ทั่วประเทศ	

ภาคอีสานด�าเนินการได้ชัดเจนดีมาก	 เช่น	 มีการติดตั้งป้ายหมู่บ้านรักษาศีล	๕	 ต้นแบบ

ประจ�าหมู่บ้านให้เป็นที่รับรู้กันว่าปีนี้หมู่บ้านไหน	ต�าบลไหน	อ�าเภอไหนได้รับการคัดเลือก

เป็นหมูบ้่านรกัษาศลี	๕	ในส่วนจงัหวดันครปฐมมีหมู่บ้าน	รกัษาศีล	๕	ต้นแบบหลายหมู่บ้าน	

แต่ยังไม่เห็นมีการขึ้นป้ายที่หมู่บ้านหรือที่ข้างถนนให้เห็น	ฝากผู้เกี่ยวข้องพิจารณาด้วย

	 	 งานสาธารณูปการ	 คณะกรรมการฝ่ายน้ี	 ซึ่งมีพระครูพิศาลสาธุวัฒน	์

เป็นประธานท�างานได้โดดเด่น	 เป็นท่ีประจักษ์ดีมาก	 พรุ่งนี้อยากจะให้ประธานงานนี้	

เข้าประชมุกบัคณะอนกุรรมการโครงการ	วดั	ประชา	รฐั	ทีว่ดัเขยีนเขตด้วย	เพือ่น�านโยบาย

มาแนะน�าวัดในจังหวัดนครปฐม

	 	 งานศกึษาสงเคราะห์	งานนีค้วรมผีูช่้วยมาช่วยงานประธาน	เพือ่ให้งานชดัเจน

ยิ่งขึ้น

	 	 งานสาธารณสงเคราะห์	 งานนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท�ากันทุกอ�าเภออยู่

แล้ว	ติดตามผลงานมาท�ารายงานให้เป็นระบบเท่านั้น

	 	 งานพัฒนาพุทธมณฑล	 ต่อไปกิจกรรมของคณะสงฆ์ในพุทธมณฑลจะมีมาก

ขึ้น	 ฝากประธาน	และคณะกรรมการงานพัฒนาพุทธมณฑลของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ทุกรูป	เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุน

	  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๑ เรื่องอื่นๆ

  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	การเจรญิพระพทุธมนต์เนือ่งในวันพ่อแห่งชาติ	เพือ่ความเป็นสริมิงคลแห่งแผ่นดนิ	

ตามมตมิหาเถรสมาคมให้จดัทกุวนัเสาร์	เวลา	๑๐.๐๐	น.	จนถงึวนัเสาร์ที	่๕	ธนัวาคม	๒๕๖๓	
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จ�านวนพระสงฆ์วันละ	๑๐	รูป	ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจะด�าเนินการอย่างไร	

เพราะมีบางจังหวัดไม่สะดวกในช่วงเช้า	ขอจัดในช่วงเย็นแทน

	 	 มตทิีป่ระชมุ	ก�าหนดสวดพระพทุธมนต์ทัง้จงัหวดัทีว่หิารหลวง	องค์พระปฐมเจดย์ี	

เวลา	 ๑๗.๐๐	น.	 และในปี	 ๒๕๖๔	 จะก�าหนดสวดพระพุทธมนต์ทุกวันที่	 ๒๘	 ของเดือน	

รวมกันทั้งจังหวัด	บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์	องค์พระปฐมเจดีย์

	 	 พระมงคลธีรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่	 วัดญาณเวศกวัน	 กรณีเกี่ยวกับ	

พระภิกษุหรือสามเณรที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้น	 ท่านเหล่านั้นได้ศึกษาทางนี้มาพอสมควร	

การที่ท่านออกมาก็เพื่อให้เป็นข่าว	 ถ้าคณะสงฆ์ด�าเนินการรุนแรงคิดว่าจะมีกระแสออกมา

ต่อต้านคณะสงฆ์	ตรงนี้ต้องตระหนักให้มาก	ไม่เช่นนั้นจะมีผลกระทบมาภายหลัง	เพราะมี	

บางฝ่ายจ้องจะเล่นถ้าเราท�ารุนแรงต้องท�าให้นุ่มนวลเป็นเหตุเป็นผล	 และอธิบายให้เขา

ได้รู้ได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของคณะสงฆ์ด้วย	 ถ้าคณะสงฆ์มองว่าวัดญาณเวศกวัน	

มีความพร้อมที่จะเข้าไปเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรเหล่านี้	 ก็ยินดีจะช่วย

เข้าไปท�าความเข้าใจพดูคยุตกัเตอืนได้	เพราะเป็นคณะกรรมการนโยบายวทิยาลยัศาสนศกึษา	

แห่งนี้ด้วย

	 	 ที่ผ่านมาพระภกิษุทีเ่รยีนทีว่ิทยาลยัศาสนศกึษาแห่งนี้	จะมาเขา้ร่วมลงอุโบสถ

ท�าสังฆกรรม	 และฟังโอวาทที่วัดญาณเวศกวัน	 แต่ปัจจุบันจะมีสามเณรมากและไม่มา	

ที่วัดญาณเวศกวัน	ต่อไปควรจะต้องมีระเบียบเกี่ยวกับการดูแลและการสังกัดวัดด้วย

	 	 พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	

สามเณรที่มา	ศึกษาที่วิทยาลัยศาสนศึกษานั้น	เป็นสามเณรทุนเฉลิมราชที่มีผลการเรียนใน

ระดับมัธยม	๒.๕	ขึ้นไป	ถึงจะ	มีสิทธิ์ที่จะมาเข้าเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้ได้

	  เลขานุการฯ ขออนุญาตท่ีประชุมก�าหนดวันประชุมในเดือนธันวาคม	 ซึ่งเป็น	

การประชุมตามมติมหาเถรสมาคมด้วย	 และพระสังฆาธิการที่ ได ้รับแต่งตั้งเป ็น	

เจ้าคณะต�าบลใหม่หรือพระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติขอเสนอเข้าฝึกซ้อมเป็นพระอุปัชฌาย	์

ประจ�าปี	๒๕๖๔	ต้องส่งประวัติภายในสิ้นเดือนนี้
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	 	 การประชุมในวันนี้ได้ด�าเนินการครบทุกวาระแล้ว	 ผู้ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอีก	

ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานปิดการประชุม

  ที่ประชุมมีมติก�าหนดประชุมในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่วัดไร่ขิง

  ประธานฯ	 ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาประชุมในวันนี้	 อย่าไปเครียดกับ	

การท�างาน	ขอให้คดิถงึสจัธรรมของพระพทุธเจ้าทีต่รสัถงึเหต	ุ๔	อย่างทีจ่ะท�าให้เกดิเรือ่ง	คอื

	 	 ๑.	 มีลาภมาก

	 	 ๒.	 มีคนมาก

	 	 ๓.	 มีคนหลากหลาย

	 	 ๔.	 มีความรู้มาก

	 	 ถ้ามีเหตุ	 ๔	 อย่างนี้จะมีปัญหาตามมาแน่นอน	 ตอนที่พระสารีบุตรทูลขอให้

พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบท	 พระองค์ทรงห้ามเพราะเหตุ	 ๔	 อย่างยังไม่เกิดขึ้น	 ปัจจุบัน	

มีครบแล้ว	โดยเฉพาะข้อสุดท้าย	

	 	 ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันแก้ไขไปด้วยสติปัญญา	 อย่าไปตกบ่อที่เขาขุดล่อ	

ให้เราเดินไปหา	ขอให้ท�าตามกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้

	 	 การประชมุในวนัทีไ่ด้ประชมุทกุระเบียบวาระทีไ่ด้ก�าหนดไว้แล้ว	ขอปิดประชมุ

  ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๖ น.

	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม
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รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. พระเทพมหาเจติยาจารย ์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๒.	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๓.	 พระครูอดุลพัฒนาภรณ์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๕.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	

	 ๖.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๗.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๘.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๙.	 พระศรีธีรวงค์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๑๐.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๑๑.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	ดร.	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

	 ๑๒.	 พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๑๓.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๑๔.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	

	 ๑๕.	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๑๖.	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๑๗.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน

รายงานการประชุม
พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน เจังหวัดนครปฐม
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	 ๑๘.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๑๙.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

	 ๒๐.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๒๑.	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๒๒.	 พระครูสิริชัยรังสี	 เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๒๓.	 พระครูจันทเขมคุณ	 เจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๒๔.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๒๕.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๒๖.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๒๗.	 พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	 เจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๒๘.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง

	 ๒๙.	 พระมงคลธีรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๓๐.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 เจ้าคณะต�าบลหอมเกร็ด

	 ๓๑.	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า	

	 ๓๒.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง

	 ๓๓.	 พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๓๔.	 พระครูปิยธรรมพิมล	 เจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๓๕.	 พระครูโสภณสาโรภาส	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๓๖.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๓๗.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร.	 เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๓๘.	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง

	 ๓๙.	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก

	 ๔๐.	 พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๔๑.	 พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๔๒.	 พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๔๓.	 พระครูปฐมวรญาณ	 เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๔๔.	 พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

179

179



	 ๔๕.	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลรองบางภาษี

	 ๔๖.	 พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

	 ๔๗.	 พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๘.	 พระครูปลัดประวิทย	์วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

	 ๔๙.	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

	 ๕๐.	 พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕๑.	 พระปลัดการุญย	์ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน

	 ๕๒.	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน

	 ๕๓.	 พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๕๔.	 พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม

	 ๕๕.	 พระครูปฐมถิรธรรม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

	 ๕๖.	 พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 เลขานกุารรองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม

	 ๕๗.	 พระพัฒนวัชร	ญาณสิริ	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

	 ๕๘.	 พระใบฎีกาอุดมศักดิ	์ทีปธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน

	 ๕๙.	 พระครูปฐมพิทยาภรณ์	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์

	 ๖๐.	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	ป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๖๑.	 พระใบฎีกาสวรรค	์กิตฺติวณฺโณ	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม

	 ๖๒.	 พระมหาเฉลิมพล	เมตฺตจิตฺโต	ป.ธ.๕	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ

	 ๖๓.	 พระมหาอดิเรก	ฐิตวุฑฺฒิ	ป.ธ.๕	ดร.	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลทัพหลวง

	 ๖๔.	 พระมหาชุมพล	สุทสฺส	ีป.ธ.๖	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านยาง	

	 ๖๕.	 พระสมุห์มงคล	สุทนฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางกระเบา

	 ๖๖.	 พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๖๗.	 พระครูสังฆรักษ์สุรชัย	กิตฺติชโย	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลวัดละมุด

	 ๖๘.	 พระพวงสุข	สุเมโธ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศรีมหาโพธิ์

	 ๖๙.	 พระปลัดอิศรา	อิสฺสรธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง

	 ๗๐.	 พระครูสังฆรักษ์สมบัต	ิคงฺควณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลท่าพระยา

	 ๗๑.	 พระใบฎีกาสุชิน	กิตฺติทินฺโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยพลู

	 ๗๒.	 พระครูสมุห์ธวัชชัย	เขมจาโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลหอมเกร็ด
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	 ๗๓.	 พระอดิศักดิ	์อติชาคโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลยายชา

	 ๗๔.	 พระใบฎีกาจตุพร	จิตฺตกาโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางช้าง

	 ๗๕.	 พระใบฎีกาอรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

	 ๗๖.	 พระมหาพงศ์พิสุทธิ	์ฐิตญาโณ	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่

	 ๗๗.	 พระสมุห์บุญมา	ปภสฺสโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางปลา

	 ๗๘.	 พระสุขุม	ปญฺญาปสุโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางระก�า

	 ๗๙.	 พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.๓	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๘๐.	 พระวิทยา	ปุญฺญกาโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลดอนข่อย

	 ๘๑.	 พระมานพ	มานิโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง

	 ๘๒.	 พระปลัดธวัชชัย	เทวธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลสามง่าม

	 ๘๓.	 พระวีรชัย	ส�วโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง

	 ๘๔.	 พระวิสูตร	จิตฺตมโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน

	 ๘๕.	 พระครูสังฆรักษ์ยศวีร	์ปมุตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลศาลายา		

รายนามผู้ลาประชุม

	 ๑.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน

	 ๒.	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง

	 ๓.	 พระครูสิริชัยสถิต	 เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน

	 ๔.	 พระครูวิจิตรปทุมานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า

	 ๕.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง

	 ๖.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ

	 ๗.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๘.	 พระใบฎีกาสุชาต	ิอภิชาโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางแขม

	 ๙.	 พระธงชัย	อกฺกวีโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า

	 ๑๐.	 พระอธิการเกรียงศักดิ	์ถาวโร	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางหลวง

	 ๑๑.	 พระใบฎีกาพันธกานต	์สิริภทฺโท	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางภาษี

	 ๑๒.	 พระศักดิ์ชัย	สนฺตจิตฺโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน

	 ๑๓.	 พระมหาสิริพิชญชัย	ปญฺญาวุฑฺโฒ	ป.ธ.๔	เลขานุการเจ้าคณะต�าบลกระตีบ
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เปิดประชมเวลา ๑๓.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  ไม่มี

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

  พระครูสุธีเจติยานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ขออนุญาตไม่อ่าน

รายงานการประชุม	 เมื่อเดือนที่ผ่านมา	 ขอความเมตตาผู้เข้าประชุมทุกรูปได้อ่านรายงาน	

การประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 หากมีข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องผิดพลาด

จากทีไ่ด้ประชุม	ขอความกรณุาผูเ้ข้าประชมุทกุรปูได้แจ้งต่อฝ่ายเลขานกุาร	เพ่ือจะได้แก้ไข

รายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป	

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

  ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องการปกครอง

  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง	 ประธานงาน	

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 งานปกครองท่ีผ่านมามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาส	

วัดธรรมศาลา	อ�าเภอเมอืง	และเจ้าอาวาสวดักลัยาณทีรงธรรม	อ�าเภอสามพราน	และอนุมัติ

ให้เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่าลาออกจากต�าแหน่งหน้าที่	เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออ�านวย

	 	 ในเขตปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอสามพราน	 ได้แบ่งเขตปกครองต�าบลใหม	่

มีต�าบลเพิ่มข้ึน	 ๑	 ต�าบล	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศในแถลงการณ์	

คณะสงฆ์แล้ว	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 ได้เสนอแต่งต้ังเจ้าคณะต�าบลที่มีการเปลี่ยนเขต	

ปกครองใหม่	และต�าบลทีไ่ด้รบัตัง้ใหม่มายังพระเดชพระคณุเจ้าคณะจงัหวดั	และพระเดชพระคุณ	

ได้อนุมัติแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
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	 	 งานปกครองถ้าผูเ้ข้าประชมุท่านใดมเีรือ่งจะเสนอทีป่ระชมุ	ขอนิมนต์ในวาระนี้

	  พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 พื้นที่ใด	

มีปัญหาระหว่างพระกับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารวัดก็ดี	 การเสนอแต่งตั้ง	

เจ้าอาวาสก็ด	ีต้องเข้าไปพูดคุยท�าความเข้าใจกัน	ถ้าต่างคนต่างพูดปัญหาไม่จบ

	 	 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	กรณีวัดที่ยังมีปัญหาอยู่	เสนอให้ชะลอการแต่งตั้งไปก่อน	

  พระเทพศาสนาภิบาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

การแต่งต้ังเจ้าอาวาสวดัต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นอ�าเภอดอนตมูหรอืบางเลน	ให้เจ้าคณะผูป้กครอง

ตั้งแต่ต�าบลอ�าเภอปรึกษาหารือกันก่อน	 และไปคุยกับญาติโยมด้วย	 ที่ส�าคัญเจ้าคณะ	

ผู ้ปกครองต้ังแต่เจ้าคณะต�าบลควรประชุมคณะสงฆ์ในเขตอย่างน้อยเดือนละครั้ง	

เพื่อปรึกษาพัฒนางานคณะสงฆ์ร่วมกัน

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องการศึกษา

  พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธาน

งานการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับ

งานการศึกษาได้ประชุมคณะกรรมการ	 เมื่อวันที่	 ๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	 ส�านักงาน	

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 เพ่ือพิจารณาจัดตั้งส�านักศาสนศึกษา	 ซึ่งที่ประชุมมีมติจัดตั้ง	

ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอ	ดังนี้

	 	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 	 ตั้งที่วัดหนองกระโดน

	 	 อ�าเภอนครชัยศรี	 	 ตั้งที่วัดโคกเขมา

	 	 อ�าเภอสามพราน	 	 ตั้งที่วัดบางช้างเหนือ

	 	 อ�าเภอบางเลน	 	 ตั้งที่วัดบางไผ่นารถ

	 	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 	 ตั้งที่วัดวังน�้าเขียว

	 	 อ�าเภอดอนตูม	 	 ตั้งที่วัดสามง่าม

	 	 อ�าเภอพุทธมณฑล	 	 ตั้งที่วัดมะเกลือ
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  สรุปสถิติผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๓ ดังนี้

	 	 ธรรมศึกษาชั้นตรี	 ส่งสอบ		 ๑๗,๒๔๔		คน

	 	 ธรรมศึกษาชั้นโท	 ส่งสอบ		 ๑๒,๙๐๗			คน

	 	 ธรรมศึกษาชั้นเอก	 ส่งสอบ		 ๖,๔๗๗		คน

	 	 รวมทั้งสิ้น	 ส่งสอบ	 	๓๖,๖๒๘			คน

	 	 ยอดยังไม่นิ่ง	ยังสามารถสมัครสอบได้อยู่

  ส�าหรับผู้สมัครเข้าสอบบาลี ประจ�าปี ๒๕๖๔ มีดังนี้

	 	 โรงเรียนสหศึกษาบาลี	 ส่งสอบ		 ๒๐๙			รูป

	 	 วัดมหาสวัสดิ์ฯ	 ส่งสอบ	 ๕๕		รูป

	 	 คณะสงฆ์ธรรมยุต	 ส่งสอบ		 ๒			รูป

	 	 บาลีศึกษา	 ส่งสอบ	 ๑๗		คน

	 	 รวมทั้งสิ้น	 ส่งสอบ	 ๒๘๓		รูป/คน

	 	 พระเทพศาสนาภบิาล	รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	

ขอให้ทุกส�านักที่ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาจัดการติวนักเรียนก่อนอย่างน้อย	๕	วัน	

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องการเผยแผ่

  พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 วัดบางไผ่นาถ	 ประธานงาน	

การเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

	 	 วนัเสาร์ที	่๗	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์จังหวดันครปฐม	น�าโดย	พระพรหมเวที	

รก.เจ้าคณะภาค	๑๕	เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดย์ี	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	นายรฐัศาสตร์	ชดิช	ู

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	 ประธานฝ่ายฆราวาส	 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความ

เป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	

ณ	วิหารหลวง	องค์พระปฐมเจดีย์
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	 	 วันพฤหัสบดีที	่๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์ธรรมยุต	น�าโดย	เจ้าประคุณ

สมเด็จพระวันรัต	 เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต	 วัดบวรนิเวศน์วิหาร	 กรรมการมหาเถรสมาคม	

เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวียนเทียนองค์พระปฐมเจดีย์	ถวายเป็นพุทธบูชา

	 	 วันเสาร์ท่ี	 ๑๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 น�าโดย	

พระเทพมหาเจตยิาจารย์	เจ้าคณะจังหวดันครปฐม	วดัพระปฐมเจดย์ี	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	

นายอภินันท์	เผือกผ่อง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความ

เป็นสริมิงคลแก่แผ่นดนิและปวงชนชาวไทยทกุหมู่เหล่า	เน่ืองในวนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาติ	

ณ	วิหารหลวง	องค์พระปฐมเจดีย์

	 	 วันศุกร์ที	่๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	พระเทพมหาเจติยาจารย์	เจ้าคณะจังหวัด

นครปฐม	 วัดพระปฐมเจดีย์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมธรรมปฏิบัติของบุคลากร	

เจ้าหน้าที่บริษัทไพบูลย์โปรดักส์	 และบริษัทเคพีฟู๊ด	 จ�ากัด	ณ	 ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์

จังหวัดนครปฐม	พุทธมณฑลสาย	๘

	 	 วันเสาร์ท่ี	 ๒๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 น�าโดย	

พระเทพมหาเจตยิาจารย์	เจ้าคณะจังหวดันครปฐม	วดัพระปฐมเจดย์ี	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	

นายธนิศร์	วงศ์ปิยสถิต	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความ

เป็นสริมิงคลแก่แผ่นดนิและปวงชนชาวไทยทกุหมู่เหล่า	เน่ืองในวนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาติ	

ณ	วิหารหลวง	องค์พระปฐมเจดีย์

	 	 วันอาทิตย์ที่	 ๒๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 นายเล็ก	 หัวหน้ากลุ ่มชาวมอญ	

และเมยีนมาได้น�าคณะมาถอืศลีและตนเป็นพทุธมามกะและน�าผ้าป่ามาทอด	ณ	วดับางไผ่นารถ	

โดยม	ีพระครูปญุญาภสินัท์	เจ้าอาวาสวดับางไผ่นารถ	เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	เป็นประธาน

	 	 วนัเสาร์ที	่๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์จังหวดันครปฐม	น�าโดย	พระพรหมเวที	

รก.เจ้าคณะ	ภาค	๑๕	เจ้าอาวาสวดัพระปฐมเจดย์ี	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	นายคมสนั	เจรญิอาจ	

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	 ประธานฝ่ายฆราวาส	 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความ

เป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า	เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	

ณ	วิหารหลวง	องค์พระปฐมเจดีย์
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	 	 คณะสงฆ์วดับางช้างเหนอื	น�าโดยพระพพิฒัน์ศกึษากร	เจ้าอาวาสวดับางช้างเหนือ	

เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 พร้อมสาธุชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันอาทิตย์	

เวลา	๑๗.๐๐	น.

	 	 คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม	 น�าโดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์	 คณะสงฆ์วัดโคกเขมา	

น�าโดยพระครูโกวิทสุตการ	 และคณะสงฆ์วัดสี่แยกเจริญพร	 น�าโดยพระครูปฐมสาธุวัฒน์	

จัดพิธีบรรพชาอุปสม	บทเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๓

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๗ เรื่องงานสาธารณูปการ

  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก	

ประธานงานสาธารณปูการคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	ตามแผนปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	

วันที	่๒๖	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจงัหวดันครปฐม	ได้ลงตรวจ	

วัดสุวรรณรัตนาราม	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 จังหวัดนครปฐม	 ส�าหรับวัดสุวรรณรัตนาราม	

ก่อสร้างเมื่อป	ีพ.ศ.๒๕๑๕	มีเนื้อที่	๒๖	ไร	่๗๑	ตารางวา	มีพระภิกษุ	๑๐	รูป	สามเณร	๑	รูป

	 	 คณะกรรมการได้แนะน�าการพัฒนางานสาธารณูปการตามแนวทางกิจกรรม	

ดังนี้

  ๕ ส. เครื่องมือ

	 	 ๑.	 สะสาง	คือ	จดัการบริเวณวดั	ภายในบรเิวณวดั	มสีิง่ต่างๆ	ทีจ่�าเป็นเหมาะสม	

ส่งเสริมสภาพความเป็นรมณีสถาน

	 	 ๒.	 สะดวก	คือ	การปรบัปรุง	พฒันา	ดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและภมูทิศัน์ภายในวดั

	 	 ๓.	 สะอาด	คือ	ความสะอาด	มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่างๆ

	 	 ๔.	 สร้างมาตฐาน	คือ	จัดการวัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง	และอาคารเสนาสนะต่างๆ	

เพียงพอและเหมาะสมเป็นประโยชน์	สภาพสอาด	มั่นคงแข็งแรง

	 	 ๕.	 สร้างวินัย	 คือ	 การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด	 เพื่อให้

สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ
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  ๗ แนวทางการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	 จัดตั้งคณะกรรมการ	 	 	 ๒.	ประกาศนโยบาย

	 	 ๓.	 อบรมให้ความรู้	 	 	 ๔.	ส�ารวจพื้นที่

	 	 ๕.	จัดท�าแผนปรับปรุง	 	 	 ๖.	ลงมือปฏิบัติ

	 	 ๗.	 ตรวจประเมินพื้นที่

  ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่

	 	 ๑.	 ป้ายชื่อวัด	บริเวณหน้าวัดและแผนผังวัดโดยสังเขป

	 	 ๒.	 การจัดการจราจร	ป้ายจอดรถ	และที่จอดรถ

	 	 ๓.	 การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์และการควบคุมการเบิก-จ่าย	สิ่งของ

	 	 ๔.	 ห้องน�า้

	 	 ๕.	 การจัดการขยะ

	 	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทั่วไป	

	 	 ๗.	 ระบบไฟฟ้า	และการป้องกันอัคคีภัย

	 	 ๘.	 โรงครัว

	 	 ๙.	 อาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัด

	 	 ส�าหรับการพัฒนาวัดสุวรรณรัตนารามในพื้นที่ต่างๆ	ม	ีดังนี้

  ในพื้นที่ ๑

	 	 ป้ายชื่อวัด	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายประวัติวัด	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	ประจ�าปี		 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัดสวดมนต์	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายรักษาศีล	๕	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	 	 ได้ติดตั้งแล้ว

	 	 ป้ายแผนยังวัด	 	 	 ได้ติดตั้งแล้ว
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  ในพื้นที่ ๒

	 	 ป้ายลูกศรชี้ทางเข้า/ออกและอาคารต่างๆ	 	 ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	 สถานที่จอดรถ/และเส้นจราจารที่ชัดเจน	 	 ยังไม่ได้ติดตั้

  ในพื้นที่ ๓

	 	 ห้องคลังวัสดุสงฆ์/และระเบียบการเบิกจ่าย	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๔

	 	 ห้องน�า้/ห้องสุขาแยกชาย/หญิง	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๕

	 	 การจัดการขยะ	 	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๖

	 	 การจัดสภาพแวดล้อมทั่วไปภายในวัด	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๗

	 	 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๘

	 	 โรงครัว	 	 	 ได้จัดท�าแล้ว

  ในพื้นที่ ๙

	 	 ป้ายอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัด	 	 ได้จัดท�าแล้ว

	 	 และได้ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการกับคณะสงฆ	์

และคณะกรรมการวดัสวุรรณรตันาราม	ซึง่มผีูน้�าชมุชนในต�าบลทุง่ขวาง	เพือ่แนะน�า	๙	แนวทาง	

ปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู	่วัดสร้างสุข	

	 	 ในเดือนธันวาคมนี	้ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจะลงพื้นที่วัดดอนพุทรา	

อ�าเภอดอนตูม	ในวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๓	ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	 	 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	ขออนุญาตเสริมการลงพื้นที่ประเมินโครงการวัด	ประชา	รัฐ	ของคณะกรรมการ

หนกลาง	เพื่อสรุปเป็นข้อมูลให้กับวัดอื่นๆ	ที่จะได้รับการตรวจประเมินต่อไป	
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	 	 การประเมนิของคณะกรรมการหนกลาง	ซ่ึงมพีระเทพคณุาภรณ์	วดัเทวราชกุญชร	

เป็นประธานนั้น	จะประเมินโครงการนี	้๒	หมวดด้วยกัน	

	 	 หมวดที่ ๑	ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการ

	 	 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ	 ฝ่ายสาธารณูปการประจ�าจังหวัดฯ	 ได้ลงพื้นที	่

อธิบายถวายความรู้แนวทางการปฏิบัติงานโครงการนี้อยู่แล้ว	 แต่วันนี้จะท�าให้เห็นว่าสิ่งที่	

ส่วนกลางท�ามาแล้วมาลงที่พื้นที่	 วัดที่เข้าโครงการต้องท�าเอกสารเพื่อสนองตอบในตัวชี้วัด	

ของโครงการเพราะคณะกรรมการจะมาดูตามตัวชีวัด	 เช่น	 มีการตั้งกรรมการ	 ประกาศ

นโยบาย	อบรมให้ความรู้จัดท�าแผนผังเป็นต้น	ทั้งหมดจะต้องมีเอกสาร	และสามารถตอบ

ข้อซักถามของคณะกรรมการได้ด้วย	ซึ่งมีคะแนนให้เป็นข้อๆ	

	 	 หมวดที่ ๒	ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่โครงการ	๙	ประการ

	 	 หัวข้อนี้เหมือนกันที่คณะกรรมการประจ�าจังหวัดลงพื้นที่ตรวจประเมิน

	 	 ต่อไปสิ่งที่จะฝากคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการประจ�าจังหวัด	 ซึ่งพระครู

พศิาลสาธวุฒัน์	เป็นประธาน	ก่อนทีจ่ะลงตรวจประเมินวดัใดจะส่งการบ้านให้วดันัน้ๆ	ไปท�า	

ตามตัวชี้วัดก่อนทั้งหมวด	๑	 และ	๒	 แล้วคณะกรรมการก็จะไปตรวจประเมินตามตัวชี้วัด	

ซึ่งจะเหมือนกันที่คณะกรรมการส่วนกลางมาตรวจประเมิน

	 	 เลขานุการฯ	 การเตรียมพ้ืนที่	 เพื่อรับการตรวจประเมินโครงการวัด	 ประชา	

รัฐ	 สร้างสุข	 จากคณะกรรมการประจ�าหนกลางของวัดโพรงมะเดื่อ	 และวัดหอมเกร็ดนั้น	

ส�านกังานเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	ได้มอบเงนิอดุหนนุส�าหรบัเตรยีมเอกสารและอืน่ๆ	วดัละ	

๑๐,๐๐๐	บาท	แต่วัดหอมเกร็ดขอถวายคืน	ก็ขอเรียนถวายให้ที่ประชุมทราบ

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๘ เรื่องการศึกษาสงเคราะห์

	 	 พระครอูมรบญุญารกัษ์	เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	วัดบ่อน�า้จดื	ประธานงาน

ศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	ส�าหรับ
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งานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์	จังหวัดนครปฐม	ประจ�าเดือนพฤศจิกายนมี	ดังนี้

	 	 พระครปูราการรกัษาภบิาล	ปรกึษาเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	วดัใหม่ป่ินเกลียว	

มอบทุนการศึกษา	๘๐	ทุน	เป็นเงิน	๖๕,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูพิศาลสาธวุฒัน์	เจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม	วัดพะเนยีงแตก	มอบทนุ	

การศึกษา	๒๐	ทุน	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครสูริปิญุญาภวิฒัน์	เจ้าคณะอ�าเภอนครชยัศร	ีวดัส�าโรง	มอบทุนการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา	๒	ทุน	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐	บาท	

	 	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ	 มอบทุน	

การศึกษา	๑๖๙	ทุน	เป็นเงิน	๕๕,๔๐๐	บาท

	 	 พระครูพินิตสุตาคม	 เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง	 วัดลาดหญ้าไทร	 มอบทุน	

การศึกษา	๒๔	ทุน	เป็นเงิน	๑๒,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์	 เจ้าคณะต�าบลศาลายา	 วัดหทัยนเรศวร์	 มอบทุน

การศึกษา	๔๖	ทุน	เป็นเงิน	๓๗,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูโสภณธรรมมงคล	 วัดมงคลประชาราม	 มอบทุนการศึกษา	 ๖๐	 ทุน	

เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท

	 	 พระครูนิมิตกัลยาณวัตร	 วัดเทพนิมิต	 มอบทุนการศึกษา	 ๒๐	 ทุน	 เป็นเงิน	

๓๙,๐๐๐	บาท	

	 	 พระครูวิศิษฎ์ธรรมสาร	วัดสาลวัน	มอบทุนการศึกษา	๒๕	ทุน	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท

	 	 พระปลัดศิลา	ธมมฺธีโร	วัดสุวรรณาราม	มอบทนุการศกึษา	๒๐	เป็นเงนิ	๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 วันที่	 ๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	

โดยพระครูศรีสุตากร	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	จ�านวน	๑๓๐	ชุด	ให้กับโรงเรียนวัดกลาง	

(พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)	
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	 	 วันที	่๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วัดสามง่าม	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	

แก่โรงเรียนราชาหนองล	ูอ.สังขระ	จ.กาญจนบุรี

	 	 วันที	่๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วัดสามง่าม	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	

แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ต�าบลบ้านหลวง	อ�าเภอดอนตูม

  สรุปรวมแจกทุนทั้งสิ้น ๔๖๖ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๙๐๐ บาท 

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๙ เรื่องสาธารณสงเคราะห์

  พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 รก.วัดสามง่าม	 ประธานงาน	

สาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

ส�าหรับงานสาธารณสงเคราะห์ในเดือนที่ผ่านมาม	ีดังนี้

	 	 วันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	

โดยพระครูศรีสุตากร	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	 และเงินจ�านวน	 ๕,๐๐๐	 บาท	

แก่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านแสงตะวัน

	 	 วันที	่๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	พระมหาอุทัย	ฐิตธมฺโม	 เจ้าอาวาสวัดดอนตูม	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	 ออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง	 บ้านเลขที่	 ๒๔	 หมู่	 ๙	 ต.สามง่าม	

อ.ดอนตูม	

	 	 วันที่	 ๑๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	

รก.วัดสามง่าม	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินอนุเคราะห์แก่ครอบครัวมนารักษ์	หมู	่๒	

ต.สามง่าม

	 	 วันที่	 ๑๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 พระครูวิชัยธรรมานุกูล	 วัดสระสี่เหลี่ยม	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๒	ราย	

	 	 วันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 พระสมนึก	 วสโภ	 วัดสามง่าม	 มอบเครื่อง	

อุปโภคบริโภค	ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	๑	ราย
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	 	 วนัที	่๒๐	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	พระครยูตธิรรมานยุตุ	เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา	

วัดสว่างอารมณ์	 มอบเครื่องบริโภคแก่โรงพยาบาลสามพราน	 โรงพยาบาลพุทธมณฑล	

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ	์และโรงเรียนโสตศึกษา

	 	 วันที	่๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	คณะสงฆ์วัดสามง่าม	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

และเงินอนุเคราะห์แก่ครอบครัวนางสมจิตร	 กุราช	 บ้านเลขที่	 ๗๔	 หมู่	 ๘	 ต�าบลล�าเหย	

อ�าเภอดอนตูม	

	 	 วันที่	 ๒๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	

รก.วัดสามง่าม	มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวนายชุบ	พบสระบัว

	 	 วันที่	 ๒๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	

โดยพระครูศรีสุตากร	 มอบเงินสมทบทุนโครงการช่วยเหลือปันน�้าใจ	 สานความหวัง	

ให้สมหวัง	จ�านวน	๔๕,๕๐๐	บาท	แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ	ประจ�าจังหวัดแม่ฮองสอน

	 	 วันที่	 ๒๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	

โดย	พระครูศรสีตุากร	มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค	ให้แก่ผูป้ระสบอคัคภียั	ณ	บ้านเลขที	่๑๙/๑	

หมู่	๑๔	ต�าบลบางระก�า	อ�าเภอบางเลน	

	 	 วันท่ี	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง	

วัดหนองกระโดน	ร่วมกับ	รพ.สต.	บ้านยาง	มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค	ออกเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง	

และผู้ทพพลภาพในต�าบลบ้านยาง	ประจ�าเดือนพฤศจิกายน

	 	 วันท่ี	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	 น�าโดยพระคร	ู

สิริปุญญาภิวัฒน	์เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศร	ีวัดส�าโรง	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	ออกเยี่ยม

ผู้ป่วยติดเตียง

	 	 วันที่	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 เจ้าคณะต�าบล	

พระปฐมเจดย์ี	วดัพระปฐมเจดย์ี	มอบเครือ่งอุปโภคบรโิภค	และเงนิออกเยีย่มผู้ป่วยตดิเตยีง

ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	จ�านวน	๖	ราย

	 	 วันที	่๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	พระครูสมุห์ประเสริฐ	จารุธมฺโม	วัดหนองกระพี้	

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	ต�าบลบ้านหลวง	จ�านวน	๔	ราย
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	 	 วันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 น�าโดย	

พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ

ประชาชน	 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากไวรัสโควิด	 ๑๙	ณ	 วัดวังตะกู	 ต�าบลวังตะก	ู

จ�านวน	๖๐๐	ชุด

	 	 วันท่ี	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 โครงการปั ่นน�าใจให้น้อง	 โดยพระครู	

ปลัดวิทยา	ฐานธมฺโม	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว	ร่วมกับอบต.นครชัยศรี	ช่วยเหลือ	

ผู้ประสบอัคคีภัย	บ้านเลขที่	๘๔/๒	ต�าบลนครชัยศรี	อ�าเภอนครชัยศรี

  ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนาพุทธมณฑล

  ไม่มี

วาระที่ ๑๑ เรื่องอื่นๆ

  พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดไร่ขิง	 พระอาราม

หลวง	 ตามมติท่ีประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมที่จัดประชุมทุกเดือน	 โดยภาพรวมถือว่า

ดีมาก	 หลายจังหวัดอยากเอาแบบ	 แต่ไม่สามารถท�าได้	 ถึงจะมีสถานที่พร้อมก็ท�าไม่ได้	

เพราะคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมปกครองแบบอาจารย์กับศิษย์	 ไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้อง	

มีอะไรก็มาคุยกัน	 ถ้าไม่คุยกันแก้ปัญหาไม่ได้	 ขอให้ประธานแต่ละฝ่ายรักษาเวลาตามที่

ก�าหนดไว้	

	 	 ขอให้แต่ละฝ่ายท�าไลน์กลุ ่มไว้	 เพื่อส่งงานตามที่พระศรีธีรวงศ์	 ประธาน	

งานสาธารณสงเคราะห์ได้แจ้งเลขานกุารในแต่ละฝ่ายจะต้องเป็นตวัจกัรในการประสานงาน	

เพื่อขอข้อมูลจากวัดต่างๆ	ทุกอ�าเภอ

	 	 ได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ภาคใต้ท�าได้ยอดเยี่ยมมาก	

เจ้าอาวาสหนุ่ม	 มองปัญหาออกแก้ปัญหาได้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงเป็นกรรมการวัดเข้าใจ

การขับเคล่ือนโครงการหมูบ้่านรักษาศีล	๕	ได้ดมีาก	มกีารตัง้กรรมการศลี	๕	แต่ละข้อๆ	ด้วย	

พร้อมทั้งติดป้ายรูปคณะกรรมการให้รู้โดย	ทั่วกัน
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	 	 วันนี้มีการตรวจเยี่ยมโครงการรักษาศีล	 ๕	 ภาคเหนือ	 แต่ลาเพื่อมาประชุม

กับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมในวันนี้	 ต้องมาพูดคุยกับคณะสงฆ์	 ส่วนงานตรวจเย่ียมก็ให้	

คณะกรรมการช่วยกันตรวจไปก่อน

	 	 งานอบรมพระสงฆ์เครือข่ายแกนน�าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 รุ่นที่	 ๓	

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ต่อไปพระสงฆ์เหล่าน้ีจะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานศีล	 ๕	 ในปี	 ๒๕๖๔	

งาน	อ.ป.ต.	งานศีล	๕	และงานวัด	ประชา	รัฐ	จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน	

	 	 ขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ระดับ	

ประเทศ	 ตามประกาศแต่งตั้งท่ีถวายแล้วงานนี้ไม่ใช่งานของวัดไร่ขิง	 แต่เป็นงานของ	

คณะสงฆ์ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมา	 แต่คณะท�างานเห็นว่าอยู่ในช่วงรอยต่อควร	

คืนเงินรัฐบาล	 และช่วยกันออกดีกว่าโดยขออนุเคราะห์วัดต่างๆ	ที่พอมีก�าลังช่วยเหลือได	้

และขออาหารเลีย้งประชาชนทีม่าจากจังหวดัต่างๆ	จากคณะสงฆ์ทุกอ�าเภอในจงัหวดันครปฐม	

งานตั้งแต่วันที่	 ๒๕	 -	๒๖	 -	๒๗	 ธันวาคม	๒๕๖๓	วันละ	๒	อ�าเภอ	 จะเอาแม่ครัวมาท�า	

หรือจะเอาอาหารมาก็แล้วแต่สะดวก

	 	 วันท่ี	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 มีการประชุมอบรมไวยาวัจกรและศาสนพิธิกร	

ของวัดขอให้ทุกวัดส่งมาทั้งไวยาวัจกรและศาสนพิธีกร	เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

	 	 ส่วนงานคณะสงฆ์ทั่วไป	 ตอนน้ีปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองไปก่อน	

ระเบียบปฏิบัติ	 ควรปฏิบัติตามหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่	 เช่น	 การห่มจีวรถ้ามางานส่วนรวม	

ควรใช ้สีที่ เหมือนกันงานอ่ืนๆ	 รอความชัดเจนในการแต ่งตั้ งเจ ้าคณะภาคก ่อน	

ฝากเจ้าคณะต�าบลไปทบทวนอ�านาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาส	ด้วยว่ามีอะไรบ้าง	

	  นายบุญเชิด กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

นครปฐม	เรื่องอบรมไวยาวัจกรและศาสนพิธิกรในวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๖๓	นั้น	ส�าหรับ

หลักสูตรศาสนพิธีกรวิทยาลัยสงฆ์	พุทธปัญญาศรีทวารวดีเป็นผู้จัดท�า	ส่วนคู่มือไวยาวัจกร

ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	 ร่วมกับส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิ

รับผิดชอบจัดท�า	และทางส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	จะด�าเนินการจัดเก็บ	

ฐานข้อมูลไวยาวัจกรและศาสนพิธีกรวัดต่างๆ	 ไว้	 เม่ือเสร็จสิ้นการอบรมแล้วจะมีการ	
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มอบเกยีรตบิตัรให้ด้วย	และทางวทิยาลยัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวารวดจีะท�าบัตรประจ�าตวัให้	

ถ้าเสร็จทันก็จะมอบให้เลย	แต่ถ้าไม่ทันจะส่งให้ทีหลัง	และขออนุมัติงบจากกองทุนส่งเสริม

กิจการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ประเมินคราวๆ	ประมาณสองแสนกว่าบาท

	 	 พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	วัดบางช้างเหนือ	เสนอให้ใช้

แม่ครัวของทางวัดไร่ขิง	และให้อ�าเภอต่างๆ	น�าเงินมาสมทบตามก�าลังทรัพย์ไม่ต้องก�าหนด

	 	 เลขานุการฯ ขออนุญาตแจ้งกองงานเลขานุการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงาน

มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล	๕	ดังนี้

	 	 สถาบันฯ	กองงานเลขานุการคณะสงฆ์อ�าเภอสามพราน

	 	 อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระกียรต	ิ๗๒	พรรษา	 กองงานเลขานุการ

	 	 	 	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม

	 	 	 	 	 และอ�าเภอดอนตูม

	 	 อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต	ิ๘๔	พรรษา	 กองงานเลขานุการ

	 	 	 	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	

	 	 	 	 	 และบางเลน

	 	 อาคารราชวิริยาลังการ	 	 กองงานเลขานุการ

	 	 	 	 	 คณะสงฆ์อ�าเภอก�าแพงแสน	

	 	 	 	 	 และพุทธมณฑล

	 	 การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ	์

จังหวดันครปฐม	ตามระเบยีบมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง	๒	ปี	ซึง่จะหมดวาระสิน้ปี	๒๕๖๓	น้ี	

ขอให้ฝ่ายต่างๆ	พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่	เพื่อเสนอแต่งตั้งต่อไป

  พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 วัดบางไทรป่า	 ประธานงาน	

การเผยแผ่คณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	เพือ่ให้การปฏบัิตงิานของฝ่ายต่างๆ	ด�าเนนิการไปด้วย	

ขอสลับต�าแหน่งกับท่านเจ้าคุณพระศรีธีรวงศ	์ซึ่งเป็นประธานงานสาธารณสงเคราะห์	

  ที่ประชุมรับทราบ
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  ประธานฯ ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกฝ่าย	ที่ได้ท�าหน้าที่	ไม่ว่า	งานปกครอง	

ศกึษา	เผยแผ่	สาธารณูปการ	ศกึษาสงเคราะห์	และสาธารณสงเคราะห์	ถอืว่าเป็นการท�างาน

ให้กับคณะสงฆ์	งานที่ส�าคัญ	ที่สุดคืองานในต�าแหน่งเจ้าอาวาส	ถ้าเจ้าอาวาสท�างานไปด้วย

ความเรยีบร้อย	งานของคณะสงฆ์ส่วนร่วมกเ็ป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกนั

ท�างาน	แต่อย่าไปเครียดกับการท�างาน	ขอปิดการประชุม

  ปิดประชุม เวลา ๑๖.๒๙ น.

	

	(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ตรวจรับรองบันทึกรายงานการประชุม(พระครูสุธีเจติยานุกูล)

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

บันทึกรายงานการประชุม
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พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ที่ด�ารงสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ

พระครูสัญญาบัตร พระครูฐานานุกรม พระฐานานุกรม พระมหาเปรียญ
ประจ�าปี ๒๕๖๓

พระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณเวศกวัน สามพราน เจ้าอาวาส	/	ทป.มหาเถรสมาคม ๕	ธ.ค.	๒๕๕๙

พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระพรหมเวที พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๕	ธ.ค.	๒๕๕๗

พระราชาคณะชั้นเทพ
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระเทพมหาเจติยาจารย์ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม รองเจ้าอาวาส	/	จจ.นครปฐม ๕	ธ.ค.	๒๕๕๖

๒ พระเทพศาสนาภิบาล ไร่ขิง	พระอารามหลวง สามพราน เจ้าอาวาส	/	เจ้าคณะภาค	๑๔ ๕	ธ.ค.	๒๕๕๘

พระราชาคณะชั้นราช
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระราชเจติยาภิบาล พระประโทณเจดีย์ เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๕	ธ.ค.	๒๕๔๘

๒ พระราชวิสุทธาจารย์ ไร่ขิง	พระอารามหลวง สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	ทป.จอ.สามพราน ๑๒	ส.ค.	๒๕๕๙

พระราชาคณะชั้นสามัญ
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระเมธีธรรมานันท์ ดอนหวาย สามพราน เจ้าอาวาส ๕	ธ.ค.	๒๕๓๕

๒ พระศรีสุธรรมเวที พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๕	ธ.ค.	๒๕๔๔

๓ พระศรีธีรวงศ์ พระประโทณเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผจล.	/	จอ.ดอนตูม	/	รก.สามง่าม ๕	ธ.ค.	๒๕๔๕

๔ พระมงคลวรสิทธิ ลาดปลาเค้า เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	ทป.จอ.เมืองนครปฐม ๕	ธ.ค.	๒๕๔๙

๕ พระพิพัฒน์ศึกษากร บางช้างเหนือ สามพราน เจ้าอาวาส	/	จอ.สามพราน ๕	ธ.ค.	๒๕๔๙

๖ พระรัตนสุธี ไร่ขิง สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๕	ธ.ค.	๒๕๕๒

๗ พระศรีวิสุทธิวงศ์ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ๕	ธ.ค.	๒๕๕๔

๘ พระอุดมธรรมเมธี พระงาม เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๑๒	ส.ค.	๒๕๕๙
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๙ พระมงคลธีรคุณ ญาณเวศกวัน สามพราน รองเจ้าอาวาส	/	จต.บ้านใหม่ ๑๒	ส.ค.	๒๕๕๙

๑๐ พระสุเมธมุนี บึงลาดสวาย บางเลน เจ้าอาวาส ๕	ธ.ค.	๒๕๕๙

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัด
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูปราการลักษาภิบาล ใหม่ปิ่นเกลียว เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	ทป.จจ.นครปฐม ๒๕๕๒

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ�าเภอชั้นพิเศษ
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูถาวรศีลวัตร ลานคา บางเลน เจ้าอาวาส	/	ทป.จอ.บางเลน ๒๕๔๔

๒ พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ ส�าโรง นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	จอ.นครชัยศรี ๒๕๕๔

๓ พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ เดชานุสรณ์ สามพราน เจ้าอาวาส	/	ทป.จจ.นครปฐม ๒๕๕๗

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูอาทรภัทรกิจ โพธิ์งาม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	ทป.จอ.ก�าแพงแสน ๒๕๕๗

พระครูสัญญาบัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูวิบูลสิริธรรม ตุ๊กตา นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	ทป.จอ.นครชัยศรี ๒๕๕๕

พระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูโกวิทสุตการ โคกเขมา นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	รจอ.นครชัยศรี ๒๕๕๗

๒ พระครูปฐมธรรมรักษ์ โพรงมะเดื่อ เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	จต.โพรงมะเดื่อ ๒๕๕๘

๓ พระครูปุญญาภิสันท์ บางไผ่นารถ บางเลน เจ้าอาวาส	/	จอ.บางเลน ๒๕๕๘

๔ พระครูพินิตสุตาคม ลาดหญ้าไทร ก�าแพงแสน เจ้าอวาส	/	จต.ห้วยขวาง ๒๕๖๒

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ�าเภอชั้นโท
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูบวรธรรมานุสิฐ มะเกลือ พุทธมณฑล เจ้าอาวาส	/	จอ.พุทธมณฑล ๒๕๕๗

๒ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ พะเนียงแตก เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	จอ.เมืองนครปฐม ๒๕๕๗

๓ พระครูอมรบุญญารักษ์ บ่อน�้าจืด ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	จอ.ก�าแพงแสน ๒๕๕๙

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ สุขวัฒนาราม บางเลน เจ้าอาวาส	/	ทป.จอ.บางเลน ๒๕๕๗
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พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต�าบลชั้นเอก
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูสิริชยาภรณ์ อ้อมใหญ่ สามพราน เจ้าอาวาส	/	ทป.จต.บ้านใหม่ ๒๕๕๐

๒ พระครูสุจิตตานันท์ วังเย็น เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	จต.บางแขม ๒๕๕๑

๓ พระครูโสภณกิจวิบูล บางภาษี บางเลน เจ้าอาวาส	 ๒๕๕๔

๔ พระครูหริภูมิรักษ์ หนองดินแดง เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	จต.สวนป่าน ๒๕๕๕

๕ พระครูปิยธรรมพิมล บางปลา บางเลน เจ้าอาวาส	/	จต.บางปลา ๒๕๕๕

๖ พระครูจินดากิจจานุรักษ์ จินดาราม สามพราน เจ้าอาวาส	/	จต.บางช้าง ๒๕๕๘

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต�าบลชั้นโท
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูสุมนสุนทรกิจ ทะเลบก ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	จต.ห้วยม่วง ๒๕๔๘

๒ พระครูโกศลนวการ หนองกระทุ่ม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	ทป.จต.ทุ่งลูกนก ๒๕๔๙

๓ พระครูสุธรรมนาถ ปลักไม้ลาย ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	 ๒๕๕๔

๔ พระครูปฐมจินดากร ไร่แต่งทอง ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	จต.ทุ่งลูกนก ๒๕๕๔

๕ พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	ดร. สระพัง ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	จต.ดอนข่อย ๒๕๕๕

๖ พระครูปฐมวราจารย์ ดอนยายหอม เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	จต.ดอนยายหอม ๒๕๕๗

๗ พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ ไรเกาะต้นส�าโรง เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	จต.พระประโทน ๒๕๕๘

๘ พระครูสิริชัยสถิต สัมปตาก นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	จต.สัมปทวน ๒๕๖๒

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต�าบลชั้นตรี
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูวิชัยวรคุณ ทุ่งพิชัย ดอนตูม เจ้าอาวาส	/	ทป.จต.ห้วยด้วน ๒๕๕๒

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูสิริชัยรังสี พุทธธรรมรังษี นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	จต.ห้วยพลู ๒๕๔๖

๒ พระครูจันทเขมคุณ ทุ่งน้อย นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	จต.ศรีมหาโพธิ์ ๒๕๔๗

๓ พระครูขันติยาภิรัติ งิ้วราย นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๔๘

๔ พระครูโสภณสาโรภาส สว่างอารมณ์ บางเลน เจ้าอาวาส	/	จต.บางภาษี ๒๕๕๑

๕ พระครูวิสุทธิ์ธีรคุณ ห้วยม่วง ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๖ พระครูสุธรรมโสภิต อินทราราม เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๗ พระครูวิบูลสีลากร เกษตราราม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๒
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๘ พระครูผาสุกกิจจาภรณ์ ผาสุการาม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๙ พระครูวิกรมพิทยคุณ เทียนดัด สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๑๐ พระครูวิมลสิทธิชัย เลาเต่า ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๑๑ พระครูปฐมปัญญาภรณ์ ทุ่งสีหลง ดอนตูม เจ้าอาวาส	/	จต.สามง่าม ๒๕๕๕

๑๒ พระครูสาราภิวัฒน์ ตาก้อง เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๓ พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๔ พระครูนิมมานสุนทร ตะโกสูง ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๕ พระครูปฐมวรญาณ ดอนพุทรา ดอนตูม เจ้าอาวาส	/	จต.บ้านหลวง ๒๕๕๖

๑๖ พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ หทัยนเรศวร์ พุทธมณฑล เจ้าอาวาส	/	จต.ศาลายา ๒๕๕๖

๑๗ พระครูวิถีธรรมประวรรต หัวถนน ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๑๘ พระครูสุจิตพิพัฒน์ กงลาด ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๑๙ พระครูวิศิษฏ์ธรรมสาร สาลวัน พุทธมณฑล เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๒๐ พระครูพิพัฒนสุตกิจ บางแขม เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๒๑ พระครูสีลสุทธิคุณ ทัพยายท้าว เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๒๒ พระครูประภัสร์มโนธรรม ใหม่ดอนทราย เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๒๓ พระครูมงคลประภาส นครชื่นชุ่ม สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๒๔ พระครูสถิตอมรพิสัย พระอมรพิสัย บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูวิมลชัยสิทธิ ไผ่รื่นรมย์ ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	ทป.จต.กระตีบ ๒๕๒๖

๒ พระครูสิริปุญญากร เกาะแรต บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๓๕

๓ พระครูวิสุทธจารวิมล สามกระบือเผือก เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๓๗

๔ พระครูโสภณสิริคุณ หว้าเอน เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๓๙

๕ พระครูประภัศร์กิตติคุณ โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๖ พระครูเกษมถาวรคุณ บางเลน บางเลน เจ้าอาวาส	/	จต.ไผ่หูช้าง ๒๕๔๗

๗ พระครูวิจิตรปทุมานันท์ บัวหวั่น บางเลน เจ้าอาวาส	 ๒๕๔๙

๘ พระครูไพศาลกิตติวรรณ เวฬุวนาราม บางเลน เจ้าอาวาส	/	จต.บางระก�า ๒๕๕๐

๙ พระครูนวกิจโสภณ ใหม่สุคนธาราม นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๑๐ พระครูเกษมจริยาภิรม ราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑
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๑๑ พระครูพิศาลกิตติคุณ โพธิ์ราษฎร์ฯ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๑๒ พระครูจิรวรธรรม ประชานาถ นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๑๓ พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ ห้วยพระ ดอนตูม เจ้าอาวาส	/	จต.ห้วยด้วน ๒๕๕๒

๑๔ พระครูปฐมจิตตารักษ์ คลองอ้อมใหญ่ สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๑๕ พระครูวิธานสังฆการ ราษฎร์ภิรมย์วราราม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๑๖ พระครูโสภณจิตรการ เกษมสุริยัมนาจ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๑๗ พระครูโกวิทสุตสาร ม่วงตารศ เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๑๘ พระครูสังวรสาธุวัตร ไทยาวาส นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๑๙ พระครูวิมลจินดากร หนองปลาไหล ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๒๐ พระครูสันติธรรมานันท์ ล�าลูกบัว ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๒๑ พระครูมงคลสุทธิกิจ ห้วยพูล นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๒๒ พระครูปฐมจินดาภรณ์ วังน�้าขาว สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๒๓ พระครูปฐมสิริคุณ ดอนยอ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๒๔ พระครูปฐมสิทธิชัย สุขวราราม ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๒๕ พระครูปฐมกิตติวรรณ ลานตากฟ้า นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๒๖ พระครูปฐมธรรมโชติ ดอนสามสิบ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๒๗ พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์ สรรเพชญ สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๒๘ พระครูโกวิทธรรมสุนทร เกาะวังไทร เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๒๙ พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส ไทร นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๓๐ พระครูพิสุทธิ์ฐานพิฐาน คลองเสมียนตรา บางเลน เจ้าอาวาส	/	รจต.บางภาษี ๒๕๕๙

๓๑ พระครูสุนทรวิทยคุณ ห้วยผักชี ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๓๒ พระครูปฐมวิบูลกิจ ห้วยตะโก นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๓๓ พระครูปฐมวรดิตถ์ ท่าข้าม สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๓๔ พระครูปฐมปัญญาคุณ ศาลาตึก ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๓๕ พระครูปฐมศุภกิตติ์ ทุ่งผักกูด ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูศรีเจติยานุรักษ์ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๐

๒ พระครูพิทักษ์เจติยานุกิจ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๑

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

201

201



๓ พระครูพิพิธเจติยาภิบาล พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	จต.พระปฐมเจดีย์ ๒๕๕๓

๔ พระครูประภัทธรรมาทร พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๕ พระครูปฐมเจติยานุรักษ์ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๖ พระครูสุธีเจติยานุกูล พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จจ.นครปฐม ๒๕๕๔

๗ พระครูโสภณปฐมาภรณ์ ไร่ขิง	พระอารามหลวง สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ๒๕๕๕

๘ พระครูโสภณธุราทร พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๙ พระครูปฐมธีรวัฒน์ ไร่ขิง	พระอารามหลวง สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๐ พระครูอุตตรการบดี พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๑๑ พระครูปฐมธรรมวงศ์ ไร่ขิง	พระอารามหลวง สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๑๒ พระครูพิศาลเจติยภาณี พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๑๓ พระครูปฐมพิทยาภรณ์ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูศรีสุตากร กลางบางพระ นครชัยศรี เจ้าอาวาส	 ๒๕๕๕

๒ พระครูจารุวัฒนคุณ หอมเกร็ด สามพราน เจ้าอาวาส	/	จต.หอมเกร็ด ๒๕๕๕

๓ พระครูปฐมกิตติวัฒน์ นิลเพชร บางเลน เจ้าอาวาส	/	จต.บัวปากท่า ๒๕๕๕

๔ พระครูนิมิตกัลยาณวัตร เทพนิมิต พุทธมณฑล เจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๕ พระครูอดุลประชารักษ์ เจริญราษฎร์บ�ารุง ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	จต.กระตีบ ๒๕๕๖

๖ พระครูโสภณธรรมมงคล มงคลประชาราม พุทธมณฑล เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๗ พระครูอนุกูลพิศาลกิจ บางพระ นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๘ พระครูวิธานธรรมนาถ ทุ่งกระพังโหม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	จต.ก�าแพงแสน ๒๕๕๘

๙ พระครูโกศลธรรมรัตน์ วังน�้าเขียว ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	รจอ.ก�าแพงแสน ๒๕๕๙

๑๐ พระครูสิริสิกขกิจ แหลมมะเกลือ ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๑๑ พระครูวิชัยธรรมานุกูล สระสี่เหลี่ยม ดอนตูม เจ้าอาวาส	 ๒๕๖๒

พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก	วิปัสสนา
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูภาวนาเจติยคุณ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๗

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูปุริมานุรักษ์ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๘

๒ พระครูอนุกูลบวรกิจ พระประโทณเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๓ พระครูปัจฉิมทิศบริหาร พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๔ พระครูปฐมธีราภรณ์ พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๗

พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูเกษมสาธุวัฒน์ ปรีดาราม สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๒ พระครูปฐมคุณากร ดอนขนาก เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๓ พระครูสิริปฐมกร สว่างชาติประชาบ�ารุง ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๔ พระครูปฐมโชติวัฒน์ ละมุด นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	จต.วัดละมุด ๒๕๕๗

๕ พระครูยติธรรมานุยุต สว่างอารมณ์ นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	จต.บางกระเบา ๒๕๕๘

๖ พระครูปฐมสาธุวัฒน์ สี่แยกเจริญพร ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๗ พระครูวรดิตถานุยุต ท่าพูด สามพราน เจ้าอาวาส	/	จต.ไร่ขิง ๒๕๕๙

๘ พระครูพิศาลบุญญากร นราภิรมย์ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๙ พระครูปฐมสุตากร หนองกระโดน เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	จต.บ้านยาง ๒๕๖๒

พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูวิบูลเจติยาภิรม พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๒ พระครูวิกรมเจติยาภรณ์ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๓ พระครูปฐมธรรมโสภณ พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๔ พระครูพิสิฐธรรมนันท์ ไร่ขิง	พระอารามหลวง สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูสุจิตกิจจานุกูล ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	๒๕๖๐ ๒๕๔๔

๒ พระครูปฐมญาณวิชัย บ้านหลวง ดอนตูม เจ้าอาวาส	/	๒๕๖๒ ๒๕๕๘

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูปฐมสุทธิกร อ้อมใหญ่ สามพราน รองเจ้าอาวาส ๒๕๕๘
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พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
ที่ ราชทินนาม วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูขันติสารานุกูล เทพนิมิต พุทธมณฑล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๐

๒ พระครูทักษิณานุกิจ ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระครูฐานานุกรม
ที่ ชื่อ วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ ญาณเวศกวัน สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๒ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ไผ่ล้อม เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๓ พระครูปลัดสาธุวัฒน์ วังตะกู เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส	/	จต.ทัพหลวง ๒๕๕๘

๔ พระครูปลัดโพธิวรวัฒน์ ไร่ขิง	พระอารามหลวง สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๙

๕ พระครูพิจิตรสรคุณ บางแก้ว นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	จต.ท่าพระยา ๒๕๔๑

๖ พระครูวิจิตรสรคุณ ทัพหลวง เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๗ พระครูปลัดมานะ	ปญฺญาทีโป คลองคูเมือง บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๘ พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ สุวรรณรัตนาราม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	จต.ทุ่งขวาง ๒๕๕๖

๙ พระครูปลัดชัยณรงค์	อทินฺโน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๑๐ พระครูปลัดกาเหว่า	ชาติสิริ ศีรษะทอง นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๑๑ พระครูปลัดปุ่นเลี้ยง	ธมฺมกุสโล หนองโพธิ์ ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๑๒ พระครูปลัดประจักษ	์ธนปญฺโญ ไผ่จระเข้ บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๑๓ พระครูวินัยธรทวีป	ปสนฺโน รางก�าหยาด บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๑๔ พระครูวินัยธรจ�าเริญ	โรจโน แก้วเจริญยศ นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๑๕ พระครูวินัยธรสรรค	์กิตฺติวตฺโต บางช้างใต้ สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๑๖ พระครูสังฆรักษ์เขียน	จนฺทโชโต หนองขามพัฒนา ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๒๖

๑๗ พระครูสังฆรักษ์สงัด	ภทฺทธมฺโม ทุ่งรี เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๓๙

๑๘ พระครูสังฆรักษ์สมชาย	นาควโร หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๑๙ พระครูสังฆรักษ์อนงค	์คมฺภีโร เพลินเพชร สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๒๐ พระครูสังฆรักษ์กิจจา	สิริจนฺโท สามพราน สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๒๑ พระครูสมุห์ไพฑูรย์	สิริภทฺโท หนองเจริญธรรม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๒

๒๒ พระครูสมุห์ประเสริฐ	จารุธมฺโม หนองกระพี้ ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๔๘

๒๓ พระครูสมุห์จิรพันธ	์จิรพนฺธโว ท่าใน นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๑
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๒๔ พระครูใบฎีกาชัยวัฒน	์ญาโณภาโส ศรีวิสารวาจา เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๓๗

๒๕ พระครูใบฎีกาพายัพ	สุทฺธิโสภโณ ราษฎร์สามัคคี บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๒๖ พระครูใบฎีกาศักดา	กลฺยาโณ ไผ่หูช้าง บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๒๗ พระครูใบฎีกากมล	จนฺทโภ ก�าแพงแสน ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๒๘ พระครูปลัดไพฑูรย์	เมธิโก เทียนดัด สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๒๙ พระครูปลัดสมโภชน์	ฐิตสีโล ตาก้อง เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๓๐ พระครูปลัดพงษ์พันธ	์ว�สวโร เดชานุสรณ์ สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๓๑ พระครูปลัดวิทยา	ฐานธมฺโม กลางบางแก้ว นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ๒๕๖๐

๓๒ พระครูวินัยธรสุทน	สุริยูปโม วังตะกู เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๓๓ พระครูธรรมธรวนา	ปรกฺกโม ไผ่ล้อม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๙

๓๔ พระครูธรรมธรชออม	ขนฺติโก บางพระ นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๓๕ พระครูสังฆรักษ์ปรีชา	ปณฺฑิโต บึงลาดสวาย บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๓๖ พระครูสังฆรักษ์เอนก	สุชาโต นครชื่นชุ่ม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๓๗ พระครูสังฆรักษ์สุรชัย	กิตฺติชโย ละมุด นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.วัดละมุด ๒๕๕๗

๓๘ พระครูสังฆวิชัย มหาสวัสดิ์ สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๓๙ พระครูสังฆรักษ์สมบัต	ิคงฺควณฺโณ ไทร นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.ท่าพระยา ๒๕๖๐

๔๐ พระครูสังฆรักษ์บุญก้อง	กตปุญฺโญ หทัยนเรศวร์ พุทธมณฑล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๔๑ พระครูสังฆรักษ์ยศวีร์	ปมุตฺโต หทัยนเรศวร์ พุทธมณฑล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.ศาลายา ๒๕๖๐

๔๒ พระครูสังฆรักษ์สุจินต์	ธมฺมโชโต หนองกระทุ่ม ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๑

๔๓ พระครูสมุห์บันลือศักดิ์	ปิยสีโล สว่างอารมณ์ บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๔

๔๔ พระครูสมุห์บุญมา	เขมิโย สรรญเพชร สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๔๕ พระครูสมุห์ธวัชชัย	เขมจาโร หอมเกร็ด สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.หอมเกร็ด ๒๕๕๘

๔๖ พระครูสมุห์สุพล	สุพโล พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๙

๔๗ พระครูสมุห์ธนัทศาสตร์	ชินว�โส ไผ่หูช้าง บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.ไผ่หูช้าง ๒๕๖๑

๔๘ พระครูสมุห์พงษ์ดนัย	สุวโจ ไผ่ล้อม เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๑

๔๙ พระครูใบฎีกาสุพจน	์ฐิตปญฺโญ รางก�าหยาด บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๕๐ พระครูใบฎีกาพิเชษฐ์	สุเมโธ ทัพหลวง เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒
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พระฐานานุกรม
ที่ ชื่อ วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับ

๑ พระปลัดมานพ	ฐานมุตฺโต หนองงูเหลือม เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๔๗

๒ พระปลัดพล	ติกฺขวีโร ล�าเหย ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๔๗

๓ พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช ท่าเสา ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส	/	เลข.จอ.ก�าแพงแสน ๒๕๔๙

๔ พระปลัดมณี	วฑฺฒโน ใหม่ห้วยลึก เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๕ พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม โฆสิตาราม บางเลน จร.	/	จต.บางไทรป่า	/	เลข.จอ.บางเลน ๒๕๕๔

๖ พระปลัดเสงี่ยม	ญาณสีโล ดอนมะกอก ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๗ พระปลัดมานิตย์	วราภิญฺโญ หนองเสือ เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๘ พระปลัดศิลา	ธมฺมธีโร สุวรรณาราม พุทธมณฑล เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๙ พระสมุห์จรูญ	ธมฺมธโร รางกระทุ่ม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๔๗

๑๐ พระสมุห์สายชล	กิตฺติสาโร ดงเกตุ สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๔๙

๑๑ พระสมุห์ณววรรษ	กิตฺติภทฺโท กัลยาณีทรงธรรม สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๐

๑๒ พระสมุห์บุญมา	ปภสฺสโร ลาดสะแก บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๑๓ พระสมุห์จรูญ	ขนฺติโก บ้านยาง เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๑๔ พระใบฎีกาฉัตรชัย	ฐานสมฺปุณฺโณ ธรรมศาลา เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๔๘

๑๕ พระใบฎีกาเฉลิมพล	ฐานุตฺตโร รางปลาหมอ เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๑๖ พระครูสังฆรักษ์ประวิทย	์ภทฺทโก ใหม่สันติสุข เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๗ พระปลัดด�ารงศักดิ์	ธมฺมธโร ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๑๘ พระปลัดสมศักดิ์	เขมปญฺโญ บ่อน�้าจืด ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๗

๑๙ พระปลัดปรีชา	ปริชาโน หว้าเอน เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๘

๒๐ พระปลัดสมนึก	ถิรจิตฺโต ลาดปลาเค้า เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๐

๒๑ พระปลัดพลาธิป	กตกุสโล ใหม่ปิ่นเกลียว เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๒

๒๒ พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ พะเนียงแตก เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จอ.เมืองนครปฐม ๒๕๕๓

๒๓ พระปลัดเฉลิมศักดิ์	จนฺทว�โส รางกระทุ่ม บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๒๔ พระปลัดการุณย	์ฐิตธมฺโม บางช้างเหนือ สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จอ.สามพราน ๒๕๕๕

๒๕ พระปลัดสมพล	พลปญฺโญ สระสี่เหลี่ยม ดอนตูม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๒๖ พระปลัดธวัชชัย	เทวธมฺโม ทุ่งสีหลง ดอนตูม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.สามง่าม ๒๕๕๕

๒๗ พระปลัดศักดิ์สิทธิ์	ส�วโร พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๙
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๒๘ พระปลัดประภาส	ปุญฺญธมฺโม ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๒๙ พระปลัดอิศรา	อิสฺสรธมฺโม น้อยเจริญสุข นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.ศีรษะทอง ๒๕๖๐

๓๐ พระปลัดเลิศกมลชัย	ธมฺมสโร บางช้างเหนือ สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๑

๓๑ พระปลัดนิมิต	นิรโต ใหม่ปิ่นเกลียว เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๓๒ พระสมุห์มงคล	สุทนฺโต ตุ๊กตา นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.บางกระเบา ๒๕๔๘

๓๓ พระสมุห์ถวัลย์	จิรว�โส ทัพยายท้าว เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๓๔ พระสมุห์ทรงชัย	สญฺญโต นครชื่นชุ่ม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๓๕ พระสมุห์สุชิน	วิชิโต เจริญราษฎร์บ�ารุง ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๓๖ พระสมุห์ธีรภัทร	ฐิตสีโล บางหลวง บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๓๗ พระสมุห์ธรรมวัฒน์	กตกิจฺโจ นครชื่นชุ่ม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๓๘ พระสมุห์บรรชา	สีลเตโช ทุ่งกระพังโหม ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๓๙ พระสมุห์ฐิตินัย	คุตฺตวณฺโณ ไร่แตงทอง ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๔๐ พระสมุห์วิชาญ	กมฺมสุโภ ไร่แตงทอง ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๔๑ พระใบฎีกาสุชาติ	อภิชาโต ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.บางแขม ๒๕๔๗

๔๒ พระใบฎีกาสวรรค์	กิตฺติวณฺโณ ดอนยายหอม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.ดอนยายหอม ๒๕๔๙

๔๓ พระใบฎีกาสมศักดิ	์อตฺตสาโร โคกเขมา เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๐

๔๔ พระใบฎีกาจตุพร	จิตฺตกาโร จินดาราม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.บางช้าง ๒๕๕๑

๔๕ พระใบฎีกาสุทัศน	์สุทสฺสโน ม่วงตารศ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๔๖ พระใบฎีกาเกียรศักดิ์	โฆสโก ก�าแพงแสน ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๔๗ พระใบฎีกาจรูญ	จารุธมฺโม บางแขม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๔๘ พระใบฎีกาวิชัย	โกวิโท โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระมหาเปรียญ
ที่ ชื่อ วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่สอบได้

๑ พระมหาสุธ	ีอาสโภ	ป.ธ.๙ เชิงเลน สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๒ พระมหาสมเกียรติ	เตชวณฺโณ	ป.ธ.๗ ทรงคนอง สามพราน เจ้าอาวาส	/	จต.ยายชา ๒๕๓๕

๓ พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗ มหาสวัสดิ์ สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๓๗

๔ พระมหาพรชัย	สิริวโร	ป.ธ.๗ เสถียรรัตนาราม นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๓๗

๕ พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗ น้อยเจริญสุข นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	จต.ศีรษะทอง ๒๕๔๒

๖ พระมหาชาติชาย	ชวนปญฺโญ	ป.ธ.๗ สองห้อง ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๓
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๗ พระมหาบุญเผื่อน	สุจิตฺโต	ป.ธ.๗ สระสี่มุม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๔

๘ พระมหาไพศาล	โฆสธมฺโม	ป.ธ.๗ กกตาล นครชัยศรี เจ้าอาวาส	/	เลข.จต.สัมปทวน ๒๕๔๕

๙ พระมหากมล	สุจิตฺโต	ป.ธ.๗ บ่อตะกั่วพุทธาราม นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๔๗

๑๐ พระมหาณรงค์	มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร. บางน้อยใน บางเลน เจ้าอาวาส	/	จต.บางหลวง ๒๕๕๒

๑๑ พระมหาอุทัย	ฐิตธมฺโม	ป.ธ.๕ ดอนตูม ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๑๒ พระมหาทองสุข	สุทฺธสีโล	ป.ธ.๔ รัตนรังสี เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๓๙

๑๓ พระมหากฤชกร	อุชุจาโร	ป.ธ.๔ ล�าพยาสุทธาราม เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๖๑

๑๔ พระมหาสมโภช	สุเมโธ	ป.ธ.๓ ศิลามูล บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๔๙

๑๕ พระมหาเช้า	สิริปุญฺโญ	ป.ธ.๓ ลาดหญ้าแพรก เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๑๖ พระมหาชินวงศ์	อภิวโร	ป.ธ.๓ พุทธาราม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๑๗ พระมหาปัญญา	จิตฺตปญฺโญ	ป.ธ.๗ สามกระบือเผือก เมอืงนครปฐม รองเจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๑๘ พระมหาเชาวน	์วรเขโม	ป.ธ.๙ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๓๓

๑๙ พระมหาบุญชือ	วิชฺชากโร	ป.ธ.๙ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๐

๒๐ พระมหาสมคิด	ยสพโล	ป.ธ.๙ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๖

๒๑ พระมหาชัยชุมพล	ชุตินฺธโร	ป.ธ.๘ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๘

๒๒ พระมหาฉัตรชัย	ภทฺทสาโร	ป.ธ.๘ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๗

๒๓ พระมหาชาญชัย	ชยาภิภู	ป.ธ.๗ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๒

๒๔ พระมหาสยาม	สฺยามปาล	ีป.ธ.๔ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๑

๒๕ พระมหาสหัส	ปิยวณฺโณ	ป.ธ.๓ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๓๙

๒๖ พระมหาณรงค์	ปญฺญาวชิโร	ป.ธ.๙ พระประโทณเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๕

๒๗ พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙ พระงาม	 เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๒

๒๘ พระมหาจรูญ	กิตฺติปญฺโญ	ป.ธ.๙ พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๘

๒๙ พระมหาวิทูร	สิทฺธิเมธี	ป.ธ.๙ พระงาม	 เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๘

๓๐ พระมหารุ่งธรรม	ญาณสิทฺธ	ิป.ธ.๘ พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๔๘

๓๑ พระมหาภาคภูมิ	ภูมิโชติ	ป.ธ.๘ พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๐

๓๒ พระมหาณรงค์	พุทฺธสโร	ป.ธ.๙ วังตะกู เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๐

๓๓ พระมหาชาญ	ชาตเมโธ	ป.ธ.๖ ดอนยายหอม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๓๓

๓๔ พระมหาเฉลิมชัย	ฐานสิริ	ป.ธ.๖ วังน�้าขาว สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๓๕ พระมหาถาวร	ฐานวโร	ป.ธ.๖ ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอวาส ๒๕๕๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

208

208



๓๖ พระมหาชุมพล	สุทสฺสี	ป.ธ.๖ หนองกระโดน เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๓๗ พระมหาอดิเรก	ฐิตวุฑฺฒ	ิป.ธ.๕	ดร. วังตะกู เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.ทัพหลวง ๒๕๔๕

๓๘ พระมหาประมวล	คุณส�วโร	ป.ธ.๕ ไร่เกาะต้นส�าโรง เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๓๙ พระมหามานพ	พุทฺธิร�ส	ีป.ธ.๔ ปรีดาราม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๐

๔๐ พระมหานิมิตร	ธมฺมวุโธ	ป.ธ.๔ ไผ่ล้อม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๓

๔๑ พระมหาสมพร	เขมงฺกโร	ป.ธ.๔ บึงลาดสวาย บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๕

๔๒ พระมหาเฉลิมพล	เมตฺตจิตฺโต	ป.ธ.๔ โพรงมะเดื่อ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.โพรงมะเดื่อ ๒๕๕๖

๔๓ พระมหาสิริพิชยชัญ	ปญฺญาวุฑฺโฒ	ป.ธ.๔ เจริญราษฎร์บ�ารุง ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต.กระตีบ ๒๕๕๖

๔๔ พระมหาวิชัย	วิชโย	ป.ธ.๔ ศีรษะทอง นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๔๕ พระมหาบุญเลิศ	อินฺทปญฺโญ	ป.ธ.๓ หทัยนเรศวร์ พุทธมณฑล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๔๖ พระมหาบุญเกล้า	นาคเสโน	ป.ธ.๓ ทะเลบก ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	เลข.จต..ห้วยม่วง ๒๕๖๑

๔๗ พระมหาโสภณ	ธมฺมธโร	ป.ธ.๓ ปรีดาราม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ
ที่ ชื่อ วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่แต่งตั้ง

๑ พระอธิการเชื้อ	อธิปญฺโญ หนองศาลา ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๓

๒ พระอธิการเอกชัย	อิสฺสโร ดอนทอง ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๓

๓ พระอธิการศิริชัย	สิริโสภโณ อ้อน้อย ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๔

๔ พระอธิการพนม	ปริชาโน ปทุมทองสุทธาราม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๔๙

๕ พระอธิการโกเมท	อินฺทปญฺโญ ลัฏฐิวนาราม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๐

๖ พระอธิการวันชัย	ชุติวณฺโณ แค นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๗ พระอธิการน�าพร	เขมิโย ดอนเตาอิฐ ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๘ พระอธิการสมศักดิ	์อินโท ประชาราษฎร์บ�ารุง ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๙ พระอธิการศรีอาริย	ปิยสีโล ปฐมโพธิญาณ ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๑๐ พระอธิการขวัญชัย	สุจิตฺโต ท้องไทร นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๑๑ พระอธิการประมวล	อาภากโร กลางคูเวียง นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๒ พระอธิการบุญล้อม	ตนฺติปาโล หนองจิก ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๑๓ พระอธิการทองปลื้ม	รตนร�สี สิงห์ นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๑๔ พระอธิการจ�านงค์	อนงฺคโน พุทธสันติธรรม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๑๕ พระอธิการพรส�าราญ	สมาจิตฺโต ดอนเสาเกียด เมือง เจ้าอาวาส ๒๕๖๐
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๑๖ พระอธิการกมลเดช	สิริจนฺโท บัวปากท่า บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๖๑

๑๗ พระอธิการเกรียงศักดิ	์ถาวโร บางหลวง บางเลน เจ้าอาวาส	/	เลข.จต.บางหลวง ๒๕๖๒

๑๘ พระอธิการหนูสิน	สนฺตจิตฺโต พิศาลโพธิญาณ นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๑๙ พระอธิการนิพล	ขนฺติพโล วิมุตตาราม นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๒๐ พระอธิการชัยรถ	ชยธมฺโม หนองหมู ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๒๑ พระอธิการวีรวัฒน	์อาภากโร นิยมธรรมวราราม ก�าแพงแสน เจ้าอาวาส ๒๕๖๓

๒๒ พระอธิการเอนก	คุณวโณ ลานแหลม นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๖๓

๒๓ พระอธิการทัศนัย	สุทสฺสโน ลานแหลม นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๖๔

๒๔ พระอธิการสมศักดิ	์อุปสนฺโต กลางคูเวียง นครชัยศรี เจ้าอาวาส ๒๕๖๔

๒๕ พระอธิการชัยวัฒน	์อาทิตฺโต โพธิ์เศรษฐีวนาราม เมอืงนครปฐม เจ้าอาวาส ๒๕๖๔

๒๖ พระอุบล	อุฏฺฐาโน สุขวัฒนาราม บางเลน รองเจ้าอาวาส ๒๕๒๒

๒๗ พระส�ารวย	ปริสุทฺโธ บัวปากท่า บางเลน รองเจ้าอาวาส ๒๕๓๖

๒๘ พระประมวล	วุฑฺฒิวโร ปลักไม้ลาย ก�าแพงแสน รองเจ้าอาวาส ๒๕๔๓

๒๙ พระชัยวัฒน	์อนาวิโล ใหม่ปิ่นเกลียว เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๓๘

๓๐ พระสมนึก	ธมฺมปาโล โพธิ์ราษฎร์ฯ บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๓๘

๓๑ พระสมาน	ปภากโร ตาก้อง เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๑

๓๒ พระพัชรินทร	์วชิรุตฺตโม สามกระบือเผือก เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๔

๓๓ พระนรชัย	อาภรโณ สัมปตาก นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๑

๓๔ พระประเสริฐ	ธมฺมรโส ห้วยพูล นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๖

๓๕ พระสุชาต	ิธมฺมธโช ท้องไทร นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๘

๓๖ พระมานะ	อติภทฺโท เกษตราราม บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๔๙

๓๗ พระโยธิน	ยุทฺธเมธี มหาสวัสดิ์ สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๓๘ พระประเด็น	สุชาโต ลาดสะแก บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๓๙ พระวิรัช	อินฺทโชโต มงคลประชาราม พุทธมณฑล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๓

๔๐ พระส�าเริง	ธมฺมธีโร หนองกระโดน เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๔๑ พระสวัสดิ	์สงฺฆรกฺขิโต โพรงมะเดื่อ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๔๒ พระสมพล	กิตฺติวณฺโณ ลานคา บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๕

๔๓ พระมาโนช	สุทฺธจิตฺโต จินดาราม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๔๔ พระสมคิด	กิตฺติสีโล บางช้างใต้ สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖
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๔๕ พระตระกูล	ขนฺติธมฺโม ใหม่ปิ่นเกลียว เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๔๖ พระนิคม	ปวฑฺฒโน อินทราราม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๔๗ พระสุทธิวิทย์	จนฺทโชโต ไร่เกาะต้นส�าโรง เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๔๘ พระถาวร	กิตฺติคุโณ ศาลาตึก ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๗

๔๙ พระธงชัย	อธิปญฺโญ ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี ผู้ช่ยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๕๐ พระสราวุธ	ธมฺมสาโร เลาเต่า ดอนตูม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๕๑ พระพีระ	อภิวฑฺฒโน กลางบางแก้ว นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๕๒ พระยงยุทธ	เตชวโร กลางบางแก้ว นครชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๕๓ พระชัยณรงค์	ฐิตธมฺโม ลาดสะแก บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๕๔ พระมานะ	ฉนฺทสุโภ เจริญราษฎร์บ�ารุง ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๕๕ พระสุข	ปริปุญฺโณ เจริญราษฎร์บ�ารุง ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๘

๕๖ พระเสกสรรค	์สนฺตจิตฺโต โพรงมะเดื่อ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๕๗ พระสมชาย	สุเขธิโต บางภาษี บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๙

๕๘ พระทินกร	โชติวโร สี่แยกเจริญพร ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๕๙ พระสุพจน	์จารุธมฺโม ดอนเตาอิฐ ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๖๐ พระบุญธรรม	ฐิตสีโล หนองเจริญธรรม ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๖๑ พระสัญญา	เตชวโร ดอนตูม ดอนตูม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๖๒ พระสมชาย	โชติปญฺโญ ทัพหลวง เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๖๓ พระมณฑล	ฐิตโสภโณ ทัพหลวง เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๐

๖๔ พระสมบัติ	โสภโณ ดอนยอ บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๑

๖๕ พระตรีเนตร	กิตฺติธีโร บางช้างใต้ สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๖๖ พระถวิล	ตนฺติปาโล จินดาราม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๖๗ พระนพดล	ปิยสีโล โฆสิตาราม บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๖๘ พระชลประทาน	ปรกฺกโม สามพราน สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๖๙ พระกอบชัย	ชยสิทฺโธ สระสี่มุม ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๒

๗๐ พระอ๊อฟ	สิริธโร ราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๓

๗๑ พระธนิต	ฐานวีโร ศิลามูล บางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๓

๗๒ พระสมบูรณ์	ปริปุณฺโณ ทัพยายท้าว เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๓

๗๓ พระศุภวัฒน์	อตฺชวโร เทพนิมิต พุทธมณฑล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๓

๗๔ พระบุญยัง	พลปุญฺโญ ไร่แตงทอง ก�าแพงแสน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๖๓
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เปรียญธรรม	๙	ประโยค
ที่ ชื่อ วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่สอบได้

๑ พระมหาถวัลรัตน	์จนฺทิโม พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๑๓

๒ พระมหาเชาวน	์วรเขโม พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาราหลวง ๒๕๓๓

๓ พระมหาวีระ	วีรปญฺโญ พระงาม เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๔๒

๔ พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	รจอ.เมืองนครปฐม ๒๕๔๒

๕ พระมหาจรูญ	กิตฺติปญฺโญ พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาราหลวง ๒๕๔๕

๖ พระมหาวิทูร	สิทฺธิเมธี พระงาม เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาราหลวง ๒๕๔๘

๗ พระมหาบุญลือ	วิชฺขากโร พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาราหลวง ๒๕๕๐

๘ พระมหาณรงค์	พุทฺธสโร วังตะกู เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๐

๙ พระมหาวิเชียร	ฐิตปุญฺโญ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๐

๑๐ พระมหาอเนก	มหคฺฆปญฺโญ ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๒

๑๑ พระมหาสมัย	นิรุตฺติเมธี พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๓

๑๒ พระมหาจักร	ีปิยธมฺโม พระงาม เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๔

๑๓ พระมหาสมัคร	ธมฺมิโก ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๔

๑๔ พระมหามานะ	สุภาทโร ห้วยจระเข้ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๕

๑๕ พระมหาสมคิด	ยสพโล พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๖ พระมหาณรงค์	ปญฺญาวชิโร พระประโทณเจดีย์ เมอืงนครปฐม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๗ พระมหาธเนศ	จนฺทปญฺโญ ปรีดาราม สามพราน ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๖

๑๘ พระมหาสุธ	ีอาสโภ เชิงเลน สามพราน เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๑๙ พระมหาประจักษ์	ปญฺญาลาภี พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๘

๒๐ พระมหาพีรยุทธ	อคฺคธมฺโม พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๘

๒๑ พระมหาอรชุน	อริยว�โส ไร่ขิง สามพราน ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๕๘

๒๒ พระมหาพุฒิพงษ	์กิตฺติปญฺโญ ไร่ขิง สามพราน ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๖๐

๒๓ พระมหาชัยนิวัฒน	์อริยปญฺโญ พระปฐมเจดีย์ เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๖๑

๒๔ พระมหาแพงเพชร	สุทฺธจิตฺโต พระงาม เมอืงนครปฐม ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๖๑

๒๕ พระมหาพิพัฒน	์วทฺฒสิริ ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน ครูสอนพระปริยัติธรรม ๒๕๖๔
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พระอุปัชฌาย์
ที่ ชื่อ วัด อ�าเภอ ต�าแหน่ง ปีที่แต่งตั้ง

๑ พระพรหมเวที พระปฐมเจด	ีฯ เมือง เจ้าอาวาส	/	รก.จภ.	๑๕ ๒๕๓๐

๒ พระเทพมหาเจติยาจารย์ พระปฐมเจด	ีฯ เมือง รองเจ้าอาวาส	/	จจ.นครปฐม ๒๕๑๙

๓ พระศรีสุธรรมเวที พระปฐมเจด	ีฯ เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๐

๔ พระศรีวิสุทธิวงค์ พระปฐมเจด	ีฯ เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๖

๕ พระครูปัจฉิมทิศบริหาร พระปฐมเจด	ีฯ เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๑

๖ พระครูพิทักษ์เจติยานุกิจ พระปฐมเจด	ีฯ เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๔

๗ พระครูพิพิธเจติยาภิบาล พระปฐมเจด	ีฯ เมือง เจ้าคณะต�าบลพระปฐมเจดีย์	/	ผจล. ๒๕๕๘

๘ พระราชเจติยาภิบาล พระประโทณเจดีย์ เมือง เจ้าอาวาส	 ๒๕๒๗

๙ พระศรีธีรวงศ์ พระประโทณเจดีย์ เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	/	จอ.ดอนตูม ๒๕๕๒

๑๐ พระมงคลวรสิทธิ ลาดปลาเค้า เมือง จร.	/	ทป.จอ.เมือง ๒๕๐๙

๑๑ พระครูปราการลักษาภิบาล ใหม่ปิ่นเกลียว เมือง จร.	/	ทป.จจ.นครปฐม ๒๕๑๓

๑๒ พระอุดมธรรมเมธี พระงาม	ฯ เมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๗

๑๓ พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย พระงาม	ฯ เมือง ผจล.	/	รจอ.เมือง ๒๕๖๐

๑๔ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ พะเนียงแตก เมือง เจ้าอาวาส	/	จอ.เมืองนครปฐม ๒๕๔๙

๑๕ พระครูหริภูมิรักษ์ หนองดินแดง เมือง เจ้าอาวาส	/	เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน ๒๕๕๒

๑๖ พระครูปฐมธรรมรักษ์ โพรงมะเดื่อ เมือง เจ้าอาวาส	/	เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ ๒๕๕๒

๑๗ พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ ไร่เกาะต้นส�าโรง เมือง เจ้าอาวาส	/	เจ้าคณะต�าบลพระประโทน ๒๕๕๓

๑๘ พระครูปฐมวราจารย์ ดอนยายหอม เมือง รองเจ้าอาวาส	/เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม ๒๕๕๓

๑๙ พระครูปฐมคุณากร ดอนขนาก เมือง เจ้าอาวาส	/	เป็นส�านักปฏิบัติธรรม ๒๕๕๓

๒๐ พระครูสุจิตตานันท์ วังเย็น เมือง เจ้าอาวาส	/เจ้าคณะต�าบลบางแขม ๒๕๕๕

๒๑ พระครูปฐมสุตากร หนองกระโดน เมือง เจ้าอาวาส	/	เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง ๒๕๕๙

๒๒ พระครูปลัดสาธุวัฒน์ วังตะกู เมือง เจ้าอาวาส	/	จต.ทัพหลวง ๒๕๖๐

๒๓ พระปลัดมณี	วฑฺฒโน ใหม่ห้วยลึก เมือง เจ้าส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดฯ	 ๒๕๖๒

๒๔ พระครูวิบูลสิริธรรม ตุ๊กตา นครชัยศรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี ๒๕๑๙

๒๕ พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ ส�าโรง นครชัยศรี เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี ๒๕๓๐

๒๖ พระครูสิริชัยรังสี พุทธธรรมรังสี นครชัยศรี เจ้าคณะต�าบลห้วยพลู ๒๕๕๑
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๒๗ พระครูโกวิทสุตการ โคกเขมา นครชัยศรี รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี ๒๕๕๕

๒๘ พระครูศรีสุตากร กลางบางพระ นครชัยศรี เจ้าส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด ๒๕๕๕

๒๙ พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗ น้อยเจริญสุข นครชัยศรี เจ้าคณะต�าบลศีรษะทอง ๒๕๕๕

๓๐ พระครูพิจิตรสรคุณ บางแก้ว นครชัยศรี เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา ๒๕๕๙

๓๑ พระครูสิริชัยสถิต สัมปตาก นครชัยศรี เจ้าคณะต�าบลสัมปทวน ๒๕๕๘

๓๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณเวศกวัน สามพราน เจ้าอาวาส	/	ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ๒๕๒๓

๓๓ พระเทพศาสนาภิบาล ไร่ขิง สามพราน รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ๒๕๕๐

๓๔ พระราชวิสุทธาจารย์ ไร่ขิง สามพราน ผุ้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง	/	ทป.จอ. ๒๕๒๕

๓๕ พระรัตนสุธี ไร่ขิง สามพราน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒๕๕๐

๓๖ พระเมธีธรรมานันท์ ดอนหวาย สามพราน เจ้าส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด ๒๕๓๖

๓๗ พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ เดชานุสรณ์ สามพราน เจ้าอาวาส	/	ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด	 ๒๕๒๗

๓๘ พระพิพัฒน์ศึกษากร บางช้างเหนือ สามพราน เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน ๒๕๕๕

๓๙ พระครูสิริชยาภรณ์ อ้อมใหญ่ สามพราน ที่ปรึกษาเจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่ ๒๕๑๙

๔๐ พระครูจินดากิจจานุรักษ์ จินดาราม สามพราน เจ้าคณะต�าบลบางช้าง ๒๕๔๙

๔๑ พระครูจารุวัฒนคุณ หอมเกร็ด สามพราน เจ้าคณะต�าบลหอมเกร็ด ๒๕๕๑

๔๒ พระครูเกษมสาธุวัฒน์ ปรีดาราม สามพราน เจ้าส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด ๒๕๕๒

๔๓ พระครูวรดิตถานุยุต ท่าพูด สามพราน เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง ๒๕๕๕

๔๔ พระมหาสมเกียรติ	เตชวณฺโณ	ป.ธ.๗ ทรงคนอง สามพราน เจ้าคณะต�าบลยายชา ๒๕๖๒

๔๕ พระสุเมธมุนี บึงลาดสวาย บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๑๙

๔๖ พระครูถาวรศีลวัตร ลานคา บางเลน ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน ๒๕๒๖

๔๗ พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ สุขวัฒนาราม บางเลน ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน ๒๕๒๗

๔๘ พระครูโสภณกิจวิบูล บางภาษี บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๔๓

๔๙ พระครูปุญญาภิสันท์ บางไผ่นารถ บางเลน เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 ๒๕๕๓

๕๐ พระครูเกษมถาวรคุณ บางเลน บางเลน เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง ๒๕๕๔

๕๑ พระครูปิยธรรมพิมล บางปลา บางเลน เจ้าคณะต�าบลบางปลา ๒๕๕๓

๕๒ พระครูวิจิตรปทุมานันท์ บัวหวั่น บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๕๖

๕๓ พระมหาณรงค์	มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	ดร. บางน้อยใน บางเลน เจ้าอาวาส	/	จต.บางหลวง ๒๕๖๓

๕๔ พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน คลองเสมียนตรา บางเลน เจ้าอาวาส	/	รจต.บางภาษี ๒๕๖๓

๕๕ พระครูวิบูลสีลากร เกษตราราม บางเลน เจ้าอาวาส ๒๕๖๓
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๕๖ พระครูไพศาลกิตติวรรณ เวฬุวนาราม บางเลน เจ้าคณะต�าบลบางระก�า ๒๕๕๗

๕๗ พระครูอาทรภัทรกิจ โพธิ์งาม ก�าแพงแสน ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน ๒๕๒๙

๕๘ พระครูสุมนสุนทรกิจ ทะเลบก ก�าแพงแสน เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง ๒๕๓๘

๕๙ พระครูโกศลนวการ หนองกระทุ่ม ก�าแพงแสน ที่ปรึกษาเจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก ๒๕๔๐

๖๐ พระครูวิมลชัยสิทธิ ไผ่รื่นรมย์ ก�าแพงแสน ที่ปรึกษาเจ้าคณะต�าบลกระตีบ ๒๕๔๔

๖๑ พระครูสุธรรมนาถ ปลักไม้ลาย ก�าแพงแสน เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย ๒๕๔๖

๖๒ พระครูอมรบุญญารักษ์ บ่อน�้าจืด ก�าแพงแสน เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน ๒๕๔๘

๖๓ พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ สระพัง ก�าแพงแสน เจ้าคณะต�าบลดอนข่อย ๒๕๕๑

๖๔ พระครูพินิตสุตาคม ลาดหญ้าไทร ก�าแพงแสน เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง ๒๕๕๒

๖๕ พระครูโกศลธรรมรัตน์ วังน�้าเขียว ก�าแพงแสน รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน ๒๕๕๔

๖๖ พระครูปฐมจินดากร ไร่แตงทอง ก�าแพงแสน เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก ๒๕๕๔

๖๗ พระครูอดุลประชารักษ์ เจริญราษฎร์บ�ารุง ก�าแพงแสน เจ้าคณะต�าบลกระตีบ ๒๕๕๘

๖๘ พระครูวิธานธรรมนาถ ทุ่งกระพังโหม ก�าแพงแสน เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน ๒๕๖๐

๖๙ พระครูวิชัยธรรมานุกูล สระสี่เหลี่ยม ดอนตูม เจ้าอาวาส ๒๕๕๔

๗๐ พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ ห้วยพระ ดอนตูม เจ้าคณะต�าบลห้วยด้วน ๒๕๕๙

๗๑ พระครูปฐมวรญาณ ดอนพุทรา ดอนตูม เจ้าคณะต�าบลบ้านหลวง ๒๕๕๙

๗๒ พระครูปฐมปัญญาภรณ์ ทุ่งสีหลง ดอนตูม เจ้าคณะต�าบลสามง่าม ๒๕๖๑

๗๕ พระครูบวรธรรมานุสิฐ มะเกลือ พุทธมณฑล เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล ๒๕๔๑

๗๖ พระครูนิมิตกัลยาณวัตร เทพนิมิต พุทธมณฑล เจ้าส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด ๒๕๕๐

๗๗ พระครูถาวรธรรมภิมณฑ์ หทัยนเรศวร์ พุทธมณฑล เจ้าคณะต�าบลศาลายา ๒๕๕๘

	รับรองตามนี้	

(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๔
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บัญชีการเปลี่ยนแปลงพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอ�าเภอ	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระครูปุญญาภิสันท์ เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน แต่งตั้ง	๑๓	มิ.ย.	๖๓

แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต�าบล	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระครูโสภณสาโรภาส เจ้าคณะต�าบลบางภาษี แต่งตั้ง	๑	มิ.ย.	๖๓

๒ พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง แต่งตั้ง	๑	ก.ค.	๖๓

๓ พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา แต่งตั้ง	๕	ก.ค.	๖๓

๔ พระครูวรดิตถานุยุต เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง แต่งตั้ง	๑	พ.ย.	๖๓

๕ พระมหาสมเกียรติ	เตชวณฺโณ	ป.ธ.๗ เจ้าคณะต�าบลยายชา แต่งตั้ง	๑	พ.ย.	๖๓

๖ พระมงคลธีรคุณ เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่ แต่งตั้ง	๑	พ.ย.	๖๓

๗ พระครูจารุวัฒนคุณ เจ้าคณะต�าบลหอมเกร็ด แต่งตั้ง	๑	พ.ย.	๖๓

๘ พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม เจ้าคณะต�าบลบางไทรป่า แต่งตั้ง	๑	พ.ย.	๖๓

แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระมหาชัยชุมพล	ชุตินฺธโร	ป.ธ.๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ แต่งตั้ง	๒๓	ก.ค.	๖๓

๒ พระครูสมุห์สุพล	สุพโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ แต่งตั้ง	๒๓	ก.ค..	๖๓

แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระอธิการวีรวัฒน	์อาภากโร เจ้าอาวาสวัดนิยมธรรมวราราม แต่งตั้ง	๒๓	พ.ค.	๖๓

๒ พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม แต่งตั้ง	๑	มิ.ย.	๖๓

๓ พระอธิการเอนก	คุณวโร เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์ แต่งตั้ง	๕	ก.ค.	๖๓

๔ พระใบฎีกาฉัตรชัย	ฐานสมฺปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา แต่งตั้ง	๑	ธ.ค.	๖๓

๕ พระสมุห์ณววรรษ	กิตฺติภทฺโท เจ้าอาวาสวัดกัลยาณีทรงธรรม แต่งตั้ง	๑	ธ.ค.	๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรษฎร์	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระอ๊อฟ	สิริธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม แต่งตั้ง	๑	มี.ค.	๖๓

๒ พระธนิต	ฐานวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิลามูล แต่งตั้ง	๑	มิ.ย.	๖๓

๓ พระสมบูรณ	์ปริปุญฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทัพยาวท้าว แต่งตั้ง	๑	ก.ค.	๖๓

๔ พระมหาอดิเรก	ฐิตวุฑฺฒิ	ป.ธ.๕	ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกู แต่งตั้ง	๕	ก.ค.	๖๓

๕ พระศุภวัฒน์	อตฺชวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต แต่งตั้ง	๑	ก.ย.	๖๓

๖ พระบุญยัง	พลปุญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง แต่งตั้ง	๑	พ.ย.	๖๓

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์	 	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระครูวิบูลศีลากร เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม	(รามัญ) แต่งตั้ง	๕	ก.พ.	๖๓

๒ พระครูพิสุทธิฐานพิธาน รองเจ้าคณะต�าบลบางภาษ	ี/	วัดคลองเสมียนตรา แต่งตั้ง	๕	ก.พ.	๖๓

๓ พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖ เจ้าคณะต�าบลบางหลวง	/	วัดบางน้อยใน แต่งตั้ง	๕	ก.พ.	๖๓

แต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม	 	 	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระประเสริฐ	โชติวโร ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดพระปฐมเจดีย์ แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒ พระฉัตรชัย	ฉนฺทโก ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดพระปฐมเจดีย์ แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๓ พระวิทยา	จกฺกวโร ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดพระปฐมเจดีย์ แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๔ พระเทพมงคล	มงฺคลิโก ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดดอนขนาก แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๕ พระนพวาท	อภิวาโท ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดสะแกราย แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๖ พระปลัดนพวิทย์	เตชวโร ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ล้อม แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๗ พระสุวิทย์	สุวฑฺโม ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดใหม่ปิ่นเกลียว แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๘ พระมหากนก	กนฺตวีโร ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดใหม่ปิ่นเกลียว แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๙ พระชูเกียรต	ิอาภากโร ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดใหม่ปิ่นเกลียว แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๐ พระกฤษฎา	โสภณปญฺโญ ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดทัพหลวง แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๑ พระวันชนะ	ปญฺญาวุโธ ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดวังตะกู แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๒ พระจักรกฤษณ	์กิตฺติโก ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดอินทราราม แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๓ พระชัยวัฒน	์อาทิตฺโต ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๔ พระชณัญเทพ	สุมงฺคโล ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดศรีมหาโพธิ์ แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓
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๑๕ พระปฐมพร	กิตฺติเมธี ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดโคกเขมา แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๖ พระอภิรักษ	์อภิปุญฺโญ ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดโคกเขมา แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๗ พระสุรพล	จิรวฑฺฒโน ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดกลางคูเวียง แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๘ พระประกอบ	ติกฺขปญฺโญ ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดลานตากฟ้า แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๑๙ พระจีรพงษ	์เตชปญฺโญ ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดก�าแพงแสน แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๐ พระพงษ์ศิร	ิปญฺญาทีโป ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งพิชัย แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๑ พระสมัย	ธมฺมทินฺโน ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ราษฎศรัทธาท�า แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๒ พระมหาอาทิตย์	อินฺทวีโร	ป.ธ.๖ ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดจินดาราม แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๓ พระประกอบ	อตฺถกาโร ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดหอมเกร็ด แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๔ พระมนตร	ีฐิตปรกฺกโม ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดหอมเกร็ด แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๕ พระชาต	ิฐิตเปโม ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดหอมเกร็ด แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๖ พระเสกสิทธิ์	ฐิตธมฺโม ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดมะเกลือ แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๗ พระชัยยุทธ	เตชธโร ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดหทัยนเรศวร์ แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

๒๘ พระอภิชาต	ิอินฺทวิชฺโช ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดลาดหญ้าไทร แต่งตั้ง	๒๙	ต.ค.	๖๓

พระสังฆาธิการลาออกจากต�าแหน่งหน้าที่	 	 	 	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระศรีวิสุท่ธิวงศ์ เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน อนุมัติ	๑๙	ม.ค.	๖๓

๒ พระครูโสภณกิจวิบูล เจ้าคณะต�าบลบางภาษี อนุมัติ	๑๒	มี.ค.	๖๓

๓ พระครูวิจิตรปทุมานันท์ เจ้าคณะต�าบลบัวปากท่า อนุมัติ	๑	ธ.ค.	๖๓

๔ พระอธิการเอนก	คุณวโร เจ้าอาวาสวัดลานแหลม อนุมัติ	๒	ก.ค.	๖๓

พระสังฆาธิการลาสิกขา	 	 	 	 	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระครูปฐมเมธาภรณ์ จร.วัดสุวรรณรัตนาราม/จต.ทุ่งขวาง ลาสิกขา	๒๖	เม.ย.	๖๓

พระสังฆาธิการมรณภาพ	 	 	 	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระเจียน	คงฺคโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางไผ่นารถ มรณภาพ	๒	ม.ค.	๖๓

๒ พระครูนันทสิริคุณ เจ้าอาวาสวัดล�าเหย มรณภาพ	๑๕	เม.ย.	๖๓

๓ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา มรณภาพ	๑๔	มิ.ย.	๖๓

๔ พระอธิการประมวล	ปภากโร เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง มรณภาพ	๑	ก.ย.	๖๓
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สมาชิกกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐมมรณภาพ	
ที่ ชื่อ	-	ฉายา ต�าแหน่ง หมายเหตุ

๑ พระมหาประจักษ	์สุจิณฺโณ ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดพระงาม	 มรณภาพ	๓	ก.พ.	๖๓

๒ พระครูนันทสิริคุณ เจ้าอาวาสวัดล�าเหย มรณภาพ	๑๕	เม.ย.	๖๓

๓ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา มรณภาพ	๑๔	มิ.ย.	๖๓

๔ พระครูสิทธิธรรมวิมล วัดเสถียรรัตนาราม มรณภาพ	๒๗	พ.ย.	๖๓

	รับรองตามนี้	

(พระเทพมหาเจติยาจารย์)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วันที่	๓๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓
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สรุป

งานการปกครอง

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓
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	 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ	๖	ด้าน	อันประกอบด้วยการปกครอง	การศึกษา	

การเผยแผ	่การสาธารณูปการ	การศึกษาสงเคราะห์	และการสาธารณสงเคราะห์	ด�าเนินไป

ด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๑	(๒)	และ	มาตรา	๒๒	(๒)	แห่งพระราชบัญญัต	ิ

คณะสงฆ	์พ.ศ.	๒๕๐๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ข้อ	 ๑๕	 (๑),	 (๒)	 แห่งกฎมหาเถรสมาคม	 ฉบับที่	 ๒๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 ว่าด้วยระเบียบ	

การปกครองคณะสงฆ์	และมติมหาเถรสมาคม	ครั้งที่	๑๓/๒๕๕๙	เมื่อวันที	่๑๐	มิถุนายน	

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ	 ของคณะสงฆ์	

จังหวัดนครปฐม	ดังต่อไปนี้	

	 ๑.	 เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 		 ที่ปรึกษา

	 ๒.	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 วัดส�าโรง		 ประธานกรรมการ

	 ๓.	 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 วัดมะเกลือ		 รองประธานกรรมการ

	 ๔.	 พระครูโกวิทสุตการ	 วัดโคกเขมา		 กรรมการ

	 ๕.	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 วัดโพรงมะเดื่อ		 กรรมการ

	 ๖.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 วัดวังตะกู		 กรรมการ

	 ๗.	 พระครูปฐมโชติวัฒน์	 วัดละมุด		 กรรมการ

	 ๘.	 พระครูศรีสุตากร	 วัดกลางบางพระ		 กรรมการ

	 ๙.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 วัดท่าพูด		 กรรมการ

	 ๑๐.	พระครูไพศาลกิตติวรรณ		 วัดเวฬุวนาราม		 กรรมการ

	 ๑๑.	พระครูพินิตสุตาคม	 วัดลาดหญ้าไทร		 กรรมการ

	 ๑๒.	พระครูปฐมปัญญาภรณ์	 วัดทุ่งสีหลง		 กรรมการ

	 ๑๓.	พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์	 วัดหทัยนเรศวร	์	 กรรมการ

	 ๑๔.	พระครูปลัดประวิทย์	วรธมฺโม	วัดบางปลา		 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๓
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	 ๑๕.	พระปลัดประพจน์	สุปภาโต	 วัดส�าโรง	 	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๖.	นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผอ.พศจ.นครปฐม		กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร

	 มีหน้าที่ดังต่อไป

	 ๑.	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 สอดส่อง	 ดูแล	 เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์และสามเณร	

เป็นไปตามพระธรรมวนิยั	กฎหมาย	กฎ	ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	ค�าสัง่	ประกาศ	ของมหาเถรสมาคม	

หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

	 ๒.	 เสนอคณะสงฆ์จงัหวดัให้ตรากฎ	ออกข้อบังคับ	วางระเบียบ	ออกค�าสัง่	ออกประกาศ

หรือมาตรการ	ที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์และสามเณร	เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์	

และสามเณรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ดีงาม

	 ๓.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะสงฆ์มอบหมาย

ด้านการปกครอง

		 การปกครอง	หมายถึง	การดูแล	คุ้มครอง	บริหาร

		 ความส�าคญั	การปกครองของคณะสงฆ์ไทย	เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก	ทรงเป็นประธาน	มีการบังคับบัญชากันไป	

ตามล�าดบัชัน้นบัตัง้แต่ระดบัมหาเถรสมาคมลงไปจนถงึเจ้าอาวาส	พระราชบัญญัตคิณะสงฆ์	

พ.ศ.	๒๕๐๕	แก้ไขปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้ล�าดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังนี้

		 มาตรา	๒๐	คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม	การจัดระเบียบ	

การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน	กฎมหาเถรสมาคม

		 หลักการปกครอง	เป็น	ภารกจิท่ีวดัโดยพระภกิษผุูเ้ป็นเจ้าอาวาส	หรอืเจ้าคณะปกครอง

ด�าเนินการสอดส่อง	 ดูแล	 รักษาความเรียบร้อยดีงาม	 เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด	

หรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	กฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	ประกาศ	

ของมหาเถรสมาคม	 หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช	 ภารกิจด้านนี้ครอบคลุม	

ถึงการที่พระภิกษุผู้ท�าหน้าที่เป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ	 นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	

รองเจ้าอาวาส	 เจ้าอาวาส	 เจ้าคณะต�าบล	 เจ้าคณะอ�าเภอ	 เจ้าคณะจังหวัด	 เจ้าคณะภาค	

เจ้าคณะใหญ	่(หน)	นอกจากนี้	ยังรวมถึงการที่พระภิกษุท�าหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์	

เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร
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	 การด�าเนินการบริหารจัดการด้านการปกครอง	มีแนวทางการด�าเนินการ	ดังนี้
	

	 ๑.	 การจัดท�าระเบียบปฏิบัติ	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับบุคลากรภายในวัด

		 		 ๑.๑	มีระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร

		 		 ๑.๒	มีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อาศัยในวัด

		 		 ๑.๓	มรีะเบยีบปฏบิตัสิ�าหรบับคุคลทีเ่ข้ามาร่วมหรอืจดักจิกรรมต่างๆ	ภายในวัด

		 ๒.	 มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

		 		 ๒.๑	เจ้าอาวาสได้มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรภายในวัดตามความรู ้	

	 	 	 ความสามารถ

		 		 ๒.๒	จัดท�าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด

		 		 ๒.๓	จัดท�าประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน

		 		 ๒.๔	จัดท�าสมุดเยี่ยม

		 ๓.	 การพัฒนาและสวัสดิการ

		 		 ๓.๑	มีการประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด

		 		 ๓.๒	มีการจัดสวัสดิการต่างๆ	ให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด

		 		 ๓.๓	มีการประชุมคณะกรรมการวัดสม�่าเสมอ

		 		 ๓.๔	มีการวางแผนการด�าเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

	 พุทธศตวรรษท่ี	 ๒๑	 นับเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร	 เป็นโลกไร้พรมแดนสามารถ	

ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ทั้งข้อมูลที่จริงและไม่จริงได้อย่างรวดเร็ว	 เข้าถึงผู้รับ	

ได้ทุกระดับ	 ทุกเชื้อชาติ	 ทุกศาสนา	 พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเผชิญกับความท้าทาย	

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 มีวิกฤติศรัทธาเป็นปัญหาใหญ่ที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาก�าลัง

ประสบอยู	่และต้องด�าเนินการแก้ไขโดยด่วน	

	 ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ฉบับนี้จึงเน้นที่การสร้าง	

ความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา	 ด้วยการปลูกฝังศรัทธาให้มั่นคงของพระพุทธศาสนา	

ในยุคดิจิตอล

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

224

224



		 ๑)	 วิกฤติศรัทธา	อันเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์สามเณรบางรูป	

ที่ประมาทพล้ังเผลอ	 ขาดความส�ารวมระวัง	 จนท�าให้สังคมสงฆ์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ	

เป็นเหตุให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคลอนแคลน	 เพราะทุกคนมองพระสงฆ์แบบ	

เหมารวม	ไม่ได้แยกแยะเป็นรายบุคคล
	

	 ๒)	 ปัญญาปริทัศน์	 พระสงฆ์บางรูป	 ญาติโยมบางท่านที่มีการศึกษาแล้วคิดว่า	

ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว	

น�าค�าสอนนั้นมาดัดแปลง	แก้ไขเพื่อให้เป็นของตัวเอง	จนกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูป
	

	 ๓)	 ญาติโยมปฏิบัติ	คือ	ส�านักปฏิบัติธรรมต่างๆ	ซึ่งบริหารจัดการโดยคฤหัสถ์ผุดขึ้น

มากมายด้วยเหตุผล	 คือความสะดวก	 สะอาด	 สบาย	 ในขณะที่ไปปฏิบัติที่วัดหรือสถานที่	

ปฏบัิติธรรมนัน้ได้รบัความล�าบาก	ไม่สะดวกทัง้เรือ่งอาหาร	ทีพ่กั	การเดนิทาง	สภาพแวดล้อม	

ผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจในการปฏิบัติกับอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์มากขึ้น
	

	 ๔)	 ขัดเคืองเร่ืองเศรษฐกิจ	 นับเป็นปัญหาหลักในการด�ารงชีวิตของคนในปัจจุบัน	

ที่ต้องท�ามาหาเลี้ยงชีพ	 ต้องท�าให้ท้องอ่ิมก่อนจึงจะหันหาทางสงบจิตใจได้	 ประกอบด้วย

ต้องมีภาระรับผิดชอบครอบครัวอีก	 จึงท�าให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปวัด	 หรือไม่สะดวกที่

จะสนับสนุนด้านงบประมาณในกิจการพระศาสนา
	

	 มองในแง่ดี	 ถือว่ามีความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง	 เพราะมีช่อง

ทางมากมายในการน�าเสนอธรรมะสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ	 เข้าถึงได้ทุกระดับ	 มองใน

แง่ทีต้่องระวงั	คอื	หากการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนนัน้	เป็นการกระท�าโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	

ขาดความรู้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็นับว่าอันตรายอย่างยิ่ง
	

	 อีกอย่างหนึ่ง	 ข่าวพระพุทธศาสนาในทางลบก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว	

เช่นกนั	สามารถท�าลายศรทัธาของพทุธศาสนกิชนเป็นวงกว้าง	และรวดเรว็	ยากต่อการแก้ไข
	

	 ๕)	 ชีวิตยุคไอที	 เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน	 การไหลบ่าของข้อมูล	

เป็นไปอย่างรวดเร็วหากขาดปัญญาพิจารณาไตร่ตรองก็จะท�าให้เสพสิ่งที่ผิดได้	
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	 มหาเถรสมาคมได้มมีตมิอบหมายให้พระพรหมมนุ	ีพระพรหมโมลแีละพระพรหมบณัฑติ

ก�าหนดกรอบการปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	๖	ด้าน	+	๑	คือ	ด้านการปกครอง	ด้านศาสนศกึษา	

ด้านศึกษาสงเคราะห์	 ด้านการเผยแผ่	 ด้านสาธารณูปการ	 ด้านสาธารณสงเคราะห	์

และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา	 รวมทั้งก�าหนดกรอบ	

การด�าเนนิงาน	ระดมความคดิเหน็จากทกุภาคส่วน	ด�าเนนิงานตามกรอบภารกจิของคณะสงฆ์	

และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

แนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง 

	 ๑.	 สร้างความมัน่คงด้านพระพทุธศาสนา	ด้วยการปลูกฝังศรทัธาในพระพทุธศาสนา

ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อ	 การเจริญพระพุทธมนต์

เฉลิมพระเกียรติ	การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล	การปฏิบัติธรรม	เป็นต้น

		 ๒.	 ยกระดบักระบวนการบรหิารจดัการภายใน	โดยอาศัยความร่วมมือภาคเีครอืข่าย	

ต่าง	ๆ 	เพือ่ให้เกดิสมัฤทธผิล	การพัฒนาระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล	การพฒันา	

ระบบสารสนเทศให้ทันสมัย	การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย

		 ๓.	 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้เชิงพุทธ	 ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของ	

ศาสนบุคคล	 เช่น	 พระสังฆาธิการ	 พระอุปัชฌาย์	 พระจริยานิเทศก์	 พระวินยาธิการ	

ตลอดถึงไวยาวัจกร	และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง

		 ๔.	 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา	 ด้วยการบริหาร

จัดการศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการ	

พระพุทธศาสนา

		 ที่ส�าคัญคือในกรอบการปฏิรูป	ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนให้ยกระดับกระบวนการบริหาร	

จัดการภายใน	 ด ้วยอาศัยความร ่วมมือภาคีเครือข ่ายให ้เกิดสัมฤทธิผล	 พัฒนา	

ระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน	 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย	 คือการเริ่มต้น	

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน	ของคณะสงฆ์
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านปกครองคณะสงฆ์

 ๑. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์

		 	 ๑)	 บรรจุค�าว่า	พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ	ไว้ในรัฐธรรมนูญ

		 	 ๒)	 เพิ่มอ�านาจ	บทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการ

		 	 ๓)	 กระจายอ�านาจทางการปกครองคณะสงฆ์

		 	 ๔)	 จัดตั้งสภาสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น

		 	 ๕)	 ก�าหนดกระบวนการยุตธิรรมสงฆ์ทีช่อบด้วยพระธรรมวนิยัและกฎหมายบ้านเมอืง

		 	 ๖)	 ก�าหนดให้มสี�านกังานเจ้าคณะแต่ละระดบัชัน้ท�างานต่อเนือ่งโดยมเีจ้าหน้าที่

สนับสนุนและให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขยายอัตราก�าลังพนักงานราชการ

		 	 ๗)	 จัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ
	

 ๒. พัฒนางานภายใต้ระบบและกลไกที่มีอยู่

		 	 ๑)	 พระสังฆาธิการในแต่ละระดับชั้นบังคับใช ้กฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับ	

การปกครองคณะสงฆ์อย่างจริงจัง

		 	 ๒)	 ก�าหนดให้วดัหรอืการปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละระดบัชัน้	จดัท�ายทุธศาสตร์	

ในการปฏิบัติงานเป็นแผนปฏบิตักิารประจ�าปีและแผนพฒันาฯ	ระยะ	๕	ปี	โดยให้สอดคล้อง	

กับกิจการคณะสงฆ์ทั้ง	๖	ด้าน	และมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ

		 	 ๓)	 ก�าหนดระบบการคัดกรองผู้บรรพชาและอุปสมบทและจัดท�าฐานข้อมูล	

สารสนเทศเพื่องานปกครองคณะสงฆ์

		 	 ๔)	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณะสงฆ์ท�างานเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายทกุภาคส่วน	

ทั้งภาครัฐและเอกชน	

 ๓. การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี

		 	 ๑)	 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้รับ	

การสนับสนุนจากภาครัฐ

		 	 ๒)	 สนับสนุนและส่งเสริมการท�ารายงานด้านงบประมาณ	 การเงินและบัญช	ี

อย่างเป็นระบบ
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		 	 ๓)	 พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา	 ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน

กฎหมายและการจัดการทรัพย์สินของสถาบันทางพระพุทธศาสนา

	 พระธรรมวนิยั	นบัเป็นศาสดาของพระพทุธศาสนา	ตัง้แต่พระพทุธองค์ปรนิพิพานแล้ว	

เพราะฉะนั้น	 การท�างานอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนานั้น	 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง	

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	 มีความสนใจใฝ่รู ้ในการที่จะพัฒนาตนให้มีความรู ้	 ความช�านาญ	

เช่ียวชาญในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	 อันจะท�าให	้

การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

	 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์	 กรรมการมหาเถรสมาคม	 (มส.)	 และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง	

เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม	 ได้มีค�าสั่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง	 ที่	 ๘/๒๕๖๐	ลงวันที่	 ๓๐	

กันยายน	 ๒๕๖๐	 เร่ือง	 อาจาระพระภิกษุสามเณรและการบริหารวัดในเขตปกครอง	

โดยอาศัยอ�านาจตามความในข้อ	๗	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	แห่งกฎมหาเถรสมาคม	ฉบับที	่๒๓	

(พ.ศ.	๒๕๔๑)	ว่าด้วยระเบยีบการปกครองคณะสงฆ์	เหน็สมควรให้พระสังฆาธกิารทกุระดบั	

สอดส่อง	ก�ากับ	ดูแล	กวดขัน	ควบคุมอาจาระพระภิกษุสามเณรและการบริหารวัดในเขต

ปกครอง	โดยอบรม	สั่งสอน	ว่ากล่าว	ตักเตือน	หรือลงโทษ	โดยสมควรแก่เหตุ	ดังนี้
	

	 ๑.	 พระภิกษุสามเณรผู้ท�าการอันละเมิดกฎหมายบ้านเมือง	 และพระราชบัญญัต	ิ

คณะสงฆ	์ให้พระสังฆาธิการด�าเนินการตามกฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	มต	ิหรือประกาศ

มหาเถรสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง	 และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าด�าเนินการ

ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดกับพระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว	
	

	 ๒.	 พระภิกษุสามเณรผู้วิพากษ์วิจารณ์	 หรือแสดงตนในทางกระทบกระเทือนต่อ	

ความมั่นคงของสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 และความสงบสุขของประชาชน	

หรือส่อไปในทางยั่วยุ	 ปลุกปั่น	 ท�าลาย	 ก้าวร้าวรุนแรง	 และไม่สร้างสรรค์	 ให้พระสังฆาธิ

การกวดขันควบคุมพระภิกษุ	 สามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว	 มิให้กระท�าการเช่นว่านั้น	

และหากเข้าข่ายละเมิดกฎหมายบ้านเมือง	 ให้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	

ให้เข้าด�าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
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		 ๓.	 พระภกิษสุามเณรผูม้อีาจาระไม่เหมาะสม	เป็นท่ีตเิตยีนของประชาชนในลกัษณะ	

โลกวชัชะ	เช่น	การแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกบัเพศก�าเนดิของตน	การแสดงกิรยิาวาจา	

ไม่สมควรแก่สมณสารูป	การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในทางทีไ่ม่เหมาะสม	การใช้อปุกรณ์สือ่สาร	

ผิดกาลเทศะ	 การไปในสถานที่ไม่สมควรแก่บรรพชิต	 เป็นต้น	 ให้พระสังฆาธิการกวดขัน

ควบคุมมิให้พระภิกษุ	สามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว	ประพฤติตน	แสดงออก	หรือกระท�า

การเช่นว่านั้นโดยเด็ดขาด	
	

		 ๔.	 พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติตนไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย	และไม่รักษาเชิดช	ู

พระธรรมวินัยให้เป็นวิถีทางประพฤติปฏิบัติของตน	 ตลอดจนหมู่คณะ	 ให้พระสังฆาธิการ	

กวดขัน	 ควบคุม	 พระภิกษุ	 สามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว	 มิให้ประพฤติตนหรือกระท�า	

การเช่นว่านั้นโดยเด็ดขาด	 และหากเข้าข่ายละเมิดพระธรรมวินัย	 ให้ด�าเนินกระบวนการ	

ลงโทษตามพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์โดยเคร่งครัด	
	

		 ๕.	 การจดัท�าป้ายตดิโฆษณาตดิประกาศในทีต่่างๆ	เกีย่วกบัพธิกีารปลกุเสกวตัถมุงคล

เครื่องรางของเกจิอาจารย	์หรือป้ายโฆษณาอวดอ้างชวนเชื่อสรรพคุณเกจิอาจารย์	อันเป็น	

การมอมเมาประชาชน	ไม่ใช่วิถพีทุธ	มใิช่วถิสีมณะ	ส่อเจตนาไปทางอเนสนา	สุม่เสีย่งต่อการ	

ต้องอาบัติอันติมวัตถ	ุให้ระงับการกระท�านั้นเสีย	หากได้ท�ามาแล้วให้ปลดรื้อออกเสีย
	

		 ๖.	 อุโบสถเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธปฏิมา	 เป็นสถานที่ท�าสังฆกรรม	 ท�าวัตร	

ไหว้พระสวดมนต์	 เจริญจิตภาวนา	 หรือท�าการบุญการกุศลต่างๆ	 ต้องไม่จัดท�าเป็นที่	

จ�าหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังภายในอุโบสถ	

	 พระสังฆาธิการรูปใดไม่ด�าเนินการ	 หรือย่อหย่อนในการสอดส่อง	 ก�ากับ	 ดูแล	

กวดขัน	 ควบคุมอาจาระพระภิกษุสามเณรและการบริหารวัดในเขตปกครอง	 หรือไม่	

ด�าเนินการกับพระภิกษุ	 สามเณรผู้มีพฤติกรรมข้างต้น	 ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยา	

พระสังฆาธิการ	

	 หากพระสังฆาธิการได้พยายามด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่	 เพื่อให้เป็นไปตาม	

พระธรรมวินัย	กฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	มติ	หรือประกาศของมหาเถรสมาคม	

แล้วยังไม่สามารถบังคับการให้เป็นไปได้ตามนั้น	 ให้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อขอการสนับสนุน	และอารักขาจากทางราชการ
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มติที่ ๑๘๓/๒๕๖๓

เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

		 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	 ครั้งที่	 ๘/๒๕๖๓	 เม่ือวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชน	 กรณีพระภิกษุ

สามเณรขับขี่รถยนต์	 และรถจักรยานยนต์	 เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต	

และทรัพย์สิน	 และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน	 ส่งผลกระทบต่อความศรัทธา	

และความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน	

		 ๑.	 แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 ทราบ	 เพื่อแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิด	

ตามล�าดับ	 สอดส่อง	 ดูแล	 ก�าชับให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย	

กฎหมายบ้านเมือง	และจารีตประเพณี

	 ๒.	 แจ้งมติมหาเถรสมาคม	ครั้งที	่๘/๒๕๖๓	ไปยังส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ในการ	

ตรวจตรา	การขับขี่รถยนต์	และจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยี่ยงประชาชนทั่วไป

มติที่ ๑๘๘/๒๕๖๓

เรื่อง ก�าชับการปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗

	 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	 คร้ังที่	 ๙/๒๕๖๓	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 พฤษภาคม	๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 ตามที่มหาเถรสมาคมได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม	

ว่าด้วยการจัดงานวัด	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติในการจัดงานวัด	 งานเทศกาล	

งานมหกรรม	และงานชมุนมุของวดั	ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และระเบียบนีไ้ด้ประกาศ	

เมื่อวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๓๗

	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนมัสการว่า	 การประกาศใช้ระเบียบ

มหาเถรสมาคม	 ว่าด้วยการจัดงานวัด	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 แล้วนั้น	 คณะสงฆ์โดยส่วนใหญ	่

มีการปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 แต่ยังพบว่ามีวัดบางวัด	

ปล่อยปละละเลยในการด�าเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม	 ว่าด้วยการจัดงานวัด	

มติมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
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พ.ศ.	๒๕๓๗	จัดให้มีการละเล่นต่างๆ	รวมทั้งการพนัน	บัญชี	ข	 เช่น	บิงโก	 เป็นต้นอีกทั้ง	

ในการจัดงานวัดนั้น	 ยังพบการให้เอกชนผูกขาดการจัดงานเทศกาล	 ท�าให้เกิดความ	

เสียหายและความเสื่อมเสียแก่วัด	 เอกชนอาศัยช่องทางดังกล่าวเข้ามาหาผลประโยชน	์

จากวัดได้	 จึงเห็นควรน�าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาก�าชับเจ้าคณะผู้ปกครอง	

ในทุกระดับก�าชับวัดในเขตปกครองในการด�าเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม	 ว่าด้วย

การจัดงานวัด	พ.ศ.	๒๕๓๗	อย่างเคร่งครัด
	

มติที่ ๒๖๐/๒๕๖๓

เรื่อง การปฏิบัติตนของพระภิกษุในการท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

		 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	ครั้งที่	๑๐/๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 ช่องอมรินทร์ทีว	ี

ได้เสนอข่าวว่า	 มีสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว	 ปฏิบัติไม่เหมาะสม	

โดยมีการสวดมนต์ร่วมกับปรบมือร้องเพลง	และสอนปล่อยร่างกายตามปีเกิด	

	 พระภิกษุที่จะท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด	

หรือสถานปฏิบัติธรรมที่ ไม ่ ได ้ขึ้นทะเบียนเป ็นส� านักปฏิ บัติธรรมกับส�านักงาน	

พระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์จากคณะสงฆ	์

และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู ้ปกครองเหนือตน	 และแจ้งเจ้าคณะจังหวัด	

ทุกจังหวัดก�าชับวัดในเขตปกครอง	 ปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	 พระธรรมวินัย	 ที่เกี่ยวข้อง	

ในการท�าหน้าที่เผยแผ่

มติที่ ๓๑๑/๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด

	 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	ครั้งที่	๑๑/๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่	 ๒/๒๕๕๗	 เม่ือวันที่	 ๒๐	

มกราคม	 ๒๕๕๗	 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเพื่อให	้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด	 อ�าเภอ	 และต�าบล	 หมู่บ้าน	

หรือสถานที่ราชการอื่นๆ	ของกระทรวงมหาดไทย	และในหลักเกณฑ์ดังกล่าว
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		 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดในข้อ	 ๙.๓	

รายงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน	 จะต้องพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอ	

เปล่ียนแปลงชื่อวัดได ้	 พร ้อมท้ังจัดท�าประชาพิจารณ์ของประชาชนในหมู ่บ ้าน	

และหมู ่บ้านใกล้เคียงจากจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๗๐%	 เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๓๐%	

ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง

มติที่ ๓๕๑/๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

		 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	 ครั้งที่	 ๑๓/๒๕๖๓	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 ส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	 ได้ขอหารือแนวทาง	

การด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในวัด	 หรือสถานที	่

ส�าหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา	เมือ่วนัพธุที	่๒๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๓	ซึง่ทีป่ระชมุรบัทราบ	

โดยส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 รับไปจัดท�าแนวทาง/กิจกรรม	

การด�าเนินการ	และเสนอให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาอีกครั้ง	เพื่อเสนอ

มหาเถรสมาคมและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดทราบ

มติที่ ๔๕๔/๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางในการบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร

		 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	 ครั้งที	่ ๑๖/๒๕๖๓	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 ตามที่มีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบการจัดการเรื่องราว

ร้องทุกข์ของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 และส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	

กรณ	ีการบณิฑบาตของพระสงฆ์ทีไ่ม่เอือ้เฟ้ือต่อพระธรรมวนิยั	เช่น	การบณิฑบาตก่อนอรณุ	

การกลับเข้าวัดเกินเวลาที่ก�าหนด	 รับบิณฑบาตมากเกินความจ�าเป็น	 หรือถ่ายเทอาหาร	

ให้บุคคลภายนอก	 นั่งหรือยืนปักหลักบิณฑบาตบริเวณหน้าร้านค้า	 ตลอดจนน�าอาหาร	

ท่ีได้รับมาให้ร้านค้าจ�าหน่ายต่อ	 รวมท้ังหวังแต่ลาภสักการะ	 เมื่อบิณฑบาตแล้ว	 อาหาร	

ดอกไม้	 ธูป	 เทียนที่ได้ไม่น�ากลับวัด	 ท้ิงไว้ข้างทาง	 เป็นต้น	 เป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสม	

แก่สมณวิสัยท�าให้ผู้ที่ใส่บาตร	 และผู้ที่พบเห็นเสื่อมความศรัทธา	 เป็นเหตุให้เกิดความ	

เสียหายแก่พระพุทธศาสนา	และคณะสงฆ์นั้น
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	 เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย	 และเอื้อต่อพระธรรมวินัย	

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรน�าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา	

วิธีการก�ากับอาจารของพระภิกษุสามเณรในการบิณฑบาต	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี	

มติให้คณะกรรมการพระวินยาธิการ	 ซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่เป็นประธานในหนนั้นๆ	 ก�าหนด	

รายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร	 ให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัตินั้น	เพื่อเป็นที่เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

มติที่ ๔๕๕/๒๕๖๓

เรื่อง การวาดภาพจิตรกรรมหรือภาพศิลปะในพุทธศาสนสถาน

		 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	 ครั้งที่	 ๑๖/๒๕๖๓	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	๒๕๖๓		

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ	 กรณีวัดหนองเต่า	

ต�าบลอุทัยเก่า	 อ�าเภอหนองฉาง	 จังหวัดอุทัยธานี	 มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ	

ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัพทุธประวตัิ	ตอนทีอ่งค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า	เสดจ็ลงจากเทวโลก	

หลังจากทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา	 โดยในภาพดังกล่าว	 มีภาพเหมือน	

บุคคลร่วมสมัย	ปรากฏอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง	นั้น

	 ๑.	 กรณีวัดใดมีความประสงค์จะวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีภาพเหมือน	

บุคคลร่วมสมัยหรือภาพศิลปะในลักษณะอื่นๆ	 ที่ไม่สอดคล้องกับพุทธประวัติและ

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา	 ตามสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	 ภายในวัด	 เช่น	 อุโบสถ	 วิหาร	

ศาลาการเปรียญ	 หอประชุม	 หรือศาลาบ�าเพ็ญกุศล	 ให้เจ้าอาวาสพิจารณาถึงความ	

เหมาะสมของภาพที่จะวาดให้รอบคอบ

	 ๒.	 ให้เจ้าอาวาสเสนอแบบภาพวาดหรือแบบตัวอย่างภาพร่างวาดภาพจิตรกรรม	

ฝาผนัง	 ที่มีภาพเหมือนบุคคลร่วมสมัย	 หรือภาพศิลปะในลักษณะอื่นๆ	ที่ไม่สอดคล้องกับ	

พุทธประวัติและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา	 ให้เจ้าคณะผู้ปกครองตามล�าดับจนถึง	

เจ้าคณะภาคพิจารณา	และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด�าเนินการได้
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มติที่ ๕๐๓/๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุโมทนาบัตร

		 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	 คร้ังที่	 ๒๐/๒๕๖๓	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 กันยายน	๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 ด้วยมีพุทธศาสนิกชนบริจาคเงินให้กับวัดถ�้าเขาวง	

ต�าบลหนองน�้าแดง	 อ�าเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 และวัดได้ออกใบอนุโมทนาบัตร

ให้ตามจ�านวนเงินที่วัดได้รับบริจาค	 ต่อมาผู้บริจาคได้น�าใบอนุโมทนาบัตรไปแสดงต่อ	

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่จัดเก็บภาษี	 เพื่อขอลดหย่อนภาษ	ีแต่ปรากฏว่า	ผู้บริจาคไม่สามารถ

ใช้หลักฐานการบริจาคท่ีเป็นใบอนุโมทนาบัตรไปหักลดหย่อนภาษีได้	 จึงได้ร้องเรียนต่อ

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 เพ่ือให้ด�าเนินการตรวจสอบว่าใบอนุโมทนาบัตรนั้น	

วัดเป็นผู้ออกให้ผู้บริจาคจริงหรือไม่	 เนื่องจากองค์ประกอบหรือสาระส�าคัญที่ปรากฏใน	

ใบอนุโมทนาบัตรไม่ครบถ้วน	เช่น	ไม่มีลายมือชื่อเจ้าอาวาส	มีแต่ตราประทับวัดอย่างเดียว	

หรือเจ้าอาวาสลงลายมือชื่อ	แต่ไม่ประทับตราวัด	

	 ๑.	 ใบอนุโมทนาบัตร	ต้องมีเลขที	่เล่มที	่วัน	เดือน	ป	ีที่บริจาค	หรือออกใบอนุโมทนาบัตร

	 ๒.	 ต้องระบุชื่อผู้บริจาค	ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไป	หรือบริษัทห้างร้าน	ให้ถูกต้อง

	 ๓.	 ต้องระบุจ�านวนเงินท่ีได้รับบริจาค	 ทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร	 ตามที่ได้รับ

บริจาคจริง

	 ๔.	 ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคให้ชัดเจน	ว่าบริจาคเพื่อการใด

	 ๕.	 ต้องระบุชื่อวัด	และสถานที่ตั้งของวัดให้ชัดเจน	(ต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด)

	 ๖.	 ต้องลงลายมอืชือ่ผูร้บัเงนิ	พร้อมวงเล็บชือ่	-	สกลุ	และต�าแหน่งทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากวัด

	 ๗.	 ผู้มีอ�านาจออกใบอนุโมทนาบัตร	 ต้องลงลายมือชื่อ	 พร้อมวงเล็บชื่อเต็ม	 และ

ต�าแหน่ง	รวมทั้งประทับตราวัดนั้นๆ	ที่ออกใบอนุโมทนาบัตร	

	 ๘.	 ใส่หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล
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มติที่ ๕๘๙/๒๕๖๓

เรื่อง การก�าหนดมาตรการให้ความส�าคัญและเน้นย�้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในวัดให้ถูกต้อง ตามหลักพระธรรมวินัย

		 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	 ครั้งท่ี	 ๒๔/๒๕๖๓	 เม่ือวันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	

ศลิปะและวฒันธรรม	วฒุสิภา	ได้มีหนงัสอื	ด่วนทีส่ดุ	ที	่สว	(กมธ	๓)๐๐๑๙/๔๘๗๑	ลงวนัที	่๙	

ตลุาคม	๒๕๖๓	แจ้งว่า	คณะกรรมาธิการฯ	มหีน้าทีแ่ละอ�านาจพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ	

กระท�ากจิการ	พจิารณาสอบหาข้อเท็จจรงิหรอืศกึษาเรือ่งใดๆ	ทีเ่กีย่วกบัศาสนา	การอปุถมัภ์	

และคุ้มครองศาสนา	 การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะ	 ประเพณี	 วัฒนธรรมท้องถิ่น	

และภูมิปัญญาชาวบ้าน	 การส่งเสริมศีลธรรม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 วัฒนธรรม	 เอกลักษณ์	

และอัตลักษณ์ไทย	 พิจารณาศึกษา	 ติดตาม	 เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจ	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 คณะกรรมาธกิารฯ	พจิารณาเหน็ว่า	ปัจจบัุนคนอาจขาดสิง่ทีพ่ึง่ทางจติใจและต้องการ	

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจส�าหรับตนเองมากขึ้น	 เพื่อหวังว่าตนเองจะได้รับพร	 มีโชคลาภ	

และมีชีวิตที่ดีขึ้น	 จึงมีปรากฏการณ์และเป็นกระแสนิยมที่คนหลั่งไหลไปวัด	 เพื่อต้องการ	

ขอพรและขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ�านวนมาก	แต่ความเชื่อความศรัทธาของประชาชน	

ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 อาจไม่เป็นไปตามหลักธรรมค�าสอนและอาจถูกบิดเบือนน�าไปสู	่

ความเชื่อที่ผิดและท�าให้เกิดความงมงาย	 ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเชื่อหรือขอ	

ในส่ิงต่างๆ	 แต่ให้กระท�าด้วยตนเองโดยใช้หลักธรรมเพื่อเป็นหลักการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง	

ดีงาม	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรป้องกันมิให้กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบเสียหาย	

ต่อพระพุทธศาสนา	 โดยการก�าหนดมาตรการให้ความส�าคัญและเน้นย�้าการเผยแผ่	

พระพุทธศาสนาในวัดต่างๆ	ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย	ซึ่งไม่มุ่งเน้นการสักการบูชา	

ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย	 และได้ขอให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	

น�าเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ	และพิจารณาตามควรแก่กรณีต่อไป
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นโยบายสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที	่๑	 :	 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	 		

		 ยุทธศาสตร์	๒	 :	 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน

	 กลยุทธ์	๕	 :	 พัฒนาระบบสารสนเทศ	๔.๐	 		

		 ตัวชี้วัด	 	 :	 ร้อยละความส�าเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน

	 แผนงานเชิงยุทธศาสตร์	 :	 แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลย	ี

	 	 	 	 	 สารสนเทศ

		 โครงการ	๗	 :	 พระพุทธศาสนา	๔.๐	Smart	Card	(ฐานข้อมลูศาสนบคุคล)

	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 :	คณะกรรมการฝ่ายปกครอง	 		
		 		 	

วัตถุประสงค์โครงการ	

		 	 ๑.	เพ่ือรวบรวม	 จัดเก็บ	 วิเคราะห์	 ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ	 	

		 		 ๒.	เพื่อจัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย	 		

	 	 ๓.	เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช	้ดูได้ทุกที่	ทุกเวลา

มติที่ ๕๙๙/๒๕๖๓

เรื่อง พระภิกษุแต่งบทกลอนหรือบทกวีที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการเมือง

		 ในการประชุมมหาเถรสมาคม	 ครั้งที่	 ๒๔/๒๕๖๓	 เม่ือวันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	

เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า	 ด้วยส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตาม	

ข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนาตามสือ่ต่างๆ	ปรากฏว่า	มสีือ่ออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าว	

เมือ่วนัที	่๒๐	ตลุาคม	๒๕๖๓	กรณี	พระภิกษเุขยีนบทกวทีีอ่าจเข้าข่ายเกีย่วข้องกบัการเมือง

	 แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองเพ่ิมความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง	 ควบคุม	 สอดส่อง	

ดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย	

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 กฎมหาเถรสมาคม	 มติ	 ค�าสั่ง	 ประกาศ	 ของมหาเถรสมาคม	

อย่างเคร่งครัด
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การตรวจสอบฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน	 ประวัติการบรรพชาอุปสมบท	 ประวัติการศึกษา	 ประวัต	ิ

การจ�าพรรษา	ต�าแหน่งทางการปกครอง	สมณศักดิ์	ประวัติการอบรม	ความสามารถพิเศษ	

และผลงานที่ส�าคัญ

จ�านวนพระวินยาธิการจังหวัดนครปฐม

อ�าเภอ

จ�านวนวัดมหานิกาย

จังหวัดนครปฐม

ศาสนบุคคลทั้งหมด

จ�านวน/รูป

เก็บข้อมูลศาสนบุคคล

เสร็จแล้ว	จ�านวน/รูป

ท�าบัตรประชาชนแล้ว

จ�านวน/รูป

ทั้งหมด
ท�า

ทะเบียน
พระสงฆ์ สามเณร พระสงฆ์ สามเณร พระสงฆ์ สามเณร

เมืองนครปฐม ๔๐ ๓๘ ๗๓๑ ๓๗ ๑๙๗ ๘ ๑๓๒ -

นครชัยศรี ๓๗ ๓๗ ๔๒๒ ๒๒ ๒๔๕ ๒ ๑๑๔ ๒

สามพราน ๒๔ ๑๙ ๔๕๒ ๙๑ ๒๑๓ - ๑๘๑ -

บางเลน ๓๙ ๓๘ ๓๐๙ ๙ ๑๘๘ ๖ ๑๐๘ -

ก�าแพงแสน ๓๙ ๓๘ ๔๐๕ ๓ ๗๙ - ๗๒ -

ดอนตูม ๑๘ ๑๘ ๑๒๓ - ๒๑ - ๒๒ -

พุทธมณฑล ๖ ๖ ๙๒ - ๕๕ ๑ ๑๒ -

รวม ๒๐๓ ๑๙๔ ๒,๕๓๔ ๑๖๒ ๙๙๘ ๑๗ ๖๔๑ ๒

ที่ อ�าเภอ จ�านวน	(รูป)

๑. เมืองนครปฐม ๑๖

๒. ก�าแพงแสน ๑๔

๓. ดอนตูม ๖

๔. นครชัยศรี ๑๕

๕. บางเลน ๑๔

๖. พุทธมณฑล ๒

๗. สามพราน ๘

รวม ๗๕
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สถิติการร้องเรียนวัดและพระสงฆ์จังหวัดนครปฐมที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน	

ช่องทางร้องเรยีนต่างๆ	ของหน่วยงานสงฆ์	หน่วยงานราชการและศูนย์ด�ารงธรรม	พ.ศ.๒๕๖๓	

	 **ศูนย์ด�ารงธรรมเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	 ที่กระทรวงมหาดไทย	
ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการบริการช่วยเหลือประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	
และอ�านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน	 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	
ฉบับที่	 ๙๖/๒๕๕๗	 เรื่อง	 การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม	 และท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม	
ตามมาตรา	 ๓๒	 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ	
บ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ท้ังนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย	ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดจึงได้ด�าเนินการ	
ในเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์	ของราษฎรไว้หลายช่องทาง	เพือ่ให้ประชาชนไม่ถกูเอารดัเอาเปรยีบ	
และได้รับความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง

ที่ อ�าเภอ
จ�านวน

/เรื่อง
เรื่องที่ร้องเรียน

หน่วยงาน

แก้ไขปัญหา

๑. เมืองนครปฐม ๔ อาจาระ	ทะเลาะวิวาท

การละเมิดพระธรรมวินัย	

เจ้าคณะปกครอง

สนง.พศ.นฐ./ตร.

๒. นครชัยศรี ๗ อาจาระ	การบริหารวัด

การละเมิดพระธรรมวินัย

เสพยาเสพติด

เจ้าคณะปกครอง

สนง.พศ.นฐ./	ตร.

๓. สามพราน ๔ อาจาระ	การบริหารวัด	

เสพยาเสพติด

เจ้าคณะปกครอง

สนง.พศ.นฐ./	ตร.

๔. บางเลน ๒ อาจาระ	การบริหารวัด

การละเมิดพระธรรมวินัย

เจ้าคณะปกครอง

สนง.พศ.นฐ.

๕. ก�าแพงแสน ๒ การสาธาณูปการ	การเมือง เจ้าคณะปกครอง

สนง.พศ.นฐ.

๖. ดอนตูม -

๗. พุทธมณฑล ๔ อาจาระ	การบริหารวัด

การละเมิดพระธรรมวินัย

เจ้าคณะปกครอง

สนง.พศ.นฐ./	ตร.

รวม
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ลักษณะพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยตามลักษณะอาการที่ไม่

สมควรของพระสงฆ์สังเกตได้ มีดังนี้

		 ๑.	 บิณฑบาตขาดความส�ารวม

		 ๒.	 เรี่ยไร	โดยไม่ได้รับอนุญาต

		 ๓.	 เที่ยวเร่ร่อนเพื่อหาลาภสักการะ

		 ๔.	 พักค้างแรมตามบ้านเรือน

		 ๕.	 ปักกลดในย่านชุมชน

		 ๖.	 นุ่งห่มไม่เรียบร้อย

		 ๗.	 เข้าร่วมพิธีสงฆ	์โดยไม่ได้รับฎีกา

		 ๘.	 กล่าวถ้อยค�าไม่เหมาะสม

		 ๙.	 พักอาศัยอยู่กับมาตุคาม

		 ๑๐.	พักอาศัยในพื้นที่ป่าสงวนหรือที่สาธารณะเพื่อสร้างที่พักสงฆ์

		 ๑๑.	ตั้งส�านักทรง	/	ไบ้หวย	/	ดูหมอ

		 ๑๒.	พักอาศัยอยู่ในที่อโคจร

		 ๑๓.	เล่นการพนัน

		 ๑๔.	อาจารที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ	 ได้แก่	 เสพยาเสพติด	 ดื่มสุรา	 ก่อนความวุ่นวาย	

ในสถานที่ราชการ	เป็นต้น

ลักษณะท่ีเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาคือลักษณะของกลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ 

และบ่อนท�าลายพระพุทธศาสนามีดังนี้

		 ๑.	 ลักขโมยพระพุทธรูปหรือตัดเศียรพระพุทธรูปแล้วน�าไปขาย

		 ๒.	 น�าพระพุทธรปูหรอืเศียรมาตัง้เป็นเครือ่งประดบั	รวมท้ังการวางขายตามตลาดใหญ่	

ที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว	เช่น	ตลาดนัดสวนจตุจักร	และตลาดย่านถนนข้าวสาร	เป็นต้น	

		 ๓.	 ถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมคู่กับพระพุทธรูป

		 ๔.	 พิมพ์ภาพพระพุทธเจ้าไว้ในที่ไม่เหมาะสม	เช่น	กางเกง	สเก็ตบอร์ด	พื้นรองเท้า	

หรือของใช้สอยอื่นๆ	

		 ๕.	 ท�าการเร่ียไรโดยน�ารถบรรทุกลกูนมิิต	ช่อฟ้า	รปูเหมือน	ออกทาการเรีย่ไรตามตลาด	

ย่านชุมชน	โดยมีพระภิกษุสามเณรท�าการประพรมน�้าพระพุทธมนต์
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		 ๖.	 ท�าการเร่ียไรโดยการแจกของผ้าป่าหรือขอวางถังผ้าป่าตามสถานที่ต่างๆ	 เช่น	

ห้างร้าน	บ้านเรือน	เป็นต้น

		 ๗.	 ดื่มสุรา	เล่นการพนัน	ภายในวัด

		 ๘.	 จัดการแสดงที่ไม่เหมาะสมภายในวัด	 เช่น	 แสดงโคโยตี้	 หรือการแสดงลักษณะ	

ลามกอนาจาร

		 ๙.	 ปลอมบวช	 คือ	 แต่งกายเลียนแบบพระภิกษุสามเณร	 โดยน�าเอาผ้าเหลืองมา	

นุ่งห่มเองโดยไม่ได้ท�าการบวชอย่างถูกต้อง	 และออกท�าการเรี่ยไรหรือบิณฑบาตโดยมุ่ง	

รับเฉพาะปัจจัย

		 ลักษณะตามที่ได้กล่าวมานี้	 เป็นลักษณะที่สร้างความเสื่อมศรัทธาให้กับพุทธศาสนา	

และท�าให้การมองภาพพระภิกษุสงฆ์ในทางลบ	 โดยบุคคลเหล่านี้อาศัยพระภิกษุสงฆ	์

หรืออาศัยวัดเป็นเคร่ืองมือท�ามาหากิน	 ประกอบกับจะเป็นการท�าลายชื่อเสียงให้กับ	

พระภกิษุสงฆ์ทีไ่ม่ได้กระท�าผดิจรงิๆ	แต่ต้องได้เสียหาย	จงึควรมมีาตรฐานในการแก้ไขปัญหา	

เกี่ยวกับการกระท�าผิดวินัยและกฎหมายของพระภิกษุสามเณร	คือ

		 ๑.	 ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกตรวจการณ์คณะสงฆ์	

ร่วมกันเพื่อสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรภายในจังหวัด	 ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	

อย่างเคร่งครัด

		 ๒	ประสานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์	ทกุระดบัชัน้	ได้แก่	เจ้าคณะอ�าเภอ	เจ้าคณะต�าบล

และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในเขตการปกครองที่รับผิดชอบ	

อย่างเคร่งครัด	 หากพบเห็นพระภิกษุสามเณรที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมวิสัยประพฤติ	

ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย	 กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ค�าสั่ง	 มติมหาเถรสมาคมประกาศของ	

มหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช	ต้องรีบด�าเนินการโดยทันที

		 ๓.	 แจ้งกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร	 (ICT)	 หรือเวบมาสเตอร์	 กรณีมีภาย	

ไม่เหมาะสมปรากฏในสังคมออนไลน์เพื่อลบโพสต์นั้นๆ

ปัญหาทางการบริหารจัดการปกครองของวัด

		 ๑.	 ปัญหาการปกครองภายในวัด	 บางวัดพบว่าการปกครองในวัดละเลยระบบ	

การกลั่นกรองบุคคลท่ีจะบวชเข้ามาสู่พระธรรมวินัย	 การตรวจสอบทะเบียนอาชญากร	
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หรือตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจ�าตัวประชาชน	 ๑๓	 หลัก	 เพื่อมิให้มีผู ้บวช	

ที่ไม่ได้ศรัทราต่อศาสนาเข้ามาท�าความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนา	 วัดในแต่ละวัด	

มีการปกครองและการบริหารจัดการวัดแตกต่างกันไป	 บางวัดปกครองแบบเอกเทศ	

มหานิกาย	 และธรรมยุต	 ก็แยกกันปกครอง	 บางวัดปกครองตามระเบียบมหาเถรสมาคม	

และกฎพระธรรมวนิยั	มเีพยีงบางวดัทีเ่คร่งครดัในกฎระเบยีบ	เจ้าอาวาสบางวัดไม่มคีวามรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย	กฎระเบียบจัดระเบียบวัดไม่เป็น	บางวัดยังไม่ที่หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

		 	 ๒)	ปัญหาทรัพย์สินของวัด	 สมุดบัญชีธนาคาร	 ทรัพย์สินของวัดแต่ละวัดนั้นมี	

จ�านวนมาก	 แต่การบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดไม่มีความโปร่งใสหรือเป็นไปตาม	

มาตรฐานที่ดีส่งผลให้มีบุคคลเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของวัด	 โดยท่ี	

พระสงฆ์เองก็ได้มีส่วนได้เสียท้ังท่ีรู้ตัวและไม่รู้ตัวก็มี	 บางวัดที่มีทรัพย์สินมากแต่ไม่มีระบบ

การป้องกันที่ดีจึงมีพวกเข้าไปขโมยทรัพย์สินของวัดท�าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้

		 	 ๓)	สภาพและสิ่งแวดล้อมบริเวณวัด	 สภาพวัดในปัจจุบันไม่สะอาดเท่าที่ควร	

ไม ่ร ่มรื่น	 และไม ่สงบ	 กิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นบางครั้งไม ่ เกิดความศรัทธรากับ	

ประชาชนชาวบ้านวัดสกปรก	 มีสุนัข	 หรือแมว	 ที่ถูกคนน�ามาทิ้งไว้	 บางวัดติดชุมชนเมือง	

สภาพการจราจรแออัดไม่สะดวกที่จะเข้ามาประกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องจากรถติด	

บางวัดถูกบดบังทัศนียภาพจาก	ชุมชนห้างร้านต่างๆ

		 	 ๔)	ปัญหาวัดถูกบุกรุกท่ีดินจากผู ้มีอิทธิพล	 ในวัดบางแห่งมีที่ดินภายในวัด	

เป็นจ�านวนมาก	 และถูกบุกรุกจากประชาชนเพื่อครอบครองที่ดิน	 เพื่อประกอบการค้า	

และอยู่อาศัย	 โดยการใช้สถานท่ีภายในวัดท�าเป็นที่จอดรถ	ท�าเป็นตลาดโดยไม่เสียค่าเช่า	

ให้กับวัด	 ในบางรายครอบครองท่ีดินวัดโดยปรปักษ์เกิดการฟ้องร ้องเจ ้าอาวาส	

เพื่อแย่งที่ดินวัด

		 	 ๕)	ขาดการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากพุทธศาสนิกชน	 ยังขาด	

การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาวาสกับหน่วยงานราชการใกล้เคียง	

เช่น	 อบต.	 หรือท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นแรงสนับสนุนวัดได้	 และพุทธศาสนิกชนก็ไม่ได	้

ให้ความร่วมมือกับวัดในการจัดกิจกรรมหรือการสนับสนุนเท่าที่ควร	 เพราะเนื่องจาก

เศรษฐกิจตกต�่าจึงต้องประกอบอาชีพของตนก่อน	 เวลาที่จะเข้ามาท�ากิจกรรมภายในวัด

น้อยลง
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		 	 ๖)	ปัญหาจากทางด้านพระสงฆ์

	 	 	 -	 ปัญหาเร่ืองทรัพย์สนิของพระสงฆ์	ในปัจจบุนัพระสงฆ์มทีรพัย์สนิเป็นสมบตัิ	

ส่วนตัวกนัมาก	จนเป็นท่ีรบัรูก้นัอยูใ่นสงัคม	รายได้และรายจ่ายของพระภิกษสุงฆ์นัน้ขึน้อยู่	

กับปัจจัยหลายประการ	เช่น	กิจกรรมต่างๆ	และจากก�าลังศรัทธาของฆราวาส	เช่น	งานกิจ

นิมนต์ในรูปแบบต่างๆ	 การบิณฑบาตร	 การรับถวายฉันเพลนอกวัด	 การรับกิจนิมนต์ตาม

กิจกรรมทางด้านบุญกุศล	งานท�าบุญลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่	ซึ่งการนั้นก็มีหลายรูปแบบทั้งที่

ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและกฎหมายของสงฆ์	การมีเงินทองเป็นทรัพย์สิน

ส่วนตัวยงัท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ	ตามมาอีกมากมาย	เช่น	ปัญหาการฉ้อโกงทรัพย์สนิ	ปัญหา

การล่อลวงและขโมยทรัพย์สินของพระภิกษุสงฆ์ปัญหาด้านอาชญากรรม	ก่อให้เกิดผลกระ

ทบต่อสังคม	โดยเฉพาะผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความศรทัธา	คุณภาพ

ของพระภิกษุสงฆ์	รวมถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในสังคมอีกด้วย

	 	 	 -	 พระภิกษุสงฆ์และสามเณรไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย	 ลุ ่มหลงใน	

วัตถุนิยมจนน�าไปสู่การประพฤติผิดพระธรรมวินัย	 มีการฉันอาหารตอนเย็น	 เล่นพนัน	

การเปิดเพลงเสยีงดงั	ทะเลาะววิาทกบัฆราวาส	รบัเงนิ	ใช้ของแพง	ซือ้ลอตเตอรี	่การดหูนงัโป๊	

มสีกีาอยูใ่นกฏุซิึง่กจ็ะถอืเป็นการปาราชกิร้ายแรง	หรอืแม้แต่พฤตกิรรมไม่ส�ารวมในรปูแบบ	

เพศที่สาม	 การไปเกี่ยวข้องกับการเมือง	 และการร่วมชุมนุมต่อต้านตามสถานที่ต่างๆ	

มีการแสดงท่าท่ีไม่ส�ารวม	 ทั้งนี้พระไม่สามารถเล่นการเมือง	 หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ทางการเมืองได้	ตามมติของมหาเถรสมาคม	

	 	 	 -		ปัญหาทางด้านสุขภาพของพระสงฆ์สุขภาพของพระสงฆ์พบปัญหามาก	

เกือบทุกวัด	 เนื่องมาจากอาหารที่ญาติโยมถวาย	 ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันและเบาหวาน	

และโรคติดต่อทางลมหายใจและอาหาร	 เพราะบางวัดฉันอาหารรวม	 หากพระสงฆ์	

เกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ก็จะติดกันทั้งวัด	 เพราะเน่ืองจากพระสงฆ์ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ	

เหมือนประชาชนทั่วไป	 เพราะต้องส�ารวมระวังปฏิบัติภารกิจอยู่ภายในวัด	 โรงพยาบาล	

ที่รักษาสุขภาพของพระสงฆ์ก็มีน้อยและเวลาที่พระสงฆ์ป่วยก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย	

ซึ่งพระสงฆ์เมื่อป่วยก็นอนในวัดไม่ไปหาหมอเนื่องจากติดที่ก�าลังปัจจัย	 ประกอบกับ	

การฉันอาหารของบางวัดฉันมื้อเดียว	 จึงท�าให้พระสงฆ์ที่ป่วยแล้วต้องฉันยาไม่ตรงเวลา	

จึงท�าให้การรักษาอาการเจ็บป่วยหายช้าหรือเรื้อรังได้

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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	 	 	 -	 พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 การบวชของ	

ชายไทยในปัจจุบันนี้มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป	 บ้างบวชเพื่อหนีเศรษฐกิจ	 บวชแก้บน	

บวชทดแทนคุณบิดามารดา	 หากบุคคลกรที่เข ้ามาบวชด้วยความศรัทธาเลื่อมใส	

พระพุทธศาสนาได ้น ้อย	 บางรูปบวชมาก็ไม ่ได ้ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา	

เมื่อเข้ามาแล้วก็	 ไม่ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์	 มาบวชอยู่วัดเฉยๆ	 ก็จะได้แต่ปริมาณ	

แต่ไม่ได้คุณภาพจากพระสงฆ์พวกท่ีบวชโดยหวังประโยชน์ในการบวชอย่าง	 เช่น	

ท�าผิดแล้วหนีมาบวช	 ไม่มีทางท�ามาหากินแล้วบวช	 บวชเพื่อหวังประโยชน์จาก	

ความศรัทธาของชาวบ้าน	 เป็นต้น	 พวกนี้มักบวชนานและยิ่งอยู ่นานสิ่งที่ปฏิบัติไม่ด	ี

ก็มีให้คนเห็นมากขึ้นน�าไปสู ่การผิดพระธรรมวินัยได้ง ่ายบางคนก็ละเมิดศีลกับสีกา	

เพราะไม่อาจตดัจากความกดดนัทางธรรมชาตไิด้กล็าสกิขาออกไปแล้วแต่เหตปัุจจยั	รวมทัง้	

พระสงฆ์ไม่อยู่ในสังกัดวัดของตนย้ายวัดไปมาบ่อยก็จะท�าให้ปกครองได้ยาก

	 อย่างไรกต็ามปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงและสงัคมในปัจจบัุนมากทีส่ดุ	คอืปัญหา	

พระสงฆ์ละเมิดพระธรรมวินัย	 ซึ่งเป็นผลที่กระทบต่อเยาวชนและพุทธศาสนิกชน	

ผู้เป็นอนาคตของชาติ	 ในปัจจุบันยิ่งความเจริญทางโลกเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ข่าวคราว	

ในทางไม่สู ้ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์	 หรือ	 บรรพชิต	 ก็ยิ่งปรากฏตามหน้าสื่อมากขึ้นเรื่อยๆ	

แต่ทุกครั้งย ่อมน�ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของประชาชนทั่วไป	 โดยเฉพาะกรณ	ี

ที่เป็นข่าวคราวโด่งดังตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน	 มีปรากฏแล้วมากมาย	 จากวันนั้นจนวันนี้	

ก็ไม่มีทีท่าจะจบจะสิ้น	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 (พศ.)	 ในฐานะผู ้สนอง

งานคณะสงฆ์และช่วยสนับสนุนดูแลท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	 และเป็นหน่วยงาน

ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐ	 ที่ต้องจัดการดูแลสอดส่องพระสงฆ์และการลงโทษหรือ	

การลงนิคหกรรม	 ตามความผิดที่ได้รับ	 ได้รวบรวมข้อมูลที่พระสงฆ์ถูกร้องเรียนมากที่สุด	

และส่วนใหญ่พบว่าเป็นเร่ืองจริง	และเป็นการผดิวนิยั	ทีป่รากฏให้เหน็อย่างเด่นชดั	โดยเรือ่ง	

ร้องเรยีนทีพ่บมากทีส่ดุนัน้	เป็นเร่ืองการบณิฑบาตไม่เหมาะสม	ซึง่มทีัง้พระจรงิ	และฆราวาส	

(พระปลอม)	และเรื่องที่เป็นคดีความ	คดีอาญา	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมี	เล่นพนัน	การเปิด

เพลงเสยีงดงั	ทะเลาะววิาทกบัฆราวาส	รบัเงนิ	ใช้ของแพง	ซือ้ลอตเตอรี	่การดหูนงัโป๊	มีสกีา

อยูใ่นกฏุซิึง่กจ็ะถอืเป็นการปาราชกิร้ายแรง	หากย้อนไปในอดตี	กรณอ้ืีอฉาวเกีย่วกบัพระเกดิ

ขึ้นมากมายหลายกรณีก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมดังที่ผ่านมา
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แนวทางการแก้ไขปัญหาของฝ่ายการปกครอง 

		 ๑.	 เจ้าอาวาสต้องเสรมิความรูค้วามสามารถทางด้านกฎหมาย	ระเบียบ	ค�าสัง่	ประกาศ	

ข้อบังคับ	 และมติมหาเถรสมาคม	 ศึกษาและทาความเข้าใจให้ถ่องแท้	 เช่น	 ความรู	้

ด ้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินวัดและของส่วนราชการ	 เช่น	

สานักงานที่ดิน	 กรมธนารักษ์	 กรมป่าไม้	 ฯลฯ	 และความรู้ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	

ความรู ้ในเรื่องระบบการเงินและการบัญชีระบบงานสารบัญ	 ที่จาเป็นต่อการบริหาร	

จัดการทรัพย์สินของวัด	 ศึกษากฎมหาเถรสมาคมที่ส�าคัญ	 ว่าด้วยเรื่องการลงนิคหกรรม	

กับพระสงฆ์ที่กระทาผิดพระธรรมวินัย	 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยเรื่องการจัดงานวัด	

ระเบียบว่าด้วยก�าหนดปฏิบัติหน้าท่ีพระอุปัชฌาย์	 และ	 ค�าสั่งมหาเถรสมาคม	 เช่น	

ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง	 ค�าสั่งเรื่องควบคุมการเรี่ยไร	 ค�าสั่งเรื่อง

การจัดทาทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด	 รวมถึงการศึกษาประกาศ	

ของมหาเถรสมาคมที่ส�าคัญ	 เช่น	 ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรแสดงตน	 เป็นอาจารย	์

บอกเลขสลากกินแบ่ง	หรือกินรวบ	ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรพักแรมในสถานที่เป็นที่	

รังเกียจทางพระวินัย	 และมติมหาเถรสมาคมที่ส�าคัญ	 เช่น	 มติเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดินวัด	

หรอืทีธ่รณสีงฆ์เพ่ือสร้างอาคารพาณชิย์	การท�าสญัญาเช่าและจดทะเบยีนทางภาระจ�ายอม	

ผ่านที่วัดหรือท่ีธรณีสงฆ์ของวัด	 เป็นต้น	 และเจ้าอาวาสต้องศึกษาอ�านาจของตนเอง	

ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าท่ีอย่างไร	 และมีอ�านาจในด้านใดบ้าง	 เพื่อการใช้อ�านาจที่ถูกต้อง	

และเป็นธรรม

		 ๒.		 เจ้าอาวาสต้องเข้มงวดกับพระอุปัชฌาย์	 หากเจ้าอาวาสมีต�าแหน่งเป็น	

พระอปัุชฌาย์เองกต้็องเข้มงวดกวดขนัให้มากทีส่ดุในการรบับคุคลภายนอกทีจ่ะเข้ามาบวช	

ต้องกล่ันกรองให้เข้มงวดตามกฎระเบียบที่บัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด	 โดยมีการตรวจสอบ	

ประวัติของผู ้ที่จะขอบวช	 เช่น	 อาชีพ	 มีถิ่นพ�านักอาศัยอยู ่เป็นหลักแหล่ง	 และให้มี	

ผู ้ให้การรับรองนั้นด้วย	 และควรเพ่ิมเติมให้มีการตรวจสุขภาพของผู ้ขอบวชก่อน	

ทีจ่ะเข้ามาบวชเพือ่ลดปัญหาทางสขุภาพ	หากพบว่าเป็นโรคตดิต่อหรอืป่วย	กจ็ะไม่สามารถ	

ประพฤติปฏิบัติตามกิจกรรมของพระสงฆ์ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออ�านวย	

หรือหากเป็นโรคติดต่อที่รุนแรงจะท�าให้พระสงฆ์รูปอื่นได้รับไปด้วย	 ที่ส�าคัญต้องไม่ได	้

อยู่ระหว่างการต้องโทษหรือหนีความผิดใดๆ	 และพระอุปัชฌาย์ต้องท�าการสอบถามถึง
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วัตถุประสงค์ที่เข้ามาบวชด้วยถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 เพื่อให้ได้พระภิกษุสงฆ์ที่ถูกต้องตาม

ลักษณะของพระพุทธศาสนาและสามารถที่จะเป็นศาสนทายาทได้ต่อไป

		 ๓.	 เมื่อเจ้าอาวาสพบว่ามีพระลูกวัดที่อยู่ในการปกครองของตน	 ได้ท�าการละเมิด	

พระธรรมวนิยัและเมือ่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจรงิ	ให้รบีด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที่	

ของเจ้าอาวาสอย่างเด็ดขาด	หากกรณีที่เจ้าอาวาสไม่สามารถจัดการได้	 ให้เจ้าอาวาสแจ้ง

เรื่องที่เจ้าคณะปกครองเพื่อจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	

จะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท	ีไม่ควรปล่อยเวลาไว้นาน	

	 อนึ่งเจ้าอาวาสจะต้องเข้มงวดกวดขันพระภิกษุสามเณร	 ไม่ว่าจะเป็นพระบวชใหม	่

หรอืพระเก่าให้ศกึษาพระธรรมวนิยัอย่างถ่องแท้และเข้าใจ	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการละเมิด	

พระธรรมวินัย	 และต้องมีมาตรการของวัด	 ที่เจ้าอาวาสอาจจะต้องก�าหนดระเบียบกฎ

เกณฑ์ของวัดไว้	 เพ่ือควบคุมให้พระภิกษุสามเณรและบุคคลในวัดให้อยู่ในระเบียบวินัย	

อย่างเคร่งครัด	 โดยระเบียบท่ีเจ้าอาวาสได้ก�าหนดขึ้นมานั้นจะต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัย

และกฎหมายบ้านเมือง	

	 ๔.	 เจ ้าอาวาสเมื่อแต่งตั้งไวยาวัจกรจะต้องมีระบบคัดเลือกที่ เข ้มงวดที่สุด	

และควรผ ่านการตรวจสอบจากส ่วนกลางอย ่างมีคุณภาพเสียก ่อนเพื่อป ้องกัน	

ปัญหาการฉ้อโกงและทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	 เพราะไวยาวัจกรนั้นคือผู ้ดูแล	

และผู้จัดการศาสนสมบัติของวัดแทนเจ้าอาวาส	ปัจจุบันวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาส

และไวยาวัจกรก็คือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย	 ในการแต่งตั้งไวยาวัจกร	 ไม่ควรแต่งตั้งโดย

เจ้าอาวาสฝ่ายเดียว	ควรได้รับการเห็นชอบทั้งฝ่ายสงฆ์และบ้านเมือง

		 อีกประการที่ส�าคัญในเรื่องของในการเปิดบัญชีเงินฝากของวัด	 และให้ระบุชื่อ	

ผู้มีอ�านาจเบิกจ่ายเงินไว้อย่างน้อย	 ๓	 ชื่อ	 บุคคลทั้ง	 ๓	 ที่ระบุไว้	 ในการเบิกจ่ายเงินวัด	

คือ	 ๑.เจ้าอาวาส	 ๒.ไวยาวัจกรวัด	 และ	 ๓.ผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นสมควร	 ในล�าดับที่	 ๓	 น้ี	

ควรเป็นบุคคลจากหน่วยงานทางราชการหรือหรือผู้น�าที่ชุมชนเคารพนับถือ	 เพื่อป้องกัน	

การยักยอกเงินวัด	และเพื่อความโปร่งใส	อีกทั้งยังสามารถควบคุมและตรวจสอบได้	

	 ๕	 เจ้าอาวาสต้องหมัน่เข้าร่วมประชมุพระสงัฆาธกิาร	หรอืการอบรมทีเ่ป็นประโยชน์	

ตามที่คณะสงฆ์จัดขึ้น	 เพื่อเสริมความรู้ความสามารถของตน	 และส่งเสริมให้ไวยาวัจกร	

ของวัดเข้ารับการอบรมทุกปี	 ในโครงการอบรมไวยาวัจกร	 เพื่อจะได้มีความรู้ด้านการ	
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สรุปการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคม	ที่	๑๔๓/๒๕๔๖	วันที่	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ	อาคารราชวิริยาลังการ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

ที่ อ�าเภอ จ�านวนพระสังฆาธิการ มาประชุม ขาดประชุม หมายเหตุ

๑ เมืองนครปฐม ๑๑๗ ๑๐๔ ๑๓

๒ นครชัยศรี ๕๗ ๕๕ ๒

๓ สามพราน ๔๖ ๔๓ ๓

๔ บางเลน ๕๖ ๔๕ ๑๑

๕ ก�าแพงแสน ๕๗ ๔๔ ๑๓

๖ ดอนตูม ๒๑ ๑๘ ๓

๗ พุทธมณฑล ๑๒ ๑๐ ๒

 รวม ๓๖๖ ๓๑๙ ๔๗

จัดประโยชน	์ทรัพย์สินของวัด	การจัดท�าระบบบัญชี	และอื่นๆ	ส�านักงานพระพุทธศาสนา	

จังหวัดนครปฐม	หรือคณะสงฆ์ได้ก�าหนดจัดขึ้น	 เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น	

และแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง	 และได้รับข่าวสารข้อมูล	 นโยบายของคณะสงฆ	์

เพื่อสิทธิประโยชน์แก่เจ้าอาวาส	 และต้องผลักดันเปิดโอกาสให้พระภิกษุ	 สามเณร	

ในวัดได้เข้ารับการศึกษาทุกรูป	 และสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุและสามเณรผู ้ที่มี	

ความรู้ความสามารถโดนเด่นช่วยงานคณะสงฆ์และจะได้เป็นก�าลังส�าคัญของวัดต่อไป
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เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดการร้องเรียนวัดและพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. ๒๕๖๓

---------------------------------------------------------------------

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดท่าพูด	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบการจัดให้มีการพนันและทุจริตฉ้อฉล

	 การจัดการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 ตามท่ีมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการขายเบอร์เพื่อจับรางวัล	

	 การท�าบญัชเีงนิทีไ่ด้รบัจากการสนบัสนนุนัน้	คณะกรรมการ	

	 จัดการแข่งขันได้ชี้แจงการรับจ่ายและเงินคงเหลือมอบให้	

	 วัดแล้ว

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดโคกพระเจดีย์	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของรองเจ้าอาวาส

	 วัดโคกพระเจดีย์	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าคณะต�าบล	ฝ่ายปกครองอ�าเภอ	ส�านักงานพระพทุธศาสนา

	 จังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 วดัโคกพระเจดย์ีจะท�าการปิดทองค�าแท้บนองค์พระประธาน	

	 จงึการลอกทองเปลวซึง่ประชาชนปิดพระประธานในอโุบสถ	
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	 วัดโคกพระเจดีย์เป็นระยะเวลานานเมื่อลอกทองเปลวออก	

	 จึงท�าให้สภาพจริงของพระประธานปรากฏซึ่งประชาชน	

	 ไม ่คุ ้นชินและมีการยืนยันด ้วยกล้องวงจรปิดว ่าเป ็น	

	 พระประธานองค์เดิม	จึงลมมติให้ทางวัดน�าทองเปลวที่ลอก	

	 ออกมาเคลอืบผวิองค์พระประธาน	และอนญุาตให้ประชาชน	

	 ปิดทองพระประธานได้ดังเดิม

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

สถานที่	 วัดหอมเกร็ด	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบทุจริตเงินที่จัดการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 ตามทีม่ผีูร้้องเรยีนให้เงนิทีเ่หลอืจากการแข่งขนัตะกร้อลอดบ่วง	

	 วัดหอมเกร็ด	 ได้รับการชี้แจงว่าเงินที่ได้รับบริจาคมา	 เม่ือ	

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ	จัดการแข่งขนันัน้	คณะกรรมการ	

	 จัดการแข่งขัน	ได้ชี้แจงการรับจ่าย	และเงินคงเหลือมอบให้	

	 วัดแล้ว

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

สถานที่	 ส�านักปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี	อ�าเภอนครชัยศรี

	 จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ขอความเป็นธรรม	 กรณีตรวจสอบส�านักปฏิบัติธรรม	

	 พุทธชยันตี	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 พระครูปลัดธีรธนัชณฤชา	เมตฺตธมฺโม

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าคณะอ�าเภอ	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
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สรุปผล	 ตามทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง	และพระครปูฐมธรีวฒัน์	

	 (พระวนิยาธกิาร)	ปฏิบตัต่ิอพระภกิษ	ุสามเณร	อย่างไม่เป็นธรรม	

	 บงัคับให้พระภกิษตุ่างชาตใิห้ลาสกิขานัน้	พระครปูฐมธรีวฒัน์	

	 ชีแ้จงว่าได้รบัมอบหมายจากเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	ร่วมกบั	

	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 ได้ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง	

	 ตามกฏหมาย	และระเบียบของคณะสงฆ์

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดสาลวัน	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบการจัดงานประจ�าปี	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 การจัดงานประจ�าปีของวัดสาลวันทางวัดได้ด�าเนินการ	

	 ขออนุญาตใช้เสียงกับทางเทศบาลแล้ว	 และการแสดง	

	 ภายในวดัมกีารสอดส่องดแูลให้มกีารแต่งกายมดิชดิเรยีบร้อย	

	 มีมาตรการในการป้องกันโรคตามระเบียบของทางราชการ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดนครชื่นชุ่ม	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนด้านเสยีงรบกวน		

	 บริเวณวัดนครชื่นชุ่ม

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าคณะอ�าเภอ	 เจ้าคณะต�าบล	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา	

	 จังหวัดนครปฐม
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สรุปผล	 เนือ่งจากวดันครชืน่ชุม่มกีารจดังานต่างๆ	ภายในวดับ่อยครัง้	

	 มีการเปิดเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงเสียงดังและใช้เครื่อง	

	 ขยายเสียงยามวิกาล	 จึงให้ทางวัดลดความดังของเสียง	

	 และใช้เครื่องขยายเสียงตามความจ�าเป็น

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดกลางบางแก้ว	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบการการใช้เช่าทีธ่รณสีงฆ์เลีย้งไก่และท�าบ่อนชนไก่	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 ตามท่ีวัดกลางบางแก้วได้ให้ประชาชนเช่าที่ธรณีสงฆ	์

	 เป็นเพียงการเช่าที่เพื่อการเลี้ยงไก่เท่านั้นไม่ได้เปิดบ่อนตีไก	่

	 แต ่ประการใด	 และได ้ถวายค�าแนะน�าให ้เจ ้าอาวาส	

	 ช่วยสอดส่องดูแลผู้เช่ามิให้กระท�าความผิดตามกฏหมาย

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดศาลาตึก	อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบการจัดงานประจ�าปี	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 ทางวัดศาลาตึกได ้จัดเต ้นท ์เพื่ออ�านวยความสะดวก	

	 ให้กบัประชาชนในการน�าของมาถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์	

	 โดยไม่มกีารตดิตัง้เครือ่งขยายเสยีง	และปฏบิตัติามมาตรการ	

	 เฝ้าระวังโรคตามค�าสั่งราชการอย่างเคร่งครัด

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดโคกเขมา	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบการเปิดบทสวดมนต์เสยีงดงัผ่านเครือ่งกระจายเสยีง	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 การท�าวัตรสวดมนต์ของพระสงฆ์วัดโคกเขมา	 ได้เปิด	

	 เครื่องขยายเสียงมาเป็นเวลา	 ๑๐	 กว่าปีแล้ว	 ในช่วงเวลา	

	 ๐๕.๐๐	 -๐๕.๓๐	 น.	 เท่านั้น	 ยกเว้นในวันพระที่จะเปิด	

	 เครือ่งขายเสียงตัง้แต่เวลา๐๗.๐๐	น.	หลงัจากมีข้อร้องเรยีน	

	 ทางวัดได้ลดระดับเสียงลงตามที่ญาติโยมต้องการ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

สถานที่	 วัดใหม่สุปดิษฐาราม	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบพระภิกษุเปิดเพลงเสียงดังมั่วสุมดื่มสุรา	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ศนูย์รบัแจ้งเหต	ุ๑๙๑	/สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 พระวินยาธิการ	 เจ้าคณะต�าบล	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา	

	 จังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจรับแจ้ง	

	 และมายังที่เกิดเหตุ	 พบพระสงฆ์	 ๓	 รูป	 ดื่มสุราตามข้อ	

	 ร้องเรยีนจรงิ	เป็นการประพฤติผดิวนิยัและเข้าข่ายกระท�าผดิ	

	 ฝ่าฝืนพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	

	 จึงได้ท�าการลาสิกขา	 โดยมีเจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม	

	 เป็นประธาน	เจ้าคณะต�าบล	และพระวินยาธกิาร	เป็นพยาน		

	 และด�าเนินคดีตามกฎหมาย

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดไผ่ล้อม	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ร้องเรียนพระครูปลัดสิทธิวัฒน	์และนางประนอม	คงพิกุล

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์	 เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	ว่าจ้างให้จัดท�า	

	 กรอบพระและตลับเพชร	ผูร้้อง	ร้องว่าพระครูปลัดสิทธวิฒัน์	

	 ยงัจ่ายค่ากรอบพระไม่ครบ	จึงมกีารร้องเรยีน	กรณีน้ีให้ด�าเนินการ	

	 ตามกระบวนการยุติธรรม

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบการท�าสัญญาและความโปร่งใสในการบรหิารงาน	

	 ของตลาดน�้าวัดล�าพญา	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 คณะกรรมการบรหิารตลาดน�า้และทางวดัได้จดัระเบียบผูเ้ช่า	

	 โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ค้า	 ท�าสัญญาเช่าพื้นที่ค้าขาย	

	 และจัดท�าระบบการจัดการ	 การตรวจสอบด้านการ	

	 บริหารจัดการและด้านการเงิน	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

สถานที	่ ตลาดมาลี	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุบริเวณ	

	 ตลาดมาลี

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าคณะอ�าเภอ	พระวินยาธิการ	ส�านักงานพระพุทธศาสนา	

	 จังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 พระวินยาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 สภ.โพธิ์แก้ว	

	 ตรวจสอบพระภิกษุ	 จ�านวน	 ๒	 รูป	 สังกัดวัดไผ่เลี้ยง	

	 เขตหนองแขม	 กรุงเทพมหานคร	 ยืนปักหลักรับอาหาร	

	 บณิฑบาตรตัง้แต่เวลา๐๗.๐๐-๐๙.๐๐	น.	รายงานพฤติกรรม	

	 ที่ไม่เหมาะสมให้เจ้าอาวาสวัดไผ่เลี้ยงทราบเพื่อตักเตือน	

	 ต่อไป	

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

สถานที	่ ตลาดหน้าองค์พระปฐมเจดีย์	อ�าเภอเมืองนครปฐม

	 จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบบุคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์จีนบิณฑบาตรเรี่ยไร	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

	 ได้นัดหมาย	นายเรืองชัย	ทับทิมศรี	ซึ่งปรากฏตามภาพข่าว	

	 มาพบท่ีสถานีต�ารวจภูธรเมืองนครปฐม	 ให้การยืนยันว่า	

	 ไม่ได้มาเรี่ยไรสิ่งของและทรัพย์สินจากชาวบ้าน	แต่เดินทาง	

	 ไปเพือ่ดดูวงชะตาให้กบัเพือ่นทีต่ลาดหน้าองค์พระปฐมเจดย์ี	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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	 โดยมิได้มีเจตนาแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์	 เจ้าหน้าที	่

	 ก�าชับว่าการกระท�าดงักล่าวอาจเป็นเหตใุห้เกดิความเข้าใจผดิได้

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดธรรมศาลา	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ขอให้ปรับปรุงสถานที่จัดวางใบเสมา	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 นายกรัฐมนตรี/ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 นายสุเทพ	บรรดาศักดิ์

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 ตามข้อร ้องเรียนหินดังกล่าวที่ลักษณะคล้ายใบเสมา	

	 เป็นชิน้ส่วนหนึง่ของหนิทีพ่ยายามแกละสลกัเป็นพระพทุธรปู	

	 ซึ่งอยู ่ภายในบริเวณวัด	 ซึ่งทางวัดจะได้หาสถานที่วางที่	

	 เหมาะสมต่อไป

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สถานที่	 วัดผาสุการาม	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบกรณีพระภิกษุเล่นแอพพลิเคชั่น	Tik	tok	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 กรณีพระภิกษุเล่นแอพพลิเคชั่น	 Tik	 tok	 สวมบทบาทดีเจ	

	 สวมแว่นตาด�าและหน้ากากสีเหลืองโยกตามจังหวะเพลง	

	 เป็นพระภกิษพุึง่บวชใหม่	โดยผูร้กัษาการแทนเจ้าคณะต�าบล	

	 ได้ว่ากล่าวตกัเตอืนและให้อยูใ่นความดแูลของพระอปัุชฌาย์	

	 ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	 แสดงกริยาวาจาให้เหมาะสม	

	 เพื่อเป ็นการรักษาสมณสารูปและรักษาศรัทธาของ	

	 พุทธศาสนิกชน

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดส�าโรง	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบพระสงฆ์ใช้วาจาไม่สุภาพ	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าอาวาส	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 เมือ่วนัท่ี	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓	มกีลุม่บคุคล	จ�านวน	๑๐	คน		

	 เจาะจงมาถวายสังฆทาน	กับพระไพรัช	พลญาโณ	ที่กุฏิสงฆ์	

	 ในเขตสังฆาวาส	 มีบุคคลในกลุ ่มแต่กายไม่สุภาพรับศีล	

	 แซงพระสงฆ์และไลท์สด	ระหว่างถวายสังฆทาน	จงึได้ตกัเตอืน	

	 และกล่าวท้าทายกันขึ้นโดยวาจาไม่สุภาพ	 เจ้าอาวาส	

	 ได้ประชมุสงฆ์	ชีแ้จงถงึโทษความเสยีหายและกล่าวตกัเตอืน	

	 และแนะน�าให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	 และการแสดง	

	 กริยาวาจาให้เหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาสมณสารูป	

	 และรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

สถานที	่ ตลาดสดเทศบาล	๑	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบพระสงฆ์นั่งบิณฑบาตหน้าตลาดสดเทศบาล	 ๑	

	 จังหวัดนครปฐม	

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 พระวินยาธิการ	ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 พระสงฆ์นัง่รบับาตร	ตัง้แต่เวลา๐๖.๓๐	–๐๙.๐๐	น.	บรเิวณ	

	 หน้าตลาดสดเทศบาล	๑	อ�าเภอเมอืงนครปฐม	จงัหวดันครปฐม		

	 และมีการเวียนน�ากลับไปขายต่อ	 เป็นพระสงฆ์สังกัด	

	 วัดพระงาม	 ซึ่งอาพาธเป็นเบาหวาน	 ความดัน	 โรคหัวใจ	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

255

255



	 โรคเก๊าต์	 กระดูกทับเส้นประสาท	 โรคไต	 และมีน�้าหนัก	

	 ๑๕๐	กโิลกรรม	จงึไม่สามารถเดนิรบับาตรได้จงึต้องนัง่เก้าอี้	

	 ในการนี้	เจ้าอาวาส	เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์	พระวินยาธิการ	

	 ได้ว่ากล่าวตักเตือนและแนะน�าให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	

	 กฎมหาเถรสามคม	 เพื่อเป็นการรักษาสมณสารูปและรักษา	

	 ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

สถานที่	 วัดห้วยตะโก	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ให้วัดห้วยตะโกช�าระหนี้

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 นายศิลป์วิจักขณ์	จันทนานุวัฒน์

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าคณะต�าบล	 เจ้าคณะอ�าเภอ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา	

	 จังหวัดนครปฐม

สรุปผล	 เจ้าอาวาสวดัห้วยตะโก	เป็นผูส้ัง่ซือ้จกัรยานน�า้	จ�านวน	๑๐	ล�า	

	 เสื้อชูชีพ	 จ�านวน	 ๑๕	 ตัว	 รวมเป็นเงิน	 ๒๒๒,๒๕๐	 บาท	

	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๑	 ในการนี้	 เจ้าคณะต�าบล	

	 และผู้เกี่ยวข้อง	 ให้เจ้าอาวาสท�าข้อตกลงและด�าเนินการ	

	 ผ่อนจ่ายเงินค่าสินค้า	ดังกล่าว

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สถานที	่ มหาวิทยาลัยมหิดล	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 กรณีพบสามเณรเข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าคณะต�าบล	 เจ้าคณะอ�าเภอ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา	

	 จังหวัดนครปฐม	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

256

256



สรุปผล	 กรณีมีสามเณรร่วมชุมนุมของกลุ ่มคนบริเวณอนุสาวรี	

	 ประชาธิปไตย	 พบว่าเป ็นสามเณรพักอาศัยชั่วคราว	

	 ที่วัดสุทธิวราราม	 เขตสาธร	 กรุงเทพมหานคร	 ปัจจุบัน	

	 พ�านักอาศัยที่หอพักและศึกษา	 ณ	 วิทยาลัยศาสนศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 กรณีนี้ผู ้เกี่ยวข้องได้ประสานงาน	

	 มหาวิทยาลัยสังเกตการณ์	 และแจ้งการประพฤติตน	

	 ที่ไม่เหมาะสม	และด�าเนินการแจ้งวัดที่สังกัดทราบ	

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สถานที	่ วัดอ้อน้อย	อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 บุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ก้มกราบฆราวาส

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 -

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	

สรุปผล	 -

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สถานที	่ มหาวิทยาลัยมหิดล	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 กรณีพบพระสงฆ์เข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 -

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าคณะต�าบล	 เจ้าคณะอ�าเภอ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา	

	 จังหวัดนครปฐม	

สรุปผล	 กรณพีระชษิณพุงษ์	ชยนตุธาร	ีและสามเณรสหรฐั	สขุค�าหล้า		

	 นกัศกึษาวทิยาลยัศาสนศกึษา	มหาวทิยาลยัมหดิล	ร่วมชมุนมุ	

	 และกล่าวค�าปราศรยัร่วมกบักลุม่ชมุนมุ	บรเิวณมหาวทิยาลยัมหดิล	

	 กรณนีีผู้เ้กีย่วข้องได้ประสานงานมหาวทิยาลยั	สังเกตการณ์	

	 และแจ้งการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม	 และด�าเนินการ	

	 แจ้งวัดที่สังกัดทราบ	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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257



วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สถานที	่ ซอยหมู่บ้านร่วมเกื้อ	 ต�าบลศาลายา	 อ�าเภอพุทธมณฑล		

	 จังหวัดนครปฐม

เรื่อง	 ตรวจสอบพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมของพระภกิษชุาวต่างชาติ

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ร้องเรียน	 ไม่ระบุ

ผู้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 เจ้าคณะต�าบล	 เจ้าคณะอ�าเภอ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา	

	 จังหวัดนครปฐม	

สรุปผล	 พระภิกษุชาวต่างชาติสัญชาติกัมพูชา	 มาพักอาศัยในพื้นที่	

	 ซอยหมู่บ้านร่วมเกื้อ	 ต�าบลศาลายา	 อ�าเภอพุทธมณฑล	

	 มีพฤติกรรม	 ดื่มสุรา	 เล่นการพนัน	 ส่งเสียงดัง	 รบกวน	

	 ชาวบ้าน	 บิณฑบาตรเวลา	 ๐๔.๐๐	 น.	 และกลับมา	

	 พักอาศัยบริเวณดังกล่าว	 กรณีนี้ เจ ้าคณะอ�าเภอและ	

	 เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการให้ลาสกิขาและผลกัดนัออกนอกประเทศ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรม

	 ๑.	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

พ.ศ.	๒๕๔๖

		 ๒.	 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	 กรณีการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/	

ร้องเรียน	ของประชาชน

		 ๓.	 ค�ารับรองการปฏิบัติการของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	 ๔.	 เรื่องที่ขัดต่อพระธรรมวินัย	 กฎหมาย	 กฎกระทรวง	 กฎมหาเถรสมาคม	 กฎ	

ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ค�าสั่ง	 มติ	 ประกาศ	 พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช	 ที่ส่อว่าจะเกิด	

ความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

258

258



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

259

259



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

260

260



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ�าเภอ รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

261

261



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

262

262



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

263

263



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ

รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเลขานุการ ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

264

264



การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�าเภอ
รองเจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล รองเจ้าคณะต�าบล และเลขานุการเจ้าคณะ

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings ในสถานการณ์โควิด ๑๙

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

265

265



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การประชุมพระวินยาธิการจังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

266

266



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การมอบตราตรั้งเจ้าคณะต�าบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

267

267



ภาพกิจกรรมงานปกครอง
การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาของเจ้าคณะผู้ปกครอง พระวินยาธิการ
และส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

268

268



สรุป

รายงานฝ่ายการศึกษา

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

269
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	 	 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ	๖	ด้านอันประกอบด้วยการปกครองการศึกษา

การเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ด�าเนิน	

ไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	

	 	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๑	(๒)	และมาตรา	๒๒	(๒)	แห่งพระราชบัญญัต	ิ

คณะสงฆ	์พ.ศ.	๒๕๐๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ข้อ	๑๕	(๑),	(๒)	แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที	่๒๓	(พ.ศ.	๒๕๔๑)	ว่าด้วยระเบียบการปกครอง

คณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคมคร้ังท่ี	 ๑๓/๒๕๕๙	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 มิถุนายน	 พ.ศ.๒๕๕๙	

จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

๑.	 เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 	 ที่ปรึกษา

๒.	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 วัดบางช้างเหนือ	 ประธานกรรมการ

๓.	 พระมงคลธีรคุณ	 วัดญาณเวศกวัน	 รองประธานกรรมการ

๔.	 พระครูโกวิทสุตการ	 วัดโคกเขมา	 รองประธานกรรมการ

๕.	 พระมหาไกรวรรณ	์ชินทตฺติโย	ป.ธ.๙	วัดพระงาม	 รองประธานกรรมการ

๖.	 พระครูปฐมสุตากร	 วัดหนองกระโดน	 กรรมการ

๗.	 พระครูปฐมเมธาภรณ์	 วัดสุวรรณรัตนาราม	 กรรมการ

๘.	 พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ	 วัดสระพัง	 กรรมการ

๙.	 พระครูยติธรรมานุยุต	 วัดสว่างอารมณ์	 กรรมการ

๑๐.	พระครูปฐมสาธุวัฒน์	 วัดสี่แยกเจริญพร	 กรรมการ

๑๑.	พระครูปลัดสิทธิวัฒน์	 วัดไผ่ล้อม	 กรรมการ

๑๒.	พระมหาสุธ	ีอาสโภ	ป.ธ.๙	 วัดเชิงเลน	 กรรมการ

๑๓.	พระมหาวิจิตร	กลฺยาณจิตฺโต	ป.ธ.๗	 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	 กรรมการ

๑๔.	พระมหาณรงค	์มหาปญฺโญ	ป.ธ.๖	 วัดบางน้อยใน	 กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาจังหวัดนครปฐม
ประจ�าปี ๒๕๖๓
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๑๕.	พระมหาวีระ	วีรปญฺโญ	ป.ธ.๙	 วัดพระงาม	 กรรมการ

๑๖.	พระมหาวิทูร	สิทฺธิเมธ	ีป.ธ.๙	 วัดพระงาม	 กรรมการ

๑๗.	พระมหาอเนก	มหคฺฆปญฺโญ	ป.ธ.๙	 วัดห้วยจระเข้	 กรรมการ

๑๘.	พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 วัดประชาราษฎร์บ�ารุง	 กรรมการ

๑๙.	พระมหาอดิเรก	ฐิตวุฑฺฒิ	ป.ธ.๕	 วัดวังตะกู	 กรรมการ

๒๐.	พระเกรียงศักดิ	์ถาวโร	 วัดบางหลวง	 กรรมการ

๒๑.	พระครูปลัดพงษ์พันธ	์ว�สวโร	 วัดเดชานุสรณ์	 กรรมการและเลขานุการ

๒๒.	พระปลัดการุณย	์ฐิตธมฺโม	 วัดบางช้างเหนือ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๓.	พระพัฒนวัชร	์ญาณสิริ	 วัดโคกเขมา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๔.	พระนครินทร	์ธมฺมินฺทโชติ	 วัดพระงาม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๕.	นางสาวพรรนิภา	คงเวียง	 นักวิชาการปฏิบัติการพศจ.นครปฐม

	 	 	 	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑.	 ส่งเสริมสนับสนุนและด�าเนินการเกี่ยวกับการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์และสามเณร

๒.	 ก�ากับดูแลพระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาวิชาการในสถาบันต่างๆ	ภายในราชอาณาจักร

	 ที่มิใช่สถาบันการศึกษาของสงฆ์

๓.	 ก�าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมการศาสนศึกษา

๔.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะสงฆ์มอบหมาย

ฝ่ายการศึกษามีหน้าที่

	 ๑.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม	 -	 บาลี	 ซึ่งเป็นระบบ	

การศึกษาดั้งเดิมของคณะสงฆ์	โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ

	 ๒.	 ส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สูงกว่าระบบการศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	 (ตั้งแต่	 ป.ธ.	 ๔	 ขึ้นไป)	 ให้มีความหมายในระดับชั้นต่างๆ	 จัดให้มีรูปแบบและ	

วิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย	 โดยให้ผู้จบการศึกษาประโยค	 ป.ธ.	 ๔	 -	 ๙	 มีวิทยฐานะเป็น

ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก	 ซึ่งจะต้องศึกษาวิชาสามัญที่จ�าเป็นควบคู่กันไป	 เน้นการศึกษา	

ตามอัธยาศัยในการศึกษาประโยคบาลี	 ส่วนวิชาสามัญจะประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ	์
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หรือมหาวิยาลัยต่างๆ	 ร่วมด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้ม	ี

ความหลากหลาย	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมทั้งนี้	 จะต้องไม่กระทบต่อระบบ

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแบบเดิมของคณะสงฆ์

	 ๓.	 จัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบ	 ตามแนวพระด�าร	ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ให้ครบทุกเขตการศึกษา	และขยายผล	

ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด	กลุ่มโรงเรียน	โรงเรียน	โดยให้มีแผนด�าเนินการที่ชัดเจน	จัดระบบ	

การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ	 เช่น	 ปัญหาการขาดแคลนครูสอนและบุคลากร	 ปัญหา

การขาดอุปกรณ์การสอน	ปัญหาเรื่องสวัสดิการของครู	บุคลากรทางการศึกษา	และผู้เรียน	

เป็นต้น

	 ๔.	 จัดท�ามาตรการในการส่งเสริมการศกึษาพระปรยิตัธิรรมทกุแผนก	โดยให้ส�านกังาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับสถานศึกษา	 เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ

เข้าไปแนะแนวการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกแผนก	โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	นักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีที่	 ๖	 และมัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 เพื่อให้เข้ามาสู่ระบบการศึกษาของ	

คณะสงฆ์ให้มากยิ่งขึ้น

	 ๕.	 ส่งเสริมให้วัดและสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษา	 ด้วยวิธีการ	

ที่หลากหลาย	 สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการสอบธรรมศึกษา	 รวมทั้งให้มี	

ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เหมาะสม	 ทั้งแก่ผู้เข้าสอบ	 สถานศึกษา	 และหน่วยงาน	

ต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ

	 ๖.	 สนับสนุนให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา	 ด้วยรูปแบบและวิธีการ

ต่างๆ	แก่พุทธศาสนกิชนทกุระดบัวยั	เน้นการศกึษาเพือ่น�าไปสู่การปฏบัิตตินตามหลักธรรม	

ของพระพุทธศาสนาให้ระบบการศึกษาเป็นระบบ	 ที่มีความหมายต่อการด�าเนินชีวิต	

จัดให้มีระบบส่งเสริมยกย่องเชิดชูที่เหมาะสม
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รปูแบบการพฒันาพระสงัฆาธกิารในการบริหารกจิการคณะสงฆ์ตามแนวพระพทุธศาสนา

	 	 ด้านการศาสนศึกษา	 พระสังฆาธิการจะต้องมีอธิศีลสิกขา	 คือ	 ฝึกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมทางกาย	 และวาจา	 ท่ีจะให้ตั้งอยู่ในวินัย	 รู้จักใช้ตา	 หู	 จมูก	 ล้ิน	 กาย	 และ	

มีพฤติกรรมดีงาม	 ในการสัมพันธ์	 ที่จะอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นและอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ	

ด้วยด	ีให้เป็นประโยชน์	เกือ้กลู	ไม่เบียดเบยีน	ไม่ท�าลาย	แต่ส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษา

ให้พระภิกษุและสามเณร	 มีความรู้อย่างแตกฉาน	 พระสังฆาธิการจะต้องมีอธิจิตตสิกขา	

กล่าวคือ	 มีการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้สงบ	 ตั้งม่ัน	 เป็นสมาธิ	 ความเข้มแข็งม่ันคง	 ท�าให้

จิตใจมีสภาพท่ีเหมาะแก่การใช้งาน	 ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน	

ให้ผู้เรียนเกิดฉันทะในการศึกษา	เกิดแรงจูงใจในการแสวงปัญญา	พระสังฆาธิการจะต้องมี

อธิปัญญาสิกขา	 เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง	 รู้ชัดในเป้าหมายของการจัดการศึกษาว่า	 ต้องการ

ให้พระภิกษุสามเณรที่เรียนแล้ว	 มีผลสัมฤทธิ์เป็นเช่นไร	 มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความ	

เป็นจริง	อันจะท�าให้จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระ	ปราศจากกิเลสและความทุกข์	ส่งผลให้มีการ

หมั่นตรวจตราดูแล	ใฝ่ใจในงานของตนเสมอ

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

	 	 พุทธศตวรรษท่ี	 ๒๑	 นับเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร	 เป็นโลกไร้พรมแดน	 สามารถ

ค้นหาข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการได้ท้ังข้อมูลที่จริงและไม่จริงได้อย่างรวดเร็ว	 เข้าถึงผู้รับได	้

ทุกระดับ	 ทุกเชื้อชาติ	 ทุกศาสนา	 พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเผชิญกับความท้าทายอย่าง	

หลกีเลีย่งไม่ได้	มวีกิฤตศิรัทธาเป็นปัญหาใหญ่ทีอ่งค์กรทางพระพทุธศาสนาก�าลงัประสบอยู	่

และต้องด�าเนินการแก้ไขโดยด่วน	

	 	 ในแผนยทุธศาสตร์การปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา	ฉบบันีจ้งึเน้นทีก่ารสร้างความ

มัน่คงด้านพระพุทธศาสนา	ด้วยการปลูกฝังศรทัธาให้ม่ันคงของพระพทุธศาสนาในยคุดจิติอล

	 	 ๑.	 วิกฤติศรัทธา	 อันเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์สามเณร	

บางรูปที่ประมาทพลั้งเผลอ	 ขาดความส�ารวมระวัง	 จนท�าให้สังคมสงฆ์ส่วนใหญ่ได้รับ	

ผลกระทบ	 เป็นเหตุให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคลอนแคลน	 เพราะทุกคนมองพระสงฆ์

แบบเหมารวม	ไม่ได้แยกแยะเป็นรายบุคคล
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	 	 ๒.	 ปัญญาปริทัศน์	 พระสงฆ์บางรูป	 ญาติโยมบางท่านที่มีการศึกษาแล้วคิดว่า	

ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว	

น�าค�าสอนนั้นมาดัดแปลง	แก้ไขเพื่อให้เป็นของตัวเอง	จนกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูป

	 	 ๓.	 ญาติโยมปฏิบัติ	 คือ	 ส�านักปฏิบัติธรรมต่างๆ	 ซึ่งบริหารจัดการโดยคฤหัสถ	์

ผุดขึ้นมากมายด้วยเหตุผล	 คือความสะดวก	 สะอาด	 สบาย	 ในขณะที่ไปปฏิบัติที่วัดหรือ	

สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นได้รับความล�าบาก	 ไม่สะดวกท้ังเรื่องอาหาร	 ที่พัก	 การเดินทาง	

สภาพแวดล้อม	ผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจในการปฏิบัติกับอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์มากขึ้น

	 	 ๔.	 ขัดเคืองเร่ืองเศรษฐกิจ	 นับเป็นปัญหาหลักในการด�ารงชีวิตของคนในปัจจุบัน	

ที่ต้องท�ามาหาเล้ียงชีพ	 ต้องท�าให้ท้องอ่ิมก่อนจึงจะหันหาทางสงบจิตใจได้	 ประกอบด้วย

ต้องมีภาระรับผิดชอบครอบครัวอีก	 จึงท�าให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปวัด	 หรือไม่สะดวกที่

จะสนับสนุนด้านงบประมาณในกิจการพระศาสนา

	 	 มองในแง่ดี	 ถือว่ามีความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง	 เพราะมี	

ช่องทางมากมายในการน�าเสนอธรรมะสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ	เข้าถึงได้ทุกระดับ	

	 	 มองในแง่ที่ต้องระวัง	คือ	หากการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนนั้น	เป็นการกระท�าโดย	

รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	ขาดความรู้อย่างถกูต้องตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนากน็บัว่าอนัตราย

อย่างยิ่ง

	 	 อกีอย่างหนึง่	ข่าวพระพุทธศาสนาในทางลบกส็ามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเรว็

เช่นกนั	สามารถท�าลายศรทัธาของพทุธศาสนกิชนเป็นวงกว้าง	และรวดเรว็	ยากต่อการแก้ไข

	 	 ๕.	 ชีวิตยุคไอที	 เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน	 การไหลบ่าของข้อมูล	

เป็นไปอย่างรวดเร็วหากขาดปัญญาพิจารณาไตร่ตรองก็จะท�าให้เสพสิ่งที่ผิดได้	

	 	 มหาเถรสมาคมได้มีมติมอบหมายให้พระพรหมมุน	ี พระพรหมโมลีและพระพรหม

บัณฑิต	ก�าหนดกรอบการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	๖	ด้าน	+	๑	คือ	ด้านการปกครอง	

ด้านศาสนศกึษา	ด้านศกึษาสงเคราะห์	ด้านการเผยแผ่	ด้านสาธารณูปการด้านสาธารณสงเคราะห์	

และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา	 รวมทั้งก�าหนดกรอบการ	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ด�าเนินงาน	ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	ด�าเนินงานตามกรอบภารกิจของคณะสงฆ์	

และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา

	 ๑.	 พฒันาการบริหารจัดการในการศึกษาบาล	ีนกัธรรม	ธรรมศกึษา	โรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม	

แผนกสามัญ	มหาวิทยาลัยสงฆ	์และการศึกษาตามอัธยาศัย	บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ	

	 ๒.	 เสนอให้ตราพระราชบญัญตักิารศึกษาพระปรยิตัธิรรมเพือ่เป็นกลไก	ในการบรหิาร

จัดการ	และพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา

	 ๓.	 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการ	

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณรและ	ประชาชนทั่วไป

	 ๔.	 พัฒนาหลักสูตร	 กระบวนการเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	

ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	

	 ๕.	 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนา	 ให้มีความมั่นคงและก้าวหน้า	

ในอาชีพ	 เช่น	 ก�าหนดระบบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ	 อัตราเงินเดือน	 สวัสดิการและสิทธิ	

ประโยชน์อื่นๆ	เป็นต้น	

	 ๖.	 ก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกในการสร้าง	 และพัฒนา	

ศาสนทายาท

แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ด้านศาสนศึกษา 

มีแนวทางการด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๑.	 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา	 โดยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา	

ผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรม	 ธรรมศึกษา	 บาลีศึกษา	 เพิ่มศักยภาพทางปัญญาแก่	

ศาสนทายาท

	 ๒.	 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน	 โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่าย

ตามหลัก	 บ	 ว	 ร	 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล	 ระบบสารสนเทศ	 พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ	

และนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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	 ๓.	 พฒันาสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ	ด้วยการเพ่ิมขดีความสามารถของศาสนบคุคล	

เช่น	ผูบ้รหิารศาสนศกึษา	ครสูอนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาล	ีพระปรยิตันิเิทศก์	

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง

	 ๔.	 มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา	 ด้วยการจัดหา	

แหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖ การศึกษาพระปริยัติธรรมมีสามแผนก ดังต่อไปนี้ 

(๑) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา  

 ภาคภาษาบาลี

สถิติการสอบบาลีสนามหลวงประจ�าปี ๒๕๖๓

ส�านักศาสนศึกษาแผนกบาลี	ประจ�าจังหวัดนครปฐม

(โรงเรียนสหศึกษาบาล	ีองค์พระปฐมเจดีย์

ประโยค ทั้งจังหวัด สมัครสอบ สอบได้ ร้อยละ

ป.ธ.	๙ ๑๖ ๑๖ ๒ ๑๒.๕๐

ป.ธ.	๘ ๑๓ ๑๓ ๒ ๑๕.๓๘

ป.ธ.	๗ ๑๒ ๑๒ ๒ ๑๖.๖๗

ป.ธ.	๖ ๒๑ ๒๐ ๙ ๔๕.๐๐

ป.ธ.	๕ ๑๙ ๑๗ ๘ ๔๗.๐๖

ป.ธ.	๔ ๓๕ ๓๒ ๑๑ ๓๔.๓๘

ป.ธ.	๓ ๔๖ ๔๑ ๑๘ ๔๓.๙๐

๑	-	๒ ๑๑๐ ๑๐๒ ๒๒ ๒๑.๕๗

รวม ๒๗๒ ๒๕๓ ๗๔ ๒๙.๒๕

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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บัญชีสถิติผู้ขอสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงประจ�าปี ๒๕๖๔

ตั้งแต่ชั้นประโยค	๑	-	๒	ถึง	ป.ธ.๙

ส�านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐมภาค	๑๔

ที่ ส�านักศาสนศึกษา อ�าเภอ
จ�านวนนักเรียนผู้เข้าสอบ

รวมประโยค	
๑-๒

ป.ธ.
๓

ป.ธ.
๔

ป.ธ.
๕

ป.ธ.
๖

ป.ธ.
๗

ป.ธ.
๘

ป.ธ.
๙

๑
โรงเรียนสหศึกษาบาลี

องค์พระปฐมเจดีย์
เมืองนครปฐม ๗๐ ๓๖ ๓๐ ๑๓ ๑๘ ๑๖ ๑๓ ๑๓ ๒๐๙

๒ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม สามพราน ๕๓ ๑ ๑ - - - - - ๕๕

๓ (คณะธรรมยุต) เมืองนครปฐม - ๒ - - - - - - ๒

๔ บาลีศึกษา เมืองนครปฐม ๑๑ ๒ ๑ - ๑ ๑ ๑ - ๑๗

รวมทั้งสิ้น ๑๓๔ ๔๑ ๓๒ ๑๓ ๑๙ ๑๗ ๑๔ ๑๓ ๒๘๓

(๒) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา

ภาคภาษาไทย 

โครงการฝึกอบรมนักธรรมชั้นตรี ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๓จังหวัดนครปฐม

	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	เปิดโครงการฯ	วันที่	๑๘	–	๒๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ	วัดพะเนียงแตก	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	

	 อ�าเภอก�าแพงแสน	เปิดโครงการฯ	วันที่	๒๐	–	๒๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ	วัดวังน�้าเขียว	อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม

	 อ�าเภอดอนตูม	เปิดโครงการฯ	วันที่	๑๔	–	๒๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ	วัดสามง่าม	ต.สามง่าม	อ.ดอนตูม	จ.นครปฐม

	 อ�าเภอนครชัยศร	ีเปิดโครงการฯ	วันที่	๑๔	–	๒๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ	วัดโคกเขมา	อ.นครชัยศร	ีจ.นครปฐม	

	 อ�าเภอพุทธมณฑล	เปิดโครงการฯ	วันที่	๑๒–	๒๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ	วัดมะเกลือ	ต.คลองโยง	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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บัญชีสรุปจ�านวนสถิติผู้เข้าอบรมนักธรรมชั้นตรี 

ก่อนสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๓

ส�านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔

ที่ สถานที่อบรม อ�าเภอ วันที่เปิดอบรม จ�านวนผู้เข้าอบรม

๑ วัดพะเนียงแตก เมืองนครปฐม ๑๘	–	๒๒	ก.ย.	๖๓ ๑๐๖

๒ วัดวังน�้าเขียว ก�าแพงแสน ๒๐	–	๒๔	ก.ย.	๖๓ ๕๔

๓ วัดสามง่าม ดอนตูม ๑๔	–	๒๓	ก.ย.	๖๓ ๑๔

๔ วัดโคกเขมา	 นครชัยศรี ๑๔	–	๒๓	ก.ย.	๖๓ ๕๖

๕ วัดมะเกลือ พุทธมณฑล ๑๒	–	๒๔	ก.ย.	๖๓ ๒๑

๖ วัดบางช้างเหนือ สามพราน ๑๔	–	๒๓	ก.ย.	๖๓ ๘๔

๗ วัดบางน้อยใน บางเลน ๑๙	–	๒๓	ก.ย.	๖๓ ๖๙

รวม ๔๐๔

การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อ�าเภอเมืองนครปฐม	 เปิดสอบ	ณ	วัดพะเนียงแตก	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	จ�านวน	 ๑๐๖	รูป

อ�าเภอก�าแพงแสน	 เปิดสอบ	ณ	วัดวังน�้าเขียว	อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	 จ�านวน	 ๕๔	รูป

อ�าเภอดอนตูม	 เปิดสอบ	ณ	วัดสามง่าม	อ�าเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม	 จ�านวน	 ๑๔	รูป

อ�าเภอนครชัยศร	ี เปิดสอบ	ณ	วัดส�าโรง	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	 จ�านวน	 ๕๐	รูป

อ�าเภอพุทธมณฑล	 เปิดสอบ	ณ	วัดมะเกลือ	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม		 จ�านวน	 ๒๑	รูป

อ�าเภอสามพราน	 เปิดสอบ	ณ	วัดบางช้างเหนือ	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม		 จ�านวน	 ๘๔	รูป

อ�าเภอบางเลน	 เปิดสอบ	ณ	วัดบางไผ่นารถ	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	 จ�านวน	 ๖๙	รูป

	 อ�าเภอสามพราน	เปิดโครงการฯ	วันที่	๑๔	–	๒๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ	วัดบางช้างเหนือ	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	

	 อ�าเภอบางเลน	เปิดโครงการฯ	วันที่	๑๙	–	๒๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

ณ	วัดบางน้อยใน	อ.บางเลน	จ.นครปฐม

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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บัญชีสรุปจ�านวนสถิติผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง

นักธรรมชั้นตรี	พุทธศักราช	๒๕๖๓

ส�านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม	ภาค	๑๔

ส่งสอบ	๓๙๘	รูป	ขาดสอบ	๑๘	รูป	คงสอบ	๓๘๐	รูป	สอบได้	๓๒๑	รูป	สอบตก	๕๙	รูป	(๘๔.๔๗	%)

ที่ สนามสอบ อ�าเภอ ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก คิดเป็น	%

๑ วัดพะเนียงแตก เมืองนครปฐม ๑๐๖ ๘ ๙๘ ๘๗ ๑๑ ๘๘.๗๗

๒ วัดวังน�้าเขียว ก�าแพงแสน ๕๔ - ๕๔ ๓๔ ๒๐ ๖๒.๙๖

๓ วัดสามง่าม ดอนตูม ๑๔ - ๑๔ ๑๐ ๔ ๗๑.๔๒

๔ วัดส�าโรง นครชัยศรี ๕๐ ๓ ๔๗ ๓๙ ๘ ๘๒.๙๗

๕ วัดมะเกลือ พุทธมณฑล ๒๑ - ๒๑ ๒๐ ๑ ๙๕.๒๓

๖ วัดบางช้างเหนือ สามพราน ๘๔ - ๘๔ ๗๙ ๕ ๙๔.๐๔

๗ วัดบางไผ่นารถ บางเลน ๖๙ ๗ ๖๒ ๕๒ ๑๐ ๘๓.๘๗

รวม ๓๙๘ ๑๘ ๓๘๐ ๓๒๑ ๕๙ ๘๔.๔๗

โครงการฝึกอบรมนักธรรมชั้นโท – เอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๑–๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	 -	 อบรมนักธรรมชั้นโท	 ก่อนสอบธรรมสนามหลวง	 มีผู้เข้าอบรม	 จ�านวน	 ๓๓๕	รูป

	 -	 อบรมนักธรรมชั้นเอก	 ก่อนสอบธรรมสนามหลวง	 มีผู้เข้าอบรม	 จ�านวน	 ๑๙๒	รูป

การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท – เอก ปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒ – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	 -	 สอบธรรมสนามหลวง	 นักธรรมชั้นโท		 มีผู้เข้าสอบ	 จ�านวน	 ๓๐๓	รูป

	 -	 สอบธรรมสนามหลวง	 นักธรรมชั้นเอก	 มีผู้เข้าสอบ	 จ�านวน	 ๑๗๗	รูป

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ที่ อ�าเภอ ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก คิดเป็น	%

๑ เมืองนครปฐม ๘๒ ๔ ๗๘ ๕๒ ๒๖ ๖๖.๖๖

๒ ก�าแพงแสน ๓๔ ๑ ๓๓ ๒๒ ๑๑ ๖๖.๖๖

๓ ดอนตูม ๑๒ ๔ ๘ ๖ ๒ ๗๕.๐๐

๔ นครชัยศรี ๓๘ ๑ ๓๗ ๑๐ ๒๗ ๒๗.๐๓

๕ พุทธมณฑล ๑๒ - ๑๒ ๑๐ ๒ ๘๓.๓๓

๖ สามพราน ๙๕ - ๙๕ ๔๖ ๔๙ ๔๘.๔๒

๗ บางเลน ๔๓ ๓ ๔๐ ๒๓ ๑๗ ๕๗.๕๐

รวม ๓๑๖ ๑๓ ๓๐๓ ๑๖๙ ๑๓๔ ๕๕.๗๘

ที่ อ�าเภอ ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก คิดเป็น	%

๑ เมืองนครปฐม ๕๘ ๒ ๕๖ ๑๘ ๓๘ ๓๒.๑๔

๒ ก�าแพงแสน ๒๔ - ๒๔ ๑๕ ๙ ๖๒.๕๐

๓ ดอนตูม ๑๖ ๑ ๑๕ ๕ ๑๐ ๓๓.๓๓

๔ นครชัยศรี ๒๗ ๒ ๒๕ ๑๙ ๖ ๗๖.๐๐

๕ พุทธมณฑล ๗ - ๗ ๗ - ๑๐๐

๖ สามพราน ๓๕ ๓ ๓๒ ๒๐ ๑๒ ๖๒.๕๐

๗ บางเลน ๑๘ - ๑๘ ๑๒ ๖ ๖๖.๖๖

รวม ๑๘๕ ๘ ๑๕๙ ๖๘ ๙๑ ๕๔.๒๔

บัญชีสรุปจ�านวนสถิติผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง

นักธรรมชั้นโท	พุทธศักราช	๒๕๖๓

ส�านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม	ภาค	๑๔

ส่งสอบ	๓๑๖	รูป	ขาดสอบ	๑๓	รูป	คงสอบ	๓๐๓	รูป	สอบได้	๑๖๙	รูป	สอบตก	๑๓๔	รูป	(๕๕.๗๘	%)

บัญชีสรุปจ�านวนสถิติผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง

นักธรรมชั้นเอก	พุทธศักราช	๒๕๖๓

ส�านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม	ภาค	๑๔

ส่งสอบ	๑๘๕	รูป	ขาดสอบ	๘	รูป	คงสอบ	๑๗๗	รูป	สอบได้	๙๖	รูป	สอบตก	๘๑	รูป	(๕๔.๒๔%)

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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บัญชีสรุปจ�านวนสถิติผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษาชั้นตร	ี–	โท	–	เอก	พุทธศักราช	๒๕๖๓

ส�านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม	ภาค	๑๔

ธรรมศึกษาชั้นตรีส่งสอบ	๑๗,๒๔๔	คน	ประถมศึกษา	๑๑,๑๖๘	คน	มัธยมศึกษา	๕,๙๗๙	คน	อุดมศึกษา	๙๗	คน	

ธรรมศึกษาชั้นโทส่งสอบ	๑๒,๙๐๗	คน	ประถมศึกษา	๕,๑๓๓	คน	มัธยมศึกษา	๗,๖๘๖	คน	อุดมศึกษา	๘๘	คน	

ธรรมศึกษาชั้นเอกส่งสอบ	๖,๔๗๗	คน	ประถมศึกษา	๑,๔๐๘	คน	มัธยมศึกษา	๔,๙๐๘	คน	อุดมศึกษา	๑๖๑	คน

ที่ อ�าเภอ
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก

รวมทั้งสิ้น
ประถม มัธยม อุดม ประถม มัธยม อุดม ประถม มัธยม อุดม

๑ เมืองนครปฐม ๓,๒๙๘ ๑,๒๖๙ ๘ ๒,๐๖๑ ๑,๖๐๗ ๒๓ ๕๔๒ ๑,๕๒๓ ๙๔ ๑๐,๔๒๕

๒ ก�าแพงแสน ๑,๖๒๖ ๕๐๖ ๑๗ ๙๑๑ ๔๕๘ ๗ ๒๓๙ ๔๑๖ ๕ ๔,๑๘๕

๓ ดอนตูม ๗๘๗ ๔๗๘ ๓๓ ๔๒๒ ๓๙๑ ๑๓ ๑๐๑ ๒๔๔ ๒๐ ๒,๔๙๘

๔ นครชัยศรี ๑,๒๒๖ ๖๗๙ ๔ ๕๓๕ ๘๙๕ - ๑๑๖ ๕๒๓ ๔ ๓,๙๘๒

๕ พุทธมณฑล ๘๒๒ ๘๑๓ ๒ ๒๗๓ ๑,๒๑๒ ๑ ๓๙ ๔๖๐ - ๓,๖๒๒

๖ สามพราน ๒,๐๘๒ ๒,๐๑๐ ๒๘ ๑๐๖ ๒,๔๙๙ ๓๘ ๑๐๕ ๑,๓๒๐ ๒๘ ๘,๒๑๖

๗ บางเลน ๑,๓๒๗ ๒๒๔ ๕ ๘๒๕ ๖๒๔ ๖ ๒๖๖ ๔๒๒ ๑๐ ๓,๗๐๙

รวม ๑๑,๑๖๘ ๕,๙๗๙ ๙๗ ๕,๑๓๓ ๗,๖๘๖ ๘๘ ๑,๔๐๘ ๔,๙๐๘ ๑๖๑ ๓๖,๖๒๘

การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ปี ๒๕๖๓ จังหวัดนครปฐม

	 การสอบธรรมสนามหลวง	 ธรรมศึกษาชั้นตรี	 –	 โท	 –	 เอก	 ปีการศึกษา	 ๒๕๖๓	

ระดับประถมศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	และระดับอุดมศึกษา	วันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๖๓	โดย

	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 มีผู้เข้าสอบทุกระดับ	 จ�านวน	 ๑๐,๔๒๕	คน

	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 มีผู้เข้าสอบทุกระดับ	 จ�านวน	 ๔,๑๘๕	คน	

	 อ�าเภอดอนตูม	 มีผู้เข้าสอบทุกระดับ	 จ�านวน	 ๒,๔๙๘	คน	

	 อ�าเภอนครชัยศร	ี มีผู้เข้าสอบทุกระดับ	 จ�านวน	 ๓,๙๘๒	คน

	 อ�าเภอพุทธมณฑล	 มีผู้เข้าสอบทุกระดับ	 จ�านวน	 ๓,๖๒๒	คน	

	 อ�าเภอสามพราน	 มีผู้เข้าสอบทุกระดับ	 จ�านวน	 ๘,๒๑๖	คน		

	 อ�าเภอบางเลน	 มีผู้เข้าสอบทุกระดับ	 จ�านวน	 ๓,๗๐๙	คน

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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จ�านวนสนามสอบที่งดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ อ�าเภอ จ�านวน งดสอบ คงสอบ

๑ เมืองนครปฐม ๓๙ ๖ ๓๓

๒ ก�าแพงแสน ๑๙ - ๑๙

๓ ดอนตูม ๘ ๖ ๒

๔ นครชัยศรี ๑๗ ๑๗ -

๕ พุทธมณฑล ๔ ๓ ๑

๖ สามพราน ๒๓ ๑๒ ๑๑

๗ บางเลน ๑๖ ๒ ๑๔

รวม ๑๒๖ ๔๖ ๘๐

	 	 แต่ได้มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-19)	ได้แพร่ระบาด

ทวคีวามรนุแรงมากขึน้	อนัเป็นความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างได้โดยเฉพาะนกัเรยีน

ที่จะมารวมกันสอบธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ	เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	เพื่อเป็นการป้องกัน	

ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-19)	แม่กองธรรมสนาม

หลวงได้เลื่อนการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงในวันที่	 ๒๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ออกไป	

ต่อมาศนูย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(ศบค.)	ได้

ผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของเชือ่ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	ลงในหลายจงัหวดั

ส่วนใหญ่	 ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	 จึง

ประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวง	เฉพาะธรรมศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๖๓	ในวันศุกร์

ที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

	 	 แต่เมือ่เดอืนกมุภาพันธ์	๒๕๖๔	มกีารแพร่ระบาดระลอกใหม่จากจงัหวดัสมทุรสาคร	

ซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียง	 และมีการระบาดเข้ามาในจังหวัดนครปฐม	 เป็นเหตุให้สนามสอบ

หลายสนามของดสอบธรรมศึกษา	เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าสอบ

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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บัญชีจ�านวนผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวงศึกษา	พุทธศักราช	๒๕๖๓

ส�านักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม	ภาค	๑๔

วันที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

	 ธรรมศึกษาชั้นตรี	 ส่งสอบ	 ๑๐,๔๑๙	 ขาดสอบ	 ๑,๗๑๘	 คงสอบ	 ๘,๗๐๑

	 ธรรมศึกษาชั้นโท	 ส่งสอบ	 ๘,๓๖๙	 ขาดสอบ	 ๑,๓๒๙	 คงสอบ	 ๗,๐๔๐

	 ธรรมศึกษาชั้นเอก	 ส่งสอบ	 ๔,๐๔๘	 ขาดสอบ	 ๗๗๒	 คงสอบ	 ๓,๒๗๖

ที่ อ�าเภอ
ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก

ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ

๑ เมืองนครปฐม ๔,๓๓๒ ๕๔๐ ๓,๗๙๒ ๓,๒๕๒ ๓๔๗ ๒,๙๐๕ ๑,๖๔๘ ๓๐๕ ๑,๓๔๓

๒ ก�าแพงแสน ๒,๒๔๗ ๕๘๗ ๑,๖๖๐ ๑,๔๐๕ ๒๐๘ ๑,๑๙๗ ๖๖๙ ๘๗ ๕๘๒

๓ ดอนตูม ๓๗๕ ๔ ๓๗๑ ๒๑๖ ๓ ๒๑๓ ๗๓ - ๗๓

๔ บางเลน ๑,๔๗๗ ๙๘ ๑,๓๗๙ ๑,๒๓๙ ๘๐ ๑,๑๕๙ ๕๔๕ ๓๖ ๕๐๙

๕ สามพราน ๑,๗๔๑ ๔๐๑ ๑,๓๔๐ ๑,๗๓๙ ๕๓๘ ๑,๒๐๑ ๘๒๒ ๒๒๖ ๕๙๖

๖ พุทธมณฑล ๒๔๗ ๘๘ ๑๕๙ ๕๑๘ ๑๕๓ ๓๖๕ ๒๙๑ ๑๑๘ ๑๗๓

รวม ๑๐,๔๑๙ ๑,๗๑๘ ๘,๗๐๑ ๘,๓๖๙ ๑,๓๒๙ ๗,๐๔๐ ๔,๐๔๘ ๗๗๒ ๓,๒๗๖

(๓) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้ง 

 แผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

	 จังหวัดนครปฐมโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	๒	โรง	คือ

	 ๑.	วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	ต�าบลหอมเกร็ด	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

	 	 มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาอยู	่จ�านวน	๗๐	รูป	แยกเป็นชั้นได้ดังนี้

	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที	่๑	 มีนักเรียนจ�านวน	 ๑๕	รูป

	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที	่๒	 มีนักเรียนจ�านวน	 ๑๖	รูป

	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที	่๓	 มีนักเรียนจ�านวน	 ๑๒	รูป

	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที	่๔	 มีนักเรียนจ�านวน	 ๙	รูป

	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที	่๕	 มีนักเรียนจ�านวน	 ๙	รูป

	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที	่๖	 มีนักเรียนจ�านวน	 ๙	รูป

	 	 	 	 รวมมีนักเรียน ๗๐ รูป

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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การจัดตั้งส�านักศาสนศึกษาแผนกธรรม
	 	 พระเทพมหาเจตยิาจารย์	เจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	เป็นประธานการประชมุเรือ่งการ	
จัดตั้งส�านักศาสนศึกษาแผนกธรรม	เมื่อวันที	่๑๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ณ	ส�านักงาน
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐมสรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ส�านักศาสนศึกษาคือ	 สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม	
ในรูปแบบของ
	 	 -	 ส�านักศาสนศึกษาวัด	 	 	
	 	 -	 ส�านักศาสนศึกษาประจ�าต�าบล
	 	 -	 ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอ
	 	 เพือ่ความมัน่คงของส�านกัศาสนศึกษา	คณะสงฆ์จงัหวดันครปฐมจงึจดัตัง้ศาสนศกึษา	
ประจ�าอ�าเภอ	๗	อ�าเภอ	อ�าเภอละ	๑	แห่ง	และส�านักศาสนศึกษาวัด	๑	แห่ง	 (ธรรมยุต)	
รวมเป็น	๘	แห่ง	ซึง่เสนอส�านกัพระพุทธศาสนาจงัหวดันครปฐม	ส่งส�านกังานพระพทุธศาสนา
แห่งชาติและได้แต่งตั้งส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอแล้ว

รายชื่อส�านักศาสนศึกษาจังหวัดนครปฐม
ที่ รายชื่อส�านักศาสนศึกษา สถานที่ตั้ง ต�าบล อ�าเภอ

๑ ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอเมืองนครปฐม วัดหนองกระโดน บ้านยาง เมืองนครปฐม

๒ ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอก�าแพงแสน วัดวังน�้าเขียว วังน�้าเขียว ก�าแพงแสน

๓ ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอนครชัยศรี วัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี

๔ ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอดอนตูม วัดสามง่าม สามง่าม ดอนตูม

๕ ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอบางเลน วัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน

๖ ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน

๗ ส�านักศาสนศึกษาประจ�าอ�าเภอพุทธมณฑล วัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล

๘ ส�านักศาสนศึกษาวัดเสนหา	พระอารามหลวง วัดเสนหา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม

	 ๒.	วัดเสนหา	ต�าบลพระปฐมเจดีย์	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม
	 		 มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาอยู	่จ�านวน	๒๒	รูป	แยกเป็นชั้นได้ดังนี้
	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	๑	 มีนักเรียนจ�านวน	 	๖	รูป
	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	๒	 มีนักเรียนจ�านวน	 	๗	รูป
	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	๓	 มีนักเรียนจ�านวน	 ๘	รูป
	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	๔	 มีนักเรียนจ�านวน	 -	รูป
	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	๕	 มีนักเรียนจ�านวน	 ๑	รูป
	 	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	๖	 มีนักเรียนจ�านวน	 -	รูป
    รวมมีนักเรียน ๒๒ รูป
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ภาพการอบรมนักธรรมชั้นตรี
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ภาพการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
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ภาพการอบรมนักธรรมชั้นโท – เอก
ก่อนสอบธรรมสนามหลวง
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ภาพการสอบธรรมสนามหลวง

นักธรรมชั้นโท – เอก
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ภาพกิจกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
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ภาพการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

ประจ�าปี ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะจังหวัดนครปฐม

เพื่อจัดตั้งส�านักศาสนศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษา
การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โรงเรียนสหศึกษาบาลี

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษา
การสอบประโยคบาลีสนามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษา
การสอบประโยคบาลีสนามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓
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สรุป

งานการเผยแผ่

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

295

295



	 	 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ๖ด้านอันประกอบด้วยการปกครองการศึกษา

การเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ด�าเนิน	

ไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๑	 (๒)	 และมาตรา	 ๒๒	 (๒)	 แห่งพระราช

บัญญัติคณะสงฆ์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 ๒)	

พ.ศ.๒๕๓๕	ข้อ	 ๑๕	 (๑),	 (๒)	 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่	 ๒๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 ว่าด้วย

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคม	 คร้ังที่	 ๑๓/๒๕๕๙	 เม่ือวันที่	

๑๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ	ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 	 ที่ปรึกษา

	 ๒.	 พระครูปุญญาภิสันท์	 วัดบางไผ่นารถ	 ประธานกรรมการ

	 ๔.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 วัดไร่เกาะต้นส�าโรง	 กรรมการ

	 ๕.	 พระครูปฐมคุณากร	 วัดดอนขนาก	 กรรมการ

	 ๖.	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 วัดวังตะกู	 กรรมการ

	 ๗.		 พระครูสิริชัยรังสี	 วัดพุทธธรรมรังษี	 กรรมการ

	 ๘.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 วัดบางเลน	 กรรมการ

	 ๙.	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	 วัดทะเลบก	 กรรมการ

	 ๑๐.	พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์	 วัดห้วยพระ	 กรรมการ

	 ๑๑.	พระครูนิมิตกัลยาณวัตร	 วัดเทพนิมิต	 กรรมการ

	 ๑๒.	พระครูเกษมสาธุวัฒน์	 วัดปรีดาราม	 กรรมการ

	 ๑๓.	พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ศีลาจารย์	 วัดญาณเวศกวัน	 กรรมการ

	 ๑๔.	พระครูอุตตรการบดี	 วัดพระปฐมเจดีย์	 กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการเผยแผ่จังหวัดนครปฐม
ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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	 ๑๕.	พระมหาฉัตรชัยภทฺทสาโร	ป.ธ.๘	 วัดพระปฐมเจดีย์	 กรรมการ

	 ๑๖.	พระมหาพินิจอินฺทปญฺโญ	ป.ธ.๖	 วัดพระปฐมเจดีย์	 กรรมการ

	 ๑๗.	พระมหาสมคิดยสพโล	ป.ธ.๙	 วัดพระปฐมเจดีย์	 กรรมการ

	 ๑๘.	พระมหาสมพงศ์ภทฺทาจาโร	ป.ธ.๖	 วัดพระปฐมเจดีย์	 กรรมการ

	 ๑๙.	พระมหาสมโภชสุเมโธ	ป.ธ.๓	 วัดศิลามูล	 กรรมการ

	 ๒๐.	พระมหาพิทยาปริญฺญาโน	ป.ธ.๖	 วัดห้วยจระเข้	 กรรมการ

	 ๒๑.	พระมหาบุญเลิศอินฺทปญฺโญ	ป.ธ.๓	วัดหทัยนเรศวร์	 กรรมการ

	 ๒๒.	พระปลัดมณีวฑฺฒโน	 วัดใหม่ห้วยลึก	 กรรมการ

	 ๒๓.	พระครูปลัดโพธิวรวัฒน์	 วัดไร่ขิง	 กรรมการ

	 ๒๔.	พระปลัดเกรียงเดชฐานธมฺโม	 วัดโฆสิตาราม	 กรรมการและเลขานุการ

	 ๒๖.	นายสุขพิชัยเชาวกุล						นวก.	พศจ.นครปฐม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังต่อไป

	 ๑.	 สนบัสนนุส่งเสริมและจดัให้มกีารเผยแผ่พระพทุธศาสนาในและนอกราชอาณาจกัร

	 ๒.	 ก�ากับดูแลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรให้เรียบร้อยดีงาม	

และถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

	 ๓.	 เสนอคณะสงฆ์เพ่ือให้ตรากฎออกข้อบังคบัว่างระเบียบออกค�าสัง่หรอืออกประกาศ

ของมหาเถรสมาคม

	 ๔.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะสงฆ์มอบหมาย
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สรุปรายงานด้านการเผยแผ่ประจ�าปี ๒๕๖๓

	 พระพรหมเสนาบดี	 กรรมการมหาเถรสมาคม	 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	

ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา	 หลักสูตร	 “พระสงฆ์ผู ้น�า	

ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕”	 รุ่นท่ี	 ๒	 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท	์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 “หมู่บ้านรักษาศีล	 ๕”	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัย	

มหาจฬุาลกรณราชวทิยาลยั	วทิยาลยัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวารวด	ีกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั

และสร้างสรรค์	 และ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ระหว่างวันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	

ถึง	๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ณ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	จังหวัดนครปฐม	

	 วัดบางช้างเหนือ	 จัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมน้อมน�าถวายแม่	 ปีที่	 ๓	 เพ่ือถวาย	

เป็นพระราชกุศล	 แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	

ในวนัที	่๑๑	–	๑๓	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ณ	ศาลาปฏบิตัธิรรม	๑๐๑	ปี	หลวงพ่อสงดั	อุคคฺเสโน	

วัดบางช้างเหนือ	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

	 วันที	่๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๓	พระครูปลัดสาธุวัฒน์	เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	เจ้าอาวาส	

วัดวังตะก	ู เป็นองค์ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิด	 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	

ถวายเป็นพระราชกศุล	แด่สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชชนินีาถ	พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง	ณ	ส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดนครปฐม	แห่งที	่๑	วัดวังตะกู	ต�าบลวังตะกู	

อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	๑๑	–	๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๓

	 วันอังคารที่ 	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 พระครูโกวิทสุตการ	

รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา	 เมตตาเป็นองค์ประธานให้โอวาท	

และกล่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชชิน	ี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๑๒	 สิงหาคม	๒๕๖๓	

ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ณ	ศาลาเอนกประสงค์ทรงไทยวัดโคกเขมา	

จัดโดยกรมการศาสนา	ร่วมวัดโคกเขมา	และส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
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	 วันที	่๒๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	พระเทพมหาเจติยาจารย์	เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	

เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมธรรมะปฏบิตั	ิประจ�าปี	๒๕๖๓	บริษทัไพบลูย์โปรดกัส์	จ�ากดั	

และบริษัทเคพีฟู๊ดส	์จ�ากัด	ณ	ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	(มูลนิธิหลวงพ่อ

วัดไร่ขิง)	จ.นครปฐม

	 วันศุกร์ที่	 ๑๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 ณ	 อาคารราชวิริยาลังการ	

วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	อ�าเภอสามพราน	 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์	กรรมการ	

มหาเถรสมาคม	 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม	

เป็นองค์ประธานฯ	 กล่าวโอวาทและมอบแนวนโยบายโครงการ	 วัด	 ประชา	 รัฐ	 สร้างสุข	

ในการประชุมระดับส่วนกลาง	และระดับหนทั้งสี่หน	คือ	หนกลาง	หนตะวันออก	หนเหนือ

และหนใต	้ซึ่งมีพระเดชพระคุณ	พระเทพศาสนาภิบาล	รองประธานอนุกรรมการโครงการ	

วัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	

กล่าวถวายรายงาน

	 วันพฤหัสบดีที	่ ๒๓	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ณ	วัดดอนยอ	ต�าบลดอนตูม	อ�าเภอบางเลน	

จังหวัดนครปฐม	 พระเทพศาสนาภิบาล	 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	

สร้างความปรองดองสมานฉันท์	โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	หมู่บ้านรักษาศีล	๕	

พร้อมคณะ	 ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ	

ของหมู่บ้านหัวทรายลาว	หมู่ที่	๖	ต�าบลดอนตูม	อ�าเภอบางเลน	และที่หมู่บ้านหนองขาม	

หมู ่ที่	 ๒	 หมู่บ้านปลักไม้ลาย	 หมู ่ท่ี	 ๑๐	 ต�าบลทุ ่งขวาง	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 โดยมี	

พระธรรมโพธิมงคล	 ผู ้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค	 ๑๔	 พระเทพมหาเจติยาจารย์	

เจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	นายชาญนะ	เอ่ียมแสง	ผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม	นายณรงค์	ทรงอารมณ์	

ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	นักเรียน	และประชาชน	ถวายการต้อนรับ

	 วันที่	 ๒๐	 ตุลาคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	พระครูโกวิทสุตการ	 รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศร	ี

กล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุผู ้เข้ารับการอบรมขอรับตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม	

จังหวัดนครปฐม	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ณ	วัดไร่ขิง	ระหว่างวันที่	๒๐	–	๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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		 วันศุกร์ที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๑๗.๐๐	 น.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะ

อ�าเภอเมืองนครปฐม	 เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา	 เนื่องใน	

วันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ณ	 วัดพระปฐมเจดีย์ฯ	

ต�าบลพระปฐมเจดย์ี	อ�าเภอเมอืงนครปฐม	จงัหวดันครปฐม	มีคณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	

ร่วมพิธี	จ�านวนพระภิกษุ	๑๖๐	รูป	สามเณร	๙	รูป	ญาติโยม/ข้าราชการ	๑๓๔	คน

	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๐๗.๐๐	 น.	 พระเทพศาสนาภิบาลเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง	

พระอารามหลวง	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมประธานขันเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน	

รักษาศีล	 ๕	 ส่วนกลางเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์	 กล่าวสัมโมทนียกถา	 ในพิธีเปิดงาน

ประเพณีตักบาตรท้องน�้า	 ในวันลอยกระทง	 ของอ�าเภอพุทธมณฑล	 โอกาสครบ	๑๖๐	ปี

คลองมหาสวัสดิ์	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ณ	วัดสุวรรณาราม	ต.ศาลายา	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	

โดยมีนายอภินันท์	 เผืองผ่อง	 รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดนครปฐม	 เป็นประธานในพิธี	

มี	น.ส.สรารีวรรณ	ทัพทว	ีนายอ�าเภอพุทธมณฑล	เป็นประธานจัดงาน

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 น.	 เจ้าประคุณ	 สมเด็จ	

พระวันรัต	 เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต	 กรรมการมหาเถรสมาคม	 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ	

ราชวรวิหาร	 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา	

พระบรมสารีริกธาตุ	 องค์พระปฐมเจดีย์	 พร้อมด้วย	 เจ้าประคุณ	 สมเด็จพระมหาวีรวงศ	์

กรรมการมหาเถรสมาคม	 เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช	 และคณะสงฆ์ธรรมยุตร่วมพิธี	

โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที	 ผู ้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค	 ๑๕	 เจ้าอาวาส	

วัดพระปฐมเจดีย ์	 ราชวรมหาวิหาร	 พระเดชพระคุณ	 พระเทพมหาเจติยาจารย์	

เจ ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 และนายบุญเชิด	 กิตติธรางกูร	 ผู ้อ�านวยการส�านักงาน	

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	ร่วมถวายการต้อนรับ

	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 พระเดชพระคุณ	 พระเทพมหาเจติยาจารย์	 เจ้าคณะ	

จังหวัดนครปฐมประธานเปิดโครงการฝึกอบรมธรรมะปฏิบัติ	 บุคลากรเจ้าหน้าที่	

บริษัทไพบูลย์โปรดักส์	 จ�ากัด	 และบริษัทเคพีฟู ๊ด	 จ�ากัด	 ระหว่างวันที่	 	 ๒๐	 –	 ๒๒	

พฤศจกิายน	๒๕๖๓	ณ	ศูนย์ปฏบิตัธิรรมคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	(มูลนธิหิลวงพ่อวดัไร่ขงิ)

พุทธมณฑลสาย	๘	จังหวัดนครปฐม

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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	 วันศุกร ์ที่ 	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบด	ี

กรรมการมหาเถรสมาคม	 ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	 “หมู่บ้าน	

รักษาศีล	 ๕”	 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร	 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม	

เชิงปฏิบัติการ	 โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา	 หลักสูตร	

“พระสงฆ์ผู้น�าขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕”	 รุ่นที่	 ๓	 และการจัดตั้งสมัชชาพระสงฆ	์

ผู ้น�าขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนท์	

โดยใช้หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	“หมู่บ้านรกัษาศลี	๕”	โดยมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ	

ราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย	

และสร้างสรรค์	 และส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 โดยมีพระเดชพระคุณ	

พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง	 พระอารามหลวง	

ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ	 “หมู ่บ ้านรักษาศีล	 ๕”และผู ้อ�านวยการ	

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	 ร่วมถวายการต้อนรับ	 พร้อมกล่าวถวายรายงาน	

พร้อมนี้	 ได้รับการบรรยายพิเศษโดยนายณรงค์	 ทรงอารมณ์	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	 วันที่	 ๒๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 เวลา	 ๑๒.๓๐	 น.	 นายเล็ก	 หัวหน้ากลุ่มชาวมอญ	

และเมียนม่า	 ได้น�าคณะมาถือศีลและรับศีลแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและน�าผ้าป่า	

มาถวายวัดบางไผ่นารถ	 โดยมีพระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 เจ้าอาวาส	

วัดบางไผ่นารถ	 เป็นประธาน	 และคณะชาวมอญและเมียนม่าร่วมกันท�าความสะอาด	

ในบริเวณบางไผ่นารถ

	 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์	 เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	 ได้จัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ	

ถวายเป็นพระราชกุศล	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ในวันที่	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ถึงวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	

มีจ�านวน	๖๑	รูป

	 วนัศกุร์	ที	่๒๗	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	เวลา	๑๓.๐๐	น.	พระเดชพระคณุ	พระเทพคณุาภรณ์	

รองเจ้าคณะภาค	 ๑๔	 เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน	 โครงการ	 วัด	 ประชา	 รัฐ	

สร้างสุข	ณ	วดัโพรงมะเดือ่	ต�าบลโพรงมะเดือ่	อ�าเภอเมอืงนครปฐมจงัหวดันครปฐม	ภาค	๑๔

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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302

 ทุกงานอยู่ในหลักเผยแผ่หมดแม้กระทั่ง 

เรามาประชุมนี้ก็เป็นการเผยแผ่ บิณฑบาตก็เป็น 

การเผยแผ่ ไปสวดมนต์ที่ไหนก็เป็นการ

เผยแผ่ในงานศาสนพิธีก็เป็นเผยแผ่ บางท่าน

จะบอกว่าผมเผยแผ่ไม่ได้เพราะเทศน์ไม่เป็น

เทศน์ไม่เป็นเดินบิณฑบาตก็เป็นการเผยแผ่แล้ว

พระอัสชิเดินบิณฑบาตพระสารีบุตรเลื่อมใส

ท�าให้โยมเลื่อมใสและเข้าวัดนั่นคือเผยแผ่



ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่
การจัดปฏิบัติธรรมวันส�าคัญของชาติในส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

303

303



ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่
การจัดปฏิบัติธรรมในส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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304



ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่
การจัดปฏิบัติธรรมในส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่
การจัดปฏิบัติธรรมในส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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306



ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่
การจัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม (มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง)

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

307

307



ภาพกิจกรรมงานเผยแผ่
การบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

308

308
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คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
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คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดนครปฐม
ประจ�าปี ๒๕๖๓

	 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ	๖	 ด้าน	 อันประกอบด้วยการปกครอง	 การศึกษา	

การเผยแผ่	 การสาธารณูปการ	 การศึกษาสงเคราะห์	 และการสาธารณสงเคราะห์	 ด�าเนิน

ไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๑	(๒)	และ	มาตรา	๒๒	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติ	

คณะสงฆ	์พ.ศ.	๒๕๐๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ข้อ	 ๑๕	 (๑),	 (๒)	 แห่งกฎมหาเถรสมาคม	 ฉบับที่	 ๒๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 ว่าด้วยระเบียบ	

การปกครองคณะสงฆ์	และมติมหาเถรสมาคม	ครั้งที่	๑๓/๒๕๕๙	เมื่อวันที	่๑๐	มิถุนายน	

พ.ศ.	๒๕๕๙	จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ	ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ
	 ๑.	 เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 	 	 ที่ปรึกษา
	 ๒.	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 วัดพะเนียงแตก	 	ประธานกรรมการ
	 ๓.	 พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์	 วัดสุขวัฒนาราม	 	รองประธานกรรมการ
	 ๔.	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 วัดไร่เกาะต้นส�าโรง	 กรรมการ
	 ๕.	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 วัดจินดาราม	 กรรมการ
	 ๖.	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 วัดทุ่งกระพังโหม	 กรรมการ
	 ๗.	 พระครูอดุลประชารักษ์	 วัดเจริญราษฏร์บ�ารุง	 กรรมการ
	 ๘.	 พระครูโกวิทธรรมสุนทร	 วัดเกาะวังไทร	 กรรมการ
	 ๙.	 พระครูสันติธรรมานันท์	 วัดล�าลูกบัว	 กรรมการ
	 ๑๐.	พระครูโสภณธรรมมงคล	 วัดมงคลประชาราม	 กรรมการ
	 ๑๑.	พระครูปฐมชยาภิวัฒน์	 วัดใหม่สุประดิษฐาราม	 กรรมการ
	 ๑๒.	พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 วัดครองเสมียนตรา	 กรรมการ
	 ๑๓.	พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 วัดพะเยียงแตก	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๑๔.	พระใบฎีกาพันธกานต	์สิริภทฺโท	 วัดรางก�าหยาด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๕.	พระมหาณัฐพล	ปุญฺญตีรโก	ป.ธ.๓	 วัดหนองกระโดน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๖.	พระมหาถนอม	ฐานวโร	ป.ธ.๖	 วดัไร่เกาะต้นส�าโรง	กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 ๑๗.	พระใบฎีกาสวรรค	์กิตฺติวณฺโณ	 วัดดอนยายหอม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๘.	นางสาวภัทรณัท	ปานมณี	 นวก.พศจ.นครปฐม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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งานการสาธารณูปการ

หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด

	 ความส�าคัญ	การสาธารณูปการ	หมายถงึ	การพฒันาวดัในด้านวตัถทุกุอย่างไม่เฉพาะแต่	

ศาสนสถานเท่านัน้	หากรวมไปถึงการท�าวดัให้สะอาด	ร่มรืน่สะดวกสบายการท�าถนนทางเดนิ	

ในวดั	และการตบแต่งวดัให้ดสูวยงามให้สบายตาแก่ผูพ้บเหน็	นอกจากนีก้ารสาธารณปูการ	

เป็นงานประจ�า	 ของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องท�า	 ท้ังนี้เพื่อสร้าง	

สิ่งที่จ�าเป็น	 รักษา	 สิ่งที่มีอยู ่แล้วไว้และ	 ซ่อมแซมสิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้	

เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด	 ในการนี้ให้รวมถึง	 การดูและรักษา	

ศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป ็นสมบัติส ่วนรวมของสงฆ์มิใช ่สมบัติส ่วนตัว	

ของผู้ใดผู้หนึ่ง	 โดยเฉพาะมีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา	เช่น	ให้ตั้งพระภิกษ	ุ

ท�าหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของ	สงฆ์ซึ่งเรียกว่า	ภัณฑาคาริก	

 โดยเฉพาะ ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ 

	 -	 ศาสนสมบัติวัด	 คือ	 ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง	 เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมี	

เจ้าอาวาส	เป็นต้น	ช่วยกันดูแล	รักษา	ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย	

	 -	 ศาสนสมบตักิลาง	คอื	ทรพัย์สนิอนัมใิช่เป็นศาสนสมบตัวิดั	แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง	

เช่น	 ที่ดินและผลประโยชน์วัดร้าง	 ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง	 ศาสนสมบัติกลาง	

เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา	 ทั้งนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด	

จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม	 กฎหมาย	 พระธรรมวินัย	 มติมหาเถรสมาคมและจะต้อง	

ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน	แก่ประชาชนโดยทั่วไป	

	 หลักการด�าเนินการสาธารณูปการ	 เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด�าเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาวัด	 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส	

และเขตสังฆาวาส	หรือกล่าวง่ายๆ	ก็คือ	ภารกิจด้านการก่อสร้าง	การซ่อมแซม	การจัดให้ม	ี

การบ�ารุงดูแลรักษา	 ถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด	 เช่น	 การสร้างอุโบสถ	 วิหาร	

อาคารเรียน	 ศาลาการเปรียญ	 หอธรรม	 กุฏิ	 เมรุการจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี	

การจัดท�าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด	เป็นต้น
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การด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาวัด

ในด้านสาธารณูปการได้ขับเคลื่อนตามกรอบของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

โดยมีแนวทางการด�าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้

๓ พันธกิจ สู่ “วัดสวยด้วยความสุข”

	 ๑.	 การพฒันาพืน้ท่ีทางกายภาพของวดัและชมุชนให้สะอาด	ร่มรืน่	สวยงาม	เป็นสถานที	่

	 	 สัปปายะ

	 ๒.	 การพฒันาพืน้ทีท่างสงัคมและการเรียนรูข้องวดัและชมุชนด้วยวถิวีฒันธรรมเชงิพทุธ

	 ๓.	 การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาขอวัดและชุมชนตามแนวพุทธศาสนา

๕ เครื่องมือสู่ “วัดสวยด้วยความสุข”

- ส ที่ ๑ สะสาง	 คือจัดการบริเวณวัด	 ภายในบริเวณวัด	 มีสิ่งต่างๆ	 ที่จ�าเป็นเหมาะสม	

สิ่งเสริมสภาพความเป็นรมณียสถาน

	 โดยด�าเนินการในสิ่งต่างๆ	ดังเช่น	

	 ๑.๑	 ป้ายชือ่วดั	ต้ังอยู่ในท่ีทีเ่หมาะสม	มีขนาดทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีม่คีวามสง่างาม	

	 ๑.๒	 แผนผัง	 ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย	 เห็นได้ชัดเจน	 แสดงอาณาเขตและรายละเอียด	

	 	 สถานที่ต่างๆ	ภายในวัดชัดเจน	

	 ๑.๓	 ป้ายเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของวัดแสดงหรือเผยแพร่การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ		

	 	 ของวัด		

	 ๑.๔	 ป้ายประวัติวัดโดยย่อ	เพื่อแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป	

	 ๑.๕	 ป้ายนิเทศข้อมูล	เพื่อแสดงจ�านวนสถิติข้อมูลต่างๆ	ของวัด	

	 ๑.๖	 ป้ายคติธรรม	พุทธภาษิต	เพื่อเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต

	 	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่เข้ามาในวัด	

	 ๑.๗	 มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน	 เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป	

	 	 ที่สนใจ	

- ส ที่ ๒ สะดวก	คือ	การปรับปรุง	พัฒนา	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด

	 ๒.๑	 บริเวณวัดสงบ	ร่มรื่น	

	 ๒.๒	 มีการจัดบริเวณวัด	สถานที่	เป็นระเบียบ	
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	 ๒.๓	 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย		

	 ๒.๔	 มีบริเวณปลูกดอกไม้ไม้ประดับ	เพื่อความร่มรื่น	สวยงาม	

	 ๒.๕	 มีการจัดพื้นที่ส�าหรับนั่งพักผ่อน	

- ส ที่ ๓ สะอาด	คือความสะอาด/มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่างๆ	

	 ๓.๑	 ความสะอาด	ของอาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัด	

	 ๓.๒	 ความมั่นคงแข็งแรง	 ของอาคารเสนาสนะม่ีความม่ันคงปลอดภัยต่อการ	

	 	 พ�านักอาศัยใช้ประโยชน์หรือด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	

- ส ที่ ๔ สร้างมาตรฐาน	 คือจัดการวัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง	 และอาคารเสนาสนะต่างๆ	

เพียงพอและเหมาะสมต่อการในประโยชน์	สภาพสะอาด	มั่นคงแข็งแรง	

	 ๔.๑	 อุโบสถ	

	 ๔.๒	 กุฏิ		

	 ๔.๓	 ศาลา		

	 ๔.๔	 เมรุ		

	 ๔.๕	 วิหาร	

	 ๔.๖	 ห้องสมุด/พิพิธภัณฑ์	

	 ๔.๗	 ถนนและทางเท้าภายในวัด	

	 ๔.๘	 เจดีย์	

	 ๔.๙	 รั้ววัด/ก�าแพงวัด	

- ส ที่ ๕ สร้างวินัย	คือการบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด	โดยวัดด�าเนินการ	

ให้มีเพื่อให้สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ	ได้แก่	

	 ๕.๑	 การจัดท�าบัญชีการเงินของวัด		

	 ๕.๒	 การจัดท�าทะเบียนทรัพย์สินของวัด	

	 ๕.๓	 การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัด	

	 ๕.๔	 การแต่งตั้งคณะกรรมการวัด
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๗ แนวทางด�าเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส.

	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน

	 ๒.	 ประกาศนโยบาย

	 ๓.	 อบรมให้ความรู้

	 ๔.	 ส�ารวจพื้นที่	วิเคราะห์จุดเด่น	จุดปรับปรุง

	 ๕.	 จัดท�าแผนปรับปรุง

	 ๖.	 พิธีเปิด	(Kick	off)	ร่วมท�าความสะอาด	(Big	Cleaning	Day)

	 ๗.	 ตรวจประเมินพื้นที่	และสรุปผลการปฏิบัติงาน
	

๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สู่วัดสร้างสุข

	 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด	 ๙	 พื้นที่นั้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดการ	

สิ่งแวดล้อมภายในวัด	คือ

	 ๑.	 ป้ายชื่อวัด	บริเวณหน้าวัด	และแผนผังวัดโดยสังสังเขป

	 ๒.	 การจัดการจราจร	ป้ายจราจร	และที่จอดรถ

	 ๓.	 การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์	และการควบคุมการเบิก	–	จ่ายสิ่งของ

	 ๔.	 ห้องน�้า

	 ๕.	 การจัดการขยะ

	 ๖.	 สภาพแวดล้อมทั่วไป	 ได้แก่	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ปลอดภัยของพื้นที่	

	 	 	 เปิดโล่งต่างๆ	การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในวัด	เป็นต้น

	 ๗.	 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย

	 ๘.	 โรงครัว

	 ๙.	 การสุขาภิบาลอาคารเสนาสนะต่างๆ	ภายในวัด
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ตารางออกตรวจเยี่ยมวัดเจ้าคณะต�าบลงานด้านสาธารณูปการแต่ละอ�าเภอ
คณะกรรมการสาธารณูปการ	จังหวัดนครปฐม	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๖๓

ที่ วัน ที่ เดือน พ.ศ. วัด ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ต�าบลสงฆ์

คร
ั้งท

ี่	๑ จันทร์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ วัดท่าใน ต�าบลท่าพระ อ�าเภอ

นครชัยศรี

นครปฐม ต�าบลท่าพระ

คร
ั้งท

ี่	๒ พุธ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วัดท่าพูด ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอ

สามพราน

นครปฐม จต.บ้านใหม่

คร
ั้งท

ี	่๓ พุธ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ วัดเวฬุวนาราม ต�าบลล�าพญา อ�าเภอ

บางเลน

นครปฐม จต.บางระก�า

คร
ั้งท

ี่	๔ จันทร์ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ วัดทะเทบก ต�าบลกระตีบ อ�าเภอ

ก�าแพงแสน

นครปฐม ไม่ได้ลงพื้นที่

ติดโควิด	-	๑๙

คร
ั้งท

ี่	๕ อังคาร ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วัดดอนพุทรา ต�าบลดอนพุทรา อ�าเภอ

ดอนตูม

นครปฐม ไม่ได้ลงพื้นที่

ติดโควิด	-	๑๙

คร
ั้งท

ี	่๖ พฤหัสบดี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ วัดมะเกลือ ต�าบลคลองโยง อ�าเภอพถท

ธมณฑล

นครปฐม ไม่ได้ลงพื้นที่

ติดโควิด	-	๑๙

คร
ั้งท

ี	่๗ พุธ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วัดโพรงมะเดื่อ ต�าบลโพรงมะเดื่อ อ�าเภอเมือง

นครปฐม

นครปฐม จต.โพรง

มะเดื่อ

คร
ั้งท

ี่	๘ อังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วัดสัมปตาก ต�าบลสัมปทวน อ�าเภอ

นครชัยศรี

นครปฐม จต.สัมปทวน

คร
ั้งท

ี่	๙ จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ วัดทรงคนอง ต�าบลทรงคนอง อ�าเภอ

สามพราน

นครปฐม จต.ยายชา

คร
ั้งท

ี่	๑
๐ อังคาร ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ วัดคลองเสมียนตรา ต�าบลบางภาษี อ�าเภอ

บางเลน

นครปฐม รจต.บางภาษี

คร
ั้งท

ี่	๑
๑ พฤหัสบดี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วัดสุวรรณ

รัตนาราม

ต�าบลทุ่งขวาง อ�าเภอ

ก�าแพงแสน

นครปฐม จต.ทุ่งขวาง

คร
ั้งท

ี่	๑
๒ พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ วัดดอนพุทรา ต�าบลดอนพุทรา อ�าเภอ

ดอนตูม

นครปฐม ไม่ได้ลงพื้นที่

ติดโควิด	-	๑๙
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การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดนครปฐม

ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมกับคณะสงฆ์วัดท่าใน

ณ วัดท่าใน ต�าบลท่าพระยา อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ลงพื้นที่

	 ๑)	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 ประธานกรรมการ

	 ๒)	 พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 รองประธานกรรมการ

	 ๓)	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน	 กรรมการ

	 ๔)	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	 กรรมการ

	 ๕)	 พระครูโสภณธรรมมงคล	 เจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม	 กรรมการ

	 ๖)	 พระครูโกวิทธรรมสุนทร	 เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร	 กรรมการ

	 ๗)	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการ	จอ.	เมืองนครปฐม	 กรรมการ/เลขานุการ

	 ๘)	 พระใบฎีกาพันธกานต์	สิริภทฺโท	 เลขานุการ	รจต.บางภาษี	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๙)	 พระใบฎีกาสวรรณ์กิตฺติวณฺโณ	 เลขานุการ	จต.ดอนยายหอม	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๐)	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	 เลขานุการ	จต.พระประโทน	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑)	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลท่าพระยา	 เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว

	 ๒)	 พระครูสมุห์จิรพันธ์	จิรพนฺธโว	 เจ้าอาวาสวัดท่าใน

	 ๓)	 คณะสงฆ์วัดท่านใน

	 ๔)	 ก�านัน,	ผู้ใหญ่บ้าน,	ผู้ช่วยใหญ่บ้าน,	ต�าบลท่าพระ

	 ๕)	 คณะกรรมการวัดท่าใน
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วัดท่าในได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๒๓ รวมแล้ว ๓๔๐ ปี

ที่ดินของวัด ประมาณ ๒๘ ไร่ - งาน - ตารางวา

มีจ�านวนพระภิกษุ ๕ รูป สามเณร - รูปแม่ชี ท่าน

	 ๑)	 ป้ายชื่อวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๒)	 ป้ายประวัติของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๓)	 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๔)	 ป้ายแผนผังของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๕)	 ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๖)	 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๗)	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	ประจ�าปี	ของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๘)	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัดท�าวัตรสวดมนต์	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๙)	 ป้ายรักษาศีล	๕	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๑๐)	ป้ายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข		 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 -	 วัดท่านในมีการบูรณะอุโบสถภายนากและภายใน	งบประมาณ	๒,๒๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	 วัดท่าในมีการบูรณะทาสีหอระฆัง	งบประมาณ	๔๔,๐๐๐	บาท

	 -	 งบประมาณทั้งหมด	รับจากคณะศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาค

 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๒๔๔,๐๐๐ บาท
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การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดนครปฐม

ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมกับคณะสงฆ์วัดท่าใน

ณ วัดท่าใน ต�าบลท่าพระยา อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ลงพื้นที่

	 ๑)	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 ประธานกรรมการ

	 ๒)	 พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 รองประธานกรรมการ

	 ๓)	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	 กรรมการ

	 ๔)	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลบางภาษี	 กรรมการ

	 ๕)	 พระครูโกวิทธรรมสุนทร	 เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร	 กรรมการ

	 ๖)	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการ	จอ.	เมืองนครปฐม	 	กรรมการ/เลขานุการ

	 ๗)	 พระใบฎีกาพันธกานต์	สิริภทฺโท	 เลขานุการ	รจต.บางภาษี	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 ๘)	 พระใบฎีกาสวรรณ์กิตฺติวณฺโณ	 เลขานุการ	จต.ดอนยายหอม	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๙)	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	 เลขานุการ	จต.พระประโทน	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑)	 พระครูวรดิดถานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่	 	เจ้าอาวาสวัดท่าพูด

	 ๒)	 พระครูสิทธิธรรมวิมล	 วัดไร่เกาะต้นส�าโรง

	 ๓)	 พระสุทธิวิทย์จนฺทโชโต	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่เกาะต้นส�าโรง

	 ๔)	 พระใบฎีกาอรรถพล	พลสีโล	 เลขานุการเจ้าต�าบลบ้านใหม่	 วัดท่าพูด

	 ๕)	 ไวยาวัจกร	และคณะกรรมการวัดท่าพูด

วัดท่าพูดได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๕ รวมแล้ว ๒๘๘ ปี

ที่ดินของวัด ประมาณ ๓๗ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา

ปัจจุบันมีจ�านวนพระภิกษุ ๒๔ รูป สามเณร - รูป

	 ๑)	 ป้ายชื่อวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๒)	 ป้ายประวัติของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๓)	 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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	 ๔)	 ป้ายแผนผังของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง
	 ๕)	 ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง
	 ๖)	 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง
	 ๗)	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	ประจ�าปี	ของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง
	 ๘)	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัดท�าวัตรสวดมนต์	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง
	 ๙)	 ป้ายรักษาศีล	๕	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง
	 ๑๐)	ป้ายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข		 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 -	 วัดท่าพูดก�าลังด�าเนินการก่อสร้างโรงเรียนท่าพูด	(นครผลประชานุกูล)
	 	งบประมาณ	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 -	 วัดท่าพูดก�าลังบูรณฐานชุกชี	งบประมาณ	๑,๓๐๐,๐๐๐	บาท
	 -	 งบประมาณทั้งหมด	รับจากคณะศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาค
 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดนครปฐม
ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมกับคณะสงฆ์ต�าบลบางระก�า
ณ วัดเวฬุวนาราม ต�าบลล�าพญา อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ลงพื้นที่
	 ๑)	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 ประธานกรรมการ
	 ๒)	 พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์	 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 รองประธานกรรมการ
	 ๓)	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	 กรรมการ
	 ๔)	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน	 กรรมการ
	 ๕)	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน	 กรรมการ
	 ๖)	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลบางภาษี	 กรรมการ
	 ๗)	 พระครูโกวิทธรรมสุนทร	 เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร	 กรรมการ
	 ๘)	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการ	จอ.	เมืองนครปฐม	 กรรมการ/เลขานุการ	
	 ๙)	 พระใบฎีกาพันธกานต์	สิริภทฺโท	 เลขานุการ	รจต.บางภาษี	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	
	 ๑๐)	 พระใบฎีกาสวรรณ์กิตฺติวณฺโณ	 เลขานุการ	จต.ดอนยายหอม	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	
	 ๑๑)	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	 เลขานุการ	จต.พระประโทน	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๒)	พระมหาณัฐพล	ปุญฺญตีรโก	 ผช.เลขานุการ	จอ.เมืองนครปฐม	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วัดเวฬุวนาราม ต�าบลล�าพญา อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ รวมแล้ว ๑๐๘ ปี

ที่ดินของวัด ๙๘ ไร่ ๖ งาน ๔ ตารางวา

มีจ�านวนพระภิกษุ ๑๗ รูป สามเณร ๒ รูป แม่ชี - ท่าน

	 ๑)	 ป้ายชื่อวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๒)	 ป้ายประวัติของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๓)	 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๔)	 ป้ายแผนผังของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๕)	 ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๖)	 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๗)	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	ประจ�าปี	ของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๘)	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัดท�าวัตรสวดมนต์	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๙)	 ป้ายรักษาศีล	๕	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๑๐)	ป้ายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข		 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 -	 วัดเวฬุวนารามก�าลังด�าเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญ	๒	หลังคู่	

	 	งบประมาณ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	 งบประมาณทั้งหมด	รับจากคณะศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาค

 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายนามผู้ร่วมประชุม

	 ๑)	 พระครูไพศาลกิตติวรรณ	 เจ้าคณะต�าบลบางระก�า		 เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม

	 ๒)	 พระครูสิทธิธรรมวิมล	 วัดไร่เกาะต้นส�าโรง

	 ๓)	 พระปลัดเฉลิมศักดิ์	จนฺทว�โส	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรางกระทุ่ม

	 ๔)	 พระสุขุม	ปญฺญาปสุโต	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลบางระก�า	 	วัดเวฬุวนาราม

	 ๕)	 ไวยาวัจกร	และคณะกรรมการวัดเวฬุวนาราม

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดนครปฐม

ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมกับคณะสงฆ์ต�าบลโพรงมะเดื่อ (เจ้าเจ้าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส,

พร้อมคณะกรรมการวัดทั้ง ๕ วัด)

ณ วัดโพรงมะเดื่อ ต�าบลโพรงมะเดื่อ อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

รายนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ลงพื้นที่
	 ๑)	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 ประธานกรรมการ
	๒)	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	 กรรมการ
	๓)	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน	 กรรมการ
	๔)	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน	 กรรมการ
	๕)	 พระครูโสภณธรรมมงคล	 เจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม	 กรรมการ
	๖)	 พระครูโกวิทธรรมสุนทร	 เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร	 กรรมการ
	๗)	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการ	จอ.	เมืองนครปฐม	 กรรมการ/เลขานุการ
	๘)	 พระใบฎีกาสวรรณ์กิตฺติวณฺโณ	 เลขานุการ	จต.ดอนยายหอม	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
	๙)	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	 เลขานุการ	จต.พระประโทน	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
	๑๐)	 พระมหาณัฐพล	ปุญฺญตีรโก	 ผช.เลขานกุาร	จอ.เมอืงนครปฐม	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานกุาร

รายนามผู้ร่วมประชุม
	 ๑)	 พระครูปฐมธรรมรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ	 เจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ
	 ๒)	 พระครูปฐมวราจารย์	 เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอม	 เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
	 ๓)	 พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าคณะต�าบลบางแขม	 เจ้าอาวาสวัดวังเย็น
	 ๔)	 พระครูหริภูมิรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลสวนป่าน	 เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง
	 ๕)	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง	 เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน
	 ๖)	 พระครูโสภณสิริคุณ	 เจ้าอาวาสวัดหว้าเอน
	 ๗)	 พระครูสุธรรมโสภิต	 เจ้าอาวาสวัดอินทราราม
	 ๘)	 พระครูใบฎีกาชัยวัฒน์ญาโณภาโส	เจ้าอาวาสวัดศรีวิสารวาจา
	 ๙)	 พระมหากฤชกร	สมาจาโร	 เจ้าอาวาสวัดล�าพยาสุทธาราม
	 ๑๐)	 พระปลัดปรีชา	ปริชาโน	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหว้าเอน
	 ๑๑)	 พระมหาชุมพล	สุทฺทสี	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน
	 ๑๒)	 พระมหาเฉลิมพล	เมตฺตจิตฺโต		 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ
	 ๑๓)	 คณะสงฆ์ต�าบลโพรงมะเดื่อ	และคณะกรรมการวัดโพรงมะเดื่อ

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วัดโพรงมะเดื่อ ต�าบลโพรงมะเดื่อ อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๑ รวมแล้ว ๑๙๒ ปี

ที่ดินของวัด ๙ ไร่ ๓ งาน - ตารางวา

มีจ�านวนพระภิกษุ ๒๗ รูป สามเณร ๑ รูป แม่ชี - ท่าน

	 ๑)	 ป้ายชื่อวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๒)	 ป้ายประวัติของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๓)	 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๔)	 ป้ายแผนผังของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๕)	 ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๖)	 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๗)	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	ประจ�าปี	ของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๘)	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัดท�าวัตรสวดมนต์	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๙)	 ป้ายรักษาศีล	๕	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๑๐)	ป้ายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข		 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๑๑)	ป้าย	อปต.	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดนครปฐม

ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมกับคณะสงฆ์ต�าบลบางภาษีหน่วยงาน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่

ต�าบลบางภาษี

ณ วัดคลองเสมียนตรา ต�าบลบางภาษี อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ลงพื้นที่
		 ๑)	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 ประธานกรรมการ
		 ๒)	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	 กรรมการ
		 ๓)	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน	 กรรมการ	
	 ๔)	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลบางภาษี	 กรรมการ
	 ๕)	 พระครูโกวิทธรรมสุทร	 เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร	 กรรมการ
	 ๖)	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการ	จอ.	เมืองนครปฐม	 กรรมการ/เลขานุการ
	 ๗)	 พระใบฎิกาพันธกานต์	สิริภทฺโท	 เลขานุการ	รจต.บางภาษี	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๘)	 พระมหาณัฐพล	ปุญฺญตีรโก	 ผช.เลขานุการ	จอ.เมืองนครปฐม	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๙)	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	 เลขานุการ	จต.	พระประโทน	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๐)	 พระใบฎีกาสวรรค์	กิตฺติวณฺโณ	 เลขานุการ	จต.ดอนยายหอม	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ร่วมประชุม
	 ๑)	 พระครูโสภณสาโรภาส	 เจ้าคณะต�าบลบางภาษี	 วัดสว่างอารมณ์
	 ๒)	 พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 เลขานุการ	จอ.	บางเลน	 วัดโฆสิตาราม
	 ๓)	 ดร.อลงกรณ์	เพชรดี	 ก�านันต�าบลบางภาษี
	 ๔)	 นายอนุสรณ์	เกษมจิต	 ผู้ใหญ่บ้าน	ม.๑	ต�าบลบางภาษี	
	 ๕)	 นายสนั่น	โพธิ์สุวรรณ์	 ผู้ใหญ่บ้าน	ม.๑๓	ต�าบลบางภาษี	
	 ๖)	 นส.สุนัดดา	ศรีอยู่โยง	 ผู้ใหญ่บ้าน	ม.๗	ต�าบลบางภาษี	
	 ๗)	 นส.บังอร	สมบุญเก่า	 ผู้ใหญ่บ้าน	ม.๓	ต�าบลบางภาษี	
	 ๘)	 นางมาลี	สิมมา	 ผู้ใหญ่บ้าน	ม.๑๐	ต�าบลบางภาษี	
	 ๙)	 นายสุทธิพงษ์	เพชรดี	 ผู้ใหญ่บ้าน	ม.๑๒	ต�าบลบางภาษี	
	 ๑๐)	 นายสุชาติ	ทองก้อน	 ผู้ใหญ่บ้าน	ม.๑๑	ต�าบลบางภาษี	
	 ๑๑)	 สารวัตรก�านัน	-	ผช.ผญ.	อีก	๑๖	คน

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

331

331



วัดคลองเสมียนตรา ต�าบลบางภาษี อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕ถ๗ รวมแล้ว ๑๕ ปี

ที่ดินของวัด ๑๕ ไร่ - งาน - ตารางวา

มีจ�านวนพระภิกษุ ๗ รูป สามเณร - รูป แม่ชี - ท่าน

	 ๑)	 ป้ายชื่อวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๒)	 ป้ายประวัติของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๓)	 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๔)	 ป้ายแผนผังของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๕)	 ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๖)	 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๗)	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	ประจ�าปี	ของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๘)	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัดท�าวัตรสวดมนต์	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๙)	 ป้ายรักษาศีล	๕	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๑๐)	ป้ายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข		 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๑๑)	ป้าย	อปต.	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 -	 วัดคลองเสมียนตราก่อสร้าง	เขื่อนชายคลองข้างวัด	มีความยาว	๑๑๐	เมตร				

	 	 ใช้งบประมาณก่อสร้าง	จ�านวนเงิน	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	 งบประมาณในการก่อสร้าง	และบูรณะ	จากศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาค

 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ จังหวัดนครปฐม

ระดับ ประธาน, รองประธาน, กรรมการ, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมกับคณะสงฆ์ต�าบลทุ่งขวางหน่วยงาน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่

ต�าบลทุ่งขวาง

ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุวรรณรัตนาราม ต�าบลทุ่งขวาง อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายนามคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ลงพื้นที่
	 ๑)	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 ประธานกรรมการ
	 ๒)	 พระครูจินดากิจจานุรักษ์	 เจ้าคณะต�าบลบางช้าง	 กรรมการ
	 ๓)	 พระครูสุวรรณเมธาภรณ์	 เจ้าคณะต�าบลพระประโทน	 กรรมการ
	 ๔)	 พระครูอดุลประชารักษ์	 เจ้าคณะต�าบลกระตีบ	 กรรมการ
	 ๕)	 พระครูวิธานธรรมนาถ	 เจ้าคณะต�าบลก�าแพงแสน	 กรรมการ
	 ๖)	 พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	 รองเจ้าคณะต�าบลบางภาษี	 กรรมการ
	 ๗)	 พระครูโกวิทธรรมสุทร	 เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร	 กรรมการ
	 ๘)	 พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการ	จอ.	เมืองนครปฐม	 กรรมการ/เลขานุการ
	 ๙)	 พระมหาถนอม	ฐานวโร	 เลขานุการ	จต.	พระประโทน	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๐)	 พระใบฎีกาสวรรค์	กิตฺติวณฺโณ	 เลขานุการ	จต.ดอนยายหอม	 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ร่วมประชุม
	 ๑)	 พระครูอมรปุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อน�้าจืด
	 ๒)	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 รองเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดวังน�้าเขียว
	 ๓)	 พระครูปลัดเพลิน	ภทฺทปญฺโญ	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งขวาง	 วัดสุวรรณรัตนาราม
	 ๔)	 พระครูสุธรรมนาถ	 เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย
	 ๕)	 พระอธิการสมศักดิ์	ทินฺโน	 เจ้าอาวาสวัดประชาราษฏร์บ�ารุง
	 ๖)	 พระใบฎีกาเกียรติศักดิ์	โฆสโก	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดก�าแพงแสน
	 ๗)	 พระมหาบุญเกล้า	นาถเสโน	 เลขานุการเจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง	 วัดทะเลบก
	 ๘)	 พระณรงค์	ปุณฺณโก	 วัดหนองโพธิ์
	 ๙)	 นายธีระพจน์	แก้วขาว	 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	๑	ต�าบลทุ่งขวาง
	 ๑๐)	 นายเจน	บุญวัฒน์	 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	๘	ต�าบลทุ่งขวาง
		 ๑๑)	 นายประกอบ	มาตรทอง	 ผช.ผญ.หมู่	๑	ต�าบลทุ่งขวาง
	 ๑๒)	 นายพร	ผิวงาม	 ผช.ผญ.หมู่	๑	ต�าบลทุ่งขวาง
	 ๑๓)	 คณะกรรมการวัดสุวรรณรัตนาราม	จ�านวน	๗	คน

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วัดสุวรรณรัตนาราม ต�าบลทุ่งขวาง อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ รวมแล้ว ๘๔ ปี

ที่ดินของวัด ๒ต ไร่ - งาน ๗๑ ตารางวา

มีจ�านวนพระภิกษุ ๑๐ รูป สามเณร ๑ รูป แม่ชี - ท่าน

	 ๑)	 ป้ายชื่อวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๒)	 ป้ายประวัติของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๓)	 ป้ายท�าเนียบเจ้าอาวาส	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๔)	 ป้ายแผนผังของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๕)	 ป้ายพระปฐมบรมราชโองการ	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๖)	 ป้ายพุทธศาสนูปถัมภก	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๗)	 ป้ายปฏิทินกิจกรรม	ประจ�าปี	ของวัด	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๘)	 ป้ายเชิญชวนคนเข้าวัดท�าวัตรสวดมนต์	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๙)	 ป้ายรักษาศีล	๕	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๑๐)	ป้ายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข		 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 ๑๑)	ป้าย	อปต.	 	ติดตั้งแล้ว	 	ยังไม่ได้ติดตั้ง

	 	-	วัดสุวรรณรัตนาราม	(หลักเมตร)	มีโครงการจัดด�าเนินการบูรณะ	ศาลาเมรุ

(ศาลาธรรมสังเวช)	ใช้งบประมาณการบูรณะ	จ�านวนเงิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 -	 งบประมาณในการก่อสร้าง	และบูรณะ	จากศรัทธาญาติโยมร่วมบริจาค

 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

หนกลาง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ 
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง จังหวัดนครปฐม ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ
คณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขหนกลาง

ตรวจเยี่ยมวัดโพรงมะเดื่อและวัดหอมเกร็ด ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

339
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

343
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณูปการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมออกตรวจวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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สรุป

งานการศึกษาสงเคราะห์

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓
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	 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ	๖	ด้านอันประกอบด้วยการปกครอง,	การศึกษา,	
การเผยแผ่การสาธารณูปการ,	 การศึกษาสงเคราะห์	 และการสาธารณสงเคราะห์	 ด�าเนิน	
ไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๑	(๒)	และมาตรา	๒๒	(๒)	แห่งพระราชบัญญัต	ิ
คณะสงฆ	์พ.ศ.	๒๕๐๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	
ข้อ	 ๑๕	 (๑),	 (๒)	 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่	 ๒๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 ว่าด้วยระเบียบ	
การปกครองคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคมครั้งที่	 ๑๓/๒๕๕๙	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 มิถุนายน	
พ.ศ.	๒๕๕๙	จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
	 ๑.	 เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 	 ที่ปรึกษา
	 ๒.	 พระครูอมรบุญญารักษ์	 วัดบ่อน�้าจืด	 ประธานกรรมการ
	 ๓.	 พระครูโกศลธรรมรัตน์	 วัดวังน�้าเขียว	 รองประธานกรรมการ
	 ๔.	 พระครูปฐมวราจารย์	 วัดดอนยายหอม	 กรรมการ
	 ๕.	 พระครูสุจิตตานันท์	 วัดวังเย็น	 กรรมการ
	 ๖.	 พระครูพิจิตรสรคุณ	 วัดบางแก้ว	 กรรมการ
	 ๗.	 พระมหาเสวย	ติสฺสว�โส	ป.ธ.๗	 วัดน้อยเจริญสุข	 กรรมการ
	 ๘.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 วัดหอมเกร็ด	 กรรมการ
	 ๙.	 พระครูสิริชัยสถิต	 วัดสัมปตาก	 กรรมการ
	 ๑๐.	พระครูจันทเขมคุณ	 วัดทุ่งน้อย	 กรรมการ
	 ๑๑.	พระครูโสภณกิจวิบูล	 วัดบางภาษี	 กรรมการ
	 ๑๒.	พระครูปิยธรรมพิมล	 วัดบางปลา	 กรรมการ
	 ๑๓.	พระครูพินิตสุตาคม	 วัดลาดหญ้าไทร	 กรรมการ
	 ๑๔.	พระครูยติธรรมานุยุต	 วัดสว่างอารมณ์	 กรรมการ
	 ๑๕.	พระครูปฐมธีรวัฒน์	 วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	 กรรมการ
	 ๑๖.	พระครูภาวนาเจติยคุณ	 วัดพระปฐมเจดีย์	 กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม
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	 ๑๗.	พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 วัดท่าเสา	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๑๘.	พระใบฎีกาอุดมศักดิ์	ทีปธมฺโม	 วัดวังน�้าเขียว	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๙.	นางสาวอุสา	กลางแท่น	 จพน.พศจ.นครปฐม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้
	 ๑.	 ส่งเสริมสนับสนุนและด�าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ของคฤหัสถ์
	 ๒.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาสงเคราะห์
	 ๓.	 ก�าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์
	 ๔.	 เสนอคณะสงฆ์เพื่อให้ตรากฎออกข้อบังคับวางระเบียบออกค�าสั่ง
	 	 หรือออกประกาศของคณะสงฆ์

แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
	 ๑.	 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาและหลักสูตรพระสอน	ศีลธรรม
	 	 ในโรงเรียน	
	 ๒.	 เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรแก่โรงเรียนการกุศล	ของวัด	
	 ๓.	 จัดตั้งและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้การ	
		 	 สนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	
	 ๔.	 พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	
	 ๕.	 พฒันาเครอืข่ายการทางานร่วมกนักบัหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	(อปต.)	
		 	 เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท�างานให้เป็นเอกภาพ	
	 ๖.	 พัฒนาจัดตั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรม
	 	 ศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
	 พุทธศตวรรษที่	 ๒๑	 นับเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร	 เป็นโลกไร้พรมแดน	 สามารถ	
ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ทั้งข้อมูลที่จริงและไม่จริงได้อย่างรวดเร็ว	 เข้าถึงผู้รับ	
ได้ทุกระดับ	 ทุกเชื้อชาติ	 ทุกศาสนา	 พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเผชิญกับความท้าทาย	
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 มีวิกฤติศรัทธาเป็นปัญหาใหญ่ที่องค์กรทางพระพุทธศาสนา	
ก�าลังประสบอยู่	และต้องด�าเนินการแก้ไขโดยด่วน	
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	 ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	ฉบับนี้จึงเน้นที่การสร้างความ

มัน่คงด้านพระพทุธศาสนา	ด้วยการปลูกฝังศรทัธาให้ม่ันคงของพระพทุธศาสนาในยคุดจิติอล

	 ๑.	 วกิฤตศิรัทธา	อันเป็นผลมาจากการประพฤตปิฏบิตัขิองพระสงฆ์สามเณรบางรปู	
ที่ประมาทพลั้งเผลอ	 ขาดความส�ารวมระวัง	 จนท�าให้สังคมสงฆ์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ	
เป็นเหตใุห้ศรทัธาของพทุธศาสนกิชนคลอนแคลน	เพราะทุกคนมองพระสงฆ์แบบเหมารวม	
ไม่ได้แยกแยะเป็นรายบุคคล

	 ๒.	 ปัญญาปริทัศน์	 พระสงฆ์บางรูป	 ญาติโยมบางท่านที่มีการศึกษาแล้วคิดว่า	
ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้แล้ว	
น�าค�าสอนนั้นมาดัดแปลง	แก้ไขเพื่อให้เป็นของตัวเอง	จนกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูป

	 ๓.	 ญาติโยมปฏิบัติ	 คือ	 ส�านักปฏิบัติธรรมต่างๆ	 ซึ่งบริหารจัดการโดยคฤหัสถ์	
ผุดขึ้นมากมายด้วยเหตุผล	 คือความสะดวก	 สะอาด	 สบาย	 ในขณะที่ไปปฏิบัติที่วัดหรือ	
สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นได้รับความล�าบาก	 ไม่สะดวกท้ังเรื่องอาหาร	 ที่พัก	 การเดินทาง	
สภาพแวดล้อม	ผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจในการปฏิบัติกับอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์มากขึ้น

	 ๔.	 ขัดเคืองเรื่องเศรษฐกิจ	 นับเป็นปัญหาหลักในการด�ารงชีวิตของคนในปัจจุบัน	
ที่ต้องท�ามาหาเล้ียงชีพ	 ต้องท�าให้ท้องอ่ิมก่อนจึงจะหันหาทางสงบจิตใจได้	 ประกอบด้วย
ต้องมีภาระรับผิดชอบครอบครัวอีก	 จึงท�าให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปวัด	 หรือไม่สะดวก	
ที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณในกิจการพระศาสนา

	 มองในแง่ดี	 ถือว่ามีความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง	 เพราะมีช่อง
ทางมากมายในการน�าเสนอธรรมะสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ	เข้าถึงได้ทุกระดับ	

	 มองในแง่ที่ต้องระวัง	 คือ	 หากการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนนั้น	 เป็นการกระท�า	
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 ขาดความรู้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็นับว่า
อันตรายอย่างยิ่ง

	 อีกอย่างหนึ่ง	 ข่าวพระพุทธศาสนาในทางลบก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว	
เช่นกนั	สามารถท�าลายศรทัธาของพทุธศาสนกิชนเป็นวงกว้าง	และรวดเรว็	ยากต่อการแก้ไข

	 ๕.	 ชีวิตยุคไอที	 เป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน	 การไหลบ่าของข้อมูล	
เป็นไปอย่างรวดเร็วหากขาดปัญญาพิจารณาไตร่ตรองก็จะท�าให้เสพสิ่งที่ผิดได้	
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	 มหาเถรสมาคมได ้มีมติมอบหมายให ้พระพรหมมุนี 	 พระพรหมโมลีและ	
พระพรหมบัณฑิต	 ก�าหนดกรอบการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	 ๖	 ด้าน	 +	 ๑	 คือ	
ด้านการปกครอง	ด้านศาสนศึกษา	ด้านศกึษาสงเคราะห์	ด้านการเผยแผ่	ด้านสาธารณปูการ
ด้านสาธารณสงเคราะห์	 และการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา	
รวมทั้งก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน	 ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	 ด�าเนินงาน	
ตามกรอบภารกิจของคณะสงฆ	์และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�าเดือน มกราคม ๒๕๖๓

๑ พระปลัดเฉลิมศักดิ์	เป็นตัวแทนพระสังฆาธิการ	มอบเงิน

ซื้อของวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	

วัดรางกระทุ่ม	 ๕,๐๐๐

๒ พระปลัดเฉลิมศักดิ์	เป็นตัวแทนพระสังฆาธิการ

มอบเงินซื้อของวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดดอนยอ

วัดรางกระทุ่ม ๕,๐๐๐

๓ พระครูปลัดสาธุวัฒน์	จต.ทัพหลวง

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดวังตะก	ู

วัดวังตะกู ๒๐,๐๐๐

๔ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	จอ.เมืองนครปฐม

บริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดพะเนียงแตก

วัดพะเนียงแตก ๑,๗๔๑,๖๖๘.๕๐

๕ พระครูอมรบุญญารักษ์	จอ.ก�าแพงแสน

มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดบ่อน�า้จืด

วัดบ่อน�้าจืด ๕๐,๐๐๐

๖ พระครูโกศลธรรมรัตน์	รจอ.ก�าแพงแสน

มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดวังน�า้เขียว

วัดวังน�้าเขียว ๒๐,๐๐๐

๗ พระครูปฐมเมธาภรณ์	จต.ทุ่งขวาง

มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านหลักเมตร

วัดสุวรรณรัตนาราม ๒๐,๐๐๐

๘ พระครูพินิตสุตาคม	จต.ห้วยขวาง

มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร

วัดลาดหญ้าไทร ๒๐,๐๐๐

๙ พระครูสุธีเจติยานุกูล	เลขา.จจ.นครปฐม

บริจากเงินเป็นทุนนิธิโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ๒,๐๐๐

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน/และสนับสนุนอาคารสถานที่) 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน มกราคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๑๐ พระครูไพศาลกิตติวรรณ	จต.บางระก�า	บริจาคเงิน

จัดงานวันเด็กแห่งชาต	ิจ�านวน	๑๐	โรงเรียน

วัดเวฬุวนาราม ๒๐,๐๐๐

๑๑ พระครูเกษมถาวรคุณ	จต.ไผ่หูช้าง	บริจาคเงิน

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต	ิจ�านวน	๔	โรงเรียน

วัดบางเลน ๔๒,๐๐๐

๑๒ พระครูวิจิตรปทุมานันท์	จต.บัวปากท่า	บริจาคเงิน

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียน	วัดบัวหวั่น

วัดบัวหวั่น ๑๐,๐๐๐

๑๓ พระครูโสภณกิจวิบูล	จต.บางภาษี	บริจาคเงิน

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต	ิจ�านวน	๒	โรงเรียน

วัดบางภาษี ๑๕,๐๐๐

๑๔ พระครูโสภณจิตรการ	เจ้าอาวาสวัดเกษมสุริยัมนาจ

บริจาคเงินจัดวันเด็กแห่งชาต	ิจ�านวน	๓	โรงเรียน

วัดเกษมสุริยัมนาจ ๒๐,๐๐๐

๑๕ พระครูวินัยธรทวีป	ปสนฺโน	เจ้าอาวาสวัดรางก�าหยาด

บริจาคเงินจัดวันเด็กแห่งชาต	ิจ�านวน	๒	โรงเรียน

วัดรางก�าหยาด ๑๕,๐๐๐

๑๖ พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	รจต.บางภาษ	ีบริจาคเงิน

สนับสนุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

วัดคลองเสมียนตรา ๑๐,๐๐๐

๑๗ พระอธิการกมลเดช	สิริจนฺโท	เจ้าอาวาสวัดบัวปากท่า

บริจาคเงินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านคลองพระอมรพิสัย

วัดบัวปากท่า ๕,๐๐๐

๑๘ พระครูวิบูลสีลากร	เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม	บริจาคเงิน

กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

วัดเกษตราราม ๑๐,๐๐๐

๑๙ พระครูปฐมธรรมโชติ	เจ้าอาวาสวัดดอนสามสิบ

บริจาคเงินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนาภิเษก

วัดดอนสามสิบ ๒,๐๐๐

๒๐ พระครูปลัดประจักษ	์ธนปญฺโญ	เจ้าอาวาสวัดไผ่จระเข้

บริจาคเงินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน

คลองนกกระทุง

วัดไผ่จระเข้ ๕,๐๐๐

๒๑ พระครูใบฎีกาศักดิ์ดา	กลฺยาโณ	เจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้าง

บริจาคเงินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านคลองพระอมรพิสัย

วัดไผ่หูช้าง ๒,๐๐๐

๒๒ พระอุบล	อุฎฺฐาโน	รองเจ้าอาวาสวัดสุขวัฒนาราม

บริจาคเงินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนาภิเษก

วัดสุขวัฒนาราม ๒,๐๐๐

๒๓ พระปลัดพิเช	ษ	ธมฺมธโ	เจ้าอาวาสวัดท่าเสา

บริจาคเงินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต	ิโรงเรียนวัดท่าเสา

วัดท่าเสา ๕,๐๐๐

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นในเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ๒,๑๙๑,๖๖๘ บาท ๕๐ สตางค์

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑ พระครูไพศาลกิตติวรรณ	เจ้าอาวาสเป็นประธาน

หาทุนทรัพย์จัดแข่งขันฟุตบอลหญิงเยาวชน

และทอดผ้าป่าสามัคคี	สมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน	ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนใหม่ทั้งหมด	

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	อ.บางเลน

วัดเวฬุวนาราม ๗๐๐,๐๐๐

๒ พระครูโสภณกิจวิบูล	เจ้าอาวาส	มอบปัจจัย

สนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย	อ.บางเลน

วัดบางภาษี ๕,๐๐๐

๓ พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	เจ้าอาวาส	มอบปัจจัย

สนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	อ.บางเลน

วัดคลองเสมียนตรา ๖,๐๐๐

๔ พระครูโสภณจิตการ	เจ้าอาวาส	มอบปัจจัยสนับสนุน

กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	โรงเรียนบ้าน

คลองนกกระทุง	อ.บางเลน

วัดเกษมสุริยัมนาจ ๕,๐๐๐

๕ พระครูปฐมธรรมโชติ	เจ้าอาวาส	มอบปัจจัย

สนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	อ.บางเลน

วัดดอนสามสิบ ๕,๐๐๐

๖ พระครูสังฆรักษ์	ปรีชา	ปณฺฑิโต	มอบปัจจัย

สนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	อ.บางเลน

วัดบึงลาดาสวย ๑,๐๐๐

๗ คณะสงฆ์อ�าเภอก�าแพงแสน	มอบปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร

เช้าและเพล	ในการอบรมบาลีก่อนสอบ

ณ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	อ.สามพราน

อ�าเภอก�าแพงแสน ๖๐,๐๐๐

๘ คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	มอบปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร	

เช้าและเพล	ในการอบรมบาลีก่อนสอบ

ณ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	อ.สามพราน

อ�าเภอเมืองนครปฐม ๙๐,๐๐๐

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน/และสนับสนุนอาคารสถานที่) 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน กุมภาพันธ์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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๙ คณะสงฆ์อ�าเภอสามพราน	มอบปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร

เช้าและเพล	ในการอบรมบาลีก่อนสอบ	ณ	วัดไร่ขิง	พระ

อารามหลวง	อ.สามพราน

อ�าเภอสามพราน ๖๓,๐๐๐

๑๐ คณะสงฆ์อ�าเภอบางเลน	มอบปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร	เช้า

และเพล	ในการอบรมบาลีก่อนสอบ

ณ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	อ.สามพราน

อ�าเภอบางเลน ๖๐,๐๐๐

๑๑ คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	มอบปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร

เช้าและเพล	ในการอบรมบาลีก่อนสอบ

ณ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	อ.สามพราน

อ�าเภอนครชัยศรี ๒๑,๐๐๐

๑๒ คณะสงฆ์อ�าเภอดอนตูม	มอบปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร

เช้าและเพล	ในการอบรมบาลีก่อนสอบ

ณ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	อ.สามพราน

อ�าเภอดอนตูม ๒๙,๕๐๐

๑๓ คณะสงฆ์อ�าเภอพุทธมณฑล	มอบปัจจัยเป็นค่าภัตตาหาร	

เช้าและเพล	ในการอบรมบาลีก่อนสอบ

ณ	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	อ.สามพราน

อ�าเภอพุทธมณฑล ๓๐,๐๐๐

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑,๐๗๕,๕๐๐ บาท

ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�าเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

๑ พระเทพศาสนาภิบาล	เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ได้มอบปัจจัย

เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที	่จ.ตาก

วัดไร่ขิง

พระอารามหลวง

๕๐,๐๐๐

๒ พระครูไพศาลกิตติวรรณ	เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน

โรงเรียนสถาพรวิทยา	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน

ต่อต้านยาเสพติด	อ.บางเลน

วัดเวฬุวนาราม ๓๐,๐๐๐	

๓ พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	เจ้าอาวาสวัดคลองเสมียนตรา	

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน

โรงเรียนสถาพรวิทยา	อ.บางเลน	

วัดคลองเสมียนตรา ๑๐,๐๐๐	

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน/และสนับสนุนอาคารสถานที่) 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน มีนาคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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๔ พระครูวิบูลสีลากร	เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน

โรงเรียนสถาพรวิทยา	อ.บางเลน

วัดเกษตราราม ๗,๐๐๐	

๕ พระอธิการกมลเดช	สิริจนฺโท	เจ้าอาวาสวัดบัวปากท่า	

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย	อ.บางเลน	

วัดบัวปากท่า ๕,๐๐๐	

๖ พระครูปลัดประจักษ์	ธนปญฺโญ	เจ้าอาวาสวัดไผ่จระเข้	

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน

โรงเรียนสถาพรวิทยา	อ.บางเลน	

วัดไผ่จระเข้ ๓,๐๐๐	

๗ พระครูวิจิตรปทุมานันท	์เจ้าอาวาสวัดบัวหวั่น	บริจาค

เงินมอบทุนการศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	จ�านวน	๑	ทุน	

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

วัดบัวหวั่น ๑๒,๐๐๐	

๘ พระครูพินิตสุตาคม	เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้าไทร	บริจาคเงิน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	อ.บางเลน

วัดลาดหญ้าไทร ๕,๐๐๐	

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๒๒,๐๐๐ บาท

ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑ พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	เจ้าอาวาสวัดคลองเสมียนตรา	

รองเจ้าคณะต�าบลบางภาษี	บริจาคเงินเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมเด็กนักเรียนนักกีฬาเซปักตะก้อพักนอน

ที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสาร

สนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

มอบให้โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย	

และโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	อ.บางเลน	

วัดคลองเสมียนตรา ๑๘,๐๐๐	

๒ พระครูวิบูลสีลากร	เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม	บริจาคเงิน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนนักกีฬาเซปักตะก้อ

พักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	อ.บางเลน

วัดเกษตราราม ๓,๕๐๐

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน/และสนับสนุนอาคารสถานที่) 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน กรกฎาคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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๓ พระอธิการโกเมท	อินฺทปญฺโญ	เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม	

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนนักกีฬาเซปัก

ตะก้อพักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	อ.บางเลน

วัดลัฏฐิวนาราม ๕,๐๐๐	

๔ พระครูปฐมธรรมโชติ	เจ้าอาวาสวัดดอนสามสิบ	บริจาคเงิน

เพื่อจัดซื้อข้าวสารส�าหรับเด็กนักเรียน	นักกีฬาเซปักตะกร้อ

พักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ

ข้าวสารสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน	มอบให้โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย

และโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	อ.บางเลน

วัดดอนสามสิบ ๙,๐๐๐	

๕ พระครูปลัดประจักษ	์ธนปญฺโญ	เจ้าอาวาสวัดไผ่จระเข้

บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสารส�าหรับเด็กนักเรียน

นักกีฬาเซปักตะกร้อพักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

และสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนส�าหรับนักเรียน

มอบให้โรงเรียนวัดไผ่จระเข้	อ.บางเลน

วัดไผ่จระเข้ ๒๒,๐๐๐	

๖ พระใบฎีกาอ�านาจ	อมรสิริ	เจ้าอาวาสวัดล�าพญา	บริจาคเงิน

เพื่อจัดซื้อข้าวสารส�าหรับเด็กนักเรียน	นักกีฬาเซปักตะกร้อ

พักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	อ.บางเลน

วัดล�าพญา ๒,๐๐๐

๗ พระอธิการกมลเดช	สิริจนฺโท	เจ้าอาวาสวัดบัวปากท่า

บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสารส�าหรับเด็กนักเรียน

นักกีฬาเซปักตะกร้อพักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	

อ.บางเลน

วัดบัวปากท่า ๒,๐๐๐	

๘ พระใบฎีกาศักดา	กลฺยาโณ	เจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้าง	บริจาคเงิน

เพื่อจัดซื้อข้าวสารส�าหรับเด็กนักเรียน	นักกีฬาเซปักตะกร้อ

พักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	อ.บางเลน

วัดไผ่หูช้าง ๒,๐๐๐	

๙ พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	เจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม

บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสารส�าหรับเด็กนักเรียน	นักกีฬา

เซปักตะกร้อพักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	อ.บางเลน

วัดโฆสิตาราม ๑,๕๐๐	

๑๐ พระครูโสภณจิตรการ	เจ้าอาวาสวัดเกษมสุริยัมนาจ

บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อข้าวสารสนับสนุนกิจกรรมโครงการ

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	มอบให้โรงเรียนบ้านคลอง

พระมอพิสัย	และโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	อ.บางเลน

วัดเกษมสุริยัมนาจ ๘,๐๐๐	

๑๑ พระครูพินิตสุตาคม	เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้าไทร	

เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง	อ.ก�าแพงแสน	บริจาคเงิน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียนนักกีฬาเซปักตะก้อ

พักนอนที่โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา	อ.บางเลน

วัดลาดหญ้าไทร ๕,๐๐๐	

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๗๘,๐๐๐ บาท

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

354

354



ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

อ�าเภอเมืองนครปฐม

๑ พระพรหมเวที	วัดพระปฐมเจดีย์ฯ	แจกทุนพิเศษ	๗๖	จังหวัด	

ทุนระดับประถมศึกษา	ชั้นประถมปีที่	๑	ถึงชั้นประถมปีที่	๓

จ�านวน	๒๒๘	ทุนๆ	ละ	๑,๕๐๐	บาท

พระปฐมเจดีย์ฯ ๓๔๒,๐๐๐

พระพรหมเวที	วัดพระปฐมเจดีย์ฯ	แจกทุนพิเศษ	๗๖	จังหวัด	

ทุนระดับประถมศึกษา	ชั้นประถมปีที่	๔	ถึงชั้นประถมปีที่	๖

จ�านวน	๒๒๘	ทุนๆ	ละ	๑,๘๐๐	บาท

พระปฐมเจดีย์ฯ ๔๑๐,๔๐๐	

พระพรหมเวที	วัดพระปฐมเจดีย์ฯ	แจกทุนพิเศษ

ประกอบอาชีพ	ทุนพิเศษจังหวัด	๕๕	จังหวัด	จ�านวน	๕๕	ทุนๆ	

ละ	๑๐,๐๐๐	บาท

พระปฐมเจดีย์ฯ ๕๕๐,๐๐๐	

พระพรหมเวท	ีวัดพระปฐมเจดีย์ฯ	ทุนถาวร	(งานเทศกาลองค์พระ)

ปริญญาตร	ีจ�านวน	๒๘	ทุนๆ	ละ	๖,๕๐๐	บาท

พระปฐมเจดีย์ฯ ๑๘๒,๐๐๐	

พระพรหมเวท	ีวัดพระปฐมเจดีย์ฯ	ทุนถาวร	(งานเทศกาลองค์พระ)

ปวส.	๑	–	๒	จ�านวน	๕	ทุนๆ	ละ	๔,๕๐๐	บาท

๒๒,๐๐๐	

พระพรหมเวท	ีวัดพระปฐมเจดีย์ฯ	ทุนถาวร	(งานเทศกาลองค์พระ)

ปวช.	๑	–	๓	จ�านวน	๒	ทุนๆ	ละ	๓,๕๐๐	บาท

พระปฐมเจดีย์ฯ ๗,๐๐๐	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๓,๙๐๐ บาท

ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

อ�าเภอสามพราน

๑ พระพิพัฒน์ศึกษากร	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์

ทุนระดับอนุบาล	จ�านวน	๑๕	ทุนๆ	เป็นจ�านวนเงิน	

วัดบางช้างเหนือ ๑๑๒,๗๑๖	

พระพิพัฒน์ศึกษากร	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์

ทุนระดับประถมศึกษา	จ�านวน	๙๑	ทุนๆ	เป็นจ�านวนเงิน	

วัดบางช้างเหนือ ๓๙๐,๘๖๒

พระพิพัฒน์ศึกษากร	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์

ทุนระดับมัธยมศึกษา	จ�านวน	๙๙	ทุนๆ	เป็นจ�านวนเงิน	

วัดบางช้างเหนือ ๖๖๕,๓๗๘	

พระพิพัฒน์ศึกษากร	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์

ทุนระดับ	ปวช.	จ�านวน	๑๗	ทุนๆ	เป็นจ�านวนเงิน	

วัดบางช้างเหนือ ๑๖๐,๘๘๙	

สรุปรวมทุกระดับ จ�านวน ๒๒๐ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๙,๘๔๕ บาท

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน/และสนับสนุนอาคารสถานที่) 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน สิงหาคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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๒ พระครูวรดิตถานุยุต	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด

ทุนระดับประถมศึกษา	จ�านวน	๔๒	ทุนๆ	ละ	๕๐๐	บาท

วัดท่าพูด ๒๐,๐๐๐	

พระครูวรดิตถานุยุต	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	จ�านวน	๘๐	ทุนๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาท

วัดท่าพูด ๘๐,๐๐๐	

พระครูวรดิตถานุยุต	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จ�านวน	๘	ทุนๆ	ละ	๓,๐๐๐	บาท

วัดท่าพูด ๒๔,๐๐๐	

พระครูวรดิตถานุยุต	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่าพูด

ทุนระดับปริญญาตรี	จ�านวน	๘	ทุนๆ	ละ	๕,๐๐๐	บาท

วัดท่าพูด ๔๐,๐๐๐	

สรุปรวมทุกระดับ จ�านวน ๑๓๘ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๐๐๐ บาท

ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

อ�าเภอนครชัยศรี

๑ พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา	จ�านวน	๑๐	ทุนๆ	ละ	๒,๐๐๐	บาท

วัดส�าโรง ๒๐,๐๐๐

พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	แจกทุนการศึกษา	

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ	์จ�านวน	๑๐	ทุนๆ	ละ	๒,๐๐๐	บาท

วัดส�าโรง ๒๐,๐๐๐

สรุปรวมทุกระดับ จ�านวน ๒๐ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ 

๒ พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา	จ�านวน	๓	ทุนๆ	ละ	๒,๐๐๐	บาท

วัดส�าโรง ๖,๐๐๐	

พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์	จ�านวน	๓	ทุนๆ	ละ	๒,๐๐๐	บาท

วัดส�าโรง ๖,๐๐๐	

สรุปรวมทุกระดับ จ�านวน ๑๓๘ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท

อ�าเภอบางเลน

๑ พระครูเกษมถาวรคุณ	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านประตูน�า้พระพิมล	ระดับประถม	และมัธยม

จ�านวน	๔๐	ทุนๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาท

วัดบางเลน ๔๐,๐๐๐	

๒ พระครูไพศาลกิตติวรรณ	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม	ทุนระดับประถม

จ�านวน	๒๐	ทุนๆ	ละ	๕๐๐	บาท

วัดเวฬุวนาราม ๑๐,๐๐๐	

พระครูไพศาลกิตติวรรณ	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนสถาพรวิทยา	ทุนระดับมัธยม	จ�านวน	๑๐	ทุนๆ	ละ	

๑,๐๐๐	บาท

วัดเวฬุวนาราม ๑๐,๐๐๐	

๓ พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	ทุนระดับประถม

จ�านวน	๑๐	ทุนๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาท

วัดคลองเสมียนตรา 	๕,๐๐๐

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนสถาพรวิทยา	ทุนระดับประถม

จ�านวน	๑๐	ทุนๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาท

วัดคลองเสมียนตรา ๑๐,๐๐๐

๔ พระครูโสภณกิจวิบูล	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนวัดบางภาษี

ทุนระดับประถม	จ�านวน	๒๐	ทุนๆ	ละ	๕๐๐	บาท

วัดบางภาษี ๑๐,๐๐๐

๕ พระครูโสภณจิตการ	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ	ทุนระดับประถม

จ�านวน	๒๐	ทุนๆ	ละ	๕๐๐	บาท

วัดเกษมสุริยัมนาจ ๑๐,๐๐๐

๖ พระครูปลัดประจักษ์	ธนปญฺโญ	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดไผ่จระเข้	ทุนระดับประถม

จ�านวน	๓๔	ทุนๆ	ละ	๕๐๐	บาท

วัดไผ่จระเข้ ๑๗,๐๐๐

๗ พระสมุห์	ธมฺมธโร	แจกทุนการศึกษาโรงเรียนวัดสถาพรวิทยา

ทุนระดับประถม	จ�านวน	๒๐	ทุนๆ	ละ	๑,๐๐๐	บาท

วัดรางกระทุ่ม ๒๐,๐๐๐	

๘ พระครูใบใบฎีกาศักดา	กลฺยาโณ	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง	ทุนระดับประถม

จ�านวน	๑๐	ทุนๆ	ละ	๕๐๐	บาท

วัดไผ่หูช้าง ๕,๐๐๐

๙ พระครูวินัยธรทวีป	ปสนฺโน	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดรางก�าหยาด	ทุนระดับประถม

จ�านวน	๑๐	ทุนๆ	ละ	๕๐๐	บาท

วัดรางก�าหยาด ๕,๐๐๐

๑๐ พระอธิการโกเมท	อินฺทปญฺโญ	แจกทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดบ้านคลองพระมอพิสัย	ทุนระดับประถม

จ�านวน	๑๐	ทุนๆ	ละ	๕๐๐	บาท

วัดลัฎฐิวนาราม ๕,๐๐๐

สรุปรวมทุกระดับ จ�านวน ๒๑๔ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๐๐๐ บาท

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ๓,๒๐๗,๗๔๕ บาท

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

๑ พระมหาสมเกียรต	ิเตชวณฺโณ	มอบทุนการศึกษา

แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง	จ�านวน	๒๑๗	ทุน

วัดทรงคนอง ๑๐๘,๕๐๐

๒ พระครูเกษมสาธุวัฒน์	มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

โรงเรียนในเขต	จ�านวน	๗	โรงเรียน	จ�านวน	๘๑	ทุน

วัดปรีดาราม ๔๕,๐๐๐

๓ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	

เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก	ได้มอบหมายให้

พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก	

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดพะเนียงแตก

วัดพะเนียงแตก ๕๐,๐๐๐

๔ พระใบฎีกาอรรถพล	พลสีโลเลขานุการ

เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าพูด

น�าคณะญาติธรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน

ณ	โรงเรียนวัดเชิงเลน	

วัดท่าพูด ๓,๐๐๐

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๐๖,๕๐๐ บาท

สรุป งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน/และสนับสนุนอาคารสถานที่)

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน ตุลาคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑ พระครูปราการรักษาภิบาล	เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	มอบทุนการศึกษา

ระดับ	ประถม,มัธยม,และอุดมศึกษา	รวมจ�านวน	๘๐	ทุน

วัดใหม่ปิ่นเกลียว ๖๕,๐๐๐	

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน/และสนับสนุนอาคารสถานที่) 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน พฤศจิกายน ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒ พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม

เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก	มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน	

จ�านวน	๒๐	ทุน

วัดพะเนียงแตก ๒๐,๐๐๐

๓ พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี

เจ้าอาวาสวัดส�าโรง	มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา	

จ�านวน	๒	ทุน

วัดส�าโรง ๔๐,๐๐๐

๔ พระครูพินิตสุตาคม	เจ้าคณะต�าบลห้วยขวาง	เจ้าอาวาส

วัดลาดหญ้าไทร	มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียน

วัดลาดหญ้าไทร	จ�านวน	๒๔	ทุน

วัดลาดหญ้าไทร ๑๒,๐๐๐

๕ พระครูบวรธรรมานุสิฐ	เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล

เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ	มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน	

ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา,และอุดมศึกษา

จ�านวน	๑๖๙	ทุน

วัดมะเกลือ ๕๕,๔๐๐

๖ พระครูโสภณธรรมมงคล	เจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม

	มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน	ระดับประถมศึกษา	

จ�านวน	๖๐	ทุน

วัดมงคลประชาราม ๓๐,๐๐๐

๗ พระครูนิมิตกัลยาณวัตร	เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต

มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน	ระดับประถมศึกษา,	

มัธยมศึกษา,	และอุดมศึกษา	จ�านวน	๒๐	ทุน

วัดเทพนิมิต ๓๙,๐๐๐

๘ พระครูวิศิษฎ์ธรรมสาร	เจ้าอาวาสวัดสาลวัน

มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน	ระดับประถมศึกษา	

จ�านวน	๒๕	ทุน

วัดสาลวัน ๗,๕๐๐

๙ พระปลัดศิลา	ธมฺมธีโร	เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม

มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน	ระดับประถมศึกษา	

จ�านวน	๒๐	ทุน

วัดสุวรรณาราม ๑๐,๐๐๐

๑๐ พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์	เจ้าคณะต�าบลศาลายา

เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์	มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน	

ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา	จ�านวน	๔๖	ทุน

วัดหทัยนเรศวร์ ๓๗,๐๐๐

๑๑ พระครูจารุวัฒน์คุณ	เจ้าคณะต�าบลไร่ขิง

เจ้าอาวาสวัดหอมเกร็ด	มอบเงินบ�ารุงการศึกษา

ให้โรงเรียนวัดหอมเกร็ดและโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

วัดหอบเก็ด ๑๗,๐๐๐

สรุปรวมทุกระดับ จ�านวน ๔๖๖ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓๓๒,๙๐๐ บาท 

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ที่ รายนามผู้บริจาค วัด จ�านวนเงิน หมายเหตุ

งวดประจ�าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

๑ พระพรหมเวที	ผู้อ�านวยการโรงเรียนสหศึกษาบาลี

ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนบาลีทุกประโยค

จังหวัดนครปฐม	ประจ�าปี	๒๕๖๓	จ�านวน	๑๖๕	ทุน	

วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ๓๔๕,๐๐๐	

๒ พระศรีธีรวงศ์	ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามง่าม

ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน	จ�านวน	๑๐๑	ทุน

วัดสามง่าม ๑๒๑,๕๐๐

พระศรีธีรวงศ์	ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามง่าม

ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน	พระภิกษุและสามเณร

ที่สอบได้นักธรรมวัดสามง่าม

วัดสามง่าม ๑๔,๕๐๐

พระศรีธีรวงศ์	ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามง่าม

ได้มอบทุนให้แก่ครูสอนนักธรรม	ในอ�าเภอดอนตูม

จ�านวน	๖	รูป

วัดสามง่าม ๑๕,๐๐๐

๓ พระปลัดเฉลิมศักดิ์	จนฺทว�โส	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรางกระทุ่ม	

ได้เป็นตัวแทนพระสังฆาธิการ	ในเขตอ�าเภอบางเลน

ได้มอบข้าวสาร๑เครื่องปรุงรสและอุปกรณ์ต่างๆ	ให้กับ

ศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองนกกระทุง	อ�าเภอบางเลน

วัดรางกระทุ่ม ๑๐,๐๐๐

สรุปรวมทุกระดับ จ�านวน ๔๖๖ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ๕๐๖,๐๐๐ บาท

งานศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

(สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรียน/และสนับสนุนอาคารสถานที่) 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและแจกทุนการศึกษา

เดือน ธันวาคม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์
การแจกทุนการศึกษาของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์
การแจกทุนการศึกษาของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์
การแจกทุนการศึกษาของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

363
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์
การแจกทุนการศึกษาของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์
การแจกทุนการศึกษาของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

365

365



ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์
การแจกทุนการศึกษาของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

366
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สรุป

รายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

367

367



	 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ	 ๖	 ด้านอันประกอบด้วยการปกครองการศึกษา	

การเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์	 และการสาธารณสงเคราะห์ด�าเนิน	

ไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๑	(๒)	และมาตรา	๒๒	(๒)	แห่งพระราชบัญญัต	ิ

คณะสงฆ	์พ.ศ.	๒๕๐๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ข้อ	 ๑๕	 (๑),	 (๒)	 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่	 ๒๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 ว่าด้วยระเบียบ	

การปกครองคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคมครั้งที่	 ๑๓/๒๕๕๙	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 มิถุนายน	

พ.ศ.	๒๕๕๙	จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ	ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

	 ๑.	 เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 	 ที่ปรึกษา

	 ๒.	 พระศรีธีรวงศ์	 วัดสามง่าม	 ประธานกรรมการ

	 ๓.	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 วัดบางเลน	 รองประธานกรรมการ

	 ๔.	 พระครูศรีสุตากร	 วัดกลางบางพระ	 รองประธานกรรมการ

	 ๕.	 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์	 วัดไผ่ล้อม	 รองประธานกรรมการ

	 ๖.	 พระครูหริภูมิรักษ์	 วัดหนองดินแดง	 กรรมการ

	 ๗.	 พระครูสถิตบุญเขต	 วัดกลางบางแก้ว	 กรรมการ

	 ๘.	 พระครูยติธรรมานุยุต	 วัดสว่างอารมณ์	 กรรมการ

	 ๙.	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	 วัดพระปฐมเจดีย์	 กรรมการ

	 ๑๐.	พระครูพิทักษ์เจติยานุกิจ	 วัดพระปฐมเจดีย์	 กรรมการ

	 ๑๑.	พระครูปฐมจินดากร	 วัดไร่แตงทอง	 กรรมการ

	 ๑๒.	พระมหาสมเกียรติเตชวณฺโณ	ป.ธ.๗	วัดทรงคนอง	 กรรมการ

	 ๑๓.	พระครูปฐมวรญาณ	 วัดดอนพุทรา	 กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม
ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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	 ๑๔.	พระครูโกวิทสุตสาร	 วัดม่วงตารศ	 กรรมการ

	 ๑๕.	พระอุกกฤต	อินฺทจิตฺโต	ป.	 วัดสามง่าม	 กรรมการและเลขานุการ

	 ๑๖.	พระมหาชุติพงษ์โชติโก	ป.ธ.๕	 วัดไผ่ล้อม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๗.	พระวิสูตรจิตฺตทนฺโต	 วัดห้วยพระ	กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 ๑๘.	พระวีรชัย	ส�วโร	 วัดสามง่าม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๙.	พระปลัดธวัชชัย	เทวธมฺโม	 วัดทุ่งสีหลง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๒๐.	นางสุรีย์	บูรณพันธ์		นวก.	พศจ.นครปฐม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไป

	 ๑.	 ก�ากับสอดส่องดูแลและแนะน�าการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	

ดีงามเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

	 ๒.	 สนบัสนนุและส่งเสรมิให้มกีารสาธารณสงเคราะห์ตามความเหมาะสมแก่ท้องถิน่

	 ๓.	 ก�ากบัดแูลการสาธารณสงเคราะห์ให้สอดคล้องกบัพระธรรมวนิยัและวตัรปฏบัิติ

ของพระภิกษุสามเณร

	 ๔.	 เสนอคณะสงฆ์เพื่อให้ตรากฎออกข้อบังคับวางระเบียบออกค�าสั่งหรือออก

ประกาศคณะสงฆ์

	 ๕.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะสงฆ์มอบหมาย

	 สาธารณะสงเคราะห์	หมายถึง	ภาระหน้าทีห่ลกัอนัส�าคญัของพระสงฆ์จงัหวดันครปฐม	

ทีต้่องให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน	ทัง้ทางด้านจติใจ	และวตัถอุนัเป็นบทบาทหน้าทีส่�าคัญ	

ของคณะสงฆ	์๔	ประการ	คือ

	 ๑)	 ด้านการด�าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล	 ได้แก่	 การที่วัดหรือคณะสงฆ์	

ด�าเนินการเองซึ่งกิจอย่างใดอย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์	 เช่น	

กิจการหน่วยอบรมประจ�าต�าบลกิจการห้องสมุดเพื่อประชาชน	 จัดอบรมวิชาชีพให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่น	เป็นต้น

	 ๒)	 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู ้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ได้แก	่

การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด�าเนินการ	

และการนั้นเป็นไปเพื่อการสาธารณะประโยชน	์ เช่น	 การพัฒนาหมู่บ้าน	 การพัฒนาต�าบล	
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ขดุสระน�า้ขนาดใหญ่เพ่ือเป็นแหล่งอุปโภคและเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ	อนุรกัษ์วฒันธรรม	

และสิ่งแวดล้อม	การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์และอื่นๆ

	 ๓)	 ด้านการเกือ้กลูสาธารณสมบตัสิถานทีอ่นัเป็นสาธารณสมบัตไิด้แก่การสร้างถนน	

ขุดลอกคูคลอง	 สร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สร้างการประปา	 สร้างเครื่อง

ก�าเนิดไฟฟ้าปลูกต้นไม้และอื่นๆ

	 ๔)	 ด้านการเกื้อกูลประชาชน	 ได้แก่	 การช่วยเหลือประชาชนในการคอยช่วยเหลือ	

เช่น	 จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย	 ช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านไฟไหม	้

และน�้าท่วมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย	 หรือในยามปกติก็ตั้งกองทุน	

ท�าอาหารเลี้ยงเด็กก�าพร้าและเด็กด้อยโอกาส	 หรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชน	

ผู้ประสบภัยพิบัติจากวินาศภัย	 อุบัติเหตุ	 และสาธารณะภัยซึ่งได้แก่ภัย	 คือ	 ความยากจน	

ความเจ็บไข้	

	 สถาบันพระพุทธศาสนานั้น	 เป็นสถาบันหลักที่ส�าคัญสถาบันหนึ่งของสังคมไทย	

ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน	 และด�ารงตนตามหลักค�าสอนของ	

พระพุทธศาสนา	 มีพระสงฆ์เป็นผู้น�าในการเผยแผ่หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์	

พระสงฆ์จึงนับว่าเป็นพุทธบริษัทที่ส�าคัญ	 ในการรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี	

ความเจริญก้าวหน้าและมัน่คงยัง่ยนืถาวรถึงอนชุนรุน่หลงั	คณะสงฆ์จะไม่ปฏริปูพระพทุธศาสนา	

เพราะหลักธรรมค�าสอนนั้นดีที่สุดแล้ว	แต่เราจะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	๖	ด้าน+๑	

โดยมหาเถรสมาคม	 ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย	 ก�าหนดกรอบงาน	

ของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาไว้	 ๖	 ด้าน	 คือ	 ๑)	 ด้านการปกครอง	 ๒)	 ด้านการ	

ศาสนศึกษา	๓)	ด้านการเผยแผ่	๔)	ด้านการสาธารณูปการ	๕)	ด้านการศึกษาสงเคราะห์	

และ	 ๖)	 ด้านการสาธารณสงเคราะห์	 และอีก	 ๑	 คือ	 การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น	

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

ด้านสาธารณสงเคราะห์

	 งานด้านสาธารณสงเคราะห์ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังส�าคัญในการปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา	 เป็นงานที่มหาเถรสมาคมก�าหนดให้พระสงฆ์ได้ท�าหน้าที่ช่วยเหลือ	

และพัฒนาสังคมยามเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 วาตภัย	 หรือปัญหาสังคม	
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คนไร้ที่พึ่ง	 ภาพของพระที่หยิบยื่นข้าวน�้าให้นั้น	 เป็นอีกงานหนึ่งที่คณะสงฆ์ท�าไม่หยุด	

คณะสงฆ์โดยคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์	 ของมหาเถรสมาคม	 ได้ด�าเนินการ	

ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์	 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	

จากนโยบายสู่การปฏบิตัริะดบัจงัหวดั	เพ่ือสือ่สารแนวทางการด�าเนนิงานด้านสาธารณสงเคราะห์	

ให้กับพระมหาเถระ	 ผู้เป็นประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจ�าจังหวัด	น�าไป

ด�าเนินการให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างสูงสุด	 ด้วยหลักการปฏิบัติ	 ๔	หลัก	 คือ	

๑.สงเคราะห์	๒.เกื้อกูล	๓.พัฒนา	๔.บูรณาการ

	 -	 ในภาวะปกติ	 พระสงฆ์มีหน้าที่ธ�ารงตนเป็นแบบอย่าง	 และคอยให้ค�าปรึกษา	

รวมทั้งเป็นผู ้น�าในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ถูกที่ควร	 เห็นได้จากการ	

ที่พระสงฆ์เป็นผู้น�าในการจัดการชุมชน	 จัดการป่า	 จัดการน�้า	 และจัดการวัดให้เป็น	

ศูนย์เรียนรู ้	 เป็นศูนย์ฝึกสัมมาชีพ	 เป็นต้น	 จึงนับได้ว่าพระสงฆ์มีส่วนส�าคัญในการ	

พัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง

	 -	 ส�าหรับในภาวะวิกฤต	 ประเทศชาติมีสาธารณภัยเกิดขึ้น	 คณะสงฆ์เป็นองค์กร	

ที่ส�าคัญในการประสานศรัทธาของสาธุชน	 สนับสนุนภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูล	

บรรเทาความทุกข์ทางกาย	 ด้วยวัตถุสิ่งของจ�าเป็นเบ้ืองต้น	 ที่ส�าคัญคือ	 พระสงฆ์สามารถ

เข้าไปมีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ	 โดยการน�าหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจ

ให้ผู้ประสบภัยก้าวพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “พระพุทธศาสนามั่นคง	

พุทธศาสนิกชนด�ารงคุณธรรม	น�าสังคมมีสุข”	ดังที่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ด�าเนินการ

มาจนถึงปัจจุบันนี้	
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วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดส�าโรง	 อ�าเภอนครชัยศรี 	 จังหวัดนครปฐม	 โดยพระครูสิริปุญญาภิวัฒน	์

เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวัดส�าโรง	

จ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลดอนแฝก	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอก�าแพงแสน	 โดยวัดทะเลบก	 น�าโดย	 พระครูสุมนสุนทรกิจ	

เจ้าคณะต�าบลห้วยม่วง	น�าสิ่งของอุปโภคบริโภค	ช่วยผู้ประสบภัย	ณ	บ้านเลขที่	๒	หมู่	๒	

ต�าบลกระตีบ	อ�าเภอก�าแพงแสน

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูวิถีธรรมประวรรต	 เจ้าอาวาสวัดหัวถนน	 จัดเตรียมสิ่งของต่างๆ	 น�าขึ้นรถ	

ไปมอบให้คนชาวเขา	อ.พบพระ	อ.ท่าสองยาง	อ.แม่วดิหลวง	จ.ตาก	เดนิทางวนัที	่๖	มกราคม	

กลับ	๑๒	มกราคม	๗	วัน	งานบุญ	เดินขึ้นเขา	๓	ลูก	ไปมอบของให้เด็กชาวดอย

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หน่วยบรรเทาสาธารณภยั	มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	วดักลางบางพระ	โดย	พระครศูรสีตุากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 ประธานหน่วยฯ	 และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห	์

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 มอบเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค	 ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	

เหตุเกิดเมื่อวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๓	เวลาประมาณ	๐๔.๐๐	น.	ที่ผ่านมา	ณ	บ้านเลขที่	๓๔	

หมู่ที่	๑๐	ต.บางระก�า	อ.บางเลน	จ.นครปฐม	ของนายบุญยืน	เกตุแก้ว	ได้รับความเสียหาย	

และได้รับความเดือดร้อน	ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
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วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปฐมศุภกิตติ	์เจ้าอาวาสวัดทุ่งผักกูด	ออกเยี่ยมผู้ป่วยเป็นอัมพาต	๑	ราย

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระเทพมหาเจติยาจารย	์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	ตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	

มอบเงินกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม	บ�าเพ็ญกุศลถวาย	 พระเจียน	

คงฺคโสภโณ	อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางไผ่นารถ	อ.บางเลน	จ.นครปฐม

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปลัดสิทธิวัฒน	์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	มอบรถเข็นนั่งคนป่วย	ให้กับโรงพยาบาล

นครปฐม	จ�านวน	๑๕	คัน

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์	 เยี่ยมและมอบกระเช้าพร้อมปัจจัยแก่นางรัตน์	 ก�ามา	 อายุ	 ๖๓	 ปี	

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน	โรคไต	และโรคหัวใจ	อยูบ้่านเลขที	่๕๘	หมูท่ี	่๗	ต.สามง่าม	อ.ดอนตมู	

จ.นครปฐม

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระพพิฒัน์ศกึษากร	เจ้าอาวาสวดับางช้างเหนอื	มอบหมายให้	พระปลดัการณุย์	ฐิตธมโฺม	

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์	ร่วมกบัเจ้าหน้าทีจ่าก	รพ.สต.	และเจ้าหน้าทีอ่สม.	ออกไปตรวจ	

และเยี่ยมผู้ป่วย	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ยากไร้	 ในต�าบลคลองใหม	่ จ�านวน	๓๙	 รายทุกวันที่	 ๑๕	

ของทุกเดือน
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รายชื่อผู้ได้รับการสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยม

๑.	 นายพรพจน	์กลิ่นขจร	 อายุ	๔๑	ปี	 เป็นมะเร็งโพรงจมูก

๒.	 นางเจี๊ยว	แย้มปั้น	 อายุ	๔๑	ปี	 พิการตาบอด

๓.	 นายพอง	แย้มเกสร	 อายุ	๗๖	ปี	 เป็นมะเร็ง

๔.	 นายสนอง	แย้มเกสร	 อายุ	๖๔	ปี	 เป็นมะเร็ง

๕.	 นายเสริม	เชียงของ	 อายุ	๓๘	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหว

๖.	 นายอเนก	วงศ์อินทร์	 อายุ	๖๖	ปี	 เป็นผู้สูงอายุ

๗.	 นายวีรพล	มีพงษ์เภา	 อายุ	๓๒	ปี	 พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

๘.	 นางอุบล	แก้วโกมุท	 อายุ	๖๙	ปี	 พิการด้านสติปัญญา	และการเคลื่อนไหว

๙.	 นายสุเทพ	สุขขัง	 อายุ	๕๓	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๐.	นายเอกชัย	บุญน�า	 อายุ	๔๖	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๑.	นายกิตติพงษ	์กิยะแพทย์	 อายุ	๗๐	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๒.	นายจ�านงค์	มิ่งพุดตาน	 อายุ	๖๐	ปี	 เป็นความดันและไขมันในเลือดสูงสูงอายุ

๑๓.	นางสุรีย	์ทองประเสริฐ	 อายุ	๖๒	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว	และสติปัญญา

๑๔.	นายสุธน	สุขบ�ารุง	 อายุ	๗๒	ปี	 พิการตาบอด

๑๕.	นางเครือวัลย	์จรดล	 อายุ	๕๐	ปี	 เป็นความดันและไขมันในเลือดสูงพิการ

๑๖.	นางระเบียบ	แก้วโกมุท	 อายุ	๖๓	ปี	 เป็นความดันโลหิตสูงพิการ

๑๗.	นายสมยศ	แก่นครอง	 อายุ	๕๒	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหว

๑๘.	นางสาวสมรัก	เผือกนิมิต	 อายุ	๔๗	ปี	 เป็นความดันโลหิตสูงสูงอายุ

๑๙.	นางเสงี่ยม	จีนประชา	 อายุ	๙๑	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหวติดเตียง

๒๐.	นางเฉลียว	สุวรรณวงศ์	 อายุ	๖๙	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันสูงอายุ

๒๑.	นายล�าพล	จันดวง	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันพิการ

๒๒.	นายยิ้ม	น้อยพิทักษ์	 อายุ	๖๘	ปี	 เป็นมะเร็ง

๒๓.	นางปราณ	ีปรางทอง	 อายุ	๗๖	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันสูงอายุ

๒๔.	นายแสวง	บุญรอด	 อายุ	๘๐	ปี	 เป็นอัมพฤกษ์

๒๕.	นางสาวราตรี	พยุง	 อายุ	๓๕	ปี	 พกิารด้านทางกายและการเคลือ่นไหวเดนิไม่ได้

๒๖.	นางสร้อยเงิน	พยุง	 อายุ	๕๘	ปี	 ซีกขวาอ่อนแรงเป็นความดัน
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๒๗.	นายยัง	เอี่ยมจินดา	 อาย	ุ๖๖	ปี	 พกิารด้านทางกายและการเคลือ่นไหวเดนิไม่ได้

๒๘.	นางส�าหรับ	พยุง	 อายุ	๕๘	ปี	 แขนขาซ้ายชักเกร็ง	เกิดจากโรคลมชัก

๒๙.	นางโป้ย	นุ่มนวล	 อายุ	๙๕	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้	เป็นความดัน

๓๐.	นายสมศร	ีสุจจิตรจูล	 อายุ	๖๓	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้

๓๑.	นางเป้า	แซ่อึ้ง	 อายุ	๙๕	ปี	 เป็นความดัน	หัวใจ

๓๒.	นายสมาน	คงประเสริฐ	 อายุ	๖๙	ปี	 มีโรคประจ�าตัวความดันสูง

๓๓.	นางสมพร	แสงทอง	 อายุ	๘๓	ปี	 เป็นความดัน	หัวใจ	หอบ

๓๔.	นายสุเมธ	แก้ววงษ์วาล	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นเบาหวาน

๓๕.	นายกรทอง	แก้ววงวาล	 อายุ	๗๐	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดัน

๓๖.	นายมงคล	ประดิษศร	 อายุ	๗๕	ปี	 พิการเคลื่อนไหวล�าบาก

๓๗.	นางทองหยิบ	ชิดปรางค์	 อายุ	๖๐	ปี	 เป็นเบาหวาน	แผลกดทับ	เคลื่อนไหวล�าบาก

๓๘.	นายธีรเดช	จันทร์ผสม	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นอัมพฤกษ์

๓๙.	นายบุญม	ีขุนบุญช่วย	 อายุ	๖๙	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 (ออกเยี่ยมประจ�าเดือน	 มกราคม)	 วัดกลางบางพระ	 โดยพระครูศรีสุตากร	 คณะสงฆ์

วัดกลางบางพระ	 รวมถึงผู้น�าชุมชน	 จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง	 และทางภาครัฐ	 เข้าร่วม

กิจกรรมกับทางวัดกลางบางพระ	ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง	ติดบ้าน	ผู้สูงอายุ	พร้อมน�า

สิ่งของอุปโภค	บริโภค	อาทิเช่น	ไข่ไก่	น�้าดื่ม	ข้าวสาร	อาหารแห้งฯ	ออกไปแจกจ่ายให้กับ	

ผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียง

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์ต�าบลบ้านหลวง	โดย	พระครสูมห์ุประเสรฐิ	จารธุมโฺม	ออกเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง	

พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	๓	ราย

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์	 เยี่ยม	 นางวิไล	 มหาสุข	 อายุ	 ๘๑	 ปี	 ไม่มีบุตร	 ป่วยเป็นโรคมะเร็งฯ	

อยู่คนเดียว	ณ	ที่บ้านหมู่	๓	ต.พระประโทน	อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม
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วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หน่วยบรรเทาสาธารณภยั	มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	วดักลางบางพระ	โดย	พระครศูรสีตุากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 ประธานหน่วยฯ	 และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห	์

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ร่วมกับคณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	 มอบเงินช่วยเหลือ	 และ

สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค	ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	เหตุเกิดเมื่อวันที่	๑๙	มกราคม	๒๕๖๓	

เวลาประมาณ	๐๓.๔๕	น.	ที่ผ่านมา	ณ	บ้านเลขที่	๔๗/๑	หมู่ที	่๓	ต.ท่าต�าหนัก	อ.นครชัยศรี	

จ.นครปฐม	 ของนายแหลม	 อินทร์อ�านวย	 ได้รับความเสียหาย	 และได้รับความเดือดร้อน	

ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หน่วยบรรเทาสาธารณภยั	มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	วดักลางบางพระ	โดย	พระครศูรสีตุากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 ประธานหน่วยฯ	 และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห	์

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 มอบเงินช่วยเหลือ	 และส่ิงของเครื่องอุปโภคบริโภค	 ให้แก	่

ผูป้ระสบอคัคภียั	เหตุเกดิเมือ่วนัที	่๑๗	มกราคม	๒๕๖๓	เวลาประมาณ	๑๔.๔๕	น.	ทีผ่่านมา	

ณ	 บ้านเลขที่	 ๒๐	 หมู่ที่	 ๘	 ต.บางเลน	 อ.บางเลน	 ของ	 ด.ต.บุญลือ	 กิจสมัคร	 ได้รับ	

ความเสียหาย	และได้รับความเดือดร้อน	ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์ออกเยี่ยม	 นายใส	 ต้อมค�า	 อายุ	 ๘๐	ป	ี ต.ท่าผา	 อ.บ้านโป่ง	 จ.ราชบุร	ี

ป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อม	ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

	

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์ออกเยี่ยมและมอบปัจจัย	 ผ้าไตร	 เครื่องไทยธรรม	 เพื่อร่วมบุญ	

และเป็นก�าลังใจแก่ครอบครับ	นายสนิท	อยู่เจริญ
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๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 และโครงการปันน�้าใจฯ	

โดยพระครูปลัดวิทยา	 วัดกลางบางแก้ว	 เยี่ยมให้ก�าลังใจผู้ประสบเพลิงไหม้บ้านบริเวณ	

หมู่บ้านกฤษดานคร	๒๖	บ้านเลขที	่๑๐๘	ซอยชวนชม	หมู	่๓	ต.นครชัยศรี	อ.นครชัยศรี	

จ.นครปฐม

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หน่วยบรรเทาสาธารณภยั	มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	วดักลางบางพระ	โดย	พระครศูรสีตุากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 ประธานหน่วยฯ	 และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห	์

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 มอบเงินช ่วยเหลือ	 และส่ิงของเครื่องอุปโภคบริโภค	

ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	 ณ	 บ้านเลขที่	 ๒๐/๒	 หมู่	 ๒	 ต.บ่อพลับ	 อ.เมือง	 จ.นครปฐม	

ของคุณภาสิร	ีมานะตระกูล	ได้รับความเสียหาย	และได้รับความเดือดร้อน	

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์	 มอบปัจจัย	 /	 ผ้าไตรและเคร่ืองไทยธรรม	 ช่วยเหลือครอบครัว	

นายวิรัติ	รัตนาวงศ์ไชยา

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 คณะสงฆ์วัดกลางบางพระ	

รวมถึงผู ้น�าชุมชน	 จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง	 และทางภาครัฐ	 เข้าร่วมกิจกรรมกับ	

ทางวัดกลางบางพระ	ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง	ติดบ้าน	ผู้สูงอายุ	ประจ�าเดือน	มกราคม	

ในช่วงเช้า	 พร้อมน�าสิ่งของอุปโภคบริโภค	 อาทิเช่น	 ไข่ไก่	 น�้าดื่ม	 ข้าวสาร	 อาหารแห้งฯ	

ออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
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	 พระพพิฒัน์ศกึษากร	เจ้าอาวาสวดับางช้างเหนอื	มอบหมายให้	พระปลดัการณุย์	ฐิตธมโฺม	

ผูช่้วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์	ร่วมกบัเจ้าหน้าทีจ่าก	รพ.สต.	และเจ้าหน้าที	่อสม.	ออกไปตรวจ	

และเยี่ยมผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	และผู้ยากไร้	ในต�าบลคลองใหม	่จ�านวน	๔๑	ราย	ทุกวันที่	๑๕	

ของทุกเดือน

รายชื่อผู้ได้รับการสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยม

๑.	 นายพรพจน	์กลิ่นขจร	 อายุ	๔๑	ปี	 เป็นมะเร็งโพรงจมูก

๒.	 นางเจี๊ยว	แย้มปั้น	 อายุ	๔๑	ปี	 พิการตาบอด

๓.	 นายพอง	แย้มเกสร	 อายุ	๗๖	ปี	 เป็นมะเร็ง

๔.	 นายสนอง	แย้มเกสร	 อายุ	๖๔	ปี	 เป็นมะเร็ง

๕.	 นายเสริม	เชียงของ	 อายุ	๓๘	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหว

๖.	 นายอเนก	วงศ์อินทร์	 อายุ	๖๖	ปี	 เป็นผู้สูงอายุ

๗.	 นายวีรพล	มีพงษ์เภา	 อายุ	๓๒	ปี	 พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

๘.	 นางอุบล	แก้วโกมุท	 อายุ	๖๙	ปี	 พิการด้านสติปัญญา	และการเคลื่อนไหว

๙.	 นายสุเทพ	สุขขัง	 อายุ	๕๓	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๐.	นายเอกชัย	บุญน�า	 อายุ	๔๖	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๑.	นายกิตติพงษ	์กิยะแพทย์	 อายุ	๗๐	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๒.	นายจ�านงค์	มิ่งพุดตาน	 อายุ	๖๐	ปี	 เป็นความดันและไขมันในเลือดสูงสูงอายุ

๑๓.	นางสุรีย	์ทองประเสริฐ	 อายุ	๖๒	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว	และสติปัญญา

๑๔.	นายสุธน	สุขบ�ารุง	 อายุ	๗๒	ปี	 พิการตาบอด

๑๕.	นางเครือวัลย	์จรดล	 อายุ	๕๐	ปี	 เป็นความดันและไขมันในเลือดสูงพิการ

๑๖.	นางระเบียบ	แก้วโกมุท	 อายุ	๖๓	ปี	 เป็นความดันโลหิตสูงพิการ

๑๗.	นายสมยศ	แก่นครอง	 อายุ	๕๒	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหว

๑๘.	นางสาวสมรัก	เผือกนิมิต	 อายุ	๔๗	ปี	 เป็นความดันโลหิตสูงสูงอายุ

๑๙.	นางเสงี่ยม	จีนประชา	 อายุ	๙๑	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหวติดเตียง

๒๐.	นางเฉลียว	สุวรรณวงศ์	 อายุ	๖๙	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันสูงอายุ

๒๑.	นายล�าพล	จันดวง	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันพิการ

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

378

378



๒๒.	นายยิ้ม	น้อยพิทักษ์	 อายุ	๖๘	ปี	 เป็นมะเร็ง

๒๓.	นางปราณ	ีปรางทอง	 อายุ	๗๖	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันสูงอายุ

๒๔.	นายแสวง	บุญรอด	 อายุ	๘๐	ปี	 เป็นอัมพฤกษ์

๒๕.	นางสาวราตรี	พยุง	 อายุ	๓๕	ปี	 พกิารด้านทางกายและการเคลือ่นไหวเดนิไม่ได้

๒๖.	นางสร้อยเงิน	พยุง	 อายุ	๕๘	ปี	 ซีกขวาอ่อนแรงเป็นความดัน

๒๗.	นายยัง	เอี่ยมจินดา	 อาย	ุ๖๖	ปี	 พกิารด้านทางกายและการเคลือ่นไหวเดนิไม่ได้

๒๘.	นางส�าหรับ	พยุง	 อายุ	๕๘	ปี	 แขนขาซ้ายชักเกร็ง	เกิดจากโรคลมชัก

๒๙.	นางโป้ย	นุ่มนวล	 อายุ	๙๕	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้	เป็นความดัน

๓๐.	นายสมศร	ีสุจจิตรจูล	 อายุ	๖๓	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้

๓๑.	นางเป้า	แซ่อึ้ง	 อายุ	๙๕	ปี	 เป็นความดัน	หัวใจ

๓๒.	นายสมาน	คงประเสริฐ	 อายุ	๖๙	ปี	 มีโรคประจ�าตัวความดันสูง

๓๓.	นางสมพร	แสงทอง	 อายุ	๘๓	ปี	 เป็นความดัน	หัวใจ	หอบ

๓๔.	นายสุเมธ	แก้ววงษ์วาล	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นเบาหวาน

๓๕.	นายกรทอง	แก้ววงวาล	 อายุ	๗๐	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดัน

๓๖.	นายมงคล	ประดิษศร	 อายุ	๗๕	ปี	 พิการเคลื่อนไหวล�าบาก

๓๗.	นางทองหยิบ	ชิดปรางค์	 อายุ	๖๐	ปี	 เป็นเบาหวาน	แผลกดทับ	เคลื่อนไหวล�าบาก

๓๘.	นายธีรเดช	จันทร์ผสม	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นอัมพฤกษ์

๓๙.	นายบุญม	ีขุนบุญช่วย	 อายุ	๖๙	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้

๔๐.	นางสาวเฉลา	อินพาเพียร	อายุ	๗๔	ปี	 เป็นความดันสูง

๔๑.	นางจ�าลอง	กลิ่นถนอม	 อายุ	๘๔	ปี	 เป็นความดันสูง	/	เบาหวาน

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	

ได้น�าสิง่ของอปุโภค	บริโภค	ได้แก่	ข้าวสาร	ปลากระป๋อง	หมอน	ผ้าห่ม	แพมเพิสผูใ้หญ่	ฯลฯ	

รวมถึงปัจจัยในการด�ารงชีวิตให้แก่คุณนพพร	 เมืองสุพรรณ	 หรือนายมานพ	 อ่ิมทองนุช	

อายุ	 ๗๐	 ปี	 เป็นผู้ป่วยติดเตียง	 ตามการร้องขอความช่วยเหลือมายังวัดกลางบางพระ	

มีผู้ดูแลคือ	 คุณปทุม	 เรืองวิลัย	 ซึ่งอาศัยกันอยู่บ้านเลขที่	 ๕๖	 หมู่ที่	 ๓	 อ�าเภอสามโก	้

ต�าบลสามโก้	จังหวัดอ่างทอง

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์	มอบผ้าไตร	/	ปัจจัย	/	และเครื่องไทยธรรมช่วยครอบครัว	นายองอาจ	รุ่งทวีชัย
	

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้	 ออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง	

จ�านวน	๓	ราย

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	 จัดทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่สร้างขยายโรงพยาบาลห้วยพล	ู

ได้เงินจ�านวน	๒๘,๖๒๙,๐๔๒	บาท

วันที่	๓	มีนาคม	๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 และคณะศิษย์	

หลวงพ่อสมหวัง	วัดกลางบางพระ	ทีมงานสมหวัง	๔x๔	เพื่อนไม่ทิ้งกัน	ได้น�า	โต๊ะสแตนเลส

จ�านวน	๑๕	ตัว	เก้าอี้จ�านวน	๕๐	ตัว	ผ้าคลุมโต๊ะ	๑๕	ผืน	ผ้าคลุมเก้าอี้	๕๐	ผืน	ข้าวสาร	

และตุ ๊กตาช้าง	 พร้อมเงินสนับสนุนจ�านวน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท	 ไปมอบให้กับโรงเรียน	

วัดโคกส�าโรง	ต�าบลหนองโอ่ง	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	

ประธานชมรมจิตอาสา	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 เดินทางไปยังบ้านแสงตะวัน	 ประจ�าเดือน

มีนาคม	 เพื่อน�าเงินช่วยเหลือจ�านวน	๕,๐๐๐	บาท	 สิ่งของ	 ข้าวสาร	 น�้าดื่ม	 และสิ่งของ	

อุปโภคบริโภค	 ฯลฯ	 ไปมอบท�าบุญช่วยเหลือให้กับ	 สถานสงเคราะห์สัตว์	 บ้านแสงตะวัน	

สุนัข	 และแมวจรจัด	 (มีประชากรทั้งหมด	 ๘๐๐	 ชีวิต	 แบ่งเป็นแมวจ�านวน	 ๕๐๐	 ตัว	

สุนัขจ�านวน	๓๐๐	ตัว)	

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครวูชิยัธรรมานกุลู	เจ้าอาวาสวัดสระสีเ่หลีย่ม	มอบหมายให้พระปลัดสมพล	พลปญฺโญ	

และคณะสงฆ์วดัสระสีเ่หลีย่ม	ต.ดอนรวก	อ.ดอนตมู	ออกเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง	จ�านวน	๒	ราย

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หน่วยบรรเทาสาธารณภยั	มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	วดักลางบางพระ	โดย	พระครศูรสีตุากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 ประธานหน่วยฯ	 และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห	์

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 มอบเงินช่วยเหลือ	 และส่ิงของเครื่องอุปโภคบริโภค	 ให้แก	่

ผู้ประสบอัคคีภัย	ณ	บ้านเลขที	่ ๖๔/๔	หมู	่ ๙	 ต.สามง่าม	 อ.นครชัยศรี	 จ.นครปฐม	 ของ

นางสาวน�า้ฝน	 แก้วศรีใส	 ได้รับความเสียหาย	 และได้รับความเดือดร้อน	 เกิดเหตุเมื่อวันที่	

๗	มีนาคม	๒๕๖๓	เวลาประมาณ	๑๗.๐๐	น.	ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 (หลังที่	 ๒)	 หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 วัดกลางบางพระ	

โดยพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 ประธานหน่วยฯ	 และคณะกรรมการ	

งานสาธารณสงเคราะห์	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 มอบเงินช่วยเหลือ	 และสิ่งของ	

เครื่องอุปโภคบริโภค	ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	ณ.	บ้านเลขที่	๑๖	หมู	่๓	ต.ห้วยหมอนทอง	

อ.ก�าแพงแสน	 จ.นครปฐม	 ของนายสง่า	 ยอดเพชร	 ได้รับความเสียหาย	 และได้รับ	

ความเดือดร้อน	เหตุเกิดวันที	่๑๕	มีนาคม	๒๕๖๓	เวลาประมาณ	๑๑.๓๐	น.	ในรายงาน

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง	 ได้ออกแจกข้าวสารอาหารแห้ง	

แก่ผู้ป่วย	คนชรา	คนยากจน	ในเขตอ�าเภอบางเลน

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ตวัแทนคณะสงฆ์และหน่วยบรรเทาสาธารณภยัวดัพระปฐมเจดย์ี	ฯ	มอบเงนิช่วยเหลอื	

และส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภค	 ให้แก่ผู ้ประสบอัคคีภัย	 ณ	 บ้านเลขที่	 ๑๖	 หมู่	 ๓	

ต.ห้วยหมอนทอง	 อ.ก�าแพงแสน	 ของนายสง่า	 ยอดเพชร	 ได้รับความเสียหาย	 และได้รับ

ความเดือดร้อน	เหตุเกิดวันที	่๑๕	มีนาคม	๒๕๖๓	เวลาประมาณ	๑๑.๓๐	น.	ในรายงาน

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
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วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครปูลดัสทิธวิฒัน์	(หลวงพ่ีน�า้ฝน)	เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	จ.นครปฐมได้บรจิาคปัจจยั	

จ�านวน	 ๒๕,๐๐๐	 บาท	 (สองหมื่นห้าพันบาท)	 สนับสนุนโครงการพลังบวรจิตอาสา	

ท�าหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์โดย	 หมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ต้นแบบ	 จังหวัดนครปฐม	

ร่วมกับอ�าเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐมส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	

และภาคีเครือข่าย	ณ	วัดสุวรรณาราม	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	 พร้อมผู้มีจิตศรัทธา	 ร่วมบริจาคน�้าดื่มชนิดขวด

จ�านวน	๒,๔๔๘	ขวด	และชนิดถ้วยจ�านวน	๒๔๐	ถ้วย	พร้อมไทยธรรม	เตาถ่าน	ชดุสงัฆทาน

เครื่องครัว	ให้แก่วัดหนองแกแดง	อ.เล่าขวัญ	จ.กาญจนบุรี	อยู่ในถิ่นทุรกันดาร	ขาดแคลน

น�้าดื่ม

วันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดย	 การน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้ส่งเจ้าหน้าที่	

พร้อมอุปกรณ์	 เพ่ือท�าการฉีดยาฆ่าเชื้อโรค	 ตามจุดต่างๆ	 ภายในต�าบลบางพระ	 ทั้งหมด	

๔	 หมู่	 และตามจุดส�าคัญต่างๆ	 ในเขตจังหวัดนครปฐม	 เพ่ือเป็นการป้องกัน	 เชื้อไวรัส	

COVID	๑๙	ที่แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย	

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	โดยการน�าของพระเดชพระคุณฯ	พระเทพมหาเจติยาจารย	์

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 ได้ร่วมบริจาคเข้ากองทุนโรคโควิด	 ๑๙	 ร.พ.นครปฐม	 เป็น	

จ�านวนเงิน	๗๕,๐๐๐	บาท

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดไร่ขิง	 โดยการน�าของพระเดชพระคุณ	 ฯ	 พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะ	

จงัหวดันครปฐม	ได้จัดตัง้โรงทานเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	จากการระบาดของโรคโควดิ	๑๙	

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ช่วงเย็นวัดกลางบางพระ	ได้จัดเจ้าหน้าที่	พร้อมอุปกรณ์พ่นยา	ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรค	

ตามแหล่งชุมชน	 ตลาดห้วยพลู	 และโรงพยาบาลห้วยพลู	 รวมถึงตามสถานที่คนเดิน	

สัญจรไปมาเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวัส	COVID	๑๙	และหยุดการแพร่ระบาดออกสู่

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้ส่งเจ้าหน้าที	่

พร้อมอุปกรณ์	เพื่อท�าการฉีดยาฆ่าเชื้อโรค	ตามท้องถนนที่คนสัญจรผ่าน	ทั้งต�าบลบางพระ	

และต�าบลวดัละมดุ	ต�าบลศรมีหาโพธิ	์ทีอ่ยูใ่กล้เคยีง	เพือ่เป็นการป้องกนั	เชือ้ไวรสั	COVID	๑๙	

ที่แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย	 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพต่อเชื้อไวรัส	 COVID	 ๑๙	

และเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดอีกด้วย	

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครปูลดัสทิธวิฒัน์	เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	ได้บรจิาครถตู	้Toyota	Commuter	๑	คัน	

เป็นเงินจ�านวน	 ๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 ให้แก่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี	 วัดไร่ขิง	

พระอารามหลวง	จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ร่วมกับเทศบาล	

ต�าบลห้วยพลู	 และองค์การบริหารส่วนต�าบลวัดละมุด	 ออกปฏิบัติการร่วมกัน	 ฉีดพ่นยา	

ฆ่าเชื้อไวรัส	COVID	๑๙	ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านลานแหลม	เขตวัดละมุด	และชุมชน

ตลาดห้วยพล	ูต�าบลห้วยพล	ูเส้นทางสัญจร	ห้วยพล	ู-	วดัละมุด	สีแ่ยกวดัละมุด	-	วดับางพระ	

(หลวงพ่อเปิ่น)	 ทางวัดกลางบางพระ	 ได้จัดเจ้าหน้าที่	 พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ	

เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ	ต่อเชื้อไวรัส	COVID	๑๙	

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
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วันที่ ๖ และ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ร่วมกับเทศบาล	

ต�าบลห้วยพลู	ออกปฏิบัติการร่วมกัน	ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส	COVID	๑๙	ให้กับประชาชน

ในชุมชนตลาดห้วยพลู	 ต�าบลห้วยพลู	 เส้นทางมุ่งหน้าโรงสีสหชัย,	 หมู่บ้านสวนพลู,	

เส้นทางสัญจร	ห้วยพล	ู-	วดัละมดุ	ส่ีแยกวดัละมุด	-	วดับางพระ	(หลวงพ่อเป่ิน)		โรงพยาบาล

หลวงพ่อเปิ่น	ทางวัดกลางบางพระ	 ได้จัดเจ้าหน้าที่	 พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ	 ตั้งแต่

เวลา	๑๙.๐๐	น.	แล้วเสร็จในเวลา	๒๑.๐๐	น.	ภายในโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น	

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วดักลางบางพระ	โดยการน�าของพระครศูรสีตุากร	เจ้าอาวาส	ได้น�าสิง่ของอปุโภคบรโิภค	

เช่นน�า้ด่ืม	ไข่ไก่	ฯลฯ	อกีท้ังยงัได้รับมอบข้าวสารจ�านวน	๓	ท่อน	จากคณุปฐมพงศ์	สูญจนัทร์	

(ส.ส.)	สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	เขต	๔	จงัหวดันครปฐม	ร่วมสนบัสนนุ	น�าไปมอบช่วยเหลือ	

ให้กับวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	 ต.มหาสวัสดิ์	 อ.พุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 น�าไป

ประกอบอาหารเพื่อถวายพระภิกษุ	 และสามเณร	 ที่ประจ�าอยู่ในวัดทุกๆ	 วัน	 จ�านวน	

หลายสิบรูป

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้ด�าเนินการงาน	

สาธารณสงเคราะห์	ของทาง	วัดกลางบางพระ	“โครงการวัดช่วยวัด	(พี่อุ้มน้อง)”	น�าสิ่งของ

อุปโภคบริโภค	 เช่น	 น�้าดื่ม	 ข้าวสาร	 ไข่ไก่	 บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	 ฯลฯ	 น�าไปมอบช่วยเหลือ	

ให้กบัวดัพศิาลโพธญิาณ	ต.วดัละมดุ	อ.นครชยัศร	ีจ.นครปฐม	ทีป่ระสบปัญหาจากเชือ้ไวรสั	

COVID	๑๙	ได้รบัผลกระทบ	จึงได้มอบสิง่ของอุปโภค	บรโิภค	น�าไปประกอบอาหารเพือ่ถวาย	

พระภิกษุ	และสามเณร	ที่ประจ�าอยู่ในวัดทุกๆ	วัน	จ�านวนหลายสิบรูป

วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปฐมจินดากร	 เจ้าคณะต�าบลทุ่งลูกนก	 เจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง	 ในนาม	

“บารมหีลวงปูห่ลิว	วัดไร่แตงทอง”	รายได้จากการจ�าหน่ายวตัถมุงคล“	เหรียญพญาเต่าเรอืน”	

รุ่น	“ปลดหนี้	๖๒”	มอบเครื่องฟอกอากาศ	 ให้	 รพ.สต.	ทั้ง	๓๑	แห่ง	 ในเขตอ�าเภอเมือง

นครปฐม	 เป็นมูลค่า	 ๒๐๐,๐๐๐	บาท	 โดยมีพระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมือง

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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นครปฐม	 เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก	 เป็นประธานในการส่งมอบ	 แก่เจ้าหน้าที่	 รพ.สต.	

ทั้ง	๓๑	แห่ง	 เพื่อให้ผู้มาใช้บริการตาม	 รพ.สต.ต่างๆ	 ในเขตเมืองนครปฐม	ปลอดภัยจาก

เชื้อโรคอีกระดับหนึ่ง

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 (ออกเยี่ยมประจ�าเดือนเมษายน)	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	

คณะสงฆ์วัดกลางบางพระ	 รวมถึงผู้น�าชุมชน	 จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง	 และทางภาครัฐ	

เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดกลางบางพระ	 ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง	 ติดบ้าน	 ผู้สูงอาย	ุ

ในช่วงเช้าพร้อมน�าสิ่งของอุปโภค	บริโภค	 อาทิเช่น	 ไข่ไก่	 น�้าดื่ม	 ข้าวสาร	 อาหารแห้งฯ	

ออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียง

	 -	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ	มอบหมายให้	พระปลัดการุณย์	

ฐิตธมฺโม	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์	ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก	รพ.สต.	และเจ้าหน้าที่	อสม.	

ออกไปตรวจ	และเยี่ยมผู้ป่วย	ผู้สูงอาย	ุและผู้ยากไร้	ในต�าบลคลองใหม	่จ�านวน	๓๙	ราย

ทุกวันที่	๑๕	ของทุกเดือน

รายชื่อผู้ได้รับการสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยม

๑.	 นายพรพจน	์กลิ่นขจร	 อายุ	๔๑	ปี	 เป็นมะเร็งโพรงจมูก

๒.	 นางเจี๊ยว	แย้มปั้น	 อายุ	๔๑	ปี	 พิการตาบอด

๓.	 นายพอง	แย้มเกสร	 อายุ	๗๖	ปี	 เป็นมะเร็ง

๔.	 นายสนอง	แย้มเกสร	 อายุ	๖๔	ปี	 เป็นมะเร็ง

๕.	 นายเสริม	เชียงของ	 อายุ	๓๘	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหว

๖.	 นายอเนก	วงศ์อินทร์	 อายุ	๖๖	ปี	 เป็นผู้สูงอายุ

๗.	 นายวีรพล	มีพงษ์เภา	 อายุ	๓๒	ปี	 พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

๘.	 นางอุบล	แก้วโกมุท	 อายุ	๖๙	ปี	 พิการด้านสติปัญญา	และการเคลื่อนไหว

๙.	 นายสุเทพ	สุขขัง	 อายุ	๕๓	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๐.	นายเอกชัย	บุญน�า	 อายุ	๔๖	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๑.	นายกิตติพงษ	์กิยะแพทย์	 อายุ	๗๐	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว

๑๒.	นายจ�านงค์มิ่งพุดตาน	 อายุ	๖๐	ปี	 เป็นความดันและไขมันในเลือดสูงสูงอายุ

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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๑๓.	นางสุรีย	์ทองประเสริฐ	 อายุ	๖๒	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว	และสติปัญญา

๑๔.	นายสุธน	สุขบ�ารุง	 อายุ	๗๒	ปี	 พิการตาบอด

๑๕.	นางเครือวัลย	์จรดล	 อายุ	๕๐	ปี	 เป็นความดันและไขมันในเลือดสูงพิการ

๑๖.	นางระเบียบ	แก้วโกมุท	 อายุ	๖๓	ปี	 เป็นความดันโลหิตสูงพิการ

๑๗.	นายสมยศ	แก่นครอง	 อายุ	๕๒	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหว

๑๘.	นางสาวสมรัก	เผือกนิมิต	 อายุ	๔๗	ปี	 เป็นความดันโลหิตสูงสูงอายุ

๑๙.	นางเสงี่ยม	จีนประชา	 อายุ	๙๑	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหวติดเตียง

๒๐.	นางเฉลียว	สุวรรณวงศ์	 อายุ	๖๙	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันสูงอายุ

๒๑.	นายล�าพล	จันดวง	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันพิการ

๒๒.	นายยิ้ม	น้อยพิทักษ์	 อายุ	๖๘	ปี	 เป็นมะเร็ง

๒๓.	นางปราณ	ีปรางทอง	 อายุ	๗๖	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันสูงอายุ

๒๔.	นายแสวง	บุญรอด	 อายุ	๘๐	ปี	 เป็นอัมพฤกษ์

๒๕.	นางสาวราตรี	พยุง	 อายุ	๓๕	ปี	 พกิารด้านทางกายและการเคลือ่นไหวเดนิไม่ได้

๒๖.	นางสร้อยเงิน	พยุง	 อายุ	๕๘	ปี	 ซีกขวาอ่อนแรงเป็นความดัน

๒๗.	นายยัง	เอี่ยมจินดา	 อาย	ุ๖๖	ปี	 พกิารด้านทางกายและการเคลือ่นไหวเดนิไม่ได้

๒๘.	นางส�าหรับ	พยุง	 อายุ	๕๘	ปี	 แขนขาซ้ายชักเกร็ง	เกิดจากโรคลมชัก

๒๙.	นางโป้ย	นุ่มนวล	 อายุ	๙๕	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้	เป็นความดัน

๓๐.	นายสมศร	ีสุจจิตรจูล	 อายุ	๖๓	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้

๓๑.	นางเป้า	แซ่อึ้ง	 อายุ	๙๕	ปี	 เป็นความดัน	หัวใจ

๓๒.	นายสมาน	คงประเสริฐ	 อายุ	๖๙	ปี	 มีโรคประจ�าตัวความดันสูง

๓๓.	นางสมพร	แสงทอง	 อายุ	๘๓	ปี	 เป็นความดัน	หัวใจ	หอบ

๓๔.	นายสุเมธ	แก้ววงษ์วาล	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นเบาหวาน

๓๕.	นายกรทอง	แก้ววงวาล	 อายุ	๗๐	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดัน

๓๖.	นายมงคล	ประดิษศร	 อายุ	๗๕	ปี	 พิการเคลื่อนไหวล�าบาก

๓๗.	นางทองหยิบ	ชิดปรางค์	 อายุ	๖๐	ปี	 เป็นเบาหวาน	แผลกดทับ	เคลื่อนไหวล�าบาก

๓๘.	นายธีรเดช	จันทร์ผสม	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นอัมพฤกษ์

๓๙.	นายบุญม	ีขุนบุญช่วย	 อายุ	๖๙	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้
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	 พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์	 เจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ	 เเละผู ้มีจิตศรัธาทุกท่าน	

โดย	 อสม.ต�าบลยายชา	 สนับสนุนร่วมจัดตั้งโรงทานมอบอาหารวันละ	 ๕๐๐	 กล่อง	

ทุกวันอาทิตย์	 เพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนส�าหรับประชาชนที่ได้รับ	

ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด	๑๙	ตั้งเเต่เวลา	๑๗.๐๐	น.	จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

	 พระเทพศาสนาภบิาล	เจ้าอาวาสวดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	รองเจ้าคณะจังหวดันครปฐม	

เเละผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน	 โดยมีหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕,	 โรงพยาบาลสามพราน	 สนับสนุน	

ร่วมจัดตั้งโรงทานมอบอาหารวันละ	 ๑,๕๐๐	 กล่อง	 เป็นเวลา	 ๑	 เดือน	 เพื่อช่วยเหลือ	

เเละบรรเทาความเดือดร้อน	 ส�าหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด	 ๑๙	

ทุกวัน	ตั้งเเต่เวลา	๑๐.๐๐	น.	-	๑๑.๓๐	น.

	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าอาวาสวัดท่าพูด	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่	 ร่วมกับเทศบาล	

เมืองไร่ขิง	 น�าโดยนายจ�ารัส	 ต้ังตระกูลธรรม,	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง,	 ผู้น�าชุมชน,	

กองทุนหมู่บ้านคลองบางพร้าว,	 กองทุนเมืองไร่ขิง,	 เเละผู้มีจิตศรัธาทุกท่าน	 ร่วมจัดตั้ง

โรงทานมอบอาหารวันละ	๕๐๐	 กล่อง	 เพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนส�าหรับ

ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากเชือ้ไวรัสโควดิ	๑๙	ทกุวนั	ตัง้เเต่เวลา	๑๐.๐๐	น.	-	๑๑.๓๐	น.	

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

	 พระสมุห์สายชล กิตฺติสาโร	 เจ้าอาวาสวัดดงเกตุ	 เเละผู้มีจิตศรัธาทุกท่าน	 โดยม	ี

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	สนับสนุนร่วมจัดตั้งโรงทานมอบอาหารวันละ	๕๐๐	กล่อง	ทุกวันเสาร์	

และอาทิตย	์เพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนส�าหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากเชื้อไวรัสโควิด	๑๙	ตั้งเเต่เวลา	๑๐.๐๐	น.	-	๑๑.๓๐	น.	จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระสมุห์สายชล	กิตฺติสาโร	เจ้าอาวาสวัดดงเกตุ	และคณะ	ออกเยี่ยมประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด	๑๙	โดยน�าของยังชีพไปแจก	

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	 เจ้าอาวาสวัดวังตะกู	 มอบหมายให้	

พระมหาอดิเรก	 ฐิตวุฑฺฒิ,	 ดร.เลขานุการเจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	 มอบเครื่องตรวจวัดไข	้

แก่	รพ.สต.วังตะกูฯ

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

387

387



วันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดไทรเเละผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน	 ร่วมจัดโรงทานเพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทา

ความเดือดร้อนส�าหรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด	 ๑๙	 แจกวันละ	

๔๕๐	ชุด

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม	น�าโดยนางฐิติรัตน์	เค้าภูไทย	วัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม	 และคณะ	 น�าข้าวสาร	 ไข่ไก่	 และน�้าดื่ม	 ไปมอบให้กับประชาชนต�าบลวังตะก	ู

อ�าเภอเมืองนครปฐม	 และต�าบลสระสี่มุม	 อ�าเภอก�าแพงแสน	 จังหวัดนครปฐม	 ที่ได้รับ	

ผลกระทบจากโรคระบาดโควดิ	๑๙	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัประชาชนในเบือ้งต้น	

ส�าหรับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ	 เหล่านี้	 ได้รับความเมตตาจาก	

พระเทพศาสนาภิบาล	(เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง)	พระครูศรีสุตาการ	เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	

พระครูโกวิทสุตการ	เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูวรดิตถานุยุต	 เจ้าอาวาสวัดท่าพูด	 เจ้าคณะต�าบลบ้านใหม่	 ร่วมกับเทศบาล	

เมืองไร่ขิง	 น�าโดยนายจ�ารัส	 ตั้งตระกูลธรรม,	 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง,	 ผู้น�าชุมชน,	

กองทนุหมูบ้่านคลองบางพร้าว,	กองทนุเมอืงไร่ขงิ,	เเละผู้มจีติศรทัธาทกุท่าน	ร่วมจดัโรงทาน	

เพือ่ช่วยเหลอืเเละบรรเทาความเดอืดร้อนส�าหรบัประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเชือ้ไวรสั

โควิด	๑๙	และจะด�าเนินโครงการไปโดยยังไม่มีก�าหนดสิ้นสุด

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดห้วยจระเข้	 เเละผู ้มีจิตศรัทธาทุกท่าน	 จัดตั้งโรงทานมอบอาหาร	

เพื่อช่วยเหลือเเละบรรเทาความเดือดร้อนส�าหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก	

เชื้อไวรัสโควิด	๑๙	ตั้งเเต่เวลา	๑๗.๐๐	น.	จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด	 ๑๙	

(โรงทาน)	 วัดพระปฐมเจดีย์	 ราชวรมหาวิหาร	 อ.เมือง	 จ.นครปฐม	 สนองพระด�าริสมเด็จ	
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พระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	โดยพระเดชพระคุณฯ	

พระพรหมเวทีรักษาการเจ้าคณะภาค	๑๕	 พระเดชพระคุณฯ	 พระเทพมหาเจติยาจารย	์

และผูม้จิีตศรทัธา	มอบอาหารให้แด่ผู้ประสบภยัฯ	วนัละ	จ�านวน	๕๐๐	ชดุ	โดยจะแจกไปเรือ่ย	

จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด	 ๑๙	

(โรงทาน)	วัดส�าโรง	อ.นครชัยศร	ีจ.นครปฐม	สนองพระด�าริ	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	

สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 โดยพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอ

นครชยัศร	ีและผูม้จีติศรทัธา	มอบข้าวสารอาหารแห้งเครือ่งอปุโภคบรโิภค	แด่ผู้ป่วยตดิเตยีง	

และผู้ที่ว่างงาน	ในชุมชนวัดส�าโรง	จ�านวน	๑๐๐	ครอบครัว

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 วัดหลวงประชาบูรณะ	 ร่วมกับบริษัทห้างขายยา	 ตราเสือดาว	

ได้แจกข้าวสารและเคร่ืองอุปโภค	 ให้แก่ประชาชนต�าบลท่าพระยาและต�าบลศีรษะทอง	

โดยทีมเจ้าหน้าที่	 รพ.สต.ท่าพระยาและอสม.ต�าบลท่าพระยา	ได้ด�าเนินการตรวจคัดกรอง	

วดัไข้	แนะน�าล้างมอืด้วยแอลกอฮอล์	ใส่ผ้าปิดปากทกุราย	มีนายก	อบต.	และจนท.	เข้าร่วม	

ดูแลความเรียบร้อย	 ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นระเบียบเรียบร้อย	 เว้นระยะห่าง	

ตามมาตรการ	จ�านวน	๓๐๐	ชุด

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดสามง่าม	 (อรัญญิการาม)	 โดยพระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 ผู้รักษาการ	

แทนเจ้าอาวาส	มอบหมายให้พระสงฆ์วัดสามง่ามและ	อ.ส.ม.	เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการ

ออกเยี่ยม	 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค	 แก่ผู้ป่วยติดเตียง	 ผู้พิการและผู้สูงอายุ	 ในเขต

อ�าเภอดอนตูม	จ�านวน	๔๐	ราย

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครจูารุวฒัน์คุณ	เจ้าคณะต�าบลไร่ขงิ	เจ้าอาวาสวัดหอมเกรด็	มอบข้าวสารอาหารแห้ง	

แจกแก่ผู้สูงอาย	ุต�าบลหอมเกร็ด	หมู	่๑-๓	จ�านวน	๑๐๐	ชุด	โครงการต้านภัยโควิค	๑๙
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วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วดับางพระ	โดยการน�าของพระครอูนกุลูพศิาลกจิและคณะสงฆ์วดับางพระ	ได้ท�าตาม	

พระด�ารขิองพระสงัฆราช	ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด	

Covid	๑๙	ได้มอบเครือ่งบรโิภคแก่ประชาชน	๕	หมูบ้่าน	จ�านวน	๑,๐๘๘	ชดุ	โดยได้รบัความ	

ร่วมมือจาก	ส.ส.ปฐมพงษ์สูญจันทร	์ส.จ.บุญส่ง	นัดสูงวงศ์	พร้อมด้วยนายอ�าเภอนครชัยศรี	

และก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าชุมชน	เจ้าหน้าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐	น.

	 คณะสงฆ์วัดหนองเสือ	 ได้สนองพระด�าริของพระสังฆราช	 ช่วยเหลือผู้ได้รับความ	

เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด	 covid	 ๑๙	 ได้มอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชน

ตามรายละเอียดในภาพ

	 วัดโคกเขมา	 โดยการน�าของพระครูโกวิสุตตการ	 รจอ.นครชัยศรี	 สนองพระด�าริ	

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสังฆปรณิายก	และผูมี้จติศรทัธา	

มอบอาหารให้แด่ผู้ประสบภัยฯ	 โดยจะแจกทุกวันพฤหัสบดีวันละ	 จ�านวน	 ๑,๓๐๐	 ชุด	

และจะแจก	ไปเรื่อยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

	 วัดไร่ขิง	 (พระอารามหลวง)	 โดยการน�าของพระเดชพระคุณฯ	พระเทพศาสนาภิบาล	

รองเจ้าคณะจงัหวดันครปฐม	สนองพระด�าร	ิสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	

สกลมหาสังฆปรินายก	 จัดตั้งโรงทานมอบอาหาร	 เพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน	 ท่ีได้รับ	

ผลกระทบจากไวรัสโควิด	๑๙	ต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	(อรัญญิการาม)	น�าโดยพระศรีธีรวงศ์ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส	

เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	แจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ประสบภัยโควิด	๑๙	จ�านวน	๓๐๐	ครัวเรือน

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วดักลางบางพระ	โดยการน�าของหลวงพ่อพระครศูรสีตุากร	เจ้าอาวาสวดักลางบางพระ	

ได้ด�าเนนิโครงการงานสาธารณสงเคราะห์	น�าสิง่ของอปุโภค	บริโภค	ข้าวสาร	ไข่ไก่	น�า้ดืม่	ฯลฯ	

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
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มอบให้ตวัแทนทมีสมหวงั	๔x๔	เราไม่ท้ิงกนั	และคณะลกูศษิย์หลวงพ่อสมหวงั	วดักลางบางพระ	

เพือ่เป็นตวัแทนน�าไปส่งมอบให้กบัประชาชนในต�าบลบางพระ	และต�าบลใกล้เคยีง	ทีป่ระสบ

ปัญหาได้รับผลกระทบในการท�ามาหากิน	 จากเช้ือไวรัส	 COVID	 ๑๙	ที่แพร่ระบาดอยู่ใน	

ต่างประเทศ	และประเทศไทย	อยู่ในขณะนี้	

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 (วนัทีเ่ก้า)	“วดัท่าพดู	อ.สามพราน	จ.นครปฐม”	สนองพระด�าร	ิสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	

สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปรินายก	จัดตั้งโรงทานมอบอาหารจ�านวน	๕๐๐	กล่อง	

เพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน	 ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด	 ๑๙	 ตลอดทุกวัน	 ตั้งเเต	่

เวลา๑๐.๐๐	 น.	 -	 ๑๑.๓๐	 น.	 โดย	 วัดท่าพูดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 เเละผู้มีจิตศรัทธา	

ร่วมออกโรงทานในครั้งนี้และเป็นโครงการต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือน	

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดส�าโรง	 อ.นครชัยศรีโดย	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	

สนองพระด�าริ	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	

จัดตั้งโรงทานมอบอาหาร	 จ�านวน	 ๕๕๐	 กล่อง	 เพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน	 ที่ได้รับ	

ผลกระทบจากไวรัสโควิด	๑๙	ตั้งเเต่เวลา	๑๖.๐๐	น	เป็นต้นไป	โดยมีโครงต่อเนื่องจนกว่า

สถานการณ์จะคลี่คลาย

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดน้อยเจริญสุข	 น�าโดยพระมหาเสวย	 ติสฺสว�โส	 เจ้าอาวาสวัดน้อยเจริญสุข	

พระปลัดอิศรา	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสมอบเงินสนับสนุนเจ้าหน้าที่	 อนามัย	 อสม.	 ผู้น�าชุมชน	

ที่ปฏิบัติงานโควิด	๑๙	รวม	๓	ต�าบลๆ	ละ	๓	หน่วยงานๆ	ละ	๑๐,๐๐๐	บาท	 (เป็นเงิน	

ทั้งสิ้น	๙๐,๐๐๐	บาท)	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูวิชัยธรรมานุกูล	 ได้มอบหมายให้	พระปลัดสมพล	พลปญฺโญ	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	

พร้อมด้วยผู้ใหญ่นงค์รัก	 ชูราศี	 และกรรมการวัดสระสี่เหลี่ยม	 แจกข้าวสาร	 อาหารแห้ง	

ไข่ไก่	ให้กับชาวบ้านหมู่ที่	๒	จ�านวน	๒๘๐	ชุด
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วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาส	 ได้มอบสิ่งของอุปโภค	

บรโิภค	ข้าวสาร	ไข่ไก่	น�า้ดืม่	ฯลฯ	ให้กบัหลวงพ่อพระครเูกษมสาธวุฒัน์	เจ้าอาวาส	วัดปรดีาราม	

เพื่อน�าไปมอบช่วยเหลือ	กองร้อย	ตชด.	๑๓๗	สวนผึ้ง	ราชบุรี	ที่ปฏิบัติงาน

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดบางเลน	 โดยพระครูเกษมถาวรคุณ	 แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย	

โรคระบาดโควิด	๑๙	เพิ่มข้าวสารอาหารแห้ง	ถุงยังชีพราคาของทั้งหมดชุดละ	๒๖๐	บาท	

๓๐๐	 ชุด	 มีประชาชนที่เดือดร้อนมีผลกระทบกับโรคโควิด	 ๑๙	 มาขอรับถุงยังชีพที่วัด	

อย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ	แก่ผู้ป่วยติดเตียง	

คนชรา	ผู้ยากไร้	ในเขตอ�าเภอดอนตูม	จ�านวน	๑๕	ราย

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 พระพิพัฒนศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 มอบถวาย	

๑.ผ้าหน้ากากอนามัย	 ๒.ชุดเจลล้างมือ	 โดยมีพระครูจารุวัฒนคุณ	 จต.ไร่ขิง	 พระครูจินดา

กิจจานุรักษ์	 จต.บางช้าง	 พระมหาสมเกียรติ	 เตชวณฺโณ	 จต.ยายชา	 พระครูวรดิตถานุยุต	

จต.บ้านใหม่	 เพื่อน�าไปมอบให้กับพระภิกษุ	 สามเณร	 ตามวัดในเขตของคณะสงฆ์	

อ�าเภอสามพราน

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครจูารุวฒันคุณ	เจ้าอาวาสวัดหอมเกรด็	มอบหมายให้พระครสูมุห์ธวชัชยั	เขมจาโร	

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 ออกแจกถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	 ในหมู่บ้าน	 หมู่ที่	 ๔	

ต�าบลหอมเกร็ด	จ�านวน	๑๒	ราย

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดทรงคนอง	 มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่สาธุชนผู ้ได ้รับผลกระทบจากโควิด	

จ�านวน	๑๙๐	ครัวเรือน	
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วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 แจกอาหารจ�านวน	๕๐๐	ชุด	 โดยพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	

เจ้าอาวาสวัดส�าโรง	และผอ.อดิศักดิ	์คงทัด	ผอ.รร.	วัดส�าโรงพร้อมด้วย	ห้างหุ้นส่วน	จ�ากัด	

ปิยะสตร	 จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 หรือโควิด	 ๑๙	 สนองจากพระด�าริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	

สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 แจกอาหารโรงทานตามพระด�าริสมเด็จพระสังฆราชข่วยเหลือ	

ผู้ได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด	 และแก่พระภิกษุสามเณรวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	

เวลา	๑๐.๐๐	น.	จ�านวน	๖๐๐	ชุด

วันที่ ๑๒ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดหนองกระพี	้ โดยพระครูสมุห์ประเสริฐ	จารุธมฺโม	 เจ้าอาวาสแจกของยังชีพ	แก่ผู้ที	่

ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด	๑๙	ในเขต	ต.บ้านหลวง	อ.ดอนตูม	เวลา	๐๙.๐๐	น.	

ถึง	๑๒.๐๐	น.	วันละ	๔๐๐	ชุด	มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเงิน	จ�านวน	๑๓๐,๑๕๓	บาท

ยอดรายจ่ายรวมเป็นเงิน	๒๐๓,๘๘๕	บาท

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจากโรค	

โควิด	๑๙	ในเขตหมู่	๑๑	ต�าบลล�าพญา	อ�าเภอบางเลน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 รักษาการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลนมอบหมายให้เลขานุการ	 ได้น�าผ้าปิดจมูกพร้อมด้วย

แอลกอฮอร์	น�าไปถวายกบัเจ้าคณะต�าบลแต่ละต�าบลเพือ่น�าไปถวายให้กบัวดัและส�านกัสงฆ์	

ในเขตอ�าเภอบางเลนโดยม	ีมหานิกาย	๓๙	วัด	ธรรมยุต	๓	วัด	ส�านักสงฆ์	๔	ส�านักสงฆ์

	 -	 พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ	มอบหมายให	้พระปลัดการุณย์	

ฐิตธมฺโม	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์	ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก	รพ.สต.	และเจ้าหน้าที่	อสม.	

ออกไปตรวจ	และเยี่ยมผู้ป่วย	ผู้สูงอาย	ุและผู้ยากไร้	ในต�าบลคลองใหม	่จ�านวน	๓๙	ราย

ทุกวันที่	๑๕	ของทุกเดือน
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รายชื่อผู้ได้รับการสงเคราะห์ ตรวจเยี่ยม
๑.	 นายพรพจน	์กลิ่นขจร	 อายุ	๔๑	ปี	 เป็นมะเร็งโพรงจมูก
๒.	 นางเจี๊ยว	แย้มปั้น	 อายุ	๔๑	ปี	 พิการตาบอด
๓.	 นายพอง	แย้มเกสร	 อายุ	๗๖	ปี	 เป็นมะเร็ง
๔.	 นายสนอง	แย้มเกสร	 อายุ	๖๔	ปี	 เป็นมะเร็ง
๕.	 นายเสริม	เชียงขอ	 งอายุ	๓๘	ปี	พิการด้านความเคลื่อนไหว
๖.	 นายอเนก	วงศ์อินทร์	 อายุ	๖๖	ปี	เป็นผู้สูงอายุ
๗.	 นายวีรพล	มีพงษ์เภา	 อายุ	๓๒	ปี	 พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย
๘.	 นางอุบล	แก้วโกมุท	 อายุ	๖๙	ปี	 พิการด้านสติปัญญา	และการเคลื่อนไหว
๙.	 นายสุเทพ	สุขขัง	 อายุ	๕๓	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว
๑๐.	นายเอกชัย	บุญน�า	 อายุ	๔๖	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว
๑๑.	นายกิตติพงษ	์กิยะแพทย์	 อายุ	๗๐	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว
๑๒.	นายจ�านงค์มิ่งพุดตาน	 อายุ	๖๐	ปี	 เป็นความดันและไขมันในเลือดสูงสูงอายุ
๑๓.	นางสุรีย	์ทองประเสริฐ	 อายุ	๖๒	ปี	 พิการด้านการเคลื่อนไหว	และสติปัญญา
๑๔.	นายสุธน	สุขบ�ารุง	 อายุ	๗๒	ปี	 พิการตาบอด
๑๕.	นางเครือวัลย	์จรดล	 อายุ	๕๐	ปี	 เป็นความดันและไขมันในเลือดสูงพิการ
๑๖.	นางระเบียบ	แก้วโกมุท	 อายุ	๖๓	ปี	 เป็นความดันโลหิตสูงพิการ
๑๗.	นายสมยศ	แก่นครอง	 อายุ	๕๒	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหว
๑๘.	นางสาวสมรัก	เผือกนิมิต	 อายุ	๔๗	ปี	 เป็นความดันโลหิตสูงสูงอายุ
๑๙.	นางเสงี่ยม	จีนประชา	 อายุ	๙๑	ปี	 พิการด้านความเคลื่อนไหวติดเตียง
๒๐.	นางเฉลียว	สุวรรณวงศ์	 อายุ	๖๙	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันสูงอายุ
๒๑.	นายล�าพล	จันดวง	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันพิการ
๒๒.	นายยิ้ม	น้อยพิทักษ์	 อายุ	๖๘	ปี	 เป็นมะเร็ง
๒๓.	นางปราณ	ีปรางทอง	 อายุ	๗๖	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดันสูงอายุ
๒๔.	นายแสวง	บุญรอด	 อายุ	๘๐	ปี	 เป็นอัมพฤกษ์
๒๕.	นางสาวราตรี	พยุง	 อายุ	๓๕	ปี	 พกิารด้านทางกายและการเคลือ่นไหวเดนิไม่ได้
๒๖.	นางสร้อยเงิน	พยุง	 อายุ	๕๘	ปี	 ซีกขวาอ่อนแรงเป็นความดัน
๒๗.	นายยัง	เอี่ยมจินดา	 อาย	ุ๖๖	ปี	 พกิารด้านทางกายและการเคลือ่นไหวเดนิไม่ได้
๒๘.	นางส�าหรับ	พยุง	 อายุ	๕๘	ปี	 แขนขาซ้ายชักเกร็ง	เกิดจากโรคลมชัก
๒๙.	นางโป้ย	นุ่มนวล	 อายุ	๙๕	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้	เป็นความดัน
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๓๐.	นายสมศร	ีสุจจิตรจูล	 อายุ	๖๓	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้
๓๑.	นางเป้า	แซ่อึ้ง	 อายุ	๙๕	ปี	 เป็นความดัน	หัวใจ
๓๒.	นายสมาน	คงประเสริฐ	 อายุ	๖๙	ปี	 มีโรคประจ�าตัวความดันสูง
๓๓.	นางสมพร	แสงทอง	 อายุ	๘๓	ปี	 เป็นความดัน	หัวใจ	หอบ
๓๔.	นายสุเมธ	แก้ววงษ์วาล	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นเบาหวาน
๓๕.	นายกรทอง	แก้ววงวาล	 อายุ	๗๐	ปี	 เป็นเบาหวาน	ความดัน
๓๖.	นายมงคล	ประดิษศร	 อายุ	๗๕	ปี	 พิการเคลื่อนไหวล�าบาก
๓๗.	นางทองหยิบ	ชิดปรางค์	 อายุ	๖๐	ปี	 เป็นเบาหวาน	แผลกดทับ	เคลื่อนไหวล�าบาก
๓๘.	นายธีรเดช	จันทร์ผสม	 อายุ	๕๙	ปี	 เป็นอัมพฤกษ์
๓๙.	นายบุญม	ีขุนบุญช่วย	 อายุ	๖๙	ปี	 เป็นผู้สูงอายุยากไร้

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	
ประธานชมรมจิตอาสา	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 เดินทางไปยังบ้านแสงตะวัน	 ประจ�าเดือน
เมษายน	 เพื่อน�าเงินช่วยเหลือ	จ�านวน	๕,๐๐๐	บาท	สิ่งของ	ข้าวสาร	น�้าดื่ม	และสิ่งของ
อุปโภคบริโภค	 ฯลฯ	 ไปมอบท�าบุญช่วยเหลือให้กับ	 สถานสงเคราะห์สัตว์	 บ้านแสงตะวัน	
สุนัข	และแมวจรจัด	(มีประชากรทั้งหมด	๘๐๐	ชีวิต	แบ่งเป็นแมวจ�านวน	๕๐๐	ตัว	สุนัข
จ�านวน	๓๐๐	ตัว)	

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
	 วัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง)	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	
ได้ร่วมบุญถวายปัจจัยท�าบุญโรงทาน	 จ�านวน	 ๒	 วัด	 ถวายปัจจัยวัดละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	
ได้แก่วัดที่	๑.วัดส�าโรง	โดยหลวงพ่อพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	(หลวงพ่อบุญสม)	เจ้าอาวาส	
วดัส�าโรง	เจ้าคณะอ�าเภอนครชยัศรี	และวดัที	่๒.วดัโคกเขมา	โดยหลวงพ่อพระครโูกวทิสตุการ	
(หลวงพ่อก�าไร)	เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา	รองเจ้าคณะอ�าเภอนครชยัศร	ีเพือ่ร่วมเปิดโรงทานบญุ	
ร่วมกับทั้ง	๒	วัด	ในงานบุญครั้งนี้	

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 คณะสงฆ์วัดกลางบางพระ	
ร่วมกับท่านปฐมพงศ์	สูญจันทร์	ส.ส	เขต	๔	จังหวัดนครปฐม	และผู้น�าชุมชนต�าบลบางพระ	
จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง	 และทางภาครัฐ	 เข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดกลางบางพระ	
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ออกเยี่ยมบ้านผู ้ป่วยติดเตียงติดบ้าน	 ผู้สูงอายุ	 ประจ�าเดือนพฤษภาคม	 ในช่วงเช้า	

พร้อมน�าสิ่งของอุปโภคบริโภค	อาทิเช่น	ไข่ไก่	น�้าดื่ม	ข้าวสาร	น�้ามันพืช	อาหารแห้ง	ฯลฯ	

ออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หน่วย	 อ.ป.ต.มาบแค	 วัดพะเนียงแตก	 ต.มาบแค	 อ.เมือง	 จ.นครปฐม	 งานด้าน	

สาธารณสงเคราะห์	พระครูพศิาลสาธวุฒัน์	เจ้าอาวาสวดัพะเนยีงแตก	ประธานหน่วย	อ.ป.ต.	

แจกไข่ไก่	 จ�านวน	 ๑๐,๐๐๐	 ฟอง	 ให้กับชาวบ้านอยู่แล้วความเดือดร้อนจากผลกระทบ	

โรคโควิด	๑๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระโดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้มอบสิ่งของอุปโภค

บริโภค	ไข่ไก่ดิบ	จ�านวน	๓๐	แผง	น�้าดื่ม	จ�านวน	๑๕	แพ็ค	พร้อมข้าวสารถุงละ	๕	กิโลกรัม	

จ�านวน	 ๓๐	 ถุง	 มอบให้กับที่ว่าการอ�าเภอพุทธมณฑล	 โดยคุณสลารีวรรณ	 ทัพทว	ี

นายอ�าเภอพทุธมณฑล	ได้ส่งตวัแทน	นายจกัรกฤษณ์	ไขว้พนัธุ	์ปลดัอาวโุสอ�าเภอพทุธมณฑล	

เป็นผู้รับมอบ	 เพื่อน�าไปเติมใส่	 “ตู้ปันสุข”	 ของอ�าเภอพุทธมณฑล	 เพื่อเป็นการสนับสนุน	

กิจกรรมแบ่งปันในครั้งนี้

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์ต�าบลบ้านยาง	 อ.เมืองนครปฐม	 จ.นครปฐม	 ร่วมสนองพระด�าริ	 สมเด็จ	

พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปรินายก	โดยมี

๑.	 พระครูศีลสุทธิคุณ	 	 เจ้าอาวาวัดทัพยายท้าว

๒.	 พระครูปฐมสุตากร	 	 จ้าอาวาสวัดหนองกระโดน/จต.

๓.	 พระครูสังฆรักษ์ประวิทย	์ภทฺทโก	 เจ้าส�านักสถานปฏิบัติธรรมใหม่สันติสุข

	 	 	 	 ต.โพรงมะเดื่อ

๔.	 พระปลัดมานพ	ฐานมุตฺตโม	 เจ้าอาวาสวัดหนองงูเหลือม

๕.	 พระมหาทองสุข	สุทฺธสีโล		 เจ้าอาวาสวัดรัตนรังสี

๖.	 พระสมุห์จรูญ	ขนฺติโก	 	 เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง

๗.	 พร้อมคณะสงฆ์เเละเลขานุการในเขตปกครอง

ร่วมกับ	จนท.สาธารณสุขท้องถิ่น	จิตอาสาในชุมชน	จนท.ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
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วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์ต�าบลบ้านยาง	 อ.เมืองนครปฐม	 จ.นครปฐม	 ร่วมสนองพระด�าริ	 สมเด็จ	

พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสังฆปรนิายก	ณ	สถานปฏบัิตธิรรมใหม่

สันติสุข	ต.โพรงมะเดื่อ	อ.เมืองนครปฐม	โดยมี

๑.	 พระครูศีลสุทธิคุณ	 	 เจ้าอาวาวัดทัพยายท้าว

๒.	 พระครูปฐมสุตากร	 	 จ้าอาวาสวัดหนองกระโดน/จต.

๓.	 พระครูสังฆรักษ์ประวิทย	์ภทฺทโก	 หัวหน้าสถานปฏิบัติธรรมใหม่สันติสุข

	 	 	 	 ต.โพรงมะเดื่อ	อ.เมืองนครปฐม

๔.	 พระปลัดมานพ	ฐานมุตฺตโม	 เจ้าอาวาสวัดหนองงูเหลือม

๕.	 พระมหาทองสุข	สุทฺธสีโล		 เจ้าอาวาสวัดรัตนรังสี

๖.	 พระสมุห์จรูญ	ขนฺติโก	 	 เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง

๗.	 พร้อมคณะสงฆ์เเละเลขานุการในเขตปกครอง

ร่วมกับ	จนท.สาธารณสุขท้องถิ่น	จิตอาสาในชุมชน	จนท.ฝ่ายปกครองท้องถิ่น

โดยจัดตารางมอบถุงยังชีพหมุนเวียนดังนี้

	 ๒๓	พ.ค.	๖๓	 วัดทัพยายท้าว	๔๐๐	ชุด

	 ๒๔	พ.ค.	๖๓	 วัดรัตนรังสี	๒๐๐	ชุด

	 ๒๕	พ.ค.	๖๓	 วัดใหม่สันติสุข	๒๐๐	ชุด

	 ๒๖	พ.ค.	๖๓	 วัดบ้านยาง	๔๐๐	ชุด

	 ๒๗	พ.ค.	๖๓	 วัดหนองงูเหลือม	๒๐๐	ชุด

	 ๒๘	พ.ค.	๖๓	 วัดหนองกระโดน	๓๐๐	ชุด

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดทุ่งผักกูดโดยการน�าของพระครูปฐมศุภกิตติ์และผู้น�าชุมชนร่วมแจกสิ่งของยังชีพ	

แก่ชาวบ้านหมู่ที่	๒	จ�านวน	๒๒๐	ชุด

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครวูชิยัธรรมานกุลูเจ้าอาวาสวดัสระสีเ่หลีย่ม	พร้อมด้วยพระปลัดสมพล	พลปญโฺญ,	

บ้านทรัพย์แม่ธรณี	 (บ่อดินรุ่งเรืองศรี)	 ร้านวาทินีย์	 Wedding	 studio	 ได้ร่วมบริจาค	

ข้าวสาร	อาหารแห้ง	ให้ผู้ที่เดือดร้อนจากรับผลกระทบโควิด	๑๙	กับชาวบ้านบ้านหลวง
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สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙

ของคณะสงฆ์อ�าเภอพุทธมณฑล

	 รายการที่ ๑ เมื่อวันที	่๒๘	-	๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ด�าเนินการโดย	คณะสงฆ์

อ�าเภอพุทธมณฑล	 ได้ท�าการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด	

ของไวรัสโควิด	 ๑๙	 ด้วยการตั้งโรงทาน	 บริจาคข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 และข้าวกล่อง	

ให้กับชาวบ้านต�าบลศาลายา	แจกที่วัดหทัยนเรศวร์	ต.ศาลายา	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	

จ�านวน	๓๐๐	ชุด	ทั้งสองวัน

	 รายการที่ ๒ เมื่อวันท่ี	 ๒๗	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 น�าโดยพระครูนิมิตกัลยาณวัตร	

เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต	 ได้ท�าการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด	 ๑๙	 ด้วยการบริจาคอาหารแห้งพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค	 และ	

เจลแอลกอฮอร	์ให้กับชาวบ้านต�าบลศาลายา	และต�าบลคลองโยง	จ�านวน	๓๐๐	ชุด

	 รายการที่ ๓	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 น�าโดยพระครูวิศิษฎ์ธรรมสาร	

เจ้าอาวาสวัดสาลวัน	 ได้ท�าการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด	

ของไวรัสโควิด	 ๑๙	 ด้วยการบริจาคข้าวสารถุงละ	 ๕	 กิโลกรัม	 พร้อมทั้งอาหารแห้งให้กับ	

ชาวบ้านหมู่	๕	ต�าบลศาลายา	จ�านวน	๑๐๐	ชุด

 รายการที่ ๔ เมื่อวันที	่๑	-	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	น�าโดย	พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ	์

เจ้าคณะต�าบลศาลายา	 เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์	 ได้ท�าการช่วยเหลือคณะสงฆ์	

และชาวบ้าน	 ต�าบลศาลายา	 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	 ๑๙	

ด้วยการตั้งตู้ปันสุข	 แจกข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 พร้อมทั้งน�้าดื่ม	 นอกจากนี้ยังได้จัดท�า	

หน้ากากผ้า	จ�านวน	๑,๐๐๐	ชุด
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วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 จต.ทัพหลวง	 วัดวังตะกู	 รับมอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	

จากวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม	 เติมตู ้ปันสุขในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา	

วันอาทิตย์รวมใจ	 รวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด	 ๑๙	 โดยการสนับสนุนจากกรมการศาสนา	

ร่วมกับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม	ณ	วัดวังตะกู	ต.วังตะกู	อ.เมืองฯ	จ.นครปฐม

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดล�าพญาน�าโดยพระครูใบฎีกาอ�านาจ	 อมรสิริ	 เจ้าอาวาสวัดล�าพญา	

ถวายเงินสมทบทุนผู ้ประสบภัยโควิด	 ๑๙	 หลวงพ่อเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 ซึ่งเป็น	

ตัวแทนสงฆ	์เป็นจ�านวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดล�าพญาน�าโดยพระครูใบฎีกาอ�านาจ	 อมรสิริ	 เจ้าอาวาสวัดล�าพญา	

ร่วมกับคณะสงฆ์อ�าเภอบ้านโป่ง	บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยโควิด	๑๙

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม	 ร่วมกับ	 อสม.	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ต�าบลหอมเกร็ด	

อ�าเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 ได้น�าสิ่งของแห้งแจกกับผู้ป่วยติดเตียง	 จ�านวน	 ๘	

ครอบครัว	

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอบางเลนโดยม	ีพระครปูญุญาภสินัท์	เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	เป็นประธาน

ร่วมกับนายอ�าเภอบางเลน	 มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนอ�าเภอบางเลน	 จ�านวน	 ๕๔๐	 ชุด	

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอบางเลน

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ ้าคณะต�าบลทัพหลวง	 พร้อมกับก�านันต�าบลวังตะก	ู

ฝ่ายปกครองต�าบลวังตะกู	 รพ.สต.วังตะกู	 และอสม.ต�าบลวังตะกู	 เยี่ยมให้ขวัญก�าลังใจ	

และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยติดบ้าน	ในเขตต�าบลวังตะกูฯ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์	 จต.บางกระเบาแจกจ่าย	 ข้าวสาร

อาหารแห้ง	 พร้อมปรุงอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาด	

โรคโควิด	๑๙	ณ	วัดสว่างอารมณ์	อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	

วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปลัดสาธุวัฒน	์เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	มอบหมายให้ผู้แทนพระสงฆ์วัดวังตะกู	

ร่วมกับหน่วยงาน	 รพ.สต.วังตะกู	 อบต.วังตะกู	 อสม.ต.วังตะกู	 เข้าเย่ียมให้ขวัญก�าลังใจ	

และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง	และผู้ป่วยติดบ้าน	ชุมชน	ต.วังตะกู	อ.เมืองฯ	จ.นครปฐม

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	โดยการน�าของพระเดชพระคุณฯ	พระเทพมหาเจติยาจารย	์

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม	

แก่วดัธรรมศาลาน�าไปบ�าเพ็ญกศุล	ถวายพระครูปลดัสวุฒันพรหมวหิารคณุ	เป็นจ�านวนเงนิ	

๒๓๙,๐๐๐	บาท

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปลัดสาธุวัฒน	์เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	มอบหมายให้พระมหาอดิเรก	ฐิตวุฑฺฒิ

ดร.,ป.ธ.๕	เลขานุการเจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	ร่วมกับ	อบต.ต�าบลวังตะกู,	รพ.สต.วังตะกู,	

ฝ่ายปกครองต�าบลวังตะกู	 น�ากระเช้าสิ่งของเข้าเยี่ยมให้ขวัญก�าลังใจ	 แก่ผู้ป่วยติดเตียง	

และผู้ป่วยติดบ้าน	ในเขตต�าบลวังตะกู

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครปูฐมสตุากร	เจ้าอาวาสวดัหนองกระโดน	เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง	พระมหาชุมพล	

สุทสฺสี	 ผช.เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน	 เลขา.จต.บ้านยาง	 พร้อมด้วยองค์การบริหาร	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ส่วนต�าบลบ้านยาง	 ฝ่ายปกครองท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ�าต�าบล	 จนท.

อสม.ต.บ้านยาง	 และจนท.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	 ทุพพลภาพ	 น�าของ	

อุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ต่างๆ	 มอบให้แก่ผู ้ป่วย	 และตรวจรักษาอาการเบื้องต้น	

โดยเเพทย์ประจ�าต�าบล	ในการนี้	จะเวียนไปออกเยี่ยมผู้ป่วยตามระยะทุกท่าน

	
วันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	 โดนการน�าของพระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 สนอง	

พระราชด�าริ	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	

จัดแจกทาน	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนจากไวรสัโควดิ	๑๙	

ณ	วัดสามง่าม	อ.ดอนตูม	จ�านวน	๑๕๐	ครัวเรือน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 โดย	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมือง

นครปฐม	 เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก	 ร่วมเจ้าคณะต�าบลทั้ง	 ๘	 ต�าบล	 สนองพระราชด�าริ	

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 จัดแจกทาน	

ข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากไวรัสโควิด	 ๑๙	

ณ	 วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม	 ต�าบลบ่อพลับ	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	 จังหวัดนครปฐม	 โดยมี	

กุมารพญาน้อย	พร้อมกลุ่มคนรักพญาน้อย	อุปถัมภ์

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้	 ต.บ้านหลวง	 อ.ดอนตูม	

พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตต�าบลบ้านหลวง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 (หลวงพ่อสมหวัง)	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	

ได้ด�าเนินการงานสาธารณสงเคราะห์	 ของทาง	 วัดกลางบางพระ	 มอบของอุปโภคบริโภค	

ได้แก่	 ข้าวสารถุงละ	๑	 กิโลกรัม	 จ�านวน	๑๐๐	 ถุง	 ไข่ไก่ดิบ	 ๕๐	 แผง	 น�้าดื่ม	 ๓๐	 แพ็ค	

มอบให้ส�านักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม	โดย	นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	ผู้อ�านวยการ	

ได้ส่งตวัแทนมาเป็นผูร้บัมอบสิง่ของ	เพือ่น�าไปแจกจ่ายให้กบัผูย้ากไร้	ภายในจังหวดันครปฐม

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

401

401



วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 โดยการน�าของ	 พระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 พร้อมคณะสงฆ	์

วัดกลางบางพระ	และผู้น�าชุมชนต�าบลบางพระ	จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง	เข้าร่วมกิจกรรม	

กับทางวัดกลางบางพระ	 ออกเย่ียมบ้านผู้ป่วยติดเตียง	 ติดบ้าน	 ผู้สูงอายุ	 ประจ�าเดือน	

กรกฎาคม	 ในช่วงเช้า	 พร้อมน�าสิ่งของอุปโภค	 บริโภค	 อาทิเช่น	 ไข่ไก่	 น�้าดื่ม	 ข้าวสาร	

น�้ามันพืช	อาหารแห้ง	ฯลฯ	ออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียง

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	เจ้าอาวาส	ได้น�าหัวหม	ูที่ญาติโยม

คณะศิษย์หลวงพ่อสมหวัง	 น�ามาถวายแก้บนองค์หลวงพ่อสมหวัง	 น�าออกมาแจกจ่าย	

เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมตามโครงการ	“๑๑	โครงการงานสาธารณสงเคราะห์	ของทางวดักลางบางพระ”	

ในข้อที่	 ๙.	 โครงการแบ่งปันของกินของใช้	 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย	 และผู้ยากไร	้

ในและนอกพืน้ที	่วนันีไ้ด้แจกจ่ายหวัหมปูระมาณ	๑๕๐	หวั	เพือ่ให้ประชาชนได้น�าไปบรโิภค	

เพื่อเป็นก�าลังในการด�ารงชีวิตต่อไป	

วันที่	๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครวูธิธีรรมประวรรต	ได้สร้างบ้านพระท�า	ให้แก่ผูย้ากไร้ชือ่นางสนุาถชญา	เผ่าผาง	

บ้านเลขที่	 ๔๘	ม.๑๐	ต.ดอนพุทรา	 อ.ดอนตูม	 จ.นครปฐม	 โดยมีผู้บริจาคเงินและสิ่งของ	

สร้างบ้านหลงันี	้คอื	พระศรธีรีวงค์	บรจิาคเงนิ	๕,๐๐๐	บาท	หน้าต่าง	๘	บาน	ประตไูม้	๑	บาน	

นายสุภณ	สยามบุญนัญ	บริจาค	ปูนเทพื้น	จ�านวนเงิน	๑๒,๐๐๐	บาท	ผู้ใหญ่ธีรตา	จ้อยแพง	

จ�านวนเงิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่	 ๑๐	 ท่านละๆ	 ๕,๐๐๐	 บาท	 รวมเป็น	

๑๐,๐๐๐	บาท	พระครวูธิธีรรมประวรรต	บรจิาคทัง้สิง่ของค่าแรงต่างๆ	จ�านวน	๔๓,๘๐๐	บาท	

กาชาดมอบให	้๕๐,๐๐๐	บาท	รวมทั้งสิ้นค่าใช้จ่าย	๑๓๐,๘๐๐	บาท	ใช้เวลาสร้าง	๗	วัน

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

402
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วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	พระครวูชิยัธรรมานกุลู	

เจ้าอาวาสวดัสระสีเ่หล่ียม	มอบหมายให้พระปลดัสมพล	พลปญฺโญ	น�าเต้าหูไ้ข่แจกให้กบัชาวบ้าน

ในต�าบลดอนรวกทัง้	๕	หมู	่จ�านวน	๓๕,๐๐๐	หลอด	สนบัสนนุโดย	บรษิทั	เกษมชยัฟูด๊	จ�ากดั	

โดยมีก�านัน	และผู้ใหญ่บ้าน	เป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 ร่วมสนองพระด�าริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	

สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	 จัดตั้งโรงทานมอบข้าวสารอาหารแห้ง	

เพื่อบรรเทาความเดือดร ้อนของประชาชนณ	 วัดดอนยายหอม	 ต.ดอนยายหอม	

อ.เมืองนครปฐม	 จ.นครปฐม	 โดยมีพระครูพิศาลสาธุวัฒน์เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

พระมหาไกรวรรณ์	ชินทตตฺโิย	ป.ธ.๙	ดร.รองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงนครปฐม	พระครูปฐมวราจารย์	

เจ้าคณะต�าบลดอนยายหอมพร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ	 และเลขานุการ	 ในเขต

ปกครองอ�าเภอเมืองนครปฐม	ร่วมกับฝ่ายบริหาร	ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น	ประจ�าต�าบล

ดอนยายหอม	 และเขตเทศบาลดอนยายหอม	 จนท.สาธารณสุข	 จิตอาสาทุกหน่วยงาน	

และศิษยานุศิษย์ร่วมมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด	 ไวรัสโควิด	๑๙	 เพื่อเป็น

ขวัญก�าลังใจแก่ชาวบ้าน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้	 ต.บ้านหลวง	 อ.ดอนตูม	

พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตต�าบลบ้านหลวง

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

403
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วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หน่วยบรรเทาสาธารณภยั	มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	วดักลางบางพระ	โดย	พระครศูรสีตุากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	 ประธานหน่วยฯ	 และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห	์

คณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม	มอบเงนิช่วยเหลอื	และส่ิงของเครือ่งอุปโภคบรโิภค	ให้แก่ผูป้ระสบ

อคัคภียั	ณ	บ้านเลขที	่๑๑๐/๕	หมู	่๕	ต.ตาก้อง	อ.เมือง	จ.นครปฐม	ของนายสุทศั	ภทัรสกาวจติ	

ได้รับความเสียหาย	และได้รับความเดือดร้อน	ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระเทพศาสนาภบิาล	เจ้าอาวาสวดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง	รองเจ้าคณะจังหวดันครปฐม	

ประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ	 “หมู่บ้านรักษาศีล	 ๕”	 ส่วนกลางมอบหมาย	

ให้คณะศิษย์	น�าถุงยังชีพจ�านวนกว่า	๕๐๐	ถุง	มอบแด่ผู้ประสบอุทกภัย	ณ	ศูนย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยภายในวัดศรีสว่างวาร	ีอ�าเภอเมืองเลย	จังหวัดเลย	โดยได้รับการประสาน

และอ�านวยความสะดวกจากศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัเรอื	หน่วยเรือรกัษาความสงบ	

เรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง	 กองทัพเรือ	 และผู้น�าชุมชนโดย	 อบต.น�้าสวย	 พร้อมร่วมกัน	

มอบแด่ชาวบ้านในพื้นที่

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระโดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้น�าสิ่งของอุปโภค	

บริโภค	ได้แก่	ข้าวสาร	บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	แพมเพิ้ดผู้ใหญ่	หมาก	ฯลฯ	รวมถึงปัจจัยในการ	

ด�ารงชีวิตไปมอบช่วยเหลือให้แก่คุณนพพร	 เมืองสุพรรณ	 หรือนายมานพ	 อิ่มทองนุช	

อายุ	 ๗๐	ปี	 เป็นผู้ป่วยติดเตียง	 มีผู้ดูแลคือ	 คุณปทุม	 เรืองวิลัย	 ซ่ึงอาศัยกันอยู่ด้วยกันใน	

บ้านเลขที่	๕๖	หมู่ที	่๓	อ�าเภอสามโก	้ต�าบลสามโก้	จังหวัดอ่างทอง	

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครปูลดัสาธวุฒัน์	เจ้าอาวาสวดัวงัตะก	ูเจ้าคณะต�าบลทพัหลวง	มอบข้าวสารถุงละ	

๕	กิโลกรัม	จ�านวน	๑๐๐	ถุง	ให้กับผู้มาท�าบุญวันแม	่ที่วัดวังตะกู

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระโดยการน�าของ	 พระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 พร้อมคณะสงฆ	์

วดักลางบางพระ	และผูน้�าชมุชนต�าบลบางพระ	จติอาสาหลวงพ่อสมหวงั	ได้เข้าร่วมกจิกรรม

ตามโครงการ	“๑๑	โครงการงานสาธารณสงเคราะห์”	ของทางวัดกลางบางพระ	ออกเยี่ยม

บ้านผูป่้วยตดิเตยีงตดิบ้าน	ผูส้งูอาย	ุประจ�าเดอืนสงิหาคม	ในช่วงเช้า	พร้อมน�าสิง่ของอปุโภค	

บริโภค	อาทิเช่น	ไข่ไก่	น�้าดื่ม	ข้าวสาร	ฯลฯ	ออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียง

ภายในต�าบลบางพระ	

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วดัวงัตะก	ูน�าโดย	พระครปูลดัสาธวุฒัน์	เจ้าคณะต�าบลทพัหลวง	มอบหมายให้	

พระมหาอดิเรก	 ฐิตวุฑฺฒิ	 ดร.,	 ป.ธ.๕	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกู	 เลขานุการเจ้าคณะ	

ต�าบลทพัหลวง	ร่วมกบั	รพ.สต.วงัตะก,ู	อสม.ต�าบลวงัตะก,ู	อบต.วงัตะก,ู	สถานตี�ารวจชมุชน	

ต�าบลวังตะกู	 และฝ่ายปกครองต�าบลวังตะกู	 เข้าเยี่ยมให้ขวัญก�าลังใจและแจกสิ่งของ	

แก่ผู้ป่วยติดเตียง,	ผู้ป่วยติดบ้าน	และผู้ยากไร้ในพื้นที่	หมู่ที่	๘	ต�าบลวังตะกู	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครปฐมฯ

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระโดยพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้มอบไข่ไก่ดิบ,	 ข้าวสารจ�านวน	

๒	 กิโลกรัม	 จ�านวนรวม	 ๑๔๐	 ชุด	 ให้กับทางโรงเรียนวัดกลาง	 (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)	

โดยนายฐปนพันธ์	 เปี่ยมศิริ	 ผู้อ�านวยการเป็นผู้รับมอบ	 เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน

ที่ท�าการศึกษาอยู่ภายในโรงเรียนวัดกลาง	(พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระโดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้ด�าเนินงาน	 ๑๑	

โครงการงานสาธารณสงเคราะห์	วดักลางบางพระ	“แบ่งปันของกนิของใช้	เพือ่ช่วยเหลอืผูมี้

รายได้น้อย	และผู้ยากไร้	ในพื้นที่”	โดยมอบไข่ไก่ดิบให้หมู่ละ	๒๐	แผง	ซึ่งในต�าบลบางพระ	

มีทั้งหมด	 ๔	 หมู่	 รวมไข่ไก่ดิบจ�านวน	 ๘๐	 แผง	 มอบให้ผู้น�าชุมชนต�าบลบางพระน�าไป	

แจกจ่ายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 เป็นการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือประชาชน	 เพื่อน�าไป

ประกอบอาหารเพื่อการด�ารงชีวิตต่อไป

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

405
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วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ชมรมจติอาสา	มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	วัดกลางบางพระ	โดยการน�าของพระครศูรสีตุากร	

เจ้าอาวาส/ประธานชมรม	ได้มอบหมายให้คณะชมรมจิตอาสาฯ	เป็นตัวแทนน�า	โต๊ะเรียน

พร้อมเก้าอี	้๕๐	ชดุ	ข้าวสารขนาด	๕๐	กก.	จ�านวน	๑๘	ท่อน	ไข่ไก่ดิบจ�านวนรวม	๑๕๐	แผง	

น�้าด่ืม	 หัวหมู	 และสิ่งของอุปโภคบริโภค	 ไปมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 ภายใน	

จงัหวดักาญจนบรุ	ีจ�านวน	๓	แห่ง	ได้แก่	๑.โรงเรยีนบ้านล�าอซี	ูต�าบลหนองร	ีอ�าเภอบ่อพลอย	

๒.โรงเรียนบ้านน�้าพุ	 ต�าบลเขาโจด	 อ�าเภอศรีสวัสดิ์	 และ	 ๓.โรงเรียน	 ตชด.	 มิตรมวลชน	

๒	ต�าบลเขาโจด	อ�าเภอศรีสวัสดิ	์

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ,	 หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 โดยการน�า

ของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส/ประธานหน่วยฯ	 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีน�าข้าวสาร	

ขนาด	๕๐	 กิโลกรัม	 จ�านวน	๔	ท่อน,	 ไข่ไก่ดิบ	 ๒๐๐	 แผง,	 ผักสด	๑	 คันรถ	 ไปส่งมอบ	

ให้สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้	ตอบโต้ภัยพิบัติ	-	ธนบุรี	และชมรม	W.D.R.T	เป็นการสนับสนุน	

เพื่อน�าไปประกอบอาหาร	 เปิดโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติ	 เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน	

ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย	(น�้าท่วม)	ในจังหวัดสุโขทัย	ที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดวังตะกู	 โดยพระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	 เจ้าอาวาส	

วัดวังตะกู	 มอบหมายให้พระสงฆ์วัดวังตะกู	 พร้อมกับ	 รพ.สต.วังตะกู	 อสม.ต�าบลวังตะกู	

อบต.วังตะก	ูต�ารวจชุมชนวังตะกู	และฝ่ายปกครองต�าบลวังตะกู	ออกเยี่ยมให้ขวัญก�าลังใจ

และมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง	ผู้ป่วยติดบ้าน	และผู้ยากไร้	หมู่ที่	๗	ต�าบลวังตะกู	อ�าเภอ

เมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	 โดยพระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 แจกข้าวสารและ	

ค่าครองชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 ๑๓๐	 คน	 เนื่องในงานพิธีฉลองและเพิกพระเนตร

พระพุทธเจ้าน้อย	ณ	วัดสามง่าม	ต�าบลสามง่าม	อ�าเภอดอนตูม	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดวังตะกู	 โดย	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	 เจ้าอาวาส	

วัดวังตะกู	พร้อมกับ	 รพ.สต.วังตะกู	 อสม.ต�าบลวังตะกู	 อบต.วังตะกู	 ต�ารวจชุมชนวังตะกู	

และฝ่ายปกครองต�าบลวังตะกู	 ออกเยี่ยมให้ขวัญก�าลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง	

ผู้ป่วยติดบ้าน	และผู้ยากไร้	หมู่ที	่๕	ต�าบลวังตะกู	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐมฯ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ร่วมสนองพระด�ารสิมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณสมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรนิายก	

จัดต้ังโรงทานมอบข้าวสารอาหารแห้ง	เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน	ณ	วดัวงัเยน็	

ต.วังเย็น	 อ.เมืองนครปฐม	 จ.นครปฐม	 โดยมี	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอ

เมืองนครปฐม	พระครูสุจิตตานันท์	 เจ้าอาวาสวัดวังเย็นเจ้าคณะต�าบลบางแขมพร้อมด้วย	

เจ้าคณะพระสังฆาธิการ	 และเลขานุการ	 ในเขตปกครองอ�าเภอเมืองนครปฐม	 ร่วมกับ	

ฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประจ�าต�าบลวังเย็นและเขตเทศบาลวังเย็น	

จนท.สาธารณสุข	จิตอาสาทุกหน่วยงาน	และศิษยานุศิษย์ร่วมมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

จากโรคระบาด	 ไวรัสโควิด	 ๑๙	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่ชาวบ้านโครงการเยี่ยมผู้ติดโลง	

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 โครงการเยี่ยมผู้ติดโลง	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 นางอารีวรรณ	 รอดด้วง	 ผ้าไตร	

๑	ไตร	ปัจจัย	๒,๐๐๐	บาท

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรธีรีวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตมู	พร้อมด้วยคณะสงฆ์วดัสามง่ามและผูม้จีติศรทัธา

ร่วมบริจาคสิ่งของ	 โครงการปันน�้าใจจากพี่สู่น้องปี๒	ณ	 ส�านักสงฆ์ถ�้าภูผาธรรมเจริญสุข	

อ.หนองม่วง	 จ.ลพบุร	ี ที่ส�านักสงฆ์แห่งนี้มีครูบาวรรณชัยดูแลเด็กๆ	๑๗๐	กว่าชีวิต	 เด็กๆ	

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปีพร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของต่างให้แก่วัดในถินทุรกันดารอีก	๓	วัด

	 พระครูยติธรรมานุยุต	เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา	จัดตั้งโรงทานศีล	๕	ทุกวันอาทิตย์	

ตลอดป	ีโดยมีผู้ยากไร	้ผู้ตกงาน	ผู้ประสบปัญหาโควิด	๑๙	จะเข้ามาขอรับอาหารประมาณ

อาทิตย์ละ	๓๐๐	คน

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระอุกกฤต	 อินฺทจิตฺโต	 ป.	 และนายสายัญ	 ม่วงทิม	 น�าข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้ง

ค่าครองชีพ	 มอบให้แก่	 นางไพรวัลย์	 สิริศักดิ์	 เดินไม่ได้ต้องมีคนคอยพยุง	 ปัจจุบันอาศัย

อยู่สวนยางของผู้ใจบุญ	 โดยที่มีลูกสาวและหลานคอยดูแล	 และมีรายได้จากการรับจ้าง	

๑๘๐-๒๕๐	บาท	ต่อวันโดยมอบให้ทุกเดือน	เริ่มตั้งแต่	เดือน	ธันวาคม	๒๕๖๒	ถึงปัจจุบัน	

ครั้งละประมาณ	๓,๕๐๐	บาท

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้	 พร้อมคณะออกเย่ียม	

ผู้ป่วยติดเตียงในเขตต�าบลบ้านหลวง

	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าอาวาสวัดบางเลน	 แจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้	

เป็นประจ�าตลอดเดือน	เดือนละไม่ต�่ากว่า	๒๐๐	ชุด

	 คณะสงฆ์วดัสามง่าม	โดยพระศรธีรีวงศ์	เจ้าคณะอ�าเภอดอนตมู	บรจิาคปัจจยัช่วยเหลอื

งานศพ	นายราชัย	สิทธิเสนีย	์อดีตกรรมการวัดสามง่าม	เป็นเงินจ�านวน	๔,๐๐๐	บาท

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย	

อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	บาท

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา	 น�าสิ่งของข้าวสารถุงละ	 ๕	 กก.	

๒๐๐	 ถุง	 ไข่ไก่ดิบ	 ๒๐๐	 แผง	๖,๐๐๐	ฟอง	 และบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	 พร้อมขนมขบเคี้ยว	

๑	 คันรถ	 ๖	 ล้อ	 ไปช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	 ที่	 จ.สุโขทัย	 โดยมี	

พระครูขันติพลธาดา	 เจ้าอาวาสวัดลัดทรายมูล	 พระอธิการสารัตน์สุภทฺโท	 เจ้าอาวาส	

วัดเตว็ดในป่าปลา	 และพระปลัดวัฒนาสิริวณฺโณ	 เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล	 เป็นผู้แทน	

พระสงฆ	์จ.สุโขทัย	และประชาชนรับมอบไปแจกจ่าย	

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศร	ีร่วมกับวัดกลางบางพระ	โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	

เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ/ประธานชมรมจิตอาสา	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 เดินทางไป	

มอบส่ิงของช่วยเหลือให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์	 บ้านแสงตะวัน	 ประจ�าเดือนกันยายน	

น�าเงนิช่วยเหลอืจ�านวน	๕,๐๐๐	บาท	ส่ิงของ	ข้าวสาร	น�า้ดืม่	และสิง่ของอปุโภค	บรโิภค	ฯลฯ	

(มีประชากรทั้งหมดประมาณ	 ๘๐๐	 กว่าชีวิต	 แบ่งเป็นแมวจ�านวน	 ๕๐๐	 กว่าตัว	 สุนัข	

จ�านวน	๓๐๐	กว่าตัว)	

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 มูลนิธิกองทุนหลวงพ่อพูล	 โดย	พระครูปลัดสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	 สนับสนุน

น�้าดื่มบุญ	ขนาด	๗๕๐	ml.จ�านวน	๑๐๐	โหล	และ	หน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน	ยันต์นะปัด	

ตลอด	 ๑,๐๐๐	 ชิ้น	 เข้าร่วม	 “โครงการแบ่งปันน�้าใจ	 ให้ผู ้สูงวัยในชุมชน”	 กองงาน	

เจ้าคณะภาค	๑๔	วัดนิมมานรดี	พระอารามหลวง	กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครบูวรธรรมานสุฐิ	เจ้าคณะอ�าเภอพทุธมณฑล	เยีย่มนางสมใจ	กองชติ	อายุ	๙๕	ปี	

บ้านเลขที่	 ๑๐๙/๑	 หมู่ที่	 ๓	 ต.หนองเพรางาย	 อ.ไทรน้อย	 จ.นนทบุรี	 ผู้ป่วยติดเตียง	

ด้วยโรคชรา	

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรีร่วมกับวัดกลางบางพระ,	 ชมรมจิตอาสาฯ	 สมหวัง	 ๔x๔	

จิตอาสาสายบุญ	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้อุปกรณ์ทางการแพทย	์

เป็นถุงมือ	จ�านวน	๑๐	ลัง	ไปมอบให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เพื่อสนับสนุน

การท�างานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอุ้มผาง

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลไผ่หูช้าง	 ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้	 อีกหนึ่ง

ครอบครัว	 ที่ทางวัดบางเลนให้การดูแลสามี	 มีอาชีพเก็บของเก่าขายวันหนึ่งก็ได้ประมาณ	

วันละ	๓๐๐	บาท	 มีลูก	 ๔	 คน	 คนโตอายุ	 ๔	 ป	ี ครึ่งคนเล็กสุด	 ๘	 เดือน	 ต้องแบกภาระ	

ในการท�ามาหากินทางวัดจึงได้คอยช่วยเหลือจนกว่าจะช่วยตนเองได้

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์ได้มอบปัจจัย	 ๕๐๐	 บาท	 พร้อมผ้าไตร	 เครื่องไทยธรรม	 สงเคราะห์

ครอบครัวนายไทยยงค	์แก้วมณีไทย	ผู้วายชนม์

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา	 แจกข้าวสารอาหารแห้ง	 ให้แก่	

ผู้ประสบภัยโควิด	๑๙	และผู้ยากไร้	ผู้สูงอายุ	จ�านวน	๘๐	ราย

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระพพิฒัน์ศกึษากร	เจ้าอาวาสวดับางช้างเหนอื	มอบหมายให้	พระปลดัการณุย์	ฐิตธมโฺม	

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์	ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก	รพ.สต.	และเจ้าหน้าที่	อสม.	ออกไป

ตรวจและเยี่ยมผู้ป่วย	ผู้สูงอาย	ุและผู้ยากไร้	ในต�าบลคลองใหม	่จ�านวน	๔๖	คน	

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่ามโดยพระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูมมอบหมายให้	

พระอุกกฤต	 อินฺทจิตฺโต	 ป.	 เป็นตัวแทนวัดสามง่าม	 น�าสิ่งของมีขนมทองม้วน	 ๕๐	 ปี๊บ	

และอืน่ๆ	ไปมอบให้สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าส�านกัสงฆ์ถ�า้ภผูาเจรญิธรรม	อ.หนองม่วง	จ.ลพบรุี

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 ร่วมสนองพระด�าริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	

สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	 จัดตั้งโรงทานมอบข้าวสารอาหารแห้ง	

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมี	 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอ

เมืองนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ	 และเลขานุการ	 ในเขตปกครองอ�าเภอ

เมืองนครปฐม	แจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านต�าบลหนองดินแดง	ณ	วัดหนองดินแดง	จ�านวน	

๒๐๐	กว่าชุด	ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด	๑๙

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้	 ออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง	

ในเขตต�าบลบ้านหลวง	จ�านวน	๔	ราย

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอนครชัยศรี	 เยี่ยมให้ก�าลังใจ	 มอบเงินช่วยเหลือ	 และส่ิงของเครื่อง

อุปโภคบริโภค	ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	(ไฟไหม้)	ณ	บ้านเลขที่	๑๑๓/๑	หมู	่๕	ต.วัดละมุด	

อ.นครชัยศรี	จ.นครปฐม	ของนายประเสริฐ	ตุ้มต่างหู

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 กองทนุหลวงพ่อพลู	มอบเตยีงไฟฟ้าส�าหรบัผูป่้วยให้โรงพยาบาลศนูย์นครปฐม	๔	เตยีง	

ที่หน้าวิหารพระพุทธเมตตาประธานพร	 วัดไผ่ล้อม	 ต.พระปฐมเจดีย์	 อ.เมือง	 จ.นครปฐม

พระครปูลดัสทิธวิฒัน์	หลวงพ่ีน�า้ฝน	เจ้าอาวาสวดัไผ่ล้อม	ต.พระปฐมเจดย์ี	อ.เมือง	จ.นครปฐม	

ร่วมด้วย	 นายกิตติศักดิ์	 เมธาทัศน์ชวลิตและครอบครัว	 พร้อมนายนาวิน	 ว่องวรพรกุล	

และครอบครัว	 โดยมีนางบุษกร	บุญด�าเนิน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	 รองหัวหน้ากลุ่ม

การพยาบาล	โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม	และคณะเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูเกษมถาวรคุณ	 เจ้าคณะต�าบลบางเลน	 ส่งมอบโลงบรรจุศพให้ชุมชนต�าบล	

โพธิ์เตี้ย	อ�าเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท	จ�านวน	๕	ใบ	เพื่อสงเคราะห์ผู้ที่ยากไร้

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระสราวุธ	 ธมฺมสาโร	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลาเต่า	 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส	

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	ผู้สูงอายุ	ในเขตต�าบลห้วยพระ	และใกล้เคียงจ�านวน	๑๒	ราย

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระมหาชาติชาย	ชวนปญฺโญ	 เจ้าอาวาสวัดสองห้อง	พร้อมอสม.	 เจ้าหน้าที่	 รพ.สต.	

บ้านสองห้องออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	 และผู้สูงอายุ	 มอบเครื่องอุปโภคและปัจจัยด�ารงชีพ

จ�านวน	๕	ราย

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปลัดสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะต�าบลทัพหลวง	 เจ้าอาวาสวัดวังตะกู	 ร ่วมกับ	

อบต.วงัตะก,ู	รพ.สต.วงัตะก,ู	อสม.ต�าบลวงัตะก,ู	และฝ่ายปกครองต�าบลวงัตะก	ูแจกส่ิงของ

แก่ประชาชน	หมู่ที	่๑	และหมู่ที่	๒	ต�าบลวังตะกู	อ.เมือง	จ.นครปฐม

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หลวงพ่อพระครูศรีสุตากร	ประธานชมรมจิตอาสา	หลวงพ่อสมหวัง	วัดกลางบางพระ	

ได้ร่วมสมทบทนุตัง้โรงครวั	ท�าบญุกบั	ทีมตอบโต้ภยัพบิตั	ิมูลนธิสิยามนนท์บรุ	ีทีอ่ยูร่ะหว่าง

ลงพืน้ทีช่่วยเหลอื	ผูป้ระสบภยัในเขตปักธงชยั	และพืน้ทีใ่กล้เคยีง	เป็นจ�านวนเงนิ	๓๐,๐๐๐	บาท

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 เวลา	๑๗.๐๐	ต้นธรรมนูญสุขภาวะต�าบลบ้านหลวงที่ปลูกไว้	เมื่อปีที่แล้ว	เริ่มผลิดอก

ออกผล	 น�าโดยที่ปรึกษาธรรมนูญสุขภาวะต�าบลบ้านหลวง	 ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้	

พระครสูมห์ุประเสรฐิ	จารธุมโฺม,	ผูใ้หญ่พลกฤต	เสนานาญ	ประธานคณะกรรมการขบัเคลือ่น

ธรรมนญูสุขภาวะต�าบลบ้านหลวง,	ท่านรองนายกไสว	ภจู�าปา,	ผูน้�าท้องถิน่,	ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน	

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ท่วม	ต�าบลบ้านหลวง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระมหาอุทัย	 ฐิตธมฺโม	 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	 ช่ือนางแฉล้ม	 พุมมาประเสริฐ	

บ้านเลขที่	๓๙/๑	หมู่	๙	ต�าบลสามง่าม	อ�าเภอดอนตูม	อายุ	๙๗	ปี	ล้มเดินไม่ได้

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ช่วงบ่ายวันนี้ทางวัดกลางบางพระโดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 ได้น�า

สิง่ของอุปโภค	บริโภค	ได้แก่	ข้าวสาร	บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู	แพมเพิด้ผูใ้หญ่หมาก	ฯลฯ	รวมถงึ	

ปัจจยัในการด�ารงชวีติไปมอบช่วยเหลอืให้แก่คุณนพพร	เมอืงสพุรรณ	หรือนายมานพ	อ่ิมทองนชุ	

อายุ	๗๐	ปี	เป็นผู้ป่วยติดเตียง	มีผู้ดูแลคือ	คุณปทุม	เรืองวิลัย	ซึ่งอาศัยกันอยู่ด้วยกันในบ้าน

เลขที่	๕๖	หมู่ที่	๓	อ�าเภอสามโก	้ต�าบลสามโก้	จังหวัดอ่างทอง	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครปูลดัสทิธวิฒัน์	เจ้าอาวาสวดัไผ่ล้อม	จงัหวดันครปฐม	มอบจกัรยาน	จ�านวน	๑๐	คัน	

ให้แก่	คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง	

อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 กองทุนหลวงพ่อพูล	 โดย	 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์	 เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม	 จ.นครปฐม	

สนับสนุนน�้าดื่มบุญ	ขนาด	๒๕๐	ml.	จ�านวน	๑๔๐	โหล	เข้าร่วม	“โครงการอบรมนักธรรม

ชั้นโทและเอก	ก่อนสอบสนามหลวง”	ระหว่างวันที่	๒๑-๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	วัดไร่ขิง	

พระอารามหลวง	อ.สามพราน	จ.นครปฐม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	

เจ้าคณะต�าบลโพรงมะเดื่อ	จต.ดอนยายหอม	จต.บ้านยาง	จต.พระปฐมเจดีย์	จต.บางแขม	

จต.พระประโทน	 จต.สวนป่าน	 จต.ทัพหลวง	 หน่วยงานเทศบาลต�าบลโพรงมะเดื่อ	

ท่านนายกเทศมนตีเทศบาลต�าบลโพรงมะเดื่อ	 หน่วยงานฝ่ายปกครอง	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	

ผู้ช่วยผู้ใหญ่	ต�าบลโพรงมะเดือ่	สนองพระด�าร	ิสมเดจ็อรยิวงศาคตญาณ	สมเดจ็พระสงัฆราช	

สกลมหาสงัปรณิายก	จดัตัง้โรงทานมอบ	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	จ�านวน	๔๐๐	ชดุ	เพือ่บรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน	จากเชื้อไวรัสโควิด	๑๙	ณ	วัดโพรงมะเดื่อ	ต�าบลโพรงมะเดื่อ	

อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	

วันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 โดยการน�าของหลวงพ่อเจ้าคุณพระพิพัฒน์ศึกษากร	

เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ,	 พระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	

วัดกลางบางพระ,	 ทีมงานจิตอาสามูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง,	 คณะศิษย์หลวงพ่อสมหวัง,	

ทมีสมหวงั	๔x๔	จติอาสาฯ	สายบญุ,	ทีมงานบ้านโคกเจรญิ	น�าทมีโดยผู้ใหญ่โก้	ได้ร่วมกันน�า

ส่ิงของอุปโภคบริโภค	รวมถงึปัจจยัท่ี	สาธุชนน�ามาร่วมกนับรจิาคให้กบัทางวดักลางบางพระ	

เพื่อน�าไปมอบร่วมทอดกฐินให้กับส�านักสงฆ์	 จ�านวน	 ๑๔	 ส�านักสงฆ์	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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ณ		อ�าเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	เป็นเงินจ�านวน	๕๙๐,๔๖๘	บาท	อีกทั้งยังน�าหนังกลางแปลง

ไปฉาย	และน�าขนมลกูชิน้	ของกนิต่างๆ	ไปให้น้องๆ	และประชาชน	ในเขตอุ้มผาง	จงัหวดัตาก	

ได้ทานกัน	 อีกท้ังได้น�าของไปมอบให้เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	

ด้านตะวนัตก,	รวมถงึเขตอนรัุกษ์พันธ์สตัว์ป่าอุ้มผาง	กรมอทุยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่าและพนัธุ์พชื	

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่ามน�าโดยพระศรีธีรวงศ์	 มอบปัจจัย	 ผ้าไตร	 และเครื่องไทยธรรม	

ช่วยเหลือครอบครัวนายอวยพร	นางปัทมา	อินทวัฒน์

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 มลูนธิหิลวงพ่อวดัไร่ขงิ	โดย	พระเทพศาสนาภบิาลเจ้าอาวาสวดัไร่ขงิ	พระอารามหลวง

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 พร้อมคณะกรรมการของมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง	 มอบ	

•รถจักรยานยนต์จ�านวน	๓	คัน	•รถจักรยานจ�านวน	๑๐	คัน	เป็นเงินมูลค่า	๑๓๐,๐๐๐	บาท	

ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม	 เพื่อใช้ในกิจกรรมมัจฉากาชาด	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	

โดยมีนายสุรศักดิ์	เจริญศิริโชต	ิผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนางวราภรณ์	เจริญศิริโชติ	

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม	เป็นผู้รับมอบ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 สนองพระด�าริ	 วัดพะเนียงแตก	หลวงพ่อทาองค์ใหญ่	 ร่วมฝ่ายปกครองต�าบลมาบแค	

โดยก�านันสารวัตรก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วย	 ทั้ง	 ๑๑	หมู	่ อ.ส.ม.ต�าบลมาบแค	พร้อมด้วย

บริษัทต่างๆ	 พ่อค้าแม่ค้า	 ประชาชน	 จัดโรงทาน	 แจกอาหารให้กับชาวบ้านมาร่วมงาน	

ลอยกระทง	ณ	ท่าน�า้วัดพะเนียงแตก	ต.มาบแค	อ.เมือง	จ.นครปฐม

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	น�าโดย	พระศรีธีรวงศ์	น�าผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม	ช่วยเหลือ

ครอบครัวคุณโยมผุด	รุ่งทวีชัย

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	น�าโดยพระศรีธีรวงศ์	มอบข้าวสารให้แก่ชาวบ้านคนดอนตูม	

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 (หลวงพ่อสมหวัง)	 โดยหลวงพ่อพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	

ได้มอบไข่ไก่ดบิ,	ข้าวสารจ�านวน	๒	กโิลกรมั	จ�านวนรวม	๑๓๐	ชดุ	ให้กบัทางโรงเรยีนวดักลาง	

(พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)	โดยนายฐปนพันธ์	เปี่ยมศิริ	ผู้อ�านวยการ	เป็นผู้รับมอบ	เพื่อน�าไป

แจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ท�าการศึกษาอยู่ภายในโรงเรียนวัดกลาง	 (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)	

ตามความเหมาะสม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วดักลางบางพระโดยการน�าของพระครศูรสีตุากร	เจ้าอาวาสวดักลางบางพระ/ประธาน

ชมรมจติอาสา	มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	เดนิทางไปมอบสิง่ของช่วยเหลอืยงัสถานสงเคราะห์สตัว์	

บ้านแสงตะวัน	 ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	 น�าเงินช่วยเหลือจ�านวน	 ๕,๐๐๐	 บาท	

สิ่งของ	 ข้าวสาร	 น�้าดื่ม	 และส่ิงของอุปโภค	 บริโภค	 ฯลฯ	 ไปมอบท�าบุญช่วยเหลือให้กับ	

สถานสงเคราะห์สัตว์	 บ้านแสงตะวัน	 สุนัข	 และแมวจรจัด	 (มีประชากรทั้งหมดประมาณ	

๘๐๐	กว่าชีวิต	แบ่งเป็นแมวจ�านวน	๕๐๐	กว่าตัว	สุนัขจ�านวน	๓๐๐	กว่าตัว)	

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระมหาอุทัย	ฐิตธมฺโม	เจ้าอาวาสวัดดอนตูม	ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	ชื่อนางละเอียด	

นิตแสวง	อาย	ุ๗๖	ปี	บ้านเลขที่	๒๔	หมู่	๙	ต.สามง่าม	อ.ดอนตูม	ล้มในห้องน�้า	สะโพกหัก

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ์	 มอบสิ่งของและปัจจัยอนุเคราะห์แก่ครอบครัวคีมนารักษ์	 หมู่	 ๒	

ต.สามง่าม	อ.ดอนตูม

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	 ได้มอบสิ่งของให้ตัวแทนน�าไปมอบ	 ให้แก่	 ร.ร.ราซานหนองล	ู

อ.สังขละบุร	ีจ.กาญจนบุรี	

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วดัสามง่าม	ได้มอบของเล่นแก่ศูนย์พฒันาเดก็เล็กก่อนเกณฑ์ต�าบลบ้านหลวง

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูวิชัยธรรมานุกูล	 เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม	 ได้มอบหมายให้	 พระปลัดสมพล	

พลปญฺโญ	ผูช่้วยเจ้าอาวาส	ออกเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง	๒	ราย	คือนางวลิยั	ใหญ่สีมา	อายุ	๖๗	ปี	

อาการที่ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ	นายทองส	ีผุยรอด	อายุ	๘๒	ปี	อาการที่ป่วยชราภาพ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระสมนึก	วสโภ	วัดสามง่าม	ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	๑	ราย	เป็นอัมพาต	เดินไม่ได้

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะต�าบลบางกระเบา	 มอบไข่ให้โรงพยาบาลนครชัยศร	ี

โรงพยาบาลสามพราน	 โรงพยาบาลพุทธมณฑลโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์	 โรงเรียน	

โสตศึกษา	แห่งละ	๑๐๐	แผง	รวมทั้งสิ้น	๔๐๐	แผง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วัด	 มอบปัจจัยและข้าวสาร	 นม	 มาม่า	

สงเคราะห์แก่ครอบครัวนางสมจิตร	กรุาช	บ้านเลขที	่๗๔	ม.๘	ต.ล�าเหย	อ.ดอนตมู	จ.นครปฐม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระศรีธีรวงศ	์เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูมมอบข้าวสาร	มาม่ามุ้งเนื่อง	ที่บ้านยุงเยอะมาก	

นอนกับหลาน	 ๒	 คน	 ยุงกัดมากนอนไม่ค่อยหลับ	 ทางวัดสามง่ามจึงได้	 สงเคราะห์แก่	

นายชุบ	พบสระบัว

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 ชมรมจิตอาสา	 หลวงพ่อสมหวัง	 “โดยการน�าของ	 พระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	

วัดกลางบางพระ	 และคณะจิตอาสาฯ	 ได้น�าเงินร่วมสมทบทุนจากโครงการ	 “ช่วยเหลือ	

ปันน�้าใจ	 สานความหวังให้สมหวัง”	 ประจ�าเดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เงินบริจาค

จ�านวน	๔๕,๕๐๐	บาท	และสิ่งของต่างๆ	 เช่น	ข้าวสาร	 ไข่ไก่	 ผ้าอ้อมเด็ก	และของต่างๆ	

ท่ีจ�าเป็น	 ไปมอบให้กับ	 น้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษ	 ประจ�าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ครั้งนี้	

เป็นการบริจาคปันน�้าใจแห่งที่	 ๔๘	 ท่ีทางชมรมจิตอาสา	 วัดกลางบางพระ	 น�าสิ่งของ	

ร่วมกันไปบริจาค

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 หน่วยบรรเทาสาธารณภัย	 วัดกลางบางพระ	 โดย	 พระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	

วดักลางบางพระ	มอบเงนิช่วยเหลอื	และสิง่ของเครือ่งอปุโภคบรโิภค	ให้แก่ผู้ประสบอคัคภียั	

ณ	บ้านเลขที่	 ๑๙/๑	 ม.๑๔	 ต.บางระก�า	 อ.บางเลน	 จ.นครปฐม	 ของนายนิคม	 จันตะนา	

อายุ	 ๔๔	 ปี	 มีผู้พักอาศัยจ�านวน	 ๒	 คน	 ได้รับความเสียหาย	 และได้รับความเดือดร้อน	

ในรายงานมีผู้เสียชีวิตจ�านวน	๑	ราย	ชื่อ	นางสาวศรีเมือง	แตงแก้วฟ้า	อายุ	๖๗	ป	ี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูปฐมสุตากร	 เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน	 เจ้าคณะต�าบลบ้านยาง	 พร้อมด้วย	

เจ้าหน้าที่ส่วนงานท้องถิ่น	 แพทย์ประจ�าต�าบล	 และหน่วยงานอาสาสมัคร	 ออกมอบ	

เครื่องอุปโภคบริโภค	 และติดตามตรวจอาการ	 ผู ้ป่วยติดเตียงและทุพพลภาพในเขต	

ประจ�าเดือนพฤศจิกายน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 พระครูยติธรรมานุยุต	 เจ้าคณะ	

ต�าบลบางกระเบาพระครูปฐมชัยยาภิวัฒน์	 เจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม	 น�าคณะสงฆ์	

ออกแจกสิง่ของข้าวสารอาหารแห้ง	ให้แก่ผูส้งูอายทีป่่วยตดิเตยีงไม่สามารถประกอบอาชพี

ได้ในเขต	อ.นครชัยศร	ีจ.นครปฐม	พร้อมทั้งมอบเงินให้รายละ	๑,๐๐๐	บาท

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูพิพิธเจติยาภิบาล	จต.พระปฐมเจดีย์	พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล	ร.พ.	นครปฐม

และพยาบาล	 ร.พ.ส.ต.	 ห้วยจระเข้	 ต.พระปฐมเจดีย์ออกเยี่ยมให้ก�าลังใจให้ข้อปฏิบัต	ิ

และให้ธรรมโอสถ	แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค	จ�านวน	๖	ราย

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วัดสามง่าม	 น�าโดยพระศรีธีรวงศ์	 มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัว	

คุณสังวาลย	์ทองค�า	บ้านหมู่	๑	ต.สามง่าม	อ.ดอนตูม	นครปฐม

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระครูสมุห์ประเสริฐ	 จารุธมฺโม	 เจ้าอาวาสวัดหนองกระพี้	 ออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง	

ผู้อายุอาย	ุในเขตต�าบลบ้านหลวง	จ�านวน	๔	ราย

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	โดย	พระครูศรีสุตากร	เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	ประธานหน่วยฯ	

และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 มอบเงินช่วยเหลือ	

และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค	ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	 (ไฟไหม้)	จ�านวน	๒	หลังคาเรือน	

ได้แก่	๑.	ณ	บ้านเลขที	่๕๙	หมู	่๒	ต.บางกระเบา	อ.นครชยัศร	ีของนายมานะ	สดีา	อาย	ุ๗๖	ปี	

มีผู้พักอาศัยจ�านวน	๑	คน	และ	๒.	ณ	บ้านเลขที่	๕๙/๓	หมู	่๒	ต.บางกระเบา	อ.นครชัยศรี	

ของนางยาใจ	 ทองดอกบวบ	 อายุ	 ๖๙	 ปี	 มีผู้พักอาศัยจ�านวน	๑	 คน	 พร้อมแมว	 ๓	 ตัว	

ประสบเหตุอัคคีภัย	 (ไฟไหม้)	 เมื่อวันที่	 ๖	 ธันวาคม	 ได้รับความเสียหายและได้รับ	

ความเดือดร้อน	ในรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สรุปรายงานด้านสาธารณสงเคราะห์

ประจ�าเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์อ�าเภอเมืองนครปฐม	 น�าโดย	 พระครูพิศาลสาธุสุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอ	

เมืองนครปฐม	 เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก	 ด�าเนินโครงการ	 สนองพระด�าริ	 สมเด็จ	

พระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ตั้งโรงทานแจกสิ่งของ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	จาก	Covid	๑๙	จ�านวน	๖๐๐	ชุด	ณ	วัดวังตะกู	

ต.วงัตะก	ูอ.เมอืงนครปฐม	จ.นครปฐมในการนี	้พระครปูลดัสาธวุฒัน์	เจ้าคณะต�าบลทพัหลวง	

เจ้าอาวาสวัดวังตะก	ูได้เจริญพรเชิญ	นายก	อ.บ.ต.วังตะกู,	ก�านันต�าบลวังตะกู,	ผู้ใหญ่บ้าน,	

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,	 ผอ.โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา,	 ผอ.โรงเรียนวัดวังตะกู,	 ผอ.รพ.ส.ต.วังตะกู,	

ผอ.สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม,	ชมรมเปรยีญธรรมจงัหวดันครปฐม,	พทุธสมาคม

จังหวัดนครปฐม,	และบริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	ร่วมกันแจกโดยพร้อมเพรียงกันฯ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 โดยการน�าของพระเทพมหาเจติยาจารย์	 เจ้าคณะจังหวัด

นครปฐม	 ร่วมในการประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลพระครูสิทธิธรรมวิมล	 (ประสิทธิ์	 สิทฺธิกาโร)

พร้อมมอบเงนิกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธกิารจงัหวดันครปฐม	เป็นจ�านวน	๑๔๓,๕๐๐	บาท	

ณ	วัดไร่เกาะต้นส�าโรง	อ.เมือง	จ.นครปฐม

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
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วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 พระเทพศาสนาภิบาล	 ประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 ๕	 ส่วนกลางเจ้าอาวาส	

วัดไร่ขิง	พระอารามหลวงร่วมบริจาค	ชื้อข้าวสาร	อาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	

๔	 จังหวัดภาคใต้	 ประกอบด้วย	 จังหวัดสตูล,	 นครศรีธรรมราช,	 สุราษฎร์ธานี,	 ตรัง	

จังหวัดละ	๒๐,๐๐๐	บาท	รวมช่วยเหลือภาคใต้	๘๐,๐๐๐	บาท

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 (ออกเยี่ยมประจ�าเดือน	 ธันวาคม)	 ทางวัดกลางบางพระ	 (หลวงพ่อสมหวัง)	 โดยการ	

น�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	 พร้อมคณะสงฆ์วัดกลางบางพระ	 และผู้น�าชุมชน	

ต�าบลบางพระ	จิตอาสาหลวงพ่อสมหวัง	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ	“๑๑	 โครงการ

งานสาธารณสงเคราะห์”	 ของทางวัดกลางบางพระ	 ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน	

ผู้สูงอาย	ุประจ�าเดือนธันวาคม	ในช่วงเช้า	พร้อมน�าสิ่งของอุปโภค	บริโภค	อาทิเช่น	ไข่ไก่	

น�้าดื่ม	ข้าวสาร	ฯลฯ	ออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียงภายในต�าบลบางพระ	

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 (หลวงพ่อสมหวัง)	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	

ร่วมกับชมรมจิตอาสา	 มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง	 และทีม	 สมหวัง	 ๔x๔	 จิตอาสาสายบุญ	

มอบหมายให้ทีมจิตอาสา	 และตัวแทน	 น�าสิ่งของ	 ขนม	 อุปกรณ์ทางการเกษตร	 สิ่งของ

อุปโภคบริโภค	ข้าวสาร	 ไข่ไก่	น�้าดื่ม	น�้าตาลทราย	ฯลฯ	อุปกรณ์การเรียน	 ไปมอบให้กับ	

โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร	 ในอ�าเภอสังขละ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ทั้งหมด	

๖	สถานที	่ได้แก่

	 ๑.	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไลป้า

	 ๒.	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนปางสนุก	(ศกร.)	ท่านผู้หญิงมณีรัตน์	บุนนาค

	 ๓.	 โรงเรียนบ้านจะแก

	 ๔.	 ศูนย์เด็กเล็กพุจือ

	 ๕.	 ศูนย์เด็กเล็กปางสนุก

	 ๖.	 ศูนย์เด็กเล็กบ้านจะแก

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม
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	 เพื่อเป็นการสนับสนุน	ด�าเนินกิจกรรมโครงการ	๑๑	งานสาธารณสงเคราะห์	ของทาง	

วัดกลางบางพระ	 ในข้อที่	 ๑๐	 “โครงการร่วมสนับสนุน	 อุปถัมภ์การศึกษาทุกระดับชั้น	

ทั้งทางโลกและทางธรรม	ในและนอกพื้นที่”	ที่ได้ด�าเนินการกิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอด

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 วัดกลางบางพระ	 (หลวงพ่อสมหวัง)	 โดยการน�าของพระครูศรีสุตากร	 เจ้าอาวาส	

ได้มอบหมายให้	ผู้ใหญ่สายันต์	จีนเกิดทรัพย์	ผู้ใหญ่บ้าน	หมู	่๑	ต�าบลบางพระ	เป็นตัวแทน

น�ารถเข็นวิลแชร์	 ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ขอความอนุเคราะห์รถเข็นวิลแชร์ให้กับผู้สูงอาย	ุ

ผู้ป่วย	ที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที	่หมู่	๑	ต�าบลบางพระ	

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 คณะสงฆ์วดัสามง่าม	โดยพระศรีธรีวงศ์	มอบส่ิงของตามทีท่างอ�าเภอขอความอนเุคราะห์	

เพื่อน�าไปช่วยสงเคราะห์แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด	๑๙	ที่สถานกักกันตัวชั่วคราว	ณ	สนามกีฬา	

อ�าเภอดอนตูม	จ.นครปฐม

วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

	 มลูนธิหิลวงพ่อสมหวงั	วดักลางบางพระ	โดยพระครศูรสีตุากร	เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ	

ประธานหน่วยฯ	 และคณะกรรมการงานสาธารณสงเคราะห์	 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	

มอบเงินช่วยเหลือ	 และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค	 ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	 (ไฟไหม้)	

ณ	บ้านเลขที	่๒๖	ม.๑	ต.ท่าข้าม	อ.สามพราน	นางมาลี	ศรีประสงค์	อายุ	๗๑	ป	ีประสบเหต	ุ

อัคคีภัย	 (ไฟไหม้)	 ได้รับความเสียหาย	 และได้รับความเดือดร้อน	 ในรายงานไม่มีผู้ได้รับ	

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต	

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

420

420



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

421

421



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

422

422



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

423

423



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

424

424



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

425

425



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

426

426



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

427

427



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

428

428



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

429

429



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

430

430



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

431

431



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

432

432



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

433

433



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

434
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ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

435

435



ภาพกิจกรรมงานสาธารณสงเคราะห์
การช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

436

436



สรุป

งานพัฒนาพุทธมณฑล

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประจ�าปี ๒๕๖๓

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

437

437



	 	 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ	 ๖	 ด้าน	 อันประกอบด้วยการปกครอง	

การศึกษาการเผยแผ่การสาธารณูปการการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์	

ด�าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๒๑	(๒)	และมาตรา	๒๒	(๒)	แห่งพระราชบญัญัต	ิ

คณะสงฆ	์พ.ศ.	๒๕๐๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ข้อ	 ๑๕	 (๑),	 (๒)	 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่	 ๒๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๑)	 ว่าด้วยระเบียบ	

การปกครองคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคม	ครั้งที่	 ๑๓/๒๕๕๙	 เมื่อวันที่	 ๑๐	มิถุนายน	

พ.ศ.	๒๕๕๙	จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ	ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมดังต่อไปนี้

	 ๑.	 เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 	 ที่ปรึกษา

	 ๒.		 พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 วัดมะเกลือ	 ประธานกรรมการ

	 ๓.		 พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์	 วัดหทัยนเรศวร์	 รองประธานกรรมการ

	 ๔.	 พระครูจารุวัฒนคุณ	 วัดหอมเกร็ด	 รองประธานกรรมการ

	 ๕.	 พระครูวรดิตถานุยุต	 วัดท่าพูด	 รองประธานกรรมการ

	 ๖.		 พระครูนิมิตกัลยาณวัตร	 วัดเทพนิมิต	 กรรมการ

	 ๗.	 พระครูโสภณธรรมมงคล	 วัดมงคลประชาราม	 กรรมการ

	 ๘.		 พระครูวิศิษฏ์ธรรมสาร	 วัดสาลวัน	 กรรมการ

	 ๙.	 พระครูปลัดกาเหว่าชาติสิริ	ป.ธ.๓	 วัดศีรษะทอง	 กรรมการ

	 ๑๐.	พระปลัดศิลาธมฺมธีโร	 วัดสุวรรณาราม	 กรรมการ

	 ๑๑.	เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 กรรมการ

	 ๑๒.	พระครูปลัดโพธิวรวัฒน์	 วัดไร่ขิง	 กรรมการและเลขานุการ

	 ๑๓.	พระครูปฐมถิรธรรม	 วัดมะเกลือ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๔.	พระครูปลัดพงษ์พันธ์ว�สวโร	 วดัวังน�้าขาว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ประจ�าปี ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓

438

438



	 ๑๕.	พระครูสังฆรักษ์ยศวีร์ปมุตฺโต	 วัดหทัยนเรศวร์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๖.	พระครูสมุห์ธวัชชัยเขมจาโร	 วัดหอมเกร็ด	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๗.	พระใบฎีกาอรรถพลพลสีโล	 วัดท่าพูด	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๘.	นายบุญเชิดกิตติธรางกูร					ผอพศจ.นครปฐม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 มีหน้าที่ดังต่อไป

	 ๑.	 ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมในวันส�าคัญต่างๆ	ภายในพุทธมณฑล

	 ๒.	 สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ

	 ๓.	 ประสานงานกบัคณะกรรมการพฒันาพทุธมณฑลและคณะสงฆ์จงัหวดันครปฐม

	 ๔.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะสงฆ์มอบหมาย

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙	บริเวณพุทธมณฑลได้ปิดสถาน

ที่เพื่อป้องกันไวรัสกิจกรรมที่จัดในพุทธมณฑล	จึงยกเลิกตลอดทั้งปี	งานพัฒนาพุทธมณฑล

หรือกิจกรรมต่างๆ	ที่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีส่วนเข้าไปร่วมด�าเนินการจึงยกเลิกไป

รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม

439

439



	 หนังสือสารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 พ.ศ.๒๕๖๓	 เป็นการรวบรวมบันทึกรายงานการประชุม

พระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม	 และบันทึกรายงานการประชุมเจ้าคณะผู ้ปกครองของ	

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมทุกวันศุกร์แรกของเดือนเป็นประจ�าทุกเดือน	 และสรุปการปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 เนื้อหาสาระมีทั้งนโยบายข้อคิด	

และแนวทางการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระมหาเถระเจ้าคณะผู้ปกครองระดับสูงรวมทั้ง

แนวทางในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์	พร้อมทั้งข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์

	 การที่คณะผู ้จัดท�าได้ท�าบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียดเหมือนบันทึกเหตุการณ	์

เนื่องจากได้แนวคิดจากการอ่านบันทึกตรวจการคณะสงฆ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม	

พระยาวชิรญาณวโรรสและบันทึกช่วยจ�าของพระเดชพระคุณพระพรหมเวที	 วัดพระปฐมเจดีย	์

ซึ่งบันทึกบอกกล่าวเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนทั้งเกี่ยวกับสถานที่และบุคคล	 เป็นค�าพูดง่ายๆ	

อ่านแล้วไม่เบื่อ	จึงน�าแนวทางนี้มาท�าหนังสือสารคณะผู้ปกครองที่ได้ประชุม	เพื่อพิจารณาหาแนวทาง	

พัฒนาคณะสงฆ์ให้เจริญยิ่งๆ	ขึ้นและหาข้อยุติร่วมกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์	พร้อมทั้ง	

เป็นข้อมูลให้พระสังฆาธิการในปัจจุบันและอนาคตใช้เป็นกรณีศึกษาพัฒนาคณะสงฆ์ต่อไป

	 คณะผู ้จัดท�าหวังว่าหนังสือสารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเล่มนี้	 จะเป็นประโยชน์ให้กับ	

พระสังฆาธิการได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆ	 ในหนังสือเล่มนี้	 และหากหนังสือเล่มนี้จะมีข้อความส่วนหนึ่ง	

ส่วนใดที่ผิดพลาดบกพร่อง	 ขอความเมตตาท่านผู้อ่านได้ชี้แนะ	 จักเป็นความกรุณาแก่คณะผู้จัดท�า	

อย่างยิ่ง	และน้อมรับข้อผิดพลาดละกราบขออภัยมา	ณ	ที่นี้

	 ขอขอบคุณ	 คณะผู้จัดท�าทุกท่าน	 กองงานเลขานุการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมทุกระดับชั้น	

ที่ได้ช่วยตรวจแก้รายงานการประชุมนี้จนมีข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด	 ด้วยกุศลกรรมคือการ	

เสียสละและความสามัคคี	 ขอให้ทุกท่านเจริญในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ.

·éÒÂàÅèÁ

พระครูสุธีเจติยานุกูล

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

พิมพ	์/	ตรวจแก้รายงานการประชุม
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พระเทพมหาเจติยาจารย์	 เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดพระปฐมเจดีย	์ราชวรมหาวิหาร

พระเทพศาสนาภิบาล	 รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดไร่ขิง	พระอารามหลวง

พระครูพิศาลสาธุวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก

พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์	 เจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง

พระพิพัฒน์ศึกษากร	 เจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ

พระครูปุญญาภิสันท์	 เจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 วัดบางไผ่นารถ

พระครูอมรบุญญารักษ์	 เจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดบ่อน�้าจืด

พระศรีธีรวงศ์	 เจ้าคณะอ�าเภอดอนตูม	 รก.วัดสามง่าม

พระครูบวรธรรมานุสิฐ	 เจ้าคณะอ�าเภอพุทธมณฑล	 วัดมะเกลือ

คณะผู้จัดท�า

พระครูสุธีเจติยานุกูล	 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดพระปฐมเจดีย์	ราชวรมหาวิหาร

พระครูปลัดประวิทย์	วรธมฺโม	 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดบางปลา

พระปลัดเฉลิมพล	จารุวณฺโณ	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครปฐม	 วัดพะเนียงแตก

พระปลัดประพจน	์สุปภาโต	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอนครชัยศรี	 วัดส�าโรง

พระปลัดการุญย์	ฐิตธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอสามพราน	 วัดบางช้างเหนือ

พระปลัดเกรียงเดช	ฐานธมฺโม	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอบางเลน	 วัดโฆษิตาราม

พระปลัดพิเชษ	ธมฺมธโช	 เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอก�าแพงแสน	 วัดท่าเสา

พระครูปลัดพงษ์พันธ์	ว�สวโร	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดเดชานุสรณ์

พระมหาเขมา	อนุชาโต	ป.ธ.๔	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดพระปฐมเจดีย์

พระครูสมุห์อดิศร	อนาลโย	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดพระปฐมเจดีย์

พระปลัดรัชวุฒ	ิรชวุฑฺโฒ	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม	 วัดพระปฐมเจดีย์

นายบุญเชิด	กิตติธรางกูร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

นางสาวพิมลวรรณ	เหลืองรังษี	 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

คณะที่ปรึกษา

พิมพ์ที่	:	เมืองราชการพิมพ์	ต.หน้าเมือง	อ.เมือง	จ.ราชบุร	ีโทร.๐๘๕-๑๙๓๗๒๗๙
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มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้
 (๑) บำ�รุงรักษ�วัด จัดกิจก�รและศ�สนสมบัติของวัดให้เป็นไปได้ด้วยดี
	 (๒)	ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต	และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่	หรือพำ�นักอ�ศัยอยู่ใน 
	 	 วัดนั้น	 ปฏิบัติต�มพระธรรมวินัย	 กฎมห�เถรสม�คม	 ข้อบังคับ	 ระเบียบหรือ 
	 	 คำ�สั่งของมห�เถรสม�คม
	 (๓)	เป็นธุระในก�รศึกษ�อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
	 (๔)	ให้คว�มสะดวกต�มสมควรในก�รบำ�เพ็ญกุศล
มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอำานาจดังนี้
	 (๑)	ห้�มบรรพชิตและคฤหัสถ์ซ่ึงมิได้รับอนุญ�ตของเจ้�อ�ว�สเข้�ไปอยู่อ�ศัยในวัด 
	 (๒)	สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอว�ทของเจ้�อ�ว�สออกไปเสียจ�กวัด
	 (๓)	สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งที่มีที่อยู่หรือพำ�นักอ�ศัยในวัด	 ทำ�ง�นภ�ยในวัด 
	 	 หรือทำ�ทัณฑ์บน	 หรือให้ขอขม�โทษ	 ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้น 
	 	 ประพฤตผิดิคำ�สัง่เจ�้อ�ว�สซึง่ได้ส่ังโดยชอบด้วยพระธรรมวนิยั	กฎมห�เถรสม�คม 
	 	 ข้อบังคับ	ระเบียบ	หรือคำ�สั่งมห�เถรสม�คม
มาตรา ๔๕ 
	 ให้ถือว่�พระภิกษุซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งในก�รปกครองคณะสงฆ์ 
	 และไวย�วัจกรเป็นเจ้�พนักง�นต�มคว�มในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

ให้เจ้�อ�ว�สที่ได้รับแต่งตั้งแล้วปฏิบัติต�มหน้�ที่และอำ�น�จของตน
ต�มที่ปร�กฏในพระร�ชบัญญัติคณะสงฆ์อย่�งเคร่งครัด

พระเทพมหาเจติยาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

  สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๓
  

เจ้าอาวาส
เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

มีหน้าที่และอำ นาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ • รายงานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม ๒๕๖๓

• บัญชีการเปลี่ยนแปลงพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม ๒๕๖๓
• สรุปงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๖+๑)

 คณะสงฆ์ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สารคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๓


