บทที่ 5
แผนงาน โครงการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้กําหนดรายละเอียดโครงการเพื่อดําเนินงานในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกแผนงาน โครงการ ดังนี้
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 1 พระพุทธศาสนาได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
โครงการอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด
โครงการอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระอารามหลวง
โครงการอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์
และพระเปรียญ
โครงการการจัดทําระบบข้อมูลพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์
โครงการการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานด้านพระพุทธศาสนา
พัฒนาบุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (HRD: e-learning)ของสํานักงาน ก.พ.

ระยะเวลาเนินการ
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
มี.ค. – ส.ค. 2554
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
ม.ค. – ก.ย. 2554

ผลผลิตที่ 2 พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
ที่
โครงการ
1 โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
2 โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
3 โครงการจัดงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจําปี 2553

ระยะเวลาเนินการ
พ.ย. - ธ.ค. 2553

ก.พ. – ก.ย. 2554

ธ.ค. 2553 - ม.ค. 2554
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ผลผลิตที่ 2 พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม (ต่อ)
ที่
โครงการ
4 โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
จังหวัดนครสวรรค์
5 โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
6 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์
7 โครงการปฏิบัติธรรม “ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม” ประจําปี 2554
8 โครงการปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจําปี 2554
9 โครงการอบรมไวยาวัจกรวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
10 โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
ประจําปี 2554
11 โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจําปี 2554
12 โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ประจําปี 2554
ผลผลิตที่ 3

ระยะเวลาเนินการ
ธ.ค. 2553 - ม.ค. 2554

ม.ค. – ส.ค. 2554
ม.ค. – ส.ค. 2554
พ.ค. – ส.ค. 2554
พ.ค. – ส.ค. 2554
พ.ค. – ส.ค. 2554
ก.พ. 2554
พ.ค. 2554
ก.ค. 2554

ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

ที่
โครงการ
1 โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2 โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี
3 โครงการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554
ม.ค. - ก.พ. 2554

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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โครงการอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด
1. หลักการและเหตุผล
วัดเป็น ศาสนสถานที่เ ป็น สถาบัน หลั กสํ าคั ญของชุมชนสถาบั นหนึ่ ง ทํา หน้ าที่ ในการถ่ ายทอด
จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน จากสภาพปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ ผู้คนหลงในวัตถุนิยมจนเกิดความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหา
สังคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมีนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลาง
ชุ ม ชนในการเผยแพร่ ห ลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา โดยการเร่ ง พั ฒ นาวั ด และศาสนสถานให้ มั่ น คง
เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นศูนย์การปฏิบัติธรรม
เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนนําหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นที่
พักผ่ อนหย่อนใจ การพั ฒนาวั ดให้ สะอาดร่ มรื่น เรี ย บร้อย สวยงาม นํ า ภูมิปั ญญาท้ องถิ่ นมาประยุ กต์ ใช้อย่ า ง
เหมาะสมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ทั้งเป็นการส่งเสริมวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะวัดเป็น
ทรัพยากรประเภทหนึ่งที่เป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวด้านศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศ เมื่อมี
นักท่ องเที่ ย วเข้ า มาในวั ด ก็ ก่อให้ เ กิ ด รายได้ เกิ ด แหล่ งอาชี พของประชาชนในชุ มชนรอบๆ วั ด นอกจากนี้ ยั ง
สนับสนุนวัดจัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา โดยจัดลานวัดเป็นลานกีฬาส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนเข้าไป
ออกกําลังกายและเล่นกีฬาในวัด เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดและช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมให้ลดน้อยลง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสําหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์
และพัฒนาวัด ให้แก่วัดต่างๆ เพื่อเป็นการทํานุบํารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรค์รับสนองนโยบายดังกล่าว โดยส่งเสริม สนับสนุนให้วัดทุกวัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มี
การพั ฒ นาวั ด เป็ น วั ด อุ ทยานการศึ กษา วั ด พัฒนาตั วอย่ าง วั ด พั ฒนาตัวอย่ างที่ มีผลงานดี เด่ น และสนั บสนุ น
ส่งเสริมให้วัดจัดโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา และดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์และ
พัฒนาวัดให้วัดต่างๆ รวมทั้งวัดที่เป็นพระอารามหลวง และวัดที่ประสบวินาศภัยตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติจัดสรรให้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณะวัดที่มีสภาพชํารุด ทรุดโทรม รวมทั้งวัดที่ประสบวินาศภัยให้มีสภาพเหมาะสม
ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจได้ และบูรณะเสนาสนะต่างๆ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
2. เพื่อให้วัดจัดการพัฒนาบริเวณวัด สภาพแวดล้อมภายในวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
3. เพื่อให้วัดจัดและพัฒนากิจกรรมของวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนศึกษาหาความรู้จากสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ และตลอดจนใช้ลานวัดเป็นที่ออกกําลังกายและเล่นกีฬา
4. เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัดให้วัดต่างๆ ตลอดจนวัดที่เป็น
พระอารามหลวง ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรให้
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3. เป้าหมาย
1. วัดทุกวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ได้บูรณะ ปรับปรุง
เสนาสนะให้สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้
2. วัดในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัด เป็นวัดอุทยานการศึกษา
วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น และวัดจัดโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา
4. วิธีดําเนินการ
การบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด
1. แจ้งให้วัดทุกวัดที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ดําเนินการ
ยื่นแบบเสนอขอรับการอุดหนุนภายในเวลาที่กําหนด
2. เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาจัดลําดับวัด โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3. รายงานผลการพิจารณาระดับจังหวัดไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินการต่อไป
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนให้จังหวัด
5. ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้วัดต่างๆ
6. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้วัดต่างๆ ตามผลการพิจารณา
สําหรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงก็ดําเนินการยื่นเสนอแบบขอรับการอุดหนุน
ตามระยะเวลาที่กําหนด และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเสนอเรื่องไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พิจารณาดําเนินการต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรก็ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้วัดพระอารามหลวงต่อไป
การพัฒนาวัด
1. แจ้งวัดทุกวัดที่มีความพร้อม เสนอเรื่องขอเป็นวัดอุทยานการศึกษา วัดพัฒนาตัวอย่าง
วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดจัดโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา
2. เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกวัดในแต่ละประเภท
3. รายงานผลการพิจารณาระดับจังหวัดไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินการต่อไป
การศาสนสงเคราะห์
1. รับรายงานวัดประสบวินาศภัยที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
2. ตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. รายงานสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนของวัดให้จังหวัด
5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้วัดตามใบจัดสรรของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. งบประมาณ
งบอุดหนุนสําหรับบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
8. การประเมินผล
1. ประเมินจากรายงานผลที่วัดได้รบั เงินอุดหนุนรายงานมายังสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
2. ออกตรวจติดตามประเมินผลตามวัดต่างๆ
9. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
การบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด
1. การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแล้วเสร็จ วัดมีเสนาสนะที่ประชาชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้
2. จํานวนประชาชนที่เข้าวัดหรือมาร่วมกิจกรรมของวัดเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาวัด
จํานวนประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายในวัด มีความศรัทธาวัด เข้าวัด
ร่วมประกอบกิจกรรมของวัดเพิ่มมากขึ้น
การศาสนสงเคราะห์
1. จํานวนวัดที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือทันที สร้างความพึงพอใจ เป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร
2. จํานวนวัดที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนน้อยลง
3. วัดที่ประสบวินาศภัยได้บูรณะ ปรับปรุงอาคาร เสนาสนะได้แล้วเสร็จ เข้าสู่สภาวะปกติและ
สามารถใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้เป็นปกติ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ทําให้เสนาสนะภายในวัดมั่นคง แข็งแรง สามารถใช้ประกอบ
ศาสนกิจได้
2. วัดได้รับการพัฒนาให้เป็นอาราม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น เป็นศูนย์รวม
จิตใจและแหล่งความรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง
3. วัดเป็นศูนย์รวมของความร่วมมือจากบ้านและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน
4. วัดที่ประสบภัยสามารถบูรณะพัฒนาสภาพภายในบริเวณวัดให้มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง
สวยงาม ดังเช่นสภาวะปกติ
5. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทให้วัดทุกวัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว วัดสามารถนํางบประมาณไป
ดําเนินการได้ทันท่วงที
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โครงการอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระอารามหลวง
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพระอารามหลวงส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชํารุดทรุดโทรม เนื่องจากอาคาร เสนาสนะ
ปูชนียสถานและถาวรวัตถุต่างๆ ที่มีคุณค่าและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อสร้างมา
เป็นเวลานาน บางแห่งก็ประสบภัยพิบัติต่างๆ บางแห่งขาดการดูแลรักษาอยู่ในสภาพปรักหักพัง ชํารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา ดังนั้น จึงต้องมีการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง เพื่ออนุรักษ์มรดกของชาติให้อยู่คู่บ้าน
คู่เมืองตลอดไป
นอกจากนี้ พระอารามหลวงยังเป็นแหล่งศึกษาปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับ
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นความจําเป็นที่พระอารามหลวงควร
ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ จึงจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน
เหมาะสําหรับใช้เป็นสถานที่ศึกษา ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน
ใช้ประกอบศาสนกิจได้เป็นอย่างดี
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สนองเจตนารมณ์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยให้การส่งเสริม สนับสนุนให้พระอารามหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ และทํานุบํารุง
ให้เป็นศาสนสถานที่ยั่งยืน เป็นรมณียสถาน เป็นศูนย์รวมจิตใจและแหล่งความรู้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สืบไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงที่ชํารุดทรุดโทรมให้มีสภาพเดิม มั่นคง แข็งแรง
2. เพื่อให้พระอารามหลวงเป็นแหล่งศึกษาทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรมณียสถานที่สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม เป็นศาสนสถานที่ยั่งยืน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
3. เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ตามที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรให้
3. เป้าหมาย
พระอารามหลวงทุกแห่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพเดิม มั่นคง แข็งแรงเป็นศาสนสถาน
ที่ยั่งยืน
4. วิธีดําเนินการ
1. แจ้งพระอารามหลวงที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด
ดําเนินการยื่นแบบเสนอขอรับการอุดหนุนภายในเวลาที่กําหนด
2. รวบรวมแบบเสนอขอรับการอุดหนุนที่พระอารามหลวงเสนอมาไปยังสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนต่อไป
3. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนให้จังหวัด
4. แจ้งผลการได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนให้พระอารามหลวง และดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ให้พระอารามหลวงตามใบจัดสรรที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. งบประมาณ
งบอุดหนุนสําหรับบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
8. การประเมินผล
1. ประเมินจากรายงานผลที่พระอารามหลวงได้รับเงินอุดหนุนรายงานมายังสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
2. ออกตรวจติดตามประเมินผลพระอารามหลวง
9. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
1. พระอารามหลวงที่อาคารเสนาสนะ เช่น พระอุโบสถ เจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ ฯลฯ
ชํารุดทรุดโทรมได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม
2. จํานวนประชาชนได้ใช้พระอารามหลวงประกอบศาสนกิจมากขึ้น
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พระอารามหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ทําให้เสนาสนะภายในวัดมั่นคง แข็งแรง
สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้
2. พระอารามหลวงได้รับการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น เป็นศูนย์รวม
จิตใจและแหล่งความรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง
3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่ได้รับจัดสรรให้พระอารามหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว วัดสามารถ
นํางบประมาณไปดําเนินการได้ทันที

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

41

โครงการอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. หลักการและเหตุผล
การเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแท้จริง มีศรัทธายอมรับ สามารถนําสิ่งที่ได้รับไปใช้เป็นหลักในการดํารง
ชีวิตอย่างเป็นสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทําให้สังคมมีความสงบสุข ร่มเย็นนั้น ถือเป็นภารกิจหลักของพระสงฆ์ ปัจจุบัน
มีพระสงฆ์ที่เป็นกําลังสําคัญที่ทํางานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือ พระธรรมทูตทั่วไป พระธรรมทูตเฉพาะกิจ
พระธรรมทูตบนพื้นที่สูง และพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สนับสนุน
ส่งเสริมให้พระสงฆ์ดําเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ให้แพร่หลายครอบคลุมไปทั่วประเทศ
จึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้การดําเนินงานเผยแผ่เป็นอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สนองนโยบายของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในทุกรูปแบบ
เพื่อให้พระธรรมทูตสามารถปฏิบัติภารกิจด้านการเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง สามารถยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมได้อย่างจริงจัง
2. เพื่อให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมากขึ้น
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์
สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
พระธรรมทูตทุกรูป, หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลทุกแห่ง และสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดทุกแห่ง ได้รับการเงินอุดหนุนในการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
4. วิธีดําเนินการ
การดําเนินงานพระธรรมทูต
1. ประสานงานกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. พระธรรมทูตออกเผยแผ่ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. พระธรรมทูตรายงานผลการปฏิบัติงานให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรเงินอุดหนุนการดําเนินงานพระธรรมทูตเป็นเงิน
อุดหนุนค่าพาหนะ ภัตตาหารแก่พระธรรมทูต
5. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้พระธรรมทูตตามใบจัดสรรที่
ได้รับแจ้งจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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การดําเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล
1. ประสานงานกับเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายเผยแผ่ เพื่อประสานการดําเนินงาน
สนับสนุน ส่งเสริมให้ความร่วมมือวัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ที่ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่
ประชาชนในด้านต่างๆ ในการเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลดําเนินกิจกรรมความมุ่งหมายของการจัดตั้งที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นระดับตําบล ให้พระภิกษุสงฆ์ในชนบทได้มีบทบาทและเป็นแกนนําในการส่งเสริมวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน อบรม แนะนํา สั่งสอน และชี้แจงแก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องกระตุ้นและ
โน้มน้าวจิตใจประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
3. หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลรายงานผลการปฏิบัติงานให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล
5. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบลตามใบจัดสรรที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
การดําเนินงานของสํานักปฏิบัติธรรม
1. ประสานงานกับสํานักปฏิบัติธรรมในการดําเนินงานกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. สํานักปฏิบัติธรรมดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
3. สํานักปฏิบัติธรรมรายงานผลการปฏิบัติงานให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรเงินอุดหนุนให้สํานักปฏิบัติธรรม
5. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สํานักปฏิบัติธรรมตามใบจัดสรร
ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. งบประมาณ
งบอุดหนุนสําหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
8. การประเมินผล
ประเมินจากรายงานผลการดําเนินงานของพระธรรมทูต, หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล
และสํานักปฏิบัติธรรม
9. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
1. จํานวนผลงานของพระธรรมทูตที่ทําให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
2. จํานวนพระธรรมทูตที่ทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา ยอมรับและนําไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง
2. พระธรรมทูตสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรม
1. หลักการและเหตุผล
นับแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา เท่าที่ปรากฏหลักฐานเมื่อมีการพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์แล้ว
ก็จะพระราชทานนิตยภัตควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการพระราชทานนิตยภัตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การถวาย
ภัตตาหาร (เป็นสํารับเช้าเพลทุกวันพระต่อเดือนประเภทหนึ่ง กับเป็นเงินรายเดือน อีกประเภทหนึ่ง) การจ่ายนิตยภัต
เป็นเงินปรากฏหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ.2371 (จ.ศ.1190) โดยเมื่อพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์รูปใด
แล้ว ก็พระราชทานและกําหนดอัตรานิตยภัตไว้ด้วย เช่น สมเด็จพระสังฆราช อัตรานิตยภัต 5 ตําลึง พระพิมลธรรม
4 ตําลึง 3 บาท ลดหลั่นลงมาตามลําดับจนถึง พระเปรียญตรี และพระครูสัญญาบัตร 1 ตําลึง 2 บาท
อัตรานิตยภัตได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้เกิดความพอเหมาะพอควร คือ สมัยรัชกาลที่ 4 ปรับ
อัตรานิตยภัตถวายพระราชาคณะชั้นสมเด็จ อัตรา 7 ตําลึง พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ อัตรา 6 ตําลึง ลดหลั่นลงมา
จนถึงต่ําสุดพระเปรียญตรี 1 ตําลึง 2 บาท สมัยรัชกาลที่ 6 มีการปรับปรุงอัตรานิตยภัตทุกอัตรา โดยเฉพาะตําแหน่ง
สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ และพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏที่ได้รับการสถาปนาก่อน พ.ศ. 2459 นอกจากจะ
ได้รับนิตยภัตตามอัตราที่ทรงกําหนดแล้วยังได้รับค่าข้าวสาร อีกเดือนละ 1 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับการสถาปนาหลัง
พ.ศ.2459 ไม่ได้รับค่าข้าวสาร
"นิตยภัต" หมายความว่า เงินงบประมาณที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลเป็นประจําปี เพื่อจ่ายถวายอุดหนุนอุปถัมภ์สําหรับพระภิกษุที่มีตําแหน่งและมีเปรียญธรรม
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตรานิตยภัตที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว ปัจจุบันการเบิกจ่ายนิตยภัตถือตามระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า
ด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2549 ถวายแด่พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรม
การเบิกจ่ายนิตยภัตเป็นภารกิจหนึ่งของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในการอุปถัมภ์คุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและการสนองงานคณะสงฆ์ ดังนั้น จึงต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว
เพื่อประโยชน์ของพระภิกษุที่ได้รับนิตยภัต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
2. เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตถวายแด่พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ
และพระเปรียญธรรม
3. เพื่อให้พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรม มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติศาสนกิจ
3. เป้าหมาย
พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรมทุกรูป ได้รับเงินอุดหนุน
อุปถัมภ์นิตยภัตตามบัญชีการจัดสรรถูกต้องและรวดเร็ว
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4. วิธีดําเนินการ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทํารายละเอียดบัญชีพระสงฆ์ที่รับนิตยภัต ประจําปี เสร็จ
สิ้นแล้ว และได้ส่งไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อพระที่ได้รับนิตยภัตทั้งหมดของ
จังหวัดกับเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการเจ้าคณะอําเภอทุกอําเภอ
2. เจ้าคณะอําเภอและเลขานุการเจ้าคณะอําเภอ ตรวจสอบรายชื่อพระที่รับนิตยภัตที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดจัดส่งให้ หากมีกรณีต่างๆ ให้รีบดําเนินการแจ้งและส่งเอกสารต่างๆ ไปยังสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อดําเนินการต่อไป ดังนี้
1) กรณีพ้นจากตําแหน่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามที่ผ่านมา และยังมีรายชื่ออยู่ในบัญชีนี้ ขอให้ส่ง
หลักฐานการพ้นจากตําแหน่งไปให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2) กรณีแต่งตั้งระหว่างปีงบประมาณ ที่ยังไม่มีรายชื่อในบัญชีนี้ หรือมีชื่อแต่เป็นอัตราที่ไม่ถูกต้อง
หรือรับในอัตราที่ต่ํากว่าตําแหน่งที่ดํารงอยู่ หรือตกหล่น หรือกรณีใดก็ตาม ขอให้ส่งหลักฐานการบรรจุ การ
เปลี่ยนแปลง พร้อมสําเนาคําสั่ง/ตราตั้ง ไปให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อจัดทําบัญชีขอรับเงินตกเบิกเพิ่มเติม มาตั้งจ่ายให้ต่อไป
3. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบ/รวบรวม/จัดส่งเอกสาร/การขอรับการจัดสรร
นิตยภัต รายงานไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินการตามขั้นตอน /โอนเงินไปยังจังหวัด
5. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแจ้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอําเภอทุกอําเภอ/
รวบรวมแบบคําขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร/ดําเนินการเบิกจ่ายนิตยภัตเป็นรายเดือน
5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. งบประมาณ
งบอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรม
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ และกลุ่มอํานวยการและประสานงาน
8. การประเมินผล
กํากับ ดูแล ติดตามการเบิกจ่ายนิตยภัตให้ตรงตามตําแหน่งและตามบัญชีอัตรานิตยภัต
9. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
1. จํานวนพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรมทุกรูปได้รับ
จัดสรร/เบิกจ่ายนิตยภัตได้ถูกต้องตรงตามตําแหน่งและตามบัญชีอัตรานิตยภัต
2. สามารถเบิกจ่ายนิตยภัตให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนด
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรม มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติศาสนกิจมากยิ่งขึ้น
2. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตได้ถูกต้องตรงตามตําแหน่งและตามบัญชีอัตรานิตยภัตได้ทุกรูป
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โครงการการจัดทําระบบข้อมูลพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์
1. หลักการและเหตุผล
จังหวัดนครสวรรค์มีพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ที่ทําหน้าที่ปกครอง
ดูแลหมู่สงฆ์ ในเขตการปกครองต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์เป็นจํานวนมาก และจํานวนพระสังฆาธิการมีการเปลี่ยน
แปลงทุกปี ทําให้ต้องมีการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เนื่องจากมีพระสังฆาธิการได้รับตําแหน่งสูงขึ้น ได้รับ
แต่งตั้งใหม่ พ้นตําแหน่งด้วยการลาออก ลาสิกขาบท พ้นตามเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล หรือพ้น
ตําแหน่งโดยมรณภาพ ในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมาจัดเก็บในรูปแบบ มีปัญหาในเรื่องข้อมูล
ไม่ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง ยังขาดรายละเอียดเอกสารการตรวจสอบค้นหาข้อมูลต้องใช้เวลาเปิดดู
ตามรายชื่อ การสืบค้นยาก ใช้เวลานานไม่สะดวกและรวดเร็ว ทําให้การบริการด้านข้อมูลแก่ผู้มาขอรับบริการเป็นไป
อย่างล่าช้า กอปรกับมีปัญหาในเรื่องข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
การให้ข้อมูลที่เป็นจริงในสถานภาพปัจจุบันแก่ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลจึงอยู่ในวงจํากัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําระบบข้อมูล
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยการนําความรู้ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้ฐานข้อมูลพระสังฆาธิการมีรายละเอียดครบถ้วนครอบคลุมมากกว่าเดิม ง่ายต่อการสืบค้นและเรียกใช้ข้อมูล
ได้สะดวก รวดเร็ว เป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลไปปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลเพื่อการบริหาร หรือใช้ในการวางแผน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนอํานวยความสะดวกในการบริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้เป็น
อย่างดี
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน
2. สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์มีระบบข้อมูลพระสังฆาธิการถูกต้อง
ครบถ้วน 100 %
เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สืบค้นได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว สามารถให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการได้อย่างฉับไว ทําให้ผู้มาขอรับ
บริการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหาร
งานและวางแผนงบประมาณสนับสนุนพระสังฆาธิการ และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการเดิมที่มีอยู่นํามาจัดเรียงองค์ประกอบใหม่
3. ออกแบบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
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4. ประสานกับคณะสงฆ์จังหวัดและคณะสงฆ์อําเภอในการจัดเก็บข้อมูล
5. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
6. รวบรวมข้อมูลจัดทําฐานข้อมูล
7. จัดทําข้อมูลเป็นรูปเล่ม
8. เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. สถานที่
วัดทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
7. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
9. การประเมินผล
จากแบบสํารวจข้อมูลพระสังฆาธิการ
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
ฐานข้อมูลพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์มีความถูกต้อง ครบถ้วน 100 %
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์มีข้อมูลพระสังฆาธิการที่เป็นระบบครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบที่ต้องการ สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส ตลอดจนผู้มาขอรับบริการสามารถนําข้อมูล
ที่ต้องการไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
3. เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนและแต่งตั้งตําแหน่งของพระสังฆาธิการได้เป็นอย่างดี
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โครงการการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการทุกหน่วยงานทุกสังกัดต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการได้จัดทําคํารับรองไว้กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ในทุกปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ที่ส่วนราชการต้อง
นําไปปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานเพื่อ
สนองการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนดในแต่ละปีงบประมาณ หรือตัวชี้วัดที่
ได้จัดทําคํารับรองกับจังหวัด ทั้งนี้ ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์จังหวัดและคณะสงฆ์อําเภอในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ข้อมูลตามตัวชี้วัดที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เตรียมดําเนินการและ
มอบหมายผู้เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเก็บได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน เป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด
2. เพื่อสนองการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติราชการเป็นไปตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จํานวนตัวชี้วัดที่จัดทําตามคํารับรอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เชิงคุณภาพ : จัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดได้
อย่างมีคุณภาพ
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมชี้แจงข้าราชการรับทราบและร่วมกันระดมความคิดในการพิจารณากําหนดตัวชี้วัด
ที่หน่วยงานจะดําเนินการและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณนี้ และเตรียมดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอความร่วมมือให้จังหวัดจัดเก็บทุกตัวชี้วัด
1. มอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดต่างๆ
2. ประสานงานกับคณะสงฆ์จังหวัด คณะสงฆ์อําเภอในการจัดทําตัวชี้วัดและการจัดเก็บ
ข้อมูลตามตัวชี้วัดต่างๆ
3. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดต่างๆ ในระยะเวลาที่กําหนด
4. สรุปรวบรวมแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
5. รายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด/จัดส่งแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และจังหวัดทราบ
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5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. สถานที่
1. วัดที่กําหนดตามกลุ่มเป้าหมาย
2. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูล
7. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกลุ่มงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สามารถดําเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่จัดทําไว้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามที่กําหนดได้ครบถ้วนและมีคุณภาพทุกตัวชี้วัด
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โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานด้านพระพุทธศาสนา
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ ส่งเสริมและพัฒนากิจการพระพุทธ
ศาสนา การจัดประโยชน์ในส่วนภูมิภาค และปฏิบัติงานตามกฎหมายกําหนดที่เป็นหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ หรือรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมายในระดับจังหวัด
การบริหารจัดการงานด้านพระพุทธศาสนา นับเป็นภารกิจหลักที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ต้องให้ความสําคัญ ดังนั้น บุคลากรในสํานักงานจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติต้องพัฒนาตนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ และมีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงาน สามารถให้
บริการและสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มที่
การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ทัศนคติ ความคิดเห็น และวัฒนธรรมการทํางานจากองค์กรอื่น ทําให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร เป็นการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรให้ได้เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ และได้รับประสบการณ์ตรง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรง สามารถนําสิ่งที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างเต็มที่
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีขวัญ กําลังใจ เต็มใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ร่วมคิด
ร่วมทํา สร้างสรรค์พัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถและศักยภาพ เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทัศนคติ ความคิดเห็นและวัฒนธรรมการทํางานจาก
องค์กรอื่นได้อย่างหลากหลาย
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ทุกคน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างเต็มที่ สามารถให้บริการ
และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แจ้งการดําเนินโครงการให้บุคลากรในสํานักงานได้รับทราบ
3. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดําเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4. ดําเนินงานตามโครงการศึกษาดูงาน
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
6. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
5. ระยะเวลา
เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2554 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
6. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
7. สถานที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดที่ไปศึกษาดูงาน
8. งบประมาณ
ใช้งบงบประมาณสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มอํานวยการและประสานงาน
10. การประเมินผล
จากการสังเกตและการสอบถาม
11. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
งานกิจการคณะสงฆ์ และงานด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการพัฒนา
มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เข้มแข็งและยั่นยืนตลอดไป
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างเต็มที่ สามารถให้บริการและ
สนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานทีม่ ีฐานะเทียบเท่ากอง ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในส่วนภูมิภาค มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ์
ส่งเสริมและพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา การจัดประโยชน์ในส่วนภูมิภาคและปฏิบัติงานตามกฎหมายกําหนด
ที่เป็นหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมายในระดับจังหวัด
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลต่อทางราชการ บุคลากรจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติ มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม
สามารถสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างเต็มที่ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ได้รับความพึง
พอใจและประโยชน์สูงสุด สอดรับกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักที่จะขวนขวายในการพัฒนาตนให้เป็นข้าราชการยุคใหม่
ในบริบทใหม่ มีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมพร้อมที่จะปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจ
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีขวัญ กําลังใจ เต็มใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ ร่วมคิด
ร่วมทํา สร้างสรรค์พัฒนางาน พัฒนาองค์การให้มีขีดความสามารถและศักยภาพ เป็นองค์การที่มีความเข้มแข็ง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ทุกคน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกคนมีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ทัศนคติที่ถูกต้อง
เหมาะสม มีขีดความสามารถและศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แจ้งการดําเนินโครงการให้บุคลากรในสํานักงานได้รับทราบ
3. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดําเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดําเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
4.1 การประชุมบุคลากร
4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.3 การศึกษาดูงาน
4.3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
6. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
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5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
7. สถานที่
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
2. จังหวัดที่ไปศึกษาดูงาน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มอํานวยการและประสานงาน
9. การประเมินผล
จากการสังเกตและการสอบถาม
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
งานกิจการคณะสงฆ์ และงานด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการพัฒนา
มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เข้มแข็งและยั่นยืนตลอดไป
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและได้รับประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนความรู้
zความคิดเห็น มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างเต็มที่ สามารถให้บริการและ
สนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการการพัฒนาบุคลากรด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(HRD : e-learning) ของสํานักงาน ก.พ.
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีนโยบายพัฒนาข้าราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD : e-learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ (Online) สําหรับข้าราชการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์โครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนา
กระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ ชุดหลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริมสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่ง และ
ค่าตอบแทนใหม่ เป็นต้น
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาข้าราชการ
กอปรกับมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการได้ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพให้กับตนเองอยู่
เสมอ จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเติมเต็มอาหารเสริมทางปัญญาแก่ข้าราชการด้วยการสมัครเข้าอบรมการพัฒนา
ความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD: e-Learning) กับสํานักงาน ก.พ.
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักที่จะขวนขวายในการพัฒนาตนให้เป็นข้าราชการยุคใหม่
มีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีขวัญ กําลังใจ เต็มใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ ร่วมคิด
ร่วมทํา สร้างสรรค์พัฒนางาน พัฒนาองค์การให้มีขีดความสามารถและศักยภาพเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ให้
เป็นผู้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD : e-learning) ของสํานักงาน ก.พ.
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แจ้งข้าราชการสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการกับสํานักงาน ก.พ.
3. ชี้แจงรายละเอียดการสมัครเข้ารับการการอบรม Online และหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ.
เปิดอบรม
4. ข้าราชการเข้าศึกษาอบรม Online หลักสูตรต่างๆ ตามที่ได้สมัครไว้กับสํานักงาน ก.พ.
5. ข้าราชการที่ผ่านการอบรมรายงานผลการอบรมพร้อมส่งสําเนาประกาศนียบัตรที่ได้รับใน
แต่ละหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่บุคลากรเพื่อบันทึกลงในแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ
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5. ระยะเวลา
เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2554
6. สถานที่
สถานที่ตามความสะดวกและความพร้อมของข้าราชการแต่ละคนในการเข้าศึกษาบทเรียนทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง (Anywhere Anytime Anyplace)
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มอํานวยการและประสานงาน
9. การประเมินผล
ประเมินผลจากการผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ทัศนคติที่
ถูกต้องเหมาะสม มีขีดความสามารถและศักยภาพ สมกับเป็นข้าราชการยุคใหม่ เป็นข้าราชการมืออาชีพ
เต็มใจรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมพัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง พร้อมบริการผู้มาติดต่อให้ได้รับความพึง
พอใจและประโยชน์สูงสุด สอดรับกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนสูงสุดของพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อประเทศชาติ ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปช่วยเหลือประชาชนที่
ตกทุกข์ได้ยากในถิ่นทุรกันดารและท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทรงคิดค้นแนวทางการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อประชาชนจะได้อยู่อย่างมีความสุข พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติด้วย
พระวิริยะอุตสาหะ ตลอดระยะเวลา 64 ปีแห่งการครองราชย์ ซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในโลก
ได้ประจักษ์ชัดแก่คนทั้งโลกแล้วว่า เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนก
อนันต์เป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศทั่วโลกได้ศึกษาแบบอย่าง พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองที่เปี่ยมไปด้วย
ทศพิธราชธรรมอย่างพร้อมบริบูรณ์ ดังนั้น ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระองค์ รัฐบาลและประชาชนต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้น และช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อพระองค์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 จังหวัดนครสวรรค์
ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหลากหลาย กิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน
เสริมสร้างพระบารมี พระเกียรติยศให้แผ่ไพศาล มีพระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง มีพระชนม์
ชีพยิ่งยืนนาน ปกป้องคุ้มครองอภิบาล ปวงพสกนิกรและประเทศชาติให้สุขสงบ ร่มเย็นตราบนานเท่านาน และเกิด
ความสวัสดิมงคล เป็นผลานิสงส์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ
จังหวัดนครสวรรค์โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ จึงได้จัดทําโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
2. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย
3. เพื่อเสริมสร้างพระบารมี พระเกียรติยศให้แผ่ไพศาล ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธคุณ อันเกิดจาก
การเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน จะช่วยเสริมสร้างความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของคน สามารถลดกระแส
ความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันให้เบาบางลงไปได้
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3. เป้าหมาย
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 1 ครั้ง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เป้าหมายมี
พระสังฆาธิการและประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 999 รูป/คน

4. วิธีดําเนินการ
1. ประสานงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อหารือในการจัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5. ระยะเวลา
วันที่ 3 ธันวาคม 2553
6. สถานที่
พุทธอุทยานนครสวรรค์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
7. งบประมาณ
งบประมาณจากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
2. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
2. ผลานิสงส์ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธคุณ อันเกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน จะช่วยเสริม
สร้างความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของคน สามารถลดกระแสความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันให้เบาบางลงไป
ได้ ประชาชนมีความสุขสงบ ร่มเย็นและเกิดความสวัสดิมงคลเป็นผลานิสงส์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ
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โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนสูงสุดของพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อประเทศชาติ ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปช่วยเหลือประชาชนที่ตก
ทุกข์ได้ถิ่นทุรกันดาร และท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทรงคิดค้นแนวทางการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อประชาชนจะได้อยู่อย่างมีความสุข พระราชกรณียกิจที่ทรงปฎิบัติด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะ ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ได้ประจักษ์ชัดแก่คนทั้งโลกแล้วว่า เกิดประโยชน์มหาศาลเป็น
คุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์เป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ศึกษาแบบอย่าง
พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีปกครองบ้านเมืองที่เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรมอย่างพร้อมบริบูรณ์ ดังนั้น ในวันที่
5 ธันวาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ รัฐบาลและประชาชนต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดี
เป็นล้นพ้น และช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์
การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิม
พระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสริมสร้าง
พระบารมีพระเกียรติยศให้แผ่ไพศาล ปราศจากโรคาพยาธิพาธมาแผ้วพาน พระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษม
สําราญ สมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย ทรงพระเจริญด้วยพระราชอิสริยยศ ปรากฏเดชานุภาพแผ่ไพศาล ปกป้อง
คุ้มครองอภิบาล ปวงพสกนิกรและประเทศชาติให้สงบ ร่มเย็น เกิดความสวัสดิมงคล เป็นพลานิสงส์อันใหญ่หลวง
ต่อประเทศชาติ ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธคุณอันเกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาของพสกนิกร
ร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของคน แผ่เมตตาธรรมให้ทุกคนมีความร่มเย็นเป็น
สุข พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ลดกระแสความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันให้เบาบางลงไปได้
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการ
เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ขึ้น เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์
ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย
3. เพื่อเสริมสร้างพระบารมี พระเกียรติยศให้แผ่ไพศาล ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธคุณ อันเกิดจาก
การเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน จะช่วยเสริมสร้างความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของคน สามารถลดกระแส
ความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันให้เบาบางลงไปได้
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3. เป้าหมาย
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยพระสงฆ์และประชาชนร่วมประกอบพิธี ในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี พ.ศ. 2554
4. วิธีดําเนินการ
1. ประสานงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อหารือในการจัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5. ระยะเวลา
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี พ.ศ. 2554
6. สถานที่
1. วัดพระอารามหลวง
2. วัดที่เจ้าคณะอําเภอพิจารณาเห็นสมควร
3. พุทธอุทยานนครสวรรค์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
7. งบประมาณ
1. งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. งบประมาณจากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
2. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากการสังเกตและแบบสํารวจ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชกพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2. ผลานิสงส์ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธคุณ อันเกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน จะช่วยเสริม
สร้างความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของคน สามารถลดกระแสความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันให้เบาบางลงไปได้
ประชาชนมีความสุขสงบ ร่มเย็นและเกิดความสวัสดิมงคลเป็นผลานิสงส์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ
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โครงการจัดงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจําปี 2553
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจวบจนสมัยรัชกาลปัจจุบัน
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงยกย่องพระพุทธศาสนา มีพระประสงค์ให้พระสงฆ์มีสมณศักดิ์เป็นพระสังฆาธิการ
ได้รับการบูชายกย่องจากศรัทธาประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลปัจจุบันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเลื่อนและตั้ง
สมณศักดิ์ และเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการในทุกปี การที่พระสังฆาธิการได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์นั้น เป็น
การแสดงให้เห็นว่าท่านมีความตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนา มีความเสียสละ มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะรักษาวัดวาอารามที่
ท่านดูแลเอาใจใส่ ทั้งในส่วนของท่านเองและในเขตปกครองให้เป็นวัดที่มีความมั่นคง ร่มรื่น ทั้งยังได้ปฏิบัติส่วนที่เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ประเทศชาติบ้านเมือง แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การเผยแผ่ การศึกษาสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์ และสาธารณูปการต่างๆ ล้วนทําให้วัดมี
ความมั่นคงถาวร สมกับที่เป็นวัดของแผ่นดิน เป็นสมบัติของแผ่นดิน
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 23/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อน
ชั้นพระครูสัญญาบัตร ผู้ดํารงตําแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2553 และได้กําหนดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแก่
พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ในวันที่ 6 มกราคม 2554 ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อําเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ (เฉพาะพระครูสัญญาบัตร) จํานวน 416
รูป และคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ประกอบพิธีพระราชทาน
สัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์
ในจังหวัด การจัดพิธีนี้จึงเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการร่วมกับคณะสงฆ์เพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
2. เพื่อสนองมติมหาเถรสมาคมในการประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
แก่พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
3. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณพระสงฆ์ที่มีความตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนา มีความเสียสละ
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มีความตั้งใจ แน่วแน่ที่จะรักษา ดูแลเอาใจใส่วัดวาอารามให้มีความมั่นคง ร่มรื่น ทําให้พระพุทธศาสนาได้รับความ
เลื่อมในศรัทธาจากประชาชนอย่างยั่งยืน
3. เป้าหมาย
จัดงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
หนเหนือ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ (เฉพาะพระครูสัญญาบัตร) จํานวน 416 รูป
4. วิธีดําเนินการ
1. ประสานงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อหารือในการจัดงานพิธีและจัดทําประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดทําประกาศจังหวัดนครสวรรค์แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
4. จัดทําหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
8. ดําเนินงานตามโครงการ
9. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
5. ระยะเวลา
วันที่ 6 มกราคม 2554
6. สถานที่
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์
อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
7. งบประมาณ
1. งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. งบประมาณจากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. จังหวัดนครสวรรค์
2. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
3. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากการสังเกต
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จังหวัดนครสวรรค์สามารถจัดงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
แก่พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ได้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์มีขวัญและกําลังใจในการทํานุบํารุง
ดูแลเอาใจใส่วัดวาอารามให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
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โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
จังหวัดนครสวรรค์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี กําหนดจัด
โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม 2554 กําหนดอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป ทั่วประเทศ โดยกรุงเทพมหานคร จํานวน
174 รูป ต่างจังหวัดรวม 825 รูป จังหวัดละ 11 รูป
ในการอุปสมบทสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอความร่วมมือให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดดําเนินการจัดอุปสมบทในจังหวัด และคัดเลือกผู้อุปสมบท โดยประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ นั้น
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จึงจัดโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป
เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ของจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และสนองนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
3. เป้าหมาย
จัดอุปสมบทพระภิกษุ จํานวน 11 รูป
4. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารายละเอียดโครงการ
2. ประสานงานกับวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งคณะทํางานประชุมคณะทํางาน
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. รับสมัครผู้อุปสมบท
6. จัดพิธีอุปสมบทตามขั้นตอนที่กําหนด
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7. จัดการศึกษาอบรมพระนวกะตามกิจกรรมและหลักสูตรที่กําหนด
8. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้อุปสมบทในโครงการ / พิธีลาสิกขา
9. ติดตามประเมินผล
10. สรุปผลการดําเนินงาน

5. ระยะเวลา
1. รายงานตัว และซ้อมขานนาค วันที่ 7 มกราคม 2554
2. จัดพิธีกริบผม/ปลงผมนาค วันที่ 8 มกราคม 2554
3. จัดพิธีอุปสมบท วันที่ 9 มกราคม 2554
4. ศึกษาและปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 11 – 22 มกราคม 2554
5. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ จํานวน 999 รูป วันที่ 21 มกราคม 2554
6. พิธีลาสิกขา วันที่ 23 มกราคม 2554
6. สถานที่
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
7. งบปรปะมาณ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 46,540 บาท
2. งบบริจาคจากผู้มีจิตกุศล
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. จังหวัดนครสวรรค์
2. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
3. วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
9. การประเมินผล
จากการสอบถามและการสังเกต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และบําเพ็ญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2. ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดโครงการในระดับจังหวัด
3. ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน
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โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
1. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมปัจจุบันผู้คนต่างแข่งขันกันเพื่อมุ่งนําพาตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ กอปรกับ
การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญในด้านวัตถุ และวิทยาการต่างๆ เพื่อมุ่งหวังความเป็นอยู่ที่ดี
มีความสุขมากขึ้น ทําให้คนในสังคมละเลยการประพฤติในศีลธรรม เป็นเหตุให้การพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปโดยไร้
ทิศทางที่ถูกต้องตามหลักธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเสียหายต่างๆ ขึ้น กลายเป็นการเพิ่มความทุกข์ทั้งแก่ตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ บางคน บางกลุ่มเมื่อบวช
แล้วไม่สนใจศึกษา และปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ คําสั่งมหาเถรสมาคม อาศัยช่องทางจากความเชื่อ
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหลักพระพุทธศาสนา แสวงหาผลประโยชน์โดย
วิธีการต่างๆ ออกแสวงหาลาภสักการะ โดยการออกบิณฑบาต บอกบุญ เรี่ยไรเงินทอง เพื่อประโยชน์ตนเอง ปักกลด
ทําทีเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัด บ้างตั้งตนเป็นหมอดูทํานายทายทัก บอกใบให้หวย เป็นหมอยา หมอเสน่ห์ บ้างถึงขนาด
ปลอมบวช โดยใช้อุบายที่แยบยลยากที่จะแก้ไข
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ส่งเสริม ให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา จึงได้สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งพระภิกษุผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ เรียกว่า "พระวินยาธิการ" หรือ “ตํารวจพระ” มีหน้าที่สอดส่องดูแล พระภิกษุสามเณรให้
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และกฎระเบียบหรือมติของมหาเถรสมาคม หากพบว่ามีความประพฤติและอาจารไม่
เหมาะสม และบุคคลผู้มาปลอมบวช หรือพบการกระทําความผิดพระวินยาธิการก็มีอํานาจจับกุมตัวส่งเจ้าคณะสงฆ์
ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้ "พระวินยาธิการ" หรือ “ตํารวจพระ” ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามสมควรแก่ฐานานุรูป ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยน
แปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมืองในการสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณร ซึ่งถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ
ระเบียบทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ตระหนักถึงความจําเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้พระวินยาธิการ กอปรกับจังหวัดนครสวรรค์ไม่เคยจัดให้มีการประชุมพระวินยาธิการมา
นานมากแล้ว เนื่องจากไม่มีงบประมาณดําเนินการ จึงเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พระวินยาธิการได้เข้าใจบทบาทและอํานาจหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติใน
การช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ในการลงนิคหกรรมแก่พระภิกษุสามเณรที่มีความประพฤติและอาจารไม่
เหมาะสม สามารถประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้ความช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในเวลา
ที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท้องที่นั้นๆ
2. เพื่อให้พระวินยาธิการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน
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3. เป้าหมาย
จัดประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 250 รูป
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมถวายความรู้พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล เลขานุการเจ้าคณะอําเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอําเภอ และเลขานุการเจ้าคณะตําบล จํานวน 250 รูป
4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
5. รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. ระยะเวลา
เดือนมกราคม – สิงหาคม 2554 จํานวน 2 วัน
6. งบประมาณ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 140,000 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
7. สถานที่
พุทธอุทยานนครสวรรค์ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. กลุ่มอํานวยการและประสานงาน
2. กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
3. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากแบบสอบถาม
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในการดูแลให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และกฎระเบียบหรือมติ
ของมหาเถรสมาคม ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําผิดและสร้างปัญหาแก่สังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พระวินยาธิการได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระวินยาธิการ
2. พระวินยาธิการนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจของพระวินยาธิการไป
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําทักษะและประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาพระภิกษุสามเณรที่มีความประพฤติและอาจารไม่เหมาะสม และสามารถประสานกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในเวลาที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท้องที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
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โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเป็นวิชาการสมัยใหม่ที่กําลังเป็นที่สนใจของผู้บริหารองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพราะการมีความรู้ในเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้บริหารนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายได้ นอกจากนั้น
ยังทําให้การทํางานในองค์กรเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในยุคสมัยปัจจุบันที่มี
การแข่งขันสูง องค์กรที่จะอยู่ได้จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้เหมาะกับสถาน
การณ์ต่างๆ ในยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารองค์กรต่างๆ จึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีบริหารจัดการสมัยใหม่
และนํามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรของตนไปข้างหน้าจนบรรลุเป้าหมาย
วัดเป็นองค์กรสําคัญองค์กรหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน มีพระสังฆาธิการ เช่น
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารดูแล ความเจริญก้าวหน้า
ต่างๆ ของวัดจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นหลัก หากวัดใดมีเจ้าอาวาสที่มีความรู้ความสามารถทางบริหารจัดการก็
สามารถทําให้การดําเนินงานของวัดมีระบบและประสิทธิภาพมีผลให้วัดเจริญรุ่งเรือง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ผู้มาพบเห็น และสามารถทําประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาและสังคมไทยมากขึ้น ปัจจุบันพระสังฆาธิการที่สามารถ
บริหารวัดอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพนั้นมีจํานวนน้อย สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ที่จะนําไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการวัดของตนให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพราะโดยทั่วไป
พระสังฆาธิการไม่มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีดังกล่าวไม่ว่าจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการหรือจากการศึกษาภาคสนาม
เห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้ วัดหลายแห่งในปัจจุบันจึงไม่สามารถดึงคนรุ่นใหม่ให้มาวัด และพระสงฆ์ในวัดไม่สามารถใช้
ศักยภาพของตนทําประโยชน์ให้แก่วัดและชุมชนได้เต็มที่ หากปล่อยให้วัดมีสภาพเช่นนี้ต่อไป บทบาทของวัดที่มีต่อ
ชุมชนและสังคมไทยจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ และไม่สามารถช่วยเหลือพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้
ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จึงได้ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
จัดโครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวัดขึ้นมา เพื่อถวายความรู้ให้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ในเรื่อง
วิธีบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการช่วยเหลือชุมชน และ
ให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมมือ
กันคิดหารูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการทําให้วัดเจริญก้าวหน้าและเหมาะสมกับสังคมยุค
ปัจจุบัน จะได้ทําประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและสังคมได้กว้างขวางมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
3. เพื่อให้พระสังฆาธิการเรียนรู้วิธีการนําความรู้ในการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาวัด
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4. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้ร่วมกันคิดหาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม สําหรับนํามาใช้ในการ
บริหารจัดการวัดให้เป็นองค์กรที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธศาสนาและสังคมอย่างกว้างขวาง
3. เป้าหมาย
จัดอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ จํานวน 900 รูป
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการจัดอบรมจัดประชุมถวายความรู้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย เจ้าอาวาส รองเจ้าเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทน
เจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ จํานวน 900 รูป ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
5. รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. ระยะเวลา
เดือนมกราคม – สิงหาคม 2554 จํานวน 1 วัน
6. งบประมาณ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จํานวนเงิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
7. สถานที่
พุทธอุทยานนครสวรรค์ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. กลุ่มอํานวยการและประสานงาน
2. กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
3. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากการสังเกตและจากแบบสอบถาม
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสมีความรู้การบริหารจัดการวัดและพัฒนาวัดเพิ่มมากขึ้น
และนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนในชุมชน ทําให้คนรัก
วัดและเข้าวัดเพิ่มมากขึ้น
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่ได้รับการถวายความรู้สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ภารกิจของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถนําทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพระภิกษุสามเณรที่มีความ
ประพฤติและอาจารไม่เหมาะสม และสามารถประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเวลาที่มีเหตุการณ์
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท้องที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
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โครงการปฏิบัติธรรม “ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม” ประจําปี 2554
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทางตรง
กันข้ามการพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวัฒนธรรมกลับลดน้อยถอยลง คนมีความเห็นแก่ตัว
เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง เอารัดเอาเปรียบ ขาดความเมตตา ขาดความคารวะบูชาต่อผู้มีพระคุณ เกิดอาชญากรรม
ต่างๆ มากขึ้น คนในสังคมดํารงชีวิตอยู่อย่างหวาดผวา หวาดระแวง ทําให้เกิดวิกฤตทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เป็น
วิกฤตที่น่าเป็นห่วงยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้คนในสังคมมีจิตใจที่สุขุม สงบเยือกเย็น มีสมาธิแน่วแน่ มีความมั่นคงทางจิตใจ
มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมิให้ลุ่มหลงในสิ่งยั่วยุต่างๆ อันก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้
จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สังคมจึงต้องได้รับการ
เยียวยาจิตใจให้มีความเข้มแข็ง เพราะการพัฒนาจิตใจถือเป็นการพัฒนาที่ฐานรากของคน เมื่อคนดี สังคมก็ดีด้วย
ดังนั้น คุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในสังคม เพื่อให้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศชาติ การปลูกฝังจิตสํานึกให้
เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนให้เจริญเพื่อนําไปสู่สังคมที่เจริญก้าวหน้าและเป็นสังคมคุณธรรม
เยาวชนถือเป็นกําลังสําคัญที่นําประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ควร
ได้รับการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่ลุ่มหลงในกิเลสและสิ่งยั่วยุ
ต่างๆ ที่เป็นการสร้างปัญหาสังคม ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียควรเร่งแก้ไขปัญหา โดยการอบรมให้ความรู้ กล่อมเกลา
จิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ที่ถือว่าเป็น "อกาลิโก" คือเป็นหลักคําสอนที่ปฏิบัติได้และเห็นผลได้ไม่จํากัดกาลเวลา ใช้ได้ทุกยุคสมัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกอบรมจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมโดยการอบรมปฏิบัติธรรมเป็น
การสร้างความผูกพันและสร้างความอบอุ่นต่อกันของสมาชิกในสังคมให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและแก้ปัญหาชีวิตได้
3. เป้าหมาย
จัดอบรมปฏิบัติธรรมเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน จํานวนรุ่นและจํานวนคน
ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้เยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
5. รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. ระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2554 ระยะเวลารุ่นละ 3 วัน 2 คืน
6. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
7. สถานที่
วัด/สํานักปฏิบัติธรรมตามที่กําหนด
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
9. การประเมินผล
จากแบบสอบถาม
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
สามารถ นําไปประพฤติ ปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข ร่วมกันสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมคุณธรรมที่มีความสงบสุข
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โครงการปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจําปี 2554
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติธรรมเป็นการชําระใจ พัฒนาใจ ลด ละ สละกิเลส สร้างกุศลให้กับตนเอง ผู้ร่วมชีวิต
และคนสังคม ทั้งยังเป็นการจรรโลงและสืบทอดไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรในศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
การปฏิบัติธรรมเป็นการปลุกจิตสํานักให้มีศีล มีสมาธิ และปัญญา หากสามารถนําหลักธรรมเหล่านี้ไปบูรณาการ
ก็จะทําให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข สามารถให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่ดี เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ก็เท่ากับว่าได้กระทําหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปก็เช่นกัน
หากนําหลักธรรมที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้ก็สามารถดํารงตนได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีส่วนทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติไปในทางมิชอบ
หลงผิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ก่อให้เกิดการทุจริตในวงราชการ ทั้งนี้ มักอ้างว่าเป็นเพราะถูก
กดดันจากสภาพเศรษฐกิจ เงินเดือนน้อย รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทําให้หาโอกาสและช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมิได้คํานึงถึงความประพฤติผิดวินัยและ
ประพฤติมิชอบทําให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ
การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมและเร่งสร้าง
จิตสํานึกอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันนําไปสู่การพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ แน่ว
แน่ มั่นคง ไม่ลุ่มหลงในอบายมุขที่บ่อนทําลายระบบราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหากได้รับการอบรมปฏิบัติธรรม นํา
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ปลูกจิตสํานึกให้รู้จักบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของตน
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนในทุกสถานภาพเพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม นับเป็น
ผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการ
ปฏิบัติทางวิปัสสนากัมมัฎฐาน สามารถนําหลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ดํารงตนเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่งคง มีสมาธิและมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อให้
บริการแก่ประชาชนได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
3. เป้าหมาย
จัดอบรมปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตร 5 วัน 4 คืน
จํานวนรุ่นและจํานวนคนตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตร 5 วัน 4 คืน
4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
5. รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. ระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2554 ระยะเวลารุ่นละ 5 วัน 4 คืน
6. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
7. สถานที่
วัด/สํานักปฏิบัติธรรมตามที่กําหนด
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
9. การประเมินผล
จากแบบสอบถาม
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ชําระใจ พัฒนาจิตใจ ลด ละ สละกิเลสสร้างกุศลเป็นมงคลชีวิตที่ดีแก่
ตนเอง ดํารงตนเป็นคนดีของครอบครัว เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อทางราชการ
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด
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โครงการอบรมไวยาวัจกรวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ประจําปี 2554
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์มีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา
และสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนนําหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความสุขอย่าง
ยั่งยืน ร่วมกันสร้างชุมชนและสังคมให้เกิดสันติสุข
โครงการอบรมไวยาวัจกรวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโครงการหนึ่งในการ
พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ไวยาวัจกรวัดมีกระจายอยู่ทุกตําบล ทุกหมู่บ้าน และเป็นบุคคลที่มีส่วน
สําคัญในการดูแลทรัพย์สินของวัด ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของประชาชนทุกคนในชุมชนด้วย ดังนั้น ไวยาวัจกรวัดควร
ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสนอง
งานพระสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ไวยาวัจกรวัดมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดประโยชน์วัด
การจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของวัด ตลอดจนการดําเนินงานทุกๆ ด้านของวัดอย่างมีระบบและถูกต้อง
ตามกฎหมาย
2. เพื่อให้ไวยาวัจกรวัดได้ช่วยเหลืองานของเจ้าอาวาสและกิจการของคณะสงฆ์ทุกด้านให้สําเร็จ
เรียบร้อย ลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
จัดอบรมให้ความรู้แก่ไวยาวัจกรวัด 1 ครั้ง 1 วัน จํานวนคนตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการจัดอบรมไวยาวัจกรวัดในจังหวัดนครสวรรค์
4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
5. รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5. ระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2554 ระยะเวลา 1 วัน
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6. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
7. สถานที่
พุทธอุทยานนครสวรรค์ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
9. การประเมินผล
จากแบบสอบถาม
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนไวยาวัจกรวัดในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ไวยาวัจกรวัดนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์ได้เป็นระบบ
ระเบียบมากยิ่งขึ้น สามารถให้การช่วยเหลือเจ้าอาวาสวัดและชุมชนรอบวัดได้ในการพัฒนาวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2554
1. หลักการและเหตุผล
วันมาฆะบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ชาวพุทธต่างปิติยินดี พร้อม
สามัคคีร่วมปฏิบัติกิจกรรมความดี ตั้งอยู่ในศีลและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนําและน้อมถึงคุณูปการที่สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนา คือ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้พระอรหันต์ถือ
เป็นหลักปฏิบัติเพื่อนําไปเผยแผ่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา
ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ
เมื่อโอกาสวันมาฆะบูชาเวียนมาบรรจบในแต่ละปี พุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ต่างน้อมรําลึกถึง
คุณูปการดังกล่าวนั้น ด้วยการบูชาพระรัตนตรัยทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ทุกฝ่ายได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกัน
จรรโลงไว้และสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนทางในการยกระดับจิตสํานึกทางคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน
นับได้ว่าเป็นจุดสําคัญในการทํานุบํารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงในด้านการ
ทํานุบํารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของวันมาฆบูชา
2. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ จํานวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน
เชิงคุณภาพ พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของวันมาฆบูชา สามารถ
นําหลักธรรมคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอําเภอเพื่อร่วมจัดกิจกรรม
3. ประสานสถานศึกษาเพื่อส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
5. ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันมาฆบูชา
6. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
7. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
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8. รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
5. ระยะเวลา
เดือนกุมภาพันธ์ 2554
6. สถานที่
วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม
7. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
2. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากแบบรายงานผลการดําเนินงาน
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของวันมาฆบูชา
2. พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา
3. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนํา
หลักธรรมและองค์ความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน
4. เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
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โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2554
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นสรณะทางใจ
ยึดเหนี่ยวถือปฎิบัติกันมาโดยตลอด และวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คือเป็นวันที่
สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นตรงในวันและเดือนเดียวกัน คือ
ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ํา) เดือนหก เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือเอาความอัศจรรย์ 3 ประการที่เกิดขึ้นใน
วาระเดียวกันแต่ละประการ ได้เกิดขึ้นในโอกาสต่างกัน เป็นหลักการใหญ่ นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังได้
ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสําคัญสากลของโลก เมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงรอบปี พุทธศาสนิกชนจึงประกอบพิธี
สักการบูชาเป็นการยิ่งใหญ่ ด้วยการบําเพ็ญกุศลบริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์และเวียนเทียน
รอบพระอุโบสถหรือพุทธสถาน
การจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาถือเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง และปลูกจิตสํานึกให้มีศีล สมาธิ
ปัญญา ซึ่งเป็นมงคลแห่งชีวิต นอกจากสร้างกุศลให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการจรรโลงและสืบทอดไว้เพื่อพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการ
นําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของวันวิสาขบูชา
2. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาได้
3. เพื่อเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ จํานวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน
เชิงคุณภาพ พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา สามารถ
นําหลักธรรมคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอําเภอเพื่อร่วมจัดกิจกรรม
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันวิสาขบูชา
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
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7. รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
5. ระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม 2554
6. สถานที่
วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม
7. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
2. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
2. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากแบบรายงานผลการดําเนินงาน
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของวันวิสาขบูชา
2. พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาได้
3. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนํา
หลักธรรมและองค์ความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน
4. เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
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โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2554
1. หลักการและเหตุผล
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 ก่อนวันเข้าปุริมพรรษา 1 วัน เป็นวันแรกที่
พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมา
สัมโพธิญาณ โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี หลังจากทรงตรัสรู้ได้สองเดือน ผลแห่ง
พระธรรมเทศนานี้ทําให้พระอัญญาโกณทัญญะได้ธรรมจักษุคือ ได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธองค์
เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาได้รับประทานเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นใน
โลก วันนี้นอกจากจะเป็นวันแห่งพระธรรมแล้วยังเป็นวันแห่งพระสงฆ์ด้วยคือ บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ (พระรัตนตรัยครบองค์สามคือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ ) จึงถือเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ในปีพุทธศักราช 2501 สํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ
ให้วัดต่างๆ ประกอบพิธีอาสาฬหบูชา ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและฆราวาสทั่วไปได้ร่วมกันประกอบพิธีเป็น
การพิเศษทําการสักการบูชาเพื่อน้อมรําลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นดวงประทีปโลก สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงใน
ด้านการทํานุบํารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรําลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า
2. เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป
3. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ประพฤติปฏิบัติตนใน
กรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จํานวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน
เชิงคุณภาพ : พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และพระธรรมวินัย
อันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้อง นําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้อื่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน
4. วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอําเภอเพื่อร่วมจัดกิจกรรม
3. ประสานวัด/หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
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7. รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
5. ระยะเวลา
เดือนกรกฎาคม 2554
6. สถานที่
วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม
7. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
2. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
9. การประเมินผล
จากแบบรายงานผลการดําเนินงาน
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พุทธศาสนิกชนได้น้อมรําลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของ
พระพุทธเจ้า เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
2. พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป
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แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3
ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

84

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

85

โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับ
พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาวิชาธรรมและสามัญควบคู่กันไป เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสงเคราะห์เยาวชนที่ขาด
โอกาสทางการศึกษา และเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง เยาวชนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
รวมทั้งกลุ่มชาวไทยต่างวัฒนธรรม จัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ของคณะสงฆ์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหากยังอยู่ในสมณเพศก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนทายาท
ที่ดี มีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสนองการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สนองนโยบายของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สามารถดําเนินไปได้ด้วยดี เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรได้มี
ทางเลือกในการศึกษาอีกทางหนึ่ง เป็นการให้สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเผยแผ่หลักพุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนองและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษาทุกแห่ง และนักเรียนทุกรูปได้รับเงินอุดหนุน
เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควบคู่กับความรู้ทางพระธรรมวินัย สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดําเนินการ
1. แจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รายงานผลข้อมูล จ 1 ร 1 และรวบรวม
รายงานจากทุกโรงเรียนสรุปเป็นภาพรวมระดับจังหวัดส่งประธานกลุ่มโรงเรียน และสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียน
2. จังหวัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนตามใบจัดสรรของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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3. โรงเรียนรายงานผลการใช้เงินอุดหนุนให้จังหวัด เพื่อรวบรวมรายงานสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. จังหวัดออกตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
5. จังหวัดให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การติดตาม
ประเมินผล และการส่งเสริม สนับสนุนการขอรับทุนการศึกษา การขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ
5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. สถานที่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 แห่ง
7. งบประมาณ
งบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
9. การประเมินผล
ประเมินจากรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
1. จํานวนพระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เพิ่มมากขึ้น
2. จํานวนพระภิกษุสามเณรได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับพระธรรม
วินัย เพิ่มมากขึ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับ
ความรู้ทางพระธรรมวินัย
2. พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
โรงเรียนตามแนววิถีพุทธ
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โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฏกได้อย่างลึกซึ้งจะทําให้ผู้ศึกษาได้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติเป็นศาสน
ทายาท สามารถดํารงรักษาและเผยแผ่หลักธรรมคําสั่งสอนอันเป็นหลักในการดําเนินชีวิตตามพระธรรมวินัย และ
เป็นการสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความรู้ความสามารถตามแนวทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ให้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สนองนโยบายของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี
มีประสิทธิภาพสามารถดําเนินไปได้ด้วยดีและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้สํานักเรียนดําเนินการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
การเรียนการสอน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความ
สามารถ สามารถเผยแผ่หลักธรรมคําสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
3. เพื่อส่งเสริมให้คณะสงฆ์จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น พระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวาง เป็นศาสนทายาทที่ดี
3. เป้าหมาย
สํานักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลีทุกแห่ง ครูและนักเรียนแผนกธรรม บาลี
ทุกรูปได้รับเงินอุดหนุน
4. วิธีดําเนินการ
1. ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี โดยเบิกจ่าย
เงินอุดหนุนสํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา, อุดหนุนพระปริยัตินิเทศก์ , อุดหนุนส่งเสริมการอบรมธรรม บาลี, อุดหนุน
ค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัตธิ รรม บาลี, อุดหนุนการจัดสอบธรรม บาลีสนามหลวง และเงินอุดหนุนต่างๆ ที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรให้
2. จังหวัดออกตรวจเยี่ยมการดําเนินงานสํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และตรวจเยี่ยมสนาม
สอบธรรม บาลีสนามหลวง
3. จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี
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ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
6. สถานที่
สํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลีทุกแห่ง
7. งบประมาณ
งบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
9. การประเมินผล
จากการสังเกต
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนพระภิกษุสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
และเป็นศาสนทายาทที่ดีมีความรู้ความสามารถตามแนวทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลีมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น
2. พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยได้ถูกต้อง สามารถเผยแผ่
หลักธรรมคําสอนให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม นําความสงบสุขสู่สังคมและ
ประเทศชาติ
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โครงการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2554
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับ
พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาวิชาธรรมและสามัญควบคู่กันไป เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา และเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง เยาวชนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
กลุ่มชาวไทยต่างวัฒนธรรม จัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของ
คณะสงฆ์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหากยังอยู่ในสมณเพศก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนทายาทที่ดี
มีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสนองการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะหน่วยงานระดับภูมิภาค มีหน้าที่สนองงานและ
ส่งเสริม สนับสนุนงานกิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัด และสนองนโยบายของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดนครสวรรค์มี
คุณภาพ สามารถจัดการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กําหนด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
จึงได้จัดทําโครงการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจําปีการศึกษา
2554 เพื่อให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ และคุ้มค่า) เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถดําเนินไปได้ด้วยดีและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับทราบและเข้าใจ
ที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อนําไปสู่คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยและคุณภาพการศึกษา
ของชาติต่อไป
2. เพื่อประสานแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การนิเทศติดตามผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้การสนับสนุนการนิเทศติดตามของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครสวรรค์
3. เพื่อให้คําแนะนํา การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการบริหารงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
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4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์
3. เป้าหมาย
ออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/สํานักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
4. วิธีดําเนินการ
1. สํารวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/สํานักเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์และข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันจัดทําแผนการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
5. ประสานโรงเรียน/สํานักเรียน เพื่อแจ้งกําหนดการออกนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
6. ออกนิเทศติดตามติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนตามแผนที่กําหนดไว้
7. สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
5. ระยะเวลา
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2554
6. งบประมาณ
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
7. สถานที่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/สํานักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
9. การประเมินผล
1. จากการสังเกต การสัมภาษณ์
2. จากแบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการการเงินของโรงเรียน
10. ดัชนีชี้ความสําเร็จของผลผลิต
จํานวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/สํานักเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเพิ่มมากขึ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/สํานักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพื่อนําไปสู่คุณภาพการศึกษาของนักเรียน
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/สํานักเรียนมีการบริหารจัดการด้านการเงิน
การบัญชีที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่มีข้อผิดพลาด สามารถบริหารงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนอย่างคุ้มค่า

