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ก  

ค าน า 

 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน และสนองงานคณะสงฆ์  ซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และให้พุทธศาสนิกชน
ส่วนใหญ่ของประเทศได้ตระหนัก และให้ความส าคัญของการน าหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง  ซึ่งจะท าให้ปัญหาสังคมในปัจจุบันได้รับการแก้ไข 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์   
เป็นการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยได้จัดท า            
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ และติดตามการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัด  ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายของรัฐบาล แผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือได้มีการน าหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
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สารบัญ 

 

        หน้า 

 

ค าน า          ก 

บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป        ๑ 

บทที่ ๒  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์      ๑๐ 

บทที่ ๓  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕    ๑๑ 

บทที่ ๔  กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ      ๑๔ 
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๑ 

บทที่ ๑  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
 

ประวัติความเป็นมา 

                    ต้นก าเนิดของจังหวัดอุตรดิตถ์   
มีแหล่งก าเนิดมาจากท่าท่ีส าคัญ ๓ ท่า คือ  

ท่าเซา ท่าอิด และท่าโพธิ์ ซึ่งมีความส าคัญ 

และเจริญรุ่งเรืองมาแต่สมัยขอมปกครองท่าอิด 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๔๐๐ ค าว่าอุตรดิตถ์  เดิมเขียน 

เป็น อุตรดิษฐ์  ( อุตร - เหนือ ,  ดิตถ์ - ท่าน้ า )  
เป็นค าที่ตั้งขึ้นในภายหลัง 

           ท่าอิด  คือ บริเวณท่าอิฐบน 

และท่าอิฐล่างปัจจุบัน   
           ท่าโพธิ์ คือ บริเวณวัดท่าถนน            
 ตลาดบางโพ  เนื่องจากมีต้นโพธิ์มาก  มีคลองไหลผ่าน เรียกว่าคลองบางโพธิ์  ( เพี้ยนมาเป็นบางโพ ) 
           ท่าเซา คือ บริเวณตลาดท่าเสา ( เซา เป็นภาษาเหนือ  แปลว่า พักนอน )  

           ท่าอิด ( อิด  แปลว่า เหนื่อย )   เนื่องจากการเดินทางมาค้าขายที่ท่าอิดทางเรือและทางบกของจังหวัด
ภาคเหนือและภาคกลางสมัยโบราณ กว่าจะถึงก็เหนื่อย ท่าอิดเป็นท่าที่มีความเจริญทางการค้ามากกว่าทุกท่า
ในภาคเหนือ เป็นท่าจอดเรือค้าขายจากมณฑลภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงเชียงตุง เชียงแสนหัว เมืองทั้งห้า
ทั้งหกสิบสองปันนา สิบสองจุไทย เดิมท่าอิดอยู่ในความปกครองของขอมตลอดมาจนถึงสมัยสุโขทัย   ขอมหมด
อ านาจ ท่าอิดจึงเป็นเมืองท่าข้ึนอยู่กับเมืองทุ่งยั้งอันเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัย สมัยต่อมาแควน่านได้เปลี่ยน
ทางเดินท าให้หาดท่าอิดงอกออกไปทางตะวันออกมากทุกๆปี   ท่าอิด จึงเลื่อนตามลงไปเรื่อย ๆ เรียกว่า     
หาดทา่อิดล่าง  ท่าอิดเดิมเรียกว่าท่าอิดบน  ท่าอิดล่างก็ยังคงเป็นศูนย์การ ค้ามาตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
           ในสมัยรัชกาลที่ ๔  ท่าอิดยังคงมีฐานะย่านการค้าขึ้นต่อเมืองพิชัย  สถานที่ราชการต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่
เมืองพิชัย แต่ย่านการค้าอยู่ที่ท่าอิด  ดังนั้นคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเก็บภาษีอากรส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ท่าอิด 
ราษฎรต้องลงไปเมืองพิชัยเพื่อติดต่อกับส่วนราชการเป็นการไม่สะดวก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เสด็จประพาสเมืองพิชัย ท่าอิดเมืองทุ่งยั้ง และเมืองลับแล ทรง เห็นว่าท่า อิด      
มีความเจริญเป็นศูนย์ทางการค้าขายประกอบกับมีเมืองลับแลอยู่ใกล้ ๆ เป็นเมืองรองลงไป การช าระคดีและ
การเรียกเก็บภาษีอากรสะดวกกว่าที่เมืองพิชัย จึงให้ย้ายเมืองพิชัยมาตั้งที่บริเวณท่าอิด   ส่วนเมืองพิชัยเดิม
เรียกว่า   เมืองพิชัยเก่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ พวกเงี้ยวก่อการจลาจลที่เมืองแพร่  โดยมีประกาหม่องหัวหน้าเงี้ยว
ตั้งตนเป็นใหญ่ คบคิดกับเจ้าเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ จับพระยาสุรราชฤทธานนท์   ข้าหลวงประจ ามณฑล
กับข้าราชการไทย ๓๘ คน ฆ่าแล้วยกทัพลงมาจะยึดท่าอิด กองทัพเมืองอุตรดิตถ์ โดยการน าของพระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัติ เป็นผู้บัญชาทัพ  พระยาพิศาลคีรี(ทัพ) ข้าราชการเกษียณอายุแล้วเป็นผู้คุมกองเสบียงส่ง โดยยก
ทัพไปตั้งรับพวกเงี้ยวที่ปางอ้อ ปางต้นผึ้ง พระยาศรีสุริยราชฯ จึงได้มอบหมายพระยาพิศาลคีรี  เป็นผู้
บัญชาการทัพแทน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผู้มีอาวุโสและกร าศึกปราบฮ่อที่หลวงพระบางมามาก พระยาพิศาลคีรี   
ได้สร้างเกียรติคุณให้กองทัพไทยเป็นอย่างยิ่ง  โดยการปราบทัพพวกเงี้ยวราบคาบ  โดยฝ่ายไทยเสียชาวบ้าน    
ที่อาสารบเพียงคนเดียว กอร์ปกับเจ้าพระยาธรรมศักด์มนตรี ซึ่งเป็นแม่ทัพจากกรุงเทพยกมาช่วยเหลือ 
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๒ 

           พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๕๑  ทางรถไฟได้เริ่มสร้างทางผ่านท่าโพธ์ และท่าเซา ซึ่งขณะนั้นส่วนใหญ่ บริเวณนี้
ยังเป็นป่าไผ่อยู่ไม่เจริญเหมือนท่าอิด  กรมรถไฟสมัยนั้นจึงได้สร้างทางรถไฟแยกไปที่หาดท่าอิดล่างในปี พ.ศ.
๒๔๕๐  สมัยพระยาสุจริตรักษา (เชื้อ) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๔   กรมรถไฟได้สร้างสถานีรถไฟที่
ท่าโพธิ์ และ ท่าเซา ท าให้ท่าโพธิ์และท่าเซาเจริญทางการค้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับที่ท่าอิดน้ าท่วมบ่อย   
การคมนาคมทางน้ าเริ่มลดความส าคัญลง  การค้าที่ท่าอิดเริ่มซบเซา พ่อค้าเริ่มอพยพมาตั้งที่ท่าโพธิ์และท่าเซา 
เพ่ิมมากขึ้น    ท่าอิดเมืองท่าที่เคยเจริญรุ่งเรือง แต่ พ.ศ.๑๔๐๐  ก็มีอันค่อยดับศูนย์ไปพร้อมทั้งความทรงจ า 
ความเจริญของท่าโพธิ์(บางโพ) ท่าเซา (ท่าเสา) ค่อยๆ ทอรัศมีมีสีทองประดุจอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ตราบเท่าทุก
วันนี้ 
           พ.ศ. ๒๔๕๘ สมัยรัชการที่ ๖ จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองพิชัยใหม่ เป็น เมืองอุตรดิตถ์และ พ.ศ. 
๒๔๙๕  จึงเปลี่ยนจากเมืองอุตรดิตถ์ มาเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 ค าขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 "เหล็กน้ าพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก"  
           

ที่ตั้งและอาณาเขต  
           จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง ๑๗ องศา ๓๗ ลิปดาเหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ ๑๙ องศา ๓๐ ลิบดา
เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑ องศา ๑๑ ลิบดาตะวันออก  ตัวเมืองตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าน่าน มีเนื้อที่กวาง
ประมาณ ๗,๘๓๘.๕๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๔,๘๙๙,๑๒๐ ไร 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดกับ  จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน  
ทิศใต้   ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก  ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาวโดยเขตชายแดนยาวประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร  
ทิศตะวันตก  ติดกับ  จังหวัดสุโขทัย  

 

สภาพภูมิอากาศ  
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้มีความ 

ชื้นและความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดู
หนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน ปริมาณน้ าฝนของจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๙ จะอยู่ช่วง 
๑,๒๑๖.๐ มิลลิเมตร ถึง ๒,๒๔๑.๐ มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในปี ๒๕๔๒ วัดได้๑,๖๙๕.๙ มิลลิเมตร จ านวน
วันฝนตก ๑๒๔ วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุดใน ปี ๒๕๔๑ วัดได้ ๑,๒๑๖.๐ มิลลิเมตร จ านวนวันฝนตก ๑๒๑ วัน  
 

การเมืองการปกครอง    
การปกครองแบ่งออก ๓ ระดับ คือ  

  ๑. การปกครองส่วนกลาง     
๒. การปกครองส่วนภูมิภาค    

  ๓. การปกครองส่วนท้องถิ่น    
   

การปกครองส่วนภูมิภาค 

จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาคเป็น ๙ อ าเภอ ๖๗ ต าบล ๖๑๔ หมู่บ้าน
โดยมีอ าเภอ ดังนี้ 
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๓ 

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ (Mueang Uttaradit)  
อ าเภอตรอน (Tron)  
อ าเภอท่าปลา (Tha Pla)  
อ าเภอน้ าปาด (Nam Pat)  
อ าเภอฟากท่า (Fak Tha)  
อ าเภอบ้านโคก (Ban Khok)  
อ าเภอพิชัย (Phichai)  
อ าเภอลับแล (Laplae)  
อ าเภอทองแสนขัน (Thong Saen Khan)  

   

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ประเภท ประกอบด้วย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง  
เทศบาลเมือง ๑ แห่ง  
เทศบาลต าบล ๑๖ แห่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบล ๖๒ แห่ง 

    

การเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒ คน และสมาชิก
วุฒิสภา  -  คน  

สภาพทางเศรษฐกิจ  
จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตสาขาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดคือ สาขาการเกษตร รองลงไปคือการ

อุตสาหกรรม  การประมง และการพาณิชย์  
 พืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่ส าคัญคือ ลางสาดมีการปลูกมากท่ีสุดในประเทศ นอกจากนี้ก็มี ทุเรียน 

เงาะ มังคุด สับปะรด ล าไย ส่วนพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจคือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด กระเทียม ถั่วต่างๆ และยาสูบ 
เป็นต้น  

 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากเพราะมีโรงงานน้ าตาลถึง ๒ แห่ง มีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง  
 มีการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การท าไม้กวาดตองกง การทอผ้า การจักสาน

เครื่องใช้ไม้ไผ่ การท าเครื่องปั้นดินเผา การตีเหล็กท าเครื่องใช้เกษตรกรรมและท ามีด เป็นต้น  
สภาพความคล่องตัวของเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล อ าเภอพิชัย      

มีธนาคารพาณิชย์คอยให้บริการอยู่หลายแห่ง จากสภาพทั่วไปแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าครองชีพของประชากร
อยู่ในระดับปานกลาง   
 

สภาพภูมิประเทศ 

แบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ าน่าน และล าน้ าสาขาที่ไหลมา
บรรจบกับแม่น้ าน่าน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ อยู่ในเขตอ าเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแลและทองแสนขันที่ราบระหว่างหุบเขาและบริเวณลูกคลื่นลอนลาดบริเวณที่อยู่
ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ 
ระหว่าง   หุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้ าปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน้ าไคร้ และล าธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิ
ประเทศเป็นเขาในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล น้ าปาด ฟากท่า และบ้านโคก เขตภูเขาและที่สูง มีพ้ืนที่
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๔ 

ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัดโดยเฉพาะเขตอ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ ์
 

ประชากร  
ในปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรมีประชากรทั้งสิ้น ๔๔๗,๓๖๖ คน เป็นชาย ๒๑๘,๐๙๑ คน 

เป็นหญิง ๒๒๙,๒๗๕ คน (ท่ีมา: ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

ลักษณะทางสังคม  
สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตรอยต่อแห่งวัฒนธรรมล้านนา ล้านช้าง และภาคกลาง    

เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถ่ินและงานประเพณีพ้ืนบ้านต่างๆ มีลักษณะผสมผสาน ประชากร
บางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาไทยภาคเหนือ และบางส่วนพูดภาษาลาว เป็นต้น  
 

ข้อมูลทางศาสนา 

ปัจจุบันประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทลังกาวงศ์ ประมาณ
กว่าร้อยละ ๙๕  และปัจจุบันมีจ านวนวัดถึง ๓๕๒ วัด พระสงฆ์สามเณร ๑,๙๙๗ รูป  นอกจากนั้นยังมีศาสนา
อิสลามและศาสนาคริสต์ซึ่งเข้ามาเผยแพร่ในภายหลัง ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพ้ืนที่ ที่อพยพย้ายเข้ามา       
ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงไม่ถึงร้อยปีที่ผ่านมา 
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ประชากรในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้
ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายและมีชื่อในทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัด ๓๕๒ วัด      
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ านวน ๒ แห่ง  คือ โรงเรียนวัดเสาหิน และโรงเรียนวัดมงคลนิมิต 
มีส านักปฏิบัติธรรมตามมติมหาเถรสมาคม จ านวน ๕ ส านัก มหานิกาย ๔ ส านัก ธรรมยุต ๑ ส านัก คือ       
(มหานิกาย) วัดเกษมจิตตาราม ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดหาดสองแคว ต าบลหาดสองแคว  
อ าเภอตรอน วัดคุ้งตะเภา ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ ต าบลป่าคาย อ าเภอ
ทองแสนขัน และ(ธรรมยุต) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ าเภอลับแล วัดหาดสองแคว อ าเภอตรอน ซึ่งเป็นสถานที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม 
 วัดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  ได้แก่ ๑.วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (วัดโบราณสมัยสุโขทัย) ต าบลทุ่งยั้ง  
อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีพระวินัยสาทรเป็นเจ้าอาวาส ๒.วัดพระยืนพุทธบาทยุคล (วัดโบราณสมัย
สุโขทัย) ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระครูพุทธบทบริหาร เป็นเจ้าอาวาส ๓.วัดพระฝาง
สวางคบุรีมุนีนาถ(วัดโบราณสมัยสุโขทัย) ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระนุกูล นิติโก    
เป็นรักษาการเจ้าอาวาส ๔.วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (วัดโบราณสมัยสุโขทัย) ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมีพระครูบวรธรรมทิน เป็นเจ้าอาวาส 
 

 อารามหลวง จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑.วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง (มหานิกาย) ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี ๒๕๓๐ ๒.วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง 
(ธรรมยุติกนิกาย) ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี ๒๕๔๙   
 พระพุทธรูปส าคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่   

๑. หลวงพ่อเพ็ชร วัดท่าถนน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งประดิษฐานในวิหาร   
วัดท่าถนน  ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   
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๕ 

๒. พระฝางทรงเครื่อง(องค์พระจ าลอง) พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิราชสมัยอยุธยาที่สวยที่สุดใน
ประเทศไทยประดิษฐานในวิหารวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ต าบลผาจุก  อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   

๓. หลวงพ่อพุทธรังสีประดิษฐานในวิหารวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ต าบลทุ่งยั้ง  อ าเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ์   

๔. หลวงพ่อธรรมจักรประดิษฐานในวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์  ต าบลทุ่งยั้ง  อ าเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ์   

๕. หลวงพ่อสุโขทัยสัมฤทธิ์ประดิษฐานในวิหารวัดคุ้งตะเภา  ต าบลคุ้งตะเภา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อุตรดิตถ์   

๖. หลวงพ่อเชียงแสนประดิษฐานในอาคารธรรมสภาวัดธรรมาธิปไตย ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  

๗. หลวงพ่อสัมฤทธิ์ประดิษฐานในวิหารวัดหมอนไม้  ต าบลป่าเซ่า  อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๘. หลวงพ่ออู่ทอง (ทองค า) ประดิษฐานในอุโบสถไม้สักวัดดงสระแก้ว  ต าบลไผ่ล้อม  อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

 ท าเนียบเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีหลักฐานปรากฎ  คือ   
๑. พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐  พระครูวิเชียรมหาปัญญามุนี (เรือง) วัดท่าถนน  ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์   
๒. พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐  พระครูวิเชียรปัญญามุนี (สอน)  วัดใหญ่ท่าเสา  ต าบลท่าเสา  อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์   
๓. พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๖ พระสุธรรมเมธี (ทองสุข  สุขุมาโล)  ป.ธ. ๓  วัดท่าถนน ต าบลท่าอิฐ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์    
๔. พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๙๓  พระสุธรรมเมธี (บรรลือ  ธมฺมธโร) ป.ธ. ๘ วัดธรรมาธิปไตย  ต าบลท่าอิฐ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   
๕. พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๕ พระวิเชียรปัญญามุนี (ยศ  จนฺทโชโต)  วัดท่าถนน  ต าบลท่าอิฐ        

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๖. พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๓๕ พระราชประสิทธิคุณ (ทองค า  ปริสุทฺโธ)  ป.ธ. ๔ วัดท้ายตลาด         

ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๗. พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๖ พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อ านวย  จนฺทสโร)  ป.ธ. ๔  วัดคลองโพธิ์      

พระอารามหลวง  ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
๘. พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) วัดท่าไม้เหนือ ต าบลท่ามะเฟือง 

อ าเภอพิชัย 
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๖ 

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านศาสนา 
 

 ๑. ข้อมูลด้านศาสนสถาน 
ข้อมูลจ านวนวัดและที่พักสงฆ์ จ าแนกรายอ าเภอ ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๔) 
 

ที ่ อ าเภอ 

รวมวัดในจังหวัด มหานิกาย ธรรมยุต 

ส านัก
สงฆ์ 

วิสงุคาม 
สีมา 

รวม 
ส านัก
สงฆ์ 

วิสุงคาม 
สีมา 

รวม 
ส านัก
สงฆ์ 

วิสุง 
คาม
สีมา รวม 

1 เมืองอุตรดิตถ์ 25 63 88 21 63 84 4 - 4 
2 ตรอน 8 22 30 7 22 29 1 - 1 
3 ลับแล 6 34 40 6 33 39 - 1 1 
4 พิชัย 12 46 58 11 45 56 1 1 2 
5 ทองแสนขัน 1๘ 12 ๓๐ 1๗ 12 2๙ ๑ - ๑ 
6 ท่าปลา 19 18 37 19 18 37 - - - 
7 น้ าปาด 17 16 33 17 16 33 - - - 
8 ฟากท่า 14 11 25 14 11 25 - - - 
9 บ้านโคก ๘ 3 ๑๑ ๗ 3 ๑๐ ๑ - ๑ 

 รวม 12๗ 225 ๓๕๒ 11๙ 223 34๒ ๘ 2 ๑๐ 
 
ที่มา : กลุ่มสงเสรมิพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

พระอารามหลวง จ านวน ๒ แห่ง 
 ๑. วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๒. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักปฎิบัติธรรมประจ าจังหวัด      ๕   แห่ง 
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล   ๖๔   หน่วย 
วัดอุทยานการศึกษา       ๔ วัด 
วัดพัฒนาตัวอย่าง     ๙ วัด 
วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  ๑๔ วัด 
 
 
 
 
 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๗ 

 ๒. ข้อมูลด้านศาสนบุคคล 
 

ข้อมูลจ านวนพระภิกษุ สามเณร จ าแนกรายอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔) 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนพระภกิษุ สามเณร 

รวมท้ังหมด มหานิกาย ธรรมยุต 
พระภิกษ ุ สามเณร รวม พระภิกษ ุ สามเณร รวม 

๑ เมือง ๕๕๗ ๓๑ ๕๘๘ ๑๘ - ๑๘ ๖๐๘ 
๒ ตรอน ๑๖๗ ๑๕ ๑๘๒ ๑๕ - ๑๕ ๒๔๔ 
๓ ลับแล 21๔ ๑๗ ๒๓๑ ๑๓ - ๑๓ ๑๙๗ 
๔ พิชัย ๓๕๗ ๗ ๓๖๔ ๓ - ๓ ๓๖๗ 
๕ ทองแสนขนั 1๕๘ ๑ ๑๕๙ ๕ - ๕ ๑๖๔ 
๖ ท่าปลา ๑๖๕ ๑ ๑๖๖ ๑ - ๑ ๑๖๗ 
๗ น้ าปาด ๑๓๖ ๑ ๑๓๗ ๕ - ๕ ๑๔๒ 
๘ ฟากท่า ๕5 ๑ ๕๖ ๑ - ๑ ๕๗ 
๙ บ้านโคก ๔๕ ๑ ๔๖ ๕ - ๕ ๕๑ 

รวม 1,๘๕๖ ๗๕ ๑,๙๓๑ ๖๖ - ๖๖ ๑,๙๙๗ 
 
บุคลากรการเผยแผ่ 
 ๑. พระธรรมฑูต 
  - ฝ่ายบริหาร   ๑๕ รูป 
  - ฝ่ายปฎิบัติการ   ๕๖ รูป 
 ๒. พระปริยัตินิเทศก์     ๘ รูป 
 ๓. พระจริยนิเทศก์       ๑ รูป 
 ๔. พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ๔ รูป 
 ๕. พระนักเทศน์แม่แบบ      ๖ รูป 
 ๖. พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด  ๒๙ รูป 
 ๗. พระวิปัสสนาจารย์   ๔๘ รูป 
 ๘. พระวิทยากรป้องกันยาเสพติด    ๕ รูป 
 ๙. พระวินยาธิการ   ๑๑๖ รูป 
 ๙. ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน           ๒๑๔  รูป 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๘ 

๓. ข้อมูลด้านศาสนศึกษา 
  - โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
   ส านักเรียนจ านวน      ๑ แห่ง 
   นักเรียนจ านวน  ๑๐๔ รูป 
   ครูจ านวน    ๑๘ รูป 
  - แผนกธรรม 
   ส านักศาสนศึกษาจ านวน       ๖๘ แห่ง 
   นักเรียนจ านวน  ๙,๔๐๘ รูป 
   ครูจ านวน     ๒๐๖ รูป 
 
  - ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน จ านวนครู 

ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย รวม ภิกษ ุ ฆราวาส รวม 
๑ วัดเสาหิน ๕๗ - ๕๗ ๑ ๖ ๗ 
๒ วัดมงคลนิมติร ๓๗ - ๓๗ ๑ ๔ ๕ 

รวม ๙๔  ๙๔ ๒ ๑๐ ๑๒ 

 
 ๔. ข้อมูลด้านศาสนสมบัต ิ
  - วัดร้าง  ๔๐ แห่ง 
   - อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์     ๒ แห่ง 
   - อ าเภอลับแล  ๒๑ แห่ง 
   - อ าเภอ ฟากท่า    ๖ แห่ง 
   - อ าเภอ พิชัย    ๙ แห่ง 
   - อ าเภอ น้ าปาด    ๒ แห่ง 
    รวม  ๔๐ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๙ 

โครงสร้างส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดติถ ์
 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
      กลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์                   กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
 
 
อัตราก าลังของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ข้าราชการ                                      ๑๒   อัตรา 
  พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้าง)    ๑   อัตรา 
  แม่บ้าน(ลูกจ้าง)      ๑   อัตรา 
  ยามรักษาความปลอดภัย(ลูกจ้าง)    ๑   อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๑๐ 

บทที่ ๒  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมหลักขององค์กร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรในการสนองงานกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการน า
หลักธรรมไปพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ (Mission) 
๑. อุปถัมภ์ท านุบ ารุงคุ้มครองดูแล รักษาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนสมบัติวัด และจัดการวัดร้าง รวมถึง
พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา 
๒. สนองงานคณะสงฆ์ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ        
ด้านการศึกษาสงเคราะห์  และด้านการสาธารณสงเคราะห์   
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนคณะสงฆ์ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสู่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
๔. พัฒนาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดให้เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
๑. อุปถัมภ์ คุ้มครอง พัฒนาคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
๒. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนสมบัติ และจัดการวัดร้างในจังหวัด 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสงฆ์อย่างมีคุณภาพ และรณรงค์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 
๔. เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๕. พัฒนาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนกิจการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่คณะสงฆ์และประชาชน 
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
๑. ส่งเสริมพุทธธรรมน าชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี 
๒. ส่งเสริมพุทธธรรมน าชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม 
๓. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๔. มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ให้บริการและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
๕. ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วน



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์
 

 

๑๑ 

บทที่ ๓  
ปฏิทินปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   

ที ่ โครงการ สถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภตั 
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ ์
และพระเปรยีญ  

พระสังฆาธิการในเขต 
จังหวัดอุตรดติถ ์

            นายสราวุธ  ทวีรัตนพันธ ์

๒ โครงการอุดหนุนการจดัการศึกษา 
พระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา 

ร.ร.พระปริยตัิธรรม  
แผนกสามัญศึกษา 

            นางสาวปุญชรสัมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ 

๓ โครงการอุดหนุนการจดัการศึกษา 
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม-บาล ี

ร.ร.พระปริยตัิธรรม 
แผนกธรรม บาล ี

            นางสาวปุญชรสัมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ 

๔ โครงการอุดหนุนการบรูณะปฏสิังขรณ ์
วัดและพัฒนาวัด 

วัดที่ได้รบัเงินอุดหนุน             นายสุพรรณ์  ยากองโค 

๕ โครงการจดัตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาส านัก 
ปฏิบัติธรรม 

วัดในจังหวัดอุตรดติถ ์             นายสุพรรณ์  ยากองโค 

๖ โครงการส่งเสริม และพัฒนาหน่วยอบรม 
ประชาชนประจ าต าบล 

หน่วย อ.ป.ต. ในจังหวัด
อุตรดิตถ ์

            นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ ์

๗ โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบชูา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

วัดพระอารามหลวงและวัด
ทุกวัดที่ร่วมกิจกรรม 

            นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ ์

๘ โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม 
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบชูา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

วัดพระอารามหลวงและวัด
ทุกวัดที่ร่วมกิจกรรม 

            นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ ์

 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๑๒ 
 

ปฏิทินปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ที ่ โครงการ สถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน 
อาสาฬหบูชา ประจ าปี ๒๕๖๕ 

วัดพระอารามหลวงและวัด
ทุกวัดที่ร่วมกิจกรรม 

            นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ ์

๑๐ โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็น 
สิริมงคลประจ าปี ๒๕๖๕ 

วัดพระอารามหลวงและวัด
ทุกวัดที่ร่วมกิจกรรม 

            นางสาวภัควลญัช์ ทองแห้ว 

๑๑ 
 

โครงการผ้าห่มกันหนาวร่วมใจ  
ถวายพระสงฆ ์

วัดในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ์             นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ ์

๑๒ โครงการนิเทศ ติดตามผล ประเมนิผล 
เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม-บาลี  
จังหวัดอุตรดติถ์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ส านักศาสนศึกษา 
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  

            นางสาวปุญชรสัมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ 

๑๓ โครงการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ์

            นางสาวปุญชรสัมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ 

๑๔ โครงการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพระธรรมฑูต ที่ปฏิบัติงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

วัดในจังหวัดอุตรดติถ ์             นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ ์

๑๕ 
 

โครงการอุดหนุนศูนย์การเผยแผ ่
พระพุทธศาสนาจังหวดัอุตรดิตถ ์

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

            นายสุพรรณ์  ยากองโค 

 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๑๓ 

ปฏิทินปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ที ่ โครงการ สถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖ โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที ่
รับช าระค่าเช่าและต่อสญัญาเช่า  
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

สถานท่ีจัดเก็บเงินค่าเช่า 
ที่ก าหนด 

            นายธนภัทร อุทธตรีและ 
นางสาวสุพัตรา รูปสูง 

๑๗ กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรมจติอาสา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

วัดกลางและส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
อุตรดิตถ ์

            นายภัทรพล  บญุมั่น 

๑๘ 
 

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
จังหวัดอุตรดติถ ์

วัดในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ ์

            นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ ์

๑๙ 
 

โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครวัอบอุ่น 
ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกยีรติ ประจ าป ี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

วัดท้ายตลาด             นางสาวรนนท์  หรูปานวงษ ์

 

 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์
 

 

๑๔ 

 

บทท่ี ๔ 
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก าหนดรายละเอียดโครงการเพ่ือด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ าแนกแผนงาน โครงการดังนี้ 
 
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลผลิตที่ ๑ พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารุงส่งเสริม 
 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ โครงการอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
๒ โครงการอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
๓ โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

๔ โครงการส่งเสริม และพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

๕ โครงการโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับช าระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่า 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ม.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๕ 

๖ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
๗ กิจกรรมจิตอาสา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 
๘ โครงการผ้าห่มกันหนาวร่วมใจ ถวายพระสงฆ์ ธ.ค. ๖๔ – ก.พ. ๖๕ 
 
ผลผลิตที่ ๒ พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม 
 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจ าปี ๒๕๖๕ ก.พ. ๒๕๖๕ 
๓ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 

๒๕๖๕ 
พ.ค. ๒๕๖๕ 

๔ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 
๒๕๖๕ 

ก.ค. ๒๕๖๕ 

๕ โครงการสวดมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคล ประจ าปี ๒๕๖๕ ธ.ค. ๖๔ – ม.ค. ๖๕ 

๖ โครงการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพระธรรมฑูต ที่ปฏิบัติงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

๗ โครงการอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๑๕ 

 
ผลผลิตที่ ๓ ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ โครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

๒ โครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

๓ โครงการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

๔ โครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๑๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลผลิตที่ ๑ พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารุงส่งเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๑๗ 

โครงการอุดหนุนอุปภมัภน์ิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

นับตั้งรัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา เท่าที่ปรากฎหลักฐานเมื่อมีการพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์แล้วก็
จะพระราชทานนิตยภัตควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการพระราชทานนิตยภัตแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การถวาย
ภัตตาหาร (เป็นส ารับเช้า เพลงทุกวันพระต่อเดือนประเภทหนึ่ง กับเป็นเงินรายเดือน อีกประเภทหนึ่ง) การจ่าย
นิตยภัตเป็นเงินปรากฏหลักฐานในสมัยรัชการที่ ๓ พ.ศ.๒๓๗๑ โดยเมื่อพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์รูปใด
แล้ว ก็พระราชทานและก าหนดอัตรานิตยภัตไว้ด้วย เช่น สม้ด็จพระสังฆราช อัตรานิตยภัต ๕ ต าลึง พระพิมล
ธรรม ๔ ต าลึง ๓ บาท ลดล่านลงมาตามล าดับจนถึง พระเปรียญตรี และพระครูสัญญาบัตร ๑ ต าลึง ๒ บาท  

อัตรานิตยภัตได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาเพ่ือให้เกิดความพอเหมาะพอควร คือ รัชกาลที่ ๔ ปรับอัตรา
นิตยภัตถวายพระราชาคณะชั้นสมเด็จ อัตรา ๗ ต าลึง พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ ๖ ต าลึง ลดลั่นลงมาจนถึง
ต่ าสุดพระเปรียญตรี ๑ ต าลึง ๒ บาท สมัยรัชกาลที่ ๖ มีการปรับปรุงอัตรานิตยภัตทุกอัตรา โดยเฉพาะ
ต าแหน่งสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ และพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏที่ได้รับการสถาปนาก่อน พ.ศ.
๒๔๕๙ นอกจากจะ พ.ศ.๒๔๕๙ ไม่ได้รับค่าข้าวสาร 

นิตยภัต หมายความว่า เงินงบประมาณที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลเป็นประจ าปี เพ่ือจ่ายถวายอุดหนุนอุปถัมภ์ส าหรับพระภิกษุที่มีต าแหน่งและมีเปรียญธรรมตามที่
ก าหนดไว้ในบัญชีอัตรานิตยภัตที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ท าข้อตกลงกับกระทรวงการคลังและ
คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติแล้ว ปัจจุบันการเบิกจ่ายนิตยภัตถือตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า
ด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ.๒๕๔๙ ถวายแด่พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการและพระเปรียญ
ธรรม 

การเบิกจ่ายนิตยภัตเป็นภารกิจหนึ่งของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในการอุปถัมภ์คุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและการสนองงานคณะสงฆ์ ดังนั้น จึงต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของพระภิกษูที่ได้รับนิตยภัต 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
๒.๒ เพ่ือเบิกจ่ายอุดหนุนอุปถัมภ์นัตยภัตพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการและพระเปรียญ 
๒.๓ เพ่ือให้พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญ มีขวัญก าลังใจในกรปฏิบัติ

ศาสนกิจ 
 
๓. เป้าหมาย 
 พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรมทุกรูป ได้รับเงินอุดหนุนอุปถัมภ์
นิตยภัตตามบัญชีการจัดสรรถูกต้องและรวดเร็ว 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๑๘ 

๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดท ารายละเอียดบัญชีพระสงฆ์ที่รับนิตยภัต ประจ าปีเสร็จ
สิ้นแล้ว และได้ส่งไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อพระที่ได้รับนิตยภัต
ทั้งหมดของจังหวัดกับพระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ 

๔.๒ เจ้าคณะอ าเภอและเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ ตรวจสอบรายชื่อพระที่ได้รับนิตยภัตที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดจัดส่งให้ หากมีกรณีต่างๆ ให้รีบด าเนินการแจ้งและส่งเอกสารต่างๆ ไปยังส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

 ๑. กรณีพ้นจากต าแหน่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามที่ผ่านมา และยังมีรายชื่ออยู่ในบัญชี ขอให้ส่ง
หลักฐานการพ้นจากต าแหน่งไปให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๒. กรณีแต่งตั้งระหว่างปีงบประมาณ ที่ยังไม่มีรายชื่อในบัญชีนี้ หรือมีชื่อแต่เป็นอัตราที่ไม่
ถูกต้องหรือรับในอัตราที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ด ารงอยู่ หรือตกหล่น หรือกรณีใดก็ตาม ขอให้ส่งหลักฐานการบรรจุ 
การเปลี่ยนแปลง พร้อมส าเนาค าสั่ง/ตราตั้ง ไปให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
เพ่ือจัดท าบัญชีขอรับเงินตกเบิกเพ่ิมเติม มาตั้งจ่ายให้ต่อไป 

๔.๓ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบ/รวบรวม/จัดส่งเอกสาร/การขอรับการจัดสรร    
นิตยภัต รายงานไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๔.๔ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการตามข้ันตอน/โอนเงินไปยังจังหวัด 
๔.๔ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแจ้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ/

รวบรวมแบบค าขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร/ด าเนินการเบิกจ่ายนิตยภัตเป็นรายเดือน 
 

๕. ระยะเวลา  
 ตั้งแต่  ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
 

๗. งบประมาณ 
 งบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

๘. การประเมินผล 
ก ากับ ดูแล ติดตามการเบิกจ่ายนิตยภัตให้ตรงตามต าแหน่งและตามบัญชีอัตรานิตยภัต 

  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรม มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติศาสนกิจมากยิ่งข้ึน 

๑๐.๒ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตได้ถูกต้องตรงตามต าแหน่งและตามบัญชีอัตรานิตยภัตได้ทุกรูป 
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๑๙ 

 

โครงการอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วัดเป็นศาสนสถานที่เป็นสถาบันหลักส าคัญของชุมชนสถาบันหนึ่ง ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดจริยธรรม 
คุณธรรม วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน  จากสภาพปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ ผู้คนหลงในวัตถุนิยมจนเกิดความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมีนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลางชุมชนใน
การเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการเร่งพัฒนาวัดและศาสนสถานให้มั่นคง  เป็นศูนย์กลางใน
การประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นศูนย์การปฏิบัติธรรมเพ่ือให้
ข้าราชการและประชาชนน าหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ การพัฒนาวัดให้สะอาดร่มรื่น เรียบร้อย สวยงาม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ทั้งเป็นการส่งเสริมวัดเป็นแหล่งท่องเที่ ยว เพราะวัด
เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่เป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวด้านศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศ 
เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในวัดก็ก่อให้เกิดรายได้ เกิดแหล่งอาชีพของประชาชนในชุมชนรอบๆ วัด นอกจากนี้ 
ยังสนับสนุนวัดจัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา โดยจัดลานวัดเป็นลานกีฬาส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน
เข้าไปออกก าลังกายและเล่นกีฬาในวัด เพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติดและช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมให้
ลดน้อยลง 
  ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
จัดท าโครงการโครงการอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด เพ่ือสนับสนุนให้วัดทุกวัดได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัด เป็นวัดอุทยานการศึกษา วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่
มีผลงานดีเด่น และสนับสนุนส่งเสริมให้วัดจัดโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือบูรณะวัดที่มีสภาพช ารุด ทรุดโทรม ให้มีสภาพเหมาะสมใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจได้ และ
บูรณะเสนาสนะต่างๆ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  

๒.๒ เพ่ือให้วัดจัดการพัฒนาบริเวณวัด สภาพแวดล้อมภายในวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน 

๒.๓ เพ่ือให้วัดจัดและพัฒนากิจกรรมของวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนศึกษาหาความรู้จากสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ และตลอดจนใช้ลานวัดเป็นที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
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๒๐ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ วัดทุกวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ได้บูรณะ ปรับปรุง 

เสนาสนะให้สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้ 
๓.๒ วัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัด เป็นวัดอุทยานการศึกษา  

วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น และวัดจัดโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา 
 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
   ๔.๑ ศึกษารายละเอียด/จัดท าโครงการฯ 
 ๔.๒ เสนอโครงการฯ เพ่ืออนุมัติด าเนินการ 
 ๔.๓ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ  
 ๔.๔ สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. งบประมาณ 
 งบอุดหนุนส าหรับบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  
๘. การประเมินผล 

๘.๑ ประเมินจากรายงานผลที่วัดได้รับเงินอุดหนุนรายงานมายังส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
๘.๒ ออกตรวจติดตามประเมินผลตามวัดต่างๆ  

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ วัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ท าให้เสนาสนะภายในวัดมั่นคง แข็งแรง สามารถใช้ประกอบ
ศาสนกิจได้ 
 ๙.๒ วัดได้รับการพัฒนาให้เป็นอาราม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และแหล่งความรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง 
 ๙.๓ วัดเป็นศูนย์รวมของความร่วมมือจากบ้านและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน 
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๒๑ 

 ๙.๔ วัดที่ประสบภัยสามารถบูรณะพัฒนาสภาพภายในบริเวณวัดให้มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง 
สวยงาม ดังเช่นสภาวะปกติ 
 ๙.๕ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทให้วัดทุกวัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว วัดสามารถน างบประมาณไป
ด าเนินการได้ทันท่วงที 
 

โครงการจัดตัง้ ส่งเสริม และพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การปฎิบัติธรรม คือการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเชิงประพฤติให้เกิดประโยชน์ใน
วิถีชิวิตชาวพุทธ โดยมีทั้งการปฏิบัติธรรมแบบสามัญ คือการด ารงชีวิตโดยยึดหลักพุทธธรรมเป็นแนวทาง เช่น
รักษาศีลอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข และการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้น คือการฝึก
ของตนให้เป็นสมาธิ เพ่ือให้เกิดความสุขสงบอันประณีตและมีปัญญาสามารถลดละกิเลส คือ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ในชีวิตประจ าวันได้ โดยการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นนี้ จะสัมฤทธิ์ผลได้ดีมีประสิทธิภาพสู งสุด 
ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติท าตนให้อิสระจากหน้าที่การงาน สละเวลาเข้าไปศึกษาปฏิบัติในวัด อันเป็นสถานที่มี
ความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การฝึกปฏิบัติธรรม ดังนั้นวัดจึงเป็นหน่วยบริการส าหรับรองรับประชาชนที่ประสงค์
จะเข้าไปรับบริการฝึกปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นดังกล่าว 
 ดังนั้น ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมขึ้น เพ่ือจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมเพ่ิมขึ้นและ
ส่งเสริมและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมให้เป็นสถานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมส าหรับพุทธศาสนิกชน  
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้วัดด าเนินการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด 
 ๒.๓ เพ่ือให้มีสัปปายสถานส าหรับรองรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ 
 
๓. เป้าหมาย 
 ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดจ านวน 5  แห่ง  
 
๔. วิธีการด าเนินการ 
   ๔.๑ ศึกษารายละเอียด/จัดท าโครงการฯ 
 ๔.๒ เสนอโครงการฯ เพ่ืออนุมัติด าเนินการ 
 ๔.๓ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ  
 ๔.๔ สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  
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๒๒ 

๕. ระเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

๖. งบประมาณ  - 
 
 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  
๘. การประเมินผล 

ออกตรวจติดตามประเมินผลส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิผลในการด าเนินงานจัดฝึกอบรมกัมมัฏฐานเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
และมีส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเพ่ิมข้ึนครอบคลุมพ้ืนที่  
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๒๓ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ด าเนินการโดย
คณะกรรมการ ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการโดยแต่งตั้ง 
จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งพระ
พุทธโฆษาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ได้มีความคิดริเริ่มจัดตั้งขึ้น 
เพ่ือประโยชน์และความรู้ของชุมชนและสังคม เพ่ือช่วยประชาชนให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควรแก่อัตภาพ
ต่อมาคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ซึ่งมีนโยบายกระจายอ านาจ และก าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนร่วมกัน และเป็นสถานที่
ด าเนินการให้การศึกษาอบรม แนะน า สั่งสอนหัวข้อหลักธรรม ๘ หัวข้อ ประกอบด้วย ศีลธรรมและวัฒนธรรม 
สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม  
 ดังนั้น ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนร่วมกัน และเป็นสถานที่
ด าเนินการให้การศึกษาอบรม แนะน า สั่งสอนประชาชนที่มีคุณภาพ 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานบริหารจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
 
๓. เป้าหมาย 
 หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล จ านวน ๖๔  แห่ง  
 
๔. วิธีการด าเนินการ 
   ๔.๑ ศึกษารายละเอียด/จัดท าโครงการฯ 
 ๔.๒ เสนอโครงการฯ เพ่ืออนุมัติด าเนินการ 
 ๔.๓ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ  
 ๔.๔ สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  
 
๕. ระเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
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๒๔ 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

๖. งบประมาณ  - 
 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  
๘. การประเมินผล 

ออกตรวจติดตามประเมินผลตามวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนร่วมกัน 
และเป็นสถานที่ด าเนินการให้การศึกษาอบรม แนะน า สั่งสอนประชาชนที่มีคุณภาพ 
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๒๕ 

โครงการออกหน่วยบริหารเคลื่อนที่รับช าระค่าเช่าและต่อสัญญาเช่า ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนาสถาน
และศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด มี
การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างจ านวน ๖ วัด ได้แก่วัดป่าแดด(ร้าง) อ าเภอลับแล วัดม่อนจอมแจ้ง(ร้าง) อ าเภอลับ
แล วัดทุ่งอ้อม(ร้าง) อ าเภอเมือง วัดม่อนใหญ่(ร้าง) อ าเภอลับแล วัดกลางทุ่ง(ร้าง) อ าเภอลับแล วัดขี้เหล็ก(ร้าง) 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพ่ือเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์มีการจัดประโยชน์ที่ธรณีสงฆ์ อีก ๕ วัด ได้แก่วัดใหญ่ท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์               
วัดธรรมาธิปไตย อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดท่าถนน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัดวัดเหล่าป่าสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
วัดปางต้นผึ้ง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นว่าเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และเป็น
การด าเนินการเชิงรุกในการให้บริการต่อสัญญาเช่า และช าระค่าเช่าประจ าปี ๒๕๖๕ และลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาช าระค่าเช่าที่วัดร้างและที่ธรณีสงฆ์ จึงจัดท าโครงการออกหน่วยบริหารเคลื่อนที่รับช าระค่าเช่าและ
ต่อสัญญาเช่า นี้ขึ้น 
    
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ๒.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการช าระค่าเช่าประจ าปี ๒๕๖๕  
 ๒.๒ เพ่ือให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาช าระเช่าประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
๓.  เป้าหมาย 
      ผู้เช่าที่วัดร้าง อ าเภอลับแล จ านวน ๑๐๘ สัญญา และผู้เช่าที่ธรณีสงฆ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ านวน 
๑๔๖ สัญญา 
 
๔.  ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือน มกราคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
          
๕.  วิธีด าเนินการ  

๑. ศึกษารายละเอียดและจัดท าโครงการ 
๒. เสนอโครงการ 
๓. ประสานงานกับเจ้าอาวาสวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้ใหญ่บ้านทุ่งยั้งเหนือ , ผู้ใหญ่บ้านต้นข้าม อ าเภอลับแล 

          ๔. ด าเนินการตามโครงการ 
          ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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๒๖ 

๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

๗.  สถานที่ด าเนินการ 

๗.๑ วัดศาลาการเปรียญ วัดใหญ่ท่าเสา ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๗.๒ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งยั้งเหนือ หมู่ที่ ๒ ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๘.  งบประมาณ      
           ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

๙.  การติดตามประเมินผล        
 ติดตามประเมินผลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เช่าได้รับความสะดวกในการช าระค่าเช่าที่วัดร้างและที่ธรณีสงฆ์ โดยไม่ต้องเดินทางมาช าระที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ท าให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย มีการช าระค่าเช่าที่วัดร้างและที่
ธรณีสงฆ์ เกินร้อยละ ๗๐ ของสัญญาเช่าทั้งหมด 
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๒๗ 

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๑. หลักการและเหตุผล 
วัด เกิดจากความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของประชาชน  ซึ่งพระพุทธศาสนาจะด ารง

อยู่ได้ด้วยมี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในการเผยแผ่และปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน ท านุ บ ารุง 
ส่งเสริมศาสนทายาท และศาสนวัตถุ จึงมีความจ าเป็นต้องมีสถานที่เพ่ือประกอบศาสนกิจ พุทธศาสนิกชน    
จึงร่วมกันหาสถานที่ และก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ แล้วอาราธนาพระภิกษุ สามเณร มาพ านัก ดูแล รักษา และ
จัดการให้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอุบาสก อุบาสิกา ให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนในด้านต่างๆ และ
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว ท าให้สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมการด ารงชีพ
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  กุลบุตรเข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนามีจ านวนลดน้อยลง          
และคงสถานะความเป็นพระภิกษุในระยะเวลาสั้น ท าให้วัดมีพระภิกษุ สามเณรจ านวนน้อย การดูแล รักษา
ความสะอาด และจัดระเบียบวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงไม่ทั่วถึง อุบาสก อุบาสิกาที่เข้าช่วยเหลือวัด
ในการท างานต่างๆ มีน้อยลง อีกทั้งวัดต่างๆ ก็มีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น สภาพแวดล้อม อาคาร เสนาสนะ 
และความรู้ความสามารถของเจ้าอาวาสที่จะบริหารจัดการ ท าให้การบริหารจัดการวัดขาดความเป็นระบบและ
ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไร้ระเบียบ สกปรก ขาดสัปปายะที่พึงจะมีของวัด  
จนกระทบให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่น่าศรัทธา และกระทบต่อการท าหน้าที่บทบาทของวัดและของพระสงฆ์ และ
การพัฒนาวัดโดยทั่วไปไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย มหาเถรสมาคม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ประชุมหารือเพ่ือ
พัฒนาวัดในพระพุทธศาสนาให้มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น เป็นสัปปายะ เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
เผยแผ่หลักธรรมค าสอน ประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท และเป็นศูนย์รวมของชุมชน โดยการน าหลักบริหาร
จัดการ ๕ ส. ไปด าเนินการใช้กับวัด คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย จึงน าเรื่องเสนอ  
ขอความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ภาคีเครือข่ายจึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑      
ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภาคีเครือข่ายแต่ละองค์กร         
จึงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้สังคม พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายในวัด ด้านการปรับปรุง 
บูรณปฏิสังขรณ์วัด พัฒนาวัด ให้ความคุ้มครอง การสร้างความมั่นคง การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
การศึกษาปฏิบัติธรรม การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา จะเป็นหนทางไปสู่ความเป็นสัปปายะ
อย่างแท้จริง โดยวัด พระภิกษุ ชุมชนรอบวัด องค์กรภาคีเครือข่าย ให้ความร่วมมือ และผนึกก าลังในการพัฒนา
อย่างจริงจัง จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
จึงจัดท าโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขขึ้น 
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๒๘ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ จัดสิ่งแวดล้อมของวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ สงบ ร่มรื่น 

เป็นสัปปายะ เอ้ือต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
ระหว่างวัดกับชุมชน 

๒.๒ ให้คนในชุมชน จิตอาสา องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับวัด       
ในการพัฒนา ดูแล บ ารุง รักษา อุปถัมภ์คุ้มครองวัดและพระภิกษุ 

๒.๓ สร้างความสามัคคี ปลูกฝังจิตส านึกของการมีส่วนร่วม การเสียสละ การรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของประชาชน 

๒.๔ ส่งเสริมให้วัดมีความม่ันคง เป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน  
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ วัดสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน    ๑๓    วัด 
  ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน   ๑๐๐   วัด 
  ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน   ๓๔๓   วัด   (ทั้งจังหวัด) 
  ปีที่ ๔   พ.ศ. ๒๕๖๔      จ านวน         ๙  วัด 
๓.๒ องค์กรภาครัฐ และเอกชน สมัครเข้าร่วมโครงการ 

 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๔.๒ ขยายผลจากข้อ ๑  อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพิจารณาเป็นอุทยานการศึกษาในวัด        

วัดพัฒนาตัวอย่าง  และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการพัฒนาวัดของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
  วัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับการคัดเลือก 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ น าเสนอโครงการ 
๖.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 
๖.๓ ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ เพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการ 
๖.๔ ด าเนินโครงการ 
๖.๕ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินโครงการไปส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๖.๖ ประเมินผลโครงการ 
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๒๙ 

๗. งบประมาณ 
  จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๙. ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ 
  ๙.๑ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๙.๒ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๙.๓ หน่วยงานภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
 
๑๐. การติดตามประเมินผล 
  ๑๐.๑ การสังเกต 
  ๑๐.๒ การสัมภาษณ์ 

 
๑๑.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑๑.๑ วัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ สงบ ร่มรื่น 
เป็นสัปปายะ เอ้ือต่อสุขภาพ และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของวัด ชุมชน และองค์กรต่างๆ 
  ๑๑.๒ คนในชุมชน จิตอาสา องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีจิตส านึกในการร่วม
พัฒนา ดูแล บ ารุง รักษา อุปถัมภ์คุ้มครองวัดและพระสงฆ์ 

 ๑๑.๓ ประชาชนมีความสามัคคี มีจิตส านึกของการมีส่วนร่วม การเสียสละ การรักษา        
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และใกล้ชิดวัด พระสงฆ์ มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้น 

 ๑๑.๔ วัดมีความม่ันคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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๓๐ 

 
กิจกรรม ๕ ส. และกิจกรรมจิตอาสา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
๑.หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรม ๕ ส. เป็นปัจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างานให้
เกิดบรรยากาศที่น่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงานถูกสุขลักษณะ ท าให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ กิจกรรม ๕ ส.เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
เป็นกิจกรรมที่ท าแล้วเห็นผลเร็ว และชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม ๕ ส. จะเป็นพ้ืนฐานในการน าวิธีการบริหาร
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
กิจกรรม ๕ ส. เพ่ือให้ส านักงานเป็นระเบียบ เรียบร้อยในที่ท างาน ก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี ปลอดภัย     
มีระเบียบ เรียบร้อย และสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับพระภิกษุ 
สามเณร และประชาชน ที่จะน าไปปรับใช้ในที่บ้าน และอ่ืนๆ โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์   
ได้ตั้งอยู่ในวัดกลาง ดังนั้นเพื่อเป็นการด าเนินการแบบบูรณาการ และสนองงานคณะสงฆ์ ร่วมถึงโครงการต่างๆ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้เพ่ิมการด าเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. ขยายจากส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปสู่วัดกลาง 
 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสะอาดปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน 
   ๒.๒ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรัก สามัคคี และร่วมใจในการท างาน 
   ๒.๓ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการท างาน 
   2.4 เพื่อให้วัดกลาง มีความสะอาด บรรยากาศดี เพื่อเป็นที่พักผ่อนของประชาชน และเป็น
ศูนย์กลางในการจัดงานวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
๓.เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 
         ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคีในการท างาน 
   ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้เกิดความ ปลอดภัย 
และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน  
 
๔.กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  

 ๔.๑ ลักษณะกิจกรรม 
         ๔.๑.๑ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
         ๔.๑.๒ แจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ  
         ๔.๑.๓ จัดกิจกรรม Big cleaning day /กิจกรรมจิตอาสา 
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๓๑ 

         ๔.๑.๔ การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. / กิจกรรมจิตอาสา  
        ๔.๑.๕ ประเมินผล  

                  ๔.๑.๖ สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานโครงการ 
 ๔.๒ กิจกรรมด าเนินงาน 
                       กิจกรรม ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
-ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับทราบนโยบาย/
กิจกรรม 
-แจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ  
ก าหนดพ้ืนที ่
-จัดกิจกรรมBig cleaning day ส านักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน  
-จัดกิจกรรมBig cleaning day ภายในวัดกลาง ทุกวัน
พุธ สัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน 
การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. / กิจกรรมจิตอาสา 
-ประเมินผล  
-สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานโครงการ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
–  

กันยายน 256๕ 
 
 

นายภัทรพล  บุญมั่น 

 
๕.งบประมาณที่ใช้ 
 งบด าเนินงาน ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวนเงิน    -   บาท 
๖.การประเมินผล 
       ตัวชี้วัด วัดตามวัตถุประสงค์            วิธีการประเมิน         เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีความสะอาดปลอดภัย และมีบรรยากาศใน
การท างาน 
๒. ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความสามัคคี 
ความรัก ความปรองดอง 

การตรวจ,ติดตาม 
การสัมภาษณ์ 

แบบประเมินการสังเกต 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คณะสงฆ์ ประชาชน และหน่วยงานอื่น 
   7.2 วัดกลาง มีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ มีความเป็นสัปปายะ 
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๓๒ 

โครงการผ้าห่มกันหนาวร่วมใจ ถวายพระสงฆ์ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มที่ จังหวัดอุตรดิตถ์มีภูมิประเทศส่วน

ใหญ่เป็นภูเขา และท าให้มีอุณหภูมิหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี และบรรดาพระภิกษุสงฆ์ที่จ าวัดอยู่ตาม
วัดต่างๆ ก็ประสบกับปัญหาภัยหนาวที่เกิดขึน้ 

เพ่ือบรรเทาการประสบภัยหนาวดังกล่าว ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ
คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ข่าวไทยนิวส์จังหวัดอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ ๓๕ ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีวิทยุ องค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย (อสมท) จังหวัดอุตรดิตถ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ และสมาคมสหพันธ์
ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดท า โครงการ “ผ้าห่มกันหนาวร่วมใจ ถวายพระสงฆ์”  

 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว 
 ๒.๒ พระภิกษุสามเณรมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 ๒.๓ สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา 
  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงคุณภาพ ถวายผ้าห่มให้กับ พระภิกษุ สามเณร ที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๓.๒ เชิงปริมาณ ถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุ จ านวน ๑,๙๙๙ ผืน  
 

๔.  วิธีด าเนินการ  
 ๔.๑ ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
 ๔.๒ จัดท าโครงการ 

 ๔.๓ ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอรับบริจาคผ้าห่มกันหนาว 
 ๔.๔ ด าเนินการตามแผนถวายผ้าห่มกันหนาวให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
 ๔.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

 
 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
 วัดเจ้าคณะอ าเภอทั้ง ๙ อ าเภอ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ธันวาคม ๒๕๖๔  -  มกราคม ๒๕๖๕ 
 

๗. งบประมาณที่ใช ้
  จากการบริจาค 
 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๓๓ 

๘.  การติดตามประเมินผล 

 ติดตามและประเมินผล  โดยใช้วิธีการสังเกต  สอบถาม   
 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  พระภิกษุสามเณร ได้รับความช่วยเหลือจากสถานการณ์ภัยหนาว 
 ๙.๒ พระภิกษุ สามเณร ได้รับการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อสถานการณ์ 
  ๙.๓ พระภิกษุสามเณรมีสุขภาพแข็งแรง ไม่อาพาธเจ็บป่วย มีเครื่องป้องกันความหนาวเย็น 
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๓๔ 

 

 

 

 

 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  ผลผลิตที่ ๒ พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม 

และเผยแผ่หลักธรรม 
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๓๕ 

โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ศาสนามีบทบาทร่วมสร้างประเทศ
ไทย  โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางของส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   ซ่ึงส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา ให้มีความ
มั่นคงยั่งยืนและสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม จึงน านโยบายแห่งรัฐมาร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความ
เข้มแข็งแนวทางหนึ่ง คือการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นส าหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป หลักสูตร ๑ วัน โดยร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษา ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมจะ
ได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา การเจริญสมาธิบ าเพ็ญ จิตตภาวนา การสมาทานศีล การสวดมนต์ภาวนาแผ่
เมตตา ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การพัฒนาภาวะผู้น า ทักษะการด าเนินชีวิตด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น    
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของเด็ก  
เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณธรรมน าความรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการด าเนิน
ชีวิต  
 ๒.๒ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางจิต มีสติและอารมณ์มั่นคง มีเหตุผลในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ด้วยดีและท่ีส าคัญคือ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป 
 ๒.๓ เพ่ือขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงยั่งยืนและสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม  
 ๒.๔ เพ่ือร่วมปฏิบัติธรรมสร้างบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล  
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการปลูกฝังหลักศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา 
โดยมีคุณธรรมน าความรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการด าเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องน าทาง มีจิต
สาธารณะ มีภาวะผู้น าและเกิดจิตส านึกต่อสังคมโดยเฉพาะในด้านการบ าเพ็ญคุณงามความดี  ผู้ผ่านการอบรม
เกิดการพัฒนาทางจิต มีสติและอารมณ์มั่นคง มีเหตุผลในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยดี และที่ส าคัญคือ เป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป 
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๓๖ 

 ๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   - เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จ านวน  ๕๐  คน 
 - ครูผู้ควบคุม และบุคลากรส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน ๑๕ คน 
๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ จัดท าโครงการฯ  และเสนอโครงการฯ  เพ่ืออนุมัติ 
 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๔.๓ ประสานงานคณะสงฆ์ สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ และร่วมด าเนินกิจกรรม ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่อบรม 

 ๔.๔ ด าเนินการตามโครงการ      
 ๔.๕ ติดตามประเมินผล 
 ๔.๖ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน      
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕    
 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 วัดท้ายตลาด ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

๗. งบประมาณ 
 งบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท  
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์และสถานศึกษา  
 

๙.  การประเมินโครงการ 
 ติดตามและประเมินผล โดยใช้วิธีการสังเกต สอบถาม   
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณธรรมน าความรู้          
เพ่ือพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต  
 ๑๐.๒ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดการพัฒนาทางจิต มีสติและอารมณ์มั่นคง        
มีเหตุผลในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยดีและท่ีส าคัญคือ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป 
 ๑๐.๓ พระพุทธศาสนา มีความม่ันคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม    
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๓๗ 

โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วันมาฆบูชา เป็นวันส าคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ชาวพุทธต่างปิ ติยินดีพร้อม
สามัคคีร่วมปฏิบัติกิจกรรมความดี ตั้งอยู่ในศีลและปฏิบัติธรรมเพ่ือน้อมน าและน้อมถึงคุณูปการที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา คือ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้พระ
อรหันต์ถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อน าไปเผยแผ่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา 
 ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเมื่อ
โอกาสวันมาฆะบูชาเวียนมาบรรจบในแต่ละปี พุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ต่างน้อมร าลึกถึง
คุณูปการดังกล่าวนั้น ด้วยการบูชาพระรัตนตรัยทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ทุกฝ่ายได้มีการจัดกิจกรรม เพ่ือ
ร่วมกันจรรโลงไว้และสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนทางในการยกระดับจิตส านึกทางคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ประชาชน นับได้ว่าเป็นจุดส าคัญในการท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงในด้านการท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของวันมาฆบูชา 
๒.๒ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักค าสอน 

ทางพระพุทธศาสนา 
๒.๓ เพ่ือเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไป

ประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน 
๒.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 

 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   จ านวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑,๐๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ   พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของวันมาฆบูชา สามารถน า

หลักธรรมค าสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 
๔. วิธีด าเนินการ 

๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๔.๒ ประสานเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอเพ่ือร่วมจัดกิจกรรม 
๔.๓ ประสานสถานศึกษาเพ่ือส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 
๔.๔ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
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๓๘ 

๔.๕ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันมาฆบูชา 
๔.๖ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔.๗ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๔.๘ รายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
         เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 

วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม 
 
๗. งบประมาณ  - 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๙. การประเมินผล 
 จากแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๐.๑ พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของวันมาฆบูชา 
๑๐.๒ พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรม

และองค์ความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน 
๑๐.๔ เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 
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๓๙ 

โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
       ตามที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นสรณะทางใจ ยึดเหนี่ยว
ถือปฎิบัติกันมาโดยตลอด และวันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คือเป็นวันที่สมเด็จพระ
อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นตรงในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ 
(ขึ้น ๑๕ ค่ า) เดือนหก เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือเอาความอัศจรรย์ ๓ ประการที่เกิดขึ้นในวาระดียว
กันแต่ละประการ ได้เกิดข้ึนในโอกาสต่างกัน เป็นหลักการใหญ่ นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศ
ให้การรับรองว่าเป็นวันส าคัญสากลของโลก เมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงรอบปี พุทธศาสนิกชนจึงประกอบพิธี
สักการบูชาเป็นการยิ่งใหญ่ ด้วยการบ าเพ็ญกุศลบริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์และเวียน
เทียนรอบพระอุโบสถหรือพุทธสถาน 
 การจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาถือเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง และปลูกจิตส านึกให้มีศีล สมาธิ 
ปัญญา ซึ่งเป็นมงคลแห่งชีวิต นอกจากสร้างกุศลให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการจรรโลงและสืบทอดไว้เพ่ือ
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 
  ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของวันวิสาขบูชา 
๒.๒ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาได้ 
๒.๓ เพ่ือเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไป

ประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน 
๒.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 

 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   จ านวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑,๐๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ   พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของวันวิสาขบูชา สามารถน า

หลักธรรมค าสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 
๔. วิธีด าเนินการ 

๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
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๔๐ 

๔.๒ ประสานเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอเพ่ือร่วมจัดกิจกรรม 
๔.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันวิสาขบูชา 
๔.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔.๕ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๔.๖ รายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
         เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
    
๖. สถานที่ด าเนินการ 

วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม 
 
๗. งบประมาณ  - 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๙. การประเมินผล 
  จากแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๐.๑ พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของวันวิสาขบูชา 
๑๐.๒ พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทาง 

พระพุทธศาสนาได้ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถน า 

หลักธรรมและองค์ความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน 
๑๐.๔ เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 
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๔๑ 

โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
       วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ ก่อนวันเข้าปุริมพรรษา ๑ วัน เป็นวันแรกที่
พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์
แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี หลังจากทรงตรัสรู้ได้สอง
เดือน ผลแห่งพระธรรมเทศนานี้ท าให้พระอัญญาโกณทัญญะได้ธรรมจักษุคือ ได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขอ
อุปสมบทต่อพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาได้รับประทานเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก วันนี้นอกจากจะเป็นวันแห่งพระธรรมแล้วยังเป็นวันแห่งพระสงฆ์ด้วยคือ 
บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ (พระ
รัตนตรัยครบองค์สามคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ) จึงถือเป็นวันส าคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศให้วัดต่างๆ ประกอบพิธีอาสาฬหบูชา ทั้งนี้ เพ่ือ
ระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและฆราวาสทั่วไปได้ร่วมกันประกอบพิธีเป็นการ
พิเศษท าการสักการบูชาเพ่ือน้อมร าลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของ
พระพุทธเจ้าผู้ เป็นดวงประทีปโลก ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงในด้านการท านุบ ารุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า 
๒.๒ เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป   
๒.๓ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ประพฤติปฏิบัติตนใน
กรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 
 
๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  :  จ านวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ :  พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และพระธรรมวินัยอันเป็นแก่น

แท้ของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้อง น าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนต่อไปได้
อย่างยั่งยืน 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
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๔๒ 

๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๔.๒ ประสานเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอเพ่ือร่วมจัดกิจกรรม 
๔.๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
๔.๔ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันวันอาสาฬหบูชา  
๔.๕ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔.๖ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๔.๗ รายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
         เดือน กรกฏาคม  ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 

วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม 
 
๗. งบประมาณ  - 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๙. การประเมินผล 
    จากแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๐.๑ พุทธศาสนิกชนได้น้อมร าลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของ
พระพุทธเจ้า เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับ
หนึ่ง 

๑๐.๒ พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป   
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๔๓ 

โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล  

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  ทุกประองค์  ได้ทรงมีพระกรุณา
ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรสู่ความยั่งยืนของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ช่วยเหลือพสกนิกรให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนนานัปการ  

 เมื่อวันขึ้นปีใหม่เวียนมาถึงแต่ละปี  ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มักจะร่วมกันท าบุญ ตักบาตร  ฟังเทศน์ 
ปล่อยนก ปล่อยปลา อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร  มอบของขวัญ  หรือไหว้ผู้ใหญ่ 
เพ่ือขอพร และสรงน้ าพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และตระเตรียมท าความสะอาดบ้าน และท่ีพักอาศัย 
 การสวดมนต์หรือการเจริญพระพุทธมนต์  ถือเป็นศาสนพิธีที่คนไทยถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาช้านาน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  หลังจากที่มหาเถรสมาคมมีโครงการสวดมนต์  
เพ่ือความสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ขึ้นท าให้พุทธศาสนิกชน  ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันที่วัดใกล้บ้าน  
โดยการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาข้ามปี  แทนการละเล่นหรือจัดกิจกรรมรื่นเริงอย่างอ่ืน  ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดียิ่ง    บทสวดมนต์แต่ละบทที่เป็นภาษาบาลีนั้น เป็นค าสอนของพระพุทธองค์ 
ที่ถ่ายทอดต่อกันมาโดยพระสงฆ์สาวก ด้วยวิธีท่องจ าเป็นบทสวดซึ่งเข้าใจความหมายและน ามาประพฤติปฏิบัติ
ตามแล้วชีวิตจะพบความสุขที่แท้จริง การสวดมนต์เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างสติให้แก่ผู้สวด   ผู้ที่สวดมนต์
เป็นนิตย์  ย่อมประสบความสุขและสิ่งที่ดีงาม 
 ดังนั้น  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  จึงได้มีโครงการสวดมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
๒๕๖๕  ขึ้น  เพ่ือเป็นการเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรม-
วงศานุวงศ์  ตลอดจนสืบสานโครงการที่ดีให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาข้ามปีเพื่อเป็นสิริ
มงคลแต่ตนเอง  ครอบครัว  และสังคมต่อไป โดยก าหนดวัดศูนย์กลางประจ าจังหวัด คือ วัดคลองโพธิ์  
พระอารามหลวง  ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและ
สาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด   
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือเป็นการเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน  ร่วมกันลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง  โดยการมาร่วมกันสมาทานศีล  
สวดมนต์  และเจริญจิตภาวนา  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว ได้ท ากิจกรรมที่เป็นมงคลชีวิตร่วมกัน 
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๔๔ 

 ๔.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ได้ศึกษา  และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย  
 ๕.  สร้างกระแสการสวดมนต์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของคนท่ัวแผ่นดิน 
 

๖. เป้าหมาย 
 ข้าราชการ  ประชาชน และพุทธศาสนิกชน 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. ด าเนินงานการแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ นิกาย เพ่ือทราบตามมติมหาเถรสมาคม 
 ๓. ประสานคณะสงฆ์ ร่วมทั้งส่วนราชการ ในการด าเนินโครงการ 
 ๔. ด าเนินการจัดโครงการ 
 ๕. ติดตามประเมินผล 
 ๖. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 
 

๘.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ – ๑ มกราคม  ๒๕๖๕ 
 

๙.  สถานที่ด าเนินการ 

 - วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง  ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 - ลานอเนกประสงค์ริมน้ าน่าน 
 

๑๐.  กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 - กิจกรรมเจริญพุทธมนต์ข้ามปี 
 - กิจกรรมท าบุญตักบาตร รับวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๕ 
 

๑๑.  งบประมาณ 
 งบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  จ านวน  ๔,๗๐๐ บาท   
 

๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์   
 

๑๓.  การประเมินผล 
 ประเมินผลจากการสังเกต  สอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  บันทึกภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
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๔๕ 

 

๑๔.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ประชาชนชาวไทยร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 ๒.  พุทธศาสนิกชน  ร่วมกันลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง  โดยการมาร่วมกันสมาทานศีล   
สวดมนต์  และเจริญจิตภาวนา  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 
 ๓.  สถาบันครอบครัว ได้ท ากิจกรรมที่เป็นมงคลชีวิตร่วมกัน 
 ๔.  เด็กและเยาวชน  ได้ศึกษา  และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย 
 ๕.  สร้างกระแสการสวดมนต์ให้เกิดข้ึนทั่วประเทศ เป็นพื้นฐานในการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของคนทั่วแผ่นดิน 
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๔๖ 

โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพระธรรมทูตที่ปฏบิัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระธรรมทูต หมายถึง พระภิกษุผู้เดินทางไปเผยแผ่พระศาสนายังที่ต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบัติตามพระ
ด ารัสที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกก่อนที่จะออกไปประกาศพระศาสนาว่า "ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ง หลาย
จงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย"    พระธรรมทูตจึงเปรียบเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหน้าที่
ในการปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่ศาสนา เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและสันติสุขแก่มหาชนตามอุดมการณ์หลัก 
และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้เป็นที่ตั้ง เพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชา         
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้
จัดท าโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
อุตรดิตถ์  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน รับฟังความเห็น และหาแนวทางในการพัฒนางานพระธรรมทู ต ให้
เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในจังหวัดอุตรดิตถ์  
 ๒.๒  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานพระธรรมทูต ให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการท างาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
๓. เป้าหมาย 
 พระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน ๗๘ รูป  
 

๔. วิธีด าเนินการ 
   ๔.๑ จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
 ๔.๒ จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 ๔.๓ ก าหนดวันเวลา ในการปฏิบัติการ  
 ๔.๔ ด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติการ 
 ๔.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
        เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 วัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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๔๗ 

 
๗. งบประมาณ 
 งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๙. การประเมินโครงการ 
 ๙.๑  สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 
 ๙.๒  แบบสอบถาม  แบบประเมินผล  แบบรายงาน  แบบสรุปผล   
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          พระธรรมทูตในจังหวัดอุตรดิตถ์ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้กับประชาชน 
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๔๘ 

โครงการอุดหนุนศูนยก์ารเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ออกระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือ
ก าหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานกลาง 
ประจ าจังหวัด อ านวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์
และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติก าหนดหรือมอบหมาย โดยก าหนดให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งแห่งชาติและจังหวัดท าหน้าที่
บริหารจัดการกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปของคณะกรรมการ แต่งตั้งโดยประธานกรรมการมหาเถร
สมาคม 
 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕60-๒๕6๕ ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสนองงานคณะสงค์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้บรรลุเจตนารมณ์ แห่ง
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดท าโครงการศูนย์การ  
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จังหวัด โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดในการขับเคลื่อนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุตรดิตถ์ จึงได้จัดท าโครงการอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ข้ึน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๓. เป้าหมาย 
  ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน ๑ ศูนย ์
 
๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑  ให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ จัดการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด โดยเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุนที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรให้ 
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๔๙ 

๔.๒ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
  ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๗. งบประมาณ 
 งบอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๙. การประเมินผล 

จากผลการด าเนินงาน 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การด าเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้งานเผยแผ่หลักธรรมค าสอนไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม น า
ความสงบสุขสู่สังคมและประเทศชาติ 
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๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลผลิตที่ ๓  ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
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๕๑ 

 
โครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการส าหรับพระภิกษุ
สามเณรที่ศึกษาวิชาธรรมและสามัญควบคู่กันไป เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา และเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง เยาวชนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
กลุ่มชาวไทยต่างวัฒนธรรม จัดเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ของคณะสงฆ์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหากยังอยู่ในสมณเพศก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นศาสน
ทายาทท่ีดี มีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือสนองการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
จัดท าโครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรได้มีทางเลือกใน
การศึกษาอีกทางหนึ่ง เป็นการให้สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเผยแผ่หลักพุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพ่ือสนองและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแห่ง และนักเรียนทุกรูปได้รับเงินอุดหนุน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควบคู่กับ
ความรู้ทางพระธรรมวินัย สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. วิธีด าเนินการ 



 

                             แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

 

๕๒ 

 ๔.๑ แจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รายงานผลข้อมูล จ ๑ ร ๑ และรวบรวมรายงาน
จากทุกโรงเรียนสรุปเป็นภาพรวมระดับจังหวัดส่งประธานกลุ่มโรงเรียน และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียน  

๔.๒ จังหวัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนตามใบจัดสรรของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๔.๓ โรงเรียนรายงานผลการใช้เงินอุดหนุนให้จังหวัด เพ่ือรวบรวมรายงานส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 
 ๔.๔  จังหวัดออกตรวจเยี่ยมการด าเนินงานโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๔.๕  จังหวัดให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การติดตาม
ประเมินผล และการส่งเสริม สนับสนุนการขอรับทุนการศึกษา การขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ  
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๒ แห่ง 
 
๗. งบประมาณ 
 งบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   
๙. การประเมินผล 
  ประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควบคู่กับความรู้
ทางพระธรรมวินัย 

๑๐.๒ พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียน
ตามแนววิถีพุทธ 
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๕๓ 

โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาล ี
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษา
ค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฏกได้อย่างลึกซึ้งจะท าให้ผู้ศึกษาได้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติเป็นศาสนทายาท 
สามารถด ารงรักษาและเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอนอันเป็นหลักในการด าเนินชีวิตตามพระธรรมวินัย และเป็น
การสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความรู้ความสามารถตามแนวทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-
บาลี โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ให้ได้รับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
จัดท าโครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีขึ้นเพ่ือ สนองนโยบายของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกเพ่ือให้การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม-บาลี มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินไปได้ด้วยดีและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ส านักเรียนด าเนินการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการ
เรียนการสอน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถ 
สามารถเผยแผ่หลักธรรมค าสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณะสงฆ์จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น พระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวาง เป็นศาสนทายาทที่ดี  
 
๓. เป้าหมาย 
  ส านักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีทุกแห่ง ครูและนักเรียนแผนกธรรม-บาลี ทุกรูป
ได้รับเงินอุดหนุน 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑  ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี โดยเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา, อุดหนุนพระปริยัตินิเทศก์ , อุดหนุนส่งเสริมการอบรมธรรม บาลี, 
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๕๔ 

อุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม บาลี, อุดหนุนการจัดสอบธรรม บาลีสนามหลวง และเงินอุดหนุน
ต่างๆ ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรให้ 

๔.๒ จังหวัดออกตรวจเยี่ยมการด าเนินงานส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา และตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ธรรม บาลีสนามหลวง 

๔.๓ จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี 
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
  ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีทุกแห่ง 
 
๗. งบประมาณ 
 งบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๙. การประเมินผล 

จากการสังเกต 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลีมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ๑๐.๒ พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยได้ถูกต้อง สามารถเผยแผ่หลักธรรมค า
สอนให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม น าความสงบสุขสู่สังคมและ
ประเทศชาติ  
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๕๕ 

โครงการนิเทศ ตดิตามผล ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม                                 
แผนกธรรม-บาลี  จังหวดัอุตรดิตถ์  ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษา
ค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฏกได้อย่างลึกซึ้ง จะท าให้ผู้ศึกษาได้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติเป็นศาสน
ทายาท สามารถด ารงรักษาและเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอนอันเป็นหลักในการด าเนินชีวิตตามพระธรรมวินัย 
และเป็นการสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นการ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความรู้ความสามารถตามแนวทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สนองนโยบายของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้การจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินไปได้ด้วยดีและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
จัดโครงการนิเทศติดตามประเมินผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลและพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ นิเทศติดตามประเมินผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักศาสนศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทั้งมหานิกายและธรรมยุต 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุน  ประสานงาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
 ๒.๓ เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
๓. เป้าหมาย 
 ส านักศาสนศึกษา  จ านวน  ๗๑  แห่ง  ในพ้ืนที่  ๙  อ าเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์   
 
๔. การด าเนินการ 
 ๔.๑ ศึกษารายละเอียด จัดท าโครงการฯ 
 ๔.๒ เสนอโครงการฯ เพ่ืออนุมัติด าเนินการ 
 ๔.๓ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ 
 ๔.๔ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
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๕๖ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ ๙ อ าเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  
๗. งบประมาณด าเนินการ 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
๙. การติดตามประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินงานของส านักศาสนศึกษาและการสัมภาษณ์ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักศาสนศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับการนิเทศติดตามประเมินผล  อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
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๕๗ 

โครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการส าหรับพระภิกษุ
สามเณรที่ศึกษาวิชาธรรมและสามัญควบคู่กันไป เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา และเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง เยาวชนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
กลุ่มชาวไทยต่างวัฒนธรรม จัดเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ของคณะสงฆ์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหากยังอยู่ในสมณเพศก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นศาสน
ทายาทท่ีดี มีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือสนองการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะหน่วยงานระดับภูมิภาค มีหน้าที่สนองงานและ
ส่งเสริม สนับสนุนงานกิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัด และสนองนโยบายของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภาพ 
สามารถจัดการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด
ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดท า โครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียน
พระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ก ากับดูแล การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการเงิน 
การบัญชี ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และคุ้มค่า) เพ่ือให้การจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถด าเนินไปได้ด้วยดีและ พัฒนาการจัดการศึกษาให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทราบและเข้าใจที่จะ
ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือน าไปสู่คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยและคุณภาพ
การศึกษาของชาติต่อไป 
 ๒.๒ เพ่ือประสานแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การนิเทศติดตามผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้การสนับสนุนการนิเทศติดตามของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ ์
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๕๘ 

๒.๓ เพ่ือให้ค าแนะน า การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการบริหารงบประมาณท่ีได้รับอุดหนุนจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๒.๔ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการนิเทศติดตามประเมินผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
๓. เป้าหมาย 
  ออกนิเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
  ๔.๑ ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและข้อมูลทุกด้านที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 ๔.๔ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
 ๔.๕ ประสานโรงเรียน/ส านักเรียน เพ่ือแจ้งก าหนดการออกนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
 ๔.๖ ออกนิเทศติดตามติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 ๔.๗ สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๖. งบประมาณ 
 งบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
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๕๙ 

๙. การประเมินผล 
  ๙.๑ จากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
  ๙.๒ จากแบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการการเงินของโรงเรียน 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  ๑๐.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/ส านักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพ่ือน าไปสู่คุณภาพการศึกษาของนักเรียน  
 ๑๐.๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/ส านักเรียนมีการบริหารจัดการด้านการเงิน  
การบัญชีที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่มีข้อผิดพลาด สามารถบริหารงบประมาณท่ีได้รับอุดหนุนอย่าง
คุ้มค่า 

 
 

 


