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ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช มหิต ลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ป ระกาศว่า โดยที่ ท รงพระราชดํา ริว่ า
พระสงฆ์ ซึ่ ง ดํ า รงในสมณคุ ณ มี อุ ป การะยิ่ ง แก่ ก ารพระศาสนา สมควรจะได้ เ ลื่ อ นอิ ส ริ ย ฐานั น ดร
ในสมณศักดิ์สูงขึ้น มีอยู่ บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศ
พระสงฆ์ขึ้นไว้ เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป
จึ่งทรงพระราชดําริว่า พระพรหมโมลี เป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ
สมบูร ณ์ด้ว ยศีลาจารวัต ร รัต ตัญ ญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมาช้านาน ได้ประกอบกรณีย กิจ
เป็น หิต านุหิต ประโยชน์แ ก่ พ ระพุ ท ธศาสนา และราชอาณาจักรอย่างไพศาล ดัง ปรากฏในประกาศ
สถาปนาสมณศักดิ์ เป็นที่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ แล้ว นั้น
ครั้น ต่อมา พระพรหมโมลี ยิ่งเจริญ ด้ว ยอุตสาหวิริยาธิคุณ มิได้ท้อถอย สามารถประกอบ
พุท ธศาสนกิจให้เจริญ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยลําดับ กล่าวคือ ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์
เป็นเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐
ได้ดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ปฏิบัติสมณวัตรและบําเพ็ญตนโดยเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย
อย่ า งสม่ํ า เสมอ และได้ อ นุ เ คราะห์ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรในคณะและในพระอารามด้ ว ยเมตตาทิ คุ ณ
ให้ ส ามารถดํ า รงตนตามสมควรแก่ ส มณฐานะ อี ก ทั้ ง ยั ง ปฏิ บั ติ ก รณี ย กิ จ ในตํ า แหน่ ง ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาบาลี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
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บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ได้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยจัดตั้งสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เพื่อการสอนคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาและสัททาวิเสส
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรม “ธรรมโมลี ” จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ การฝึ ก อบรมวิ ปั ส สนากรรมฐาน
พระวิปั ส สนาจารย์ พระสั ง ฆาธิ การ และพระอุปั ช ฌาย์ ในเขตปกครองของเจ้ า คณะใหญ่ ห นกลาง
รวมทั้งพระนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังรับเป็นประธานคณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําโครงการจัดทําปทานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย (ฉบับบาลี - ไทย) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประธานส่งเสริมพระสังฆาธิการทุกระดับในเขตปกครองให้ศึกษาวิปัสสนาธุระ ประธานส่งเสริมพระภิกษุ
สามเณรให้มีการศึกษาทั้งแผนกธรรมและบาลี ประธานส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาในเขตปกครองหนกลาง
ทุกระดับให้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน
วัดพิชัย ญาติ กรุง เทพมหานคร เป็น ประจําทุกปี ด้านการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์
เป็นประธานคณะกรรมการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ลานพระปรางค์ ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และเป็นประธานคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ศาลาปฏิบัติธรรม โครงการก่อสร้างโรงทานปฏิบัติธ รรม โครงการบูร ณปฏิสังขรณ์อาคารกุฎีท รงช่ว ย
และกลุ่มบริวาร โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์ ๓ องค์ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โครงการก่อสร้างกุฏิกรรมฐาน โครงการก่อสร้างฐานพระ
และโครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้
ยังรับเป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ ด้านการเผยแผ่พระพุท ธศาสนา เป็นหัวหน้าพระธรรมทูต
สายที่ ๑ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเชื่อมสัมพันธไมตรีและศึกษาดูงานด้านวิปัสสนากรรมฐานต่างประเทศ
ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และราชอาณาจักรสวีเดน
เป็ น ประธานเปิ ด ศู น ย์ วิ ปั ส สนากรรมฐาน รั ฐ อิ ส ราเอล นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ สดงพระธรรมเทศนา
และบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามโอกาสและวาระต่าง ๆ เป็นผู้บรรยาย
อบรมข้าราชการและประชาชนที่ได้รับนิมนต์ เป็น วิทยากรอบรมพระปริยัตินิเทศครูพระศาสนศึกษา
ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี รวมทั้งจัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวง
สําหรับพระสงฆ์ไทยและในเขตปกครอง
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สรรพกรณีย กิ จที่ พระพรหมโมลี ได้ ปฏิ บัติ บํา เพ็ ญ ตลอดมาแล้ ว นั้น ย่อ มเกิ ดผลดี ทั้ง แก่
พระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป นับได้ว่าเป็นผู้มีความอุตสาหวิริยะ ประกอบด้วย
เมตตาทิคุณเกื้อกูลต่อพหูชน อุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาและสังคมอย่างแท้จริง บัดนี้ พระพรหมโมลี
ได้เจริญด้วยพรรษายุกาล รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม ประพฤติตนมั่นคงในพรหมจรรย์ สมบูรณ์บริสุทธิ์
และเนกขัมมปฏิปทา มีวัตรจริยาน่าเลื่อมใส ไพบูลย์ด้วยสมณวัตรทุกสถาน เป็นหลักที่สําคัญของคณะสงฆ์
สมควรที่จะได้ยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรที่สมเด็จพระราชาคณะสืบไป
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระพรหมโมลี ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนาม
ตามที่จารึกในสุพ รรณบัฏว่า สมเด็จพระพุท ธชิน วงศ์ พรหมวิหารธํารงวราธิมุต วิสุท ธิศีลาจารนิวิฐ
ภาวนากิจสุวิธาน ไพศาลหิตานุหิตดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี
สถิต ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
๑๐ รูป คือ พระครูปลัดสัมพิพัฒน ธรรมาจารย์ ญาณโกศล วิมลศีลขันธสุนทร บวรมหาคณาธิการนายก
ปิฎกธรรมรักขิ ต ๑ พระครูวินั ย ธร ๑ พระครูธ รรมธร ๑ พระครูวิศาลสรกิจ พระครูคู่ส วด ๑
พระครูวิศิษฏ์สรการ พระครูคู่สวด ๑ พระครูญาณวิจักขณ์ พระครูรองคู่สวด ๑ พระครูพิทักษ์สุนทร
พระครูรองคู่สวด ๑ พระครูสังฆบริบาล ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดําริว่า พระธรรมปัญ ญาภรณ์ เป็นพระเถระผู้เจริญ ในสมณพรหมจรรย์
อนันตปฏิภาณปรีชา ได้ศึกษาแตกฉานในมคธปริวรรตน์ และอรรถธรรมวินัย สอบได้สําเร็จนักธรรมชั้นเอก
และเปรีย ญธรรม ๙ ประโยค ได้รับปริญ ญาพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็นพระราชาคณะที่พระศรีศาสนวงศ์ ชั้นราชที่พระราชพุทธิญาณวงศ์
ชั้น เทพที่พ ระเทพมุนี ชั้น ธรรมที่พ ระธรรมปัญ ญาภรณ์ โดยลําดับ ได้รับภาระพระพุท ธศาสนาและ
สังวรรักษาสมณวัตรสมควรแก่ตําแหน่งเป็นอย่างดี บําเพ็ญกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักร
และราชอาณาจักรโดยอเนกประการ กล่าวคือ ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้ช่ว ย
เจ้าอาวาสวัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๗
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เจ้าคณะภาค ๕
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นหัวหน้าพระธรรมทูต สาย ๓ ด้านการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
สํานักเรียนวัด ปากน้ํา เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ ป.ธ. ๗, ๘, ๙
วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมและบาลีสนามหลวง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เป็นเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ท รงคุณ วุฒิข องมหาวิท ยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย คณะกรรมการจัด การศึกษาขั้น พื้น ฐาน
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา และเป็นคณะทํางานยกร่างระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้ช่วยเจ้าสํานักเรียนวัดปากน้ําจัดหาปัจจัย
เพื่ อเป็ น ทุ น ทรั พ ย์ ตั้ง เป็น มูล นิ ธิห ลวงพ่อ วัด ปากน้ํา โดยใช้ด อกผลของมู ลนิ ธิ ฯ เป็ น ทุน การศึก ษา
และใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา จัดหาทุนทรัพย์ตั้งเป็นทุนสงเคราะห์นักเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ด้านการสาธารณูปการ ได้ช่วยจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารและเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่ ก่อสร้างตึกคณะเนกขัมม์ใช้เป็นกุฏิที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร
ต่อเติมตึกอนาลัย ก่อสร้างวิหารไม้สักรอบพระอุโบสถ ศาลาทรงไทยเรือนไม้และศาลาทางเดินทรงไทย
วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้ช่วยจัดหาทุน ทรัพย์บริจาคสมทบสร้าง
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาจังหวัดลําพูน หอพระ
ประจําโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม อาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านโดด จังหวัดศรีสะเกษ
รวมทั้งจัดหาทุนทรัพย์บริจาคในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดย่านซื่อ และศาลา ๓ มุข
ซึ่งเป็นศาลาบําเพ็ญกุศลที่วัดเกาะ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ได้ช่วยจัดหาทุนทรัพย์
บริจาคช่ว ยเหลือเป็น ค่า ภัต ตาหารถวายแด่พ ระสงฆ์และค่าอาหารให้แ ก่ป ระชาชนผู้ประสบภัย สึน ามิ
ในภาคใต้ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท างการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แ ก่ เครื่องกรอนิ่ว
เครื่องตัดเจาะเนื้อเยื่อ และเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช รถตู้พยาบาลให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ยังได้จัดหาทุนทรัพย์
สร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อําเภอลับแล และอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหาทุนทรัพย์
บริจาคสมทบการก่อสร้างระบบประปาภูเขา ที่อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก จัดให้มีการอบรมศีลธรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่วัดปากน้ํา พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร เพื่อให้เป็ น แหล่งการเรีย นการสอนทั้ง คัน ถธุระและวิปัส สนาธุร ะ อี กทั้ง ได้แ สดง
พระธรรมเทศนาและเป็น กรรมการในการพิจารณาจัดพระภิกษุไปแสดงพระธรรมเทศนาที่พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
สรรพกิจที่ พระธรรมปัญญาภรณ์ ได้ปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอดปรากฏผลดีและเจริญก้าวหน้า
แก่พ ระพุท ธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่ว ไป นับ ได้ว่า เป็น ผู้ เสีย สละ และมุ่ งมั่น ในงาน
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บัดนี้ พระธรรมปัญญาภรณ์ เป็น ผู้เจริญ ด้ว ยพรรษายุกาล รัต ตัญญูเถรกรณธรรม มีจริย าวัต รเป็น ที่
เคารพสักการะเลื่อมใส สมควรที่จะได้ยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมปัญญาภรณ์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ ปริยัติกิจดิลก
ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี สถิ ต ณ วั ด ปากน้ํ า พระอารามหลวง
กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๘ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นสมาธิ คุ ณ
ไพบู ลกิ จ จานุ กิ จจาทร สัง วรสีล สมาจารสั ง ฆานุ น ายก ๑ พระครู วิ นัย ธร ๑ พระครู ธ รรมธร ๑
พระครูพิสิฐสรภาณ พระครูคู่สวด ๑ พระครูพิศาลสรนาท พระครูคู่สวด ๑ พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
อนึ่ง ทรงพระราชดํา ริว่า พระธรรมสิ ท ธิน ายก เป็ น พระเถระผู้ เจริญ ในสมณพรหมจรรย์
อนันตปฏิภาณปรีชา ได้ศึกษาแตกฉานในอรรถธรรมวินัย สอบได้สําเร็จนักธรรมชั้นเอก ได้รับปริญญา
พุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ทรงพระกรุ ณ าโปรดให้ เ ป็ น
พระราชาคณะที่พ ระสุว รรณเจติย าภิบาล ชั้ น ราชที่พ ระราชธรรมสาร ชั้น เทพที่พ ระเทพสิริภิมณฑ์
ชั้น ธรรมที่พ ระธรรมสิ ท ธิ น ายก โดยลํ าดั บ ได้ รับ ภาระพระพุท ธศาสนา และสัง วรรัก ษาสมณวัต ร
สมควรแก่ตําแหน่งเป็นอย่างดี บําเพ็ญกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักรและราชอาณาจักร
โดยอเนกประการ กล่าวคือ ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ เป็นที่ปรึกษาประธาน
สํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ฝ่ายต่างประเทศ และเป็นเจ้าคณะภาค ๑๐ ด้านการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
ประจําสํานักเรียนวัดสระเกศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
พระภิ ก ษุ ไ ปสอนศี ล ธรรมตามสถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ และดํ า เนิ น การพิ จ ารณาพระภิ ก ษุ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ไปบรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม และฝึกอบรมตามสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ด้านการศึกษาสงเคราะห์
เป็นประธานจัดหาทุนสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ได้บริจาคปัจจัยเป็นทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มอบทุนการศึกษา
แก่พระภิกษุสามเณรในโอกาสต่าง ๆ เป็นผู้ดําเนินการจัดโครงการโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม
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ในฝันของครอบครัวที่โรงเรียนวัดสระเกศ ด้านการสาธารณูปการ เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์วัดในต่างประเทศ
ในสายงานวัดสระเกศ ในแถบทวีปยุโรป-สแกนดิเนเวีย และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดําเนินการสร้างวัดไทย
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ์
ให้มีความมั่นคงมากขึ้น เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิสังขรณ์พระอุโ บสถ พระวิหารพระอัฏฐารส หอไตร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตึกสมเด็จพระญาโณทยมหาเถระ ให้จัดการบูรณะอาคารตั้งสินและการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ เ พื่ อ เป็ น ที่ รั บรองพระสงฆ์ วั ด สระเกศ ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้จัด หาทุน ปฏิสัง ขรณ์อุโบสถ เสนาสนะ และอาคารปฏิบัติธ รรม
วัด เขาวง จั งหวั ด สระบุ รี อาคารสมเด็ จ พระพุฒ าจารย์ เพื่อ ใช้เ ป็น ที่ พัก พระสงฆ์ ณ วัด ปากน้ํ า
(บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี และอาคารรับรองสมเด็จพระพุฒาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
ผ่านสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพระภิกษุ สามเณร
และประชาชนในพื้น ที่ ๓ จัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อสร้ างขวัญ กํา ลังใจ รวมทั้ง จัด ทํ าโครงการ
เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ที่พํานักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวในระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด
และผู้ป ระสบอุ ท กภัย ของคณะสงฆ์ โดยจัด พระวิท ยากรลงพื้น ที่ เพื่อฟื้ น ฟูเยีย วยาจิ ตใจประชาชน
ตามศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้ประสานงานความสัมพันธ์
กับพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในหลายประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้จดั ตั้งสํานักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยจัด ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แ ก่
ข้าราชการ ประชาชน และเยาวชน ดําเนิน การจัด กิจกรรมวัน สําคัญ ทางพระพุท ธศาสนาแนวใหม่
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ วัน ได้แก่ วัน มาฆบูชา วัน วิสาขบูชา และวัน อาสาฬหบูชา
โดยนํารูปแบบของสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําสื่อสมัยใหม่ทุกประเภท
มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ เป็นประธานดําเนินการ
ก่อตั้งสถานีโ ทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ชื่อ “จริยธรรมแชนแนล” จัด กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็น ครั้ง แรก
ในประเทศจนเป็ น ที่ ย อมรับ ของมหาเถรสมาคม ซึ่ ง ต่ อมามหาเถรสมาคมได้ มี มติ ใ ห้ วัด ทั่ ว ประเทศ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชน
ที่มากราบไหว้บรมบรรพต วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๘ ข

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๕

สรรพกิจที่ พระธรรมสิทธินายก ได้ปฏิบัติบําเพ็ญมาโดยตลอดปรากฏผลดีและเจริญก้าวหน้า
แก่พ ระพุท ธศาสนา ประเทศชาติ และประชาชนทั่ว ไป นับ ได้ว่า เป็น ผู้ เสีย สละ และมุ่ งมั่น ในงาน
บัด นี้ พระธรรมสิท ธิน ายก เป็น ผู้เจริญ ด้ว ยพรรษายุกาล รัต ตัญ ญูเถรกรณธรรม มีจริย าวัต รเป็น ที่
เคารพสักการะเลื่อมใส สมควรที่จะได้ยกย่องให้ดํารงสมณฐานันดรสูงขึ้น
จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมสิทธินายก ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมสิทธิกิตติธรรมประยุต วิสุทธิศีลาจาร สุวิธานวรกิจจานุกิจ
วิสิฐวิเทศศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ
พิบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสิทธิสรกิจ
พระครูคู่สวด ๑ พระครูประสิทธิสรการ พระครูคู่สวด ๑ พระครูสังฆภารวิมล ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
ขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศในครั้งนี้ จงรับธุระ
พระพุ ท ธศาสนา เป็น ภาระสั่ง สอน ช่ ว ยระงับ อธิก รณ์ และอนุ เ คราะห์ พ ระภิ กษุ ส ามเณรในคณะ
และในพระอาราม ตามสมควรแก่กําลัง และอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข
พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

