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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมหลักขององค์กร 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์   
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและสนองคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนำ
หลักธรรมไปพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
๑. อุปถัมภ์ทำนุบำรุงคุ้มครองดูแล รักษาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนสมบัติวัด และจัดการวัดร้าง รวมถึง
พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา 
๒. สนองงานคณะสงฆ์ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ        
ด้านการศึกษาสงเคราะห์  และด้านการสาธารณสงเคราะห์   
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนคณะสงฆ์ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสู่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
๔. พัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดให้เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
๑. อุปถัมภ์ คุ้มครอง พัฒนาคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
๒. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนสมบัติ และจัดการวัดร้างในจังหวัด 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสงฆ์อย่างมีคุณภาพ  
๔. รณรงค์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจใน 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๕. พัฒนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนกิจการทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่คณะสงฆ์และประชาชน 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
๑. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี 
๒. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม 
๓. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๔. มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ให้บริการและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
๕. ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
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ปฏิทินปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ โครงการ สถานที่ดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.
๖๕ 

พ.ย. 
๖๕ 

ธ.ค. 
๖๕ 

ม.ค. 
๖๖ 

ก.พ. 
๖๖ 

มี.ค. 
๖๖ 

เม.ย. 
๖๖ 

พ.ค. 
๖๖ 

มิ.ย. 
๖๖ 

ก.ค. 
๖๖ 

ส.ค. 
๖๖ 

ก.ย. 
๖๖ 

๑ โครงการอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภตั 
พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ ์
และพระเปรยีญ  

พระสังฆาธิการในเขต 
จังหวัดอุตรดติถ ์

            นางสาวรนนท์ หรูปานวงษ ์

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 และพัฒนาสำนัก
ปฏิบัติธรรม 

วัดในจังหวัดอุตรดติถ ์             นายพีรพัทร  พุดแดง 

๖ โครงการส่งเสริม และพัฒนาหน่วยอบรม
ประชาชนประจำตำบล 

หน่วย อ.ป.ต. ในจังหวัด
อุตรดิตถ ์

            นายพีรพัทร์ พุดแดง 

๗ โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบชูา 
ประจำปี ๒๕๖๖ 

วัดพระอารามหลวงและวัด
ทุกวัดที่ร่วมกิจกรรม 

            นายพีรพัทร์ พุดแดง 

๘ โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม 
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบชูา 
ประจำปี ๒๕๖๖ 

วัดพระอารามหลวงและวัด
ทุกวัดที่ร่วมกิจกรรม 

            นายพีรพีทร์ พุดแดง 
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ปฏิทินปฏบิัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ โครงการ สถานที่ดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.
๖๕ 

พ.ย.
๖๕ 

ธ.ค.
๖๕ 

ม.ค. 
๖๖ 

ก.พ. 
๖๖ 

มี.ค. 
๖๖ 

เม.ย. 
๖๖ 

พ.ค. 
๖๖ 

มิ.ย. 
๖๖ 

ก.ค. 
๖๖ 

ส.ค. 
๖๖ 

ก.ย. 
๖๖ 

๙ โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน 
อาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 

วัดพระอารามหลวงและวัด
ทุกวัดที่ร่วมกิจกรรม 

             นายพีรพัทร์ พุดแดง 

๑๐ โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็น 
สิริมงคลประจำปี ๒๕๖๖ 

วัดพระอารามหลวงและวัด
ทุกวัดที่ร่วมกิจกรรม 

             นายพีรพัทร์ พุดแดง 

๑๑ โครงการนิเทศ ติดตามผล ประเมนิผล 
เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม-บาลี  
จังหวัดอุตรดติถ์ ประจำปี ๒๕๖๖ 

สำนักศาสนศึกษา 
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  

            นางสาวปุญชรสัมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ 

๑๒ โครงการนิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงานโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ์

            นางสาวปุญชรสัมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ 

๑๓ โครงการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพระธรรมฑูต ที่ปฏิบตัิงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

วัดในจังหวัดอุตรดติถ ์             นายพีรพัทร์ พุดแดง 

๑๔ 
 

โครงการอุดหนุนศูนย์การเผยแผ ่
พระพุทธศาสนาจังหวดัอุตรดิตถ ์

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัดอตุรดติถ ์

            นายพีรพัทร์ พุดแดง 

๑๕ โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครวั
อบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

วัดในจังหวัดอุตรดติถ ์             นายพีรพัทร์ พุดแดง 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดติถ ์
 

  ปฏิทินปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ โครงการ สถานที่ดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค.
๖๕ 

พ.ย. 
๖๕ 

ธ.ค.
๖๕ 

ม.ค. 
๖๖ 

ก.พ. 
๖๖ 

มี.ค.
๖๖ 

เม.ย.
๖๖ 

พ.ค.
๖๖ 

มิ.ย. 
๖๖ 

ก.ค. 
๖๖ 

ส.ค. 
๖๖ 

ก.ย. 
๖๖ 

๑๖ 
 

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
จังหวัดอุตรดติถ ์

วัดในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ ์

            นายพีรพัทร์ พุดแดง 

๑๗ โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6 

ชุมชนหมู่บ้านในจังหวัด
อุตรดิตถ ์

            นายสุพรรณ์  ยากองโค 

๑๘ โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมของ  
บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุตรดิตถเ์ป็นองค์การคณุธรรมต้นแบบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
อุตรดิตถ ์

            นางสมถวิล ชูพินิจสกลุวงค์ 

๑๙ โครงการวัดสีขาว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖ 

วัดในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ ์

            นางสาวรนนท์ หรูปานวงษ ์

๒๐ โครงการกิจกรรม 5 ส.  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
อุตรดิตถ ์

            นายภัทรพล บญุมั่น 

๒๑ โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม       
จิตอาสาพัฒนาวัด สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดัอุตรดิตถ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๖๖ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
อุตรดิตถ์ และวัดตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

            นางสาวสุพัตรา รูปสูง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแนวทางการดำเนินงาน 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดรายละเอียดโครงการเพ่ือดำเนินงานภารกิจของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกแผนงาน โครงการ ดังนี้ 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลผลิตที่ ๑ พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 
 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ โครงการอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖ 
๒ โครงการอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
๓ โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรม ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

๔ โครงการส่งเสริม และพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

5 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด สำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๖ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

พ.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

๗ โครงการกิจกรรม 5 ส.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
๘ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ  บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

พ.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

๙ โครงการวัดสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
ผลผลิตที่ ๒ พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม 
 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
มี.ค. ๒๕๖๖ 

๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 
๓ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 

๒๕๖๖ 
พ.ค. ๒๕๖๖ 

๔ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 
๒๕๖๖ 

ก.ค. ๒๕๖๖ 

๕ โครงการสวดมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคล ประจำปี ๒๕๖๖ ธ.ค. ๖๕ – ม.ค. ๖๖ 

๖ โครงการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพระธรรมฑูต ที่ปฏิบัติงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

๗ โครงการอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
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ผลผลิตที่ ๓ ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 
ที ่ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ โครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

๒ โครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

๓ โครงการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 

๔ โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
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แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลผลิตที่ ๑ พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 
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โครงการอุดหนุนอุปถัมภน์ิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

นับตั้งรัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา เท่าที่ปรากฎหลักฐานเมื่อมีการพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์แล้วก็
จะพระราชทานนิตยภัตควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการพระราชทานนิตยภัตแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การถวาย
ภัตตาหาร (เป็นสำรับเช้า เพลงทุกวันพระต่อเดือนประเภทหนึ่ง กับเป็นเงินรายเดือน อีกประเภทหนึ่ง) การจ่าย
นิตยภัตเป็นเงินปรากฏหลักฐานในสมัยรัชการที่ ๓ พ.ศ.๒๓๗๑ โดยเมื่อพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์รูปใด
แล้ว ก็พระราชทานและกำหนดอัตรานิตยภัตไว้ด้วย เช่น สม้ด็จพระสังฆราช อัตรานิตยภัต ๕ ตำลึง พระพิมล
ธรรม ๔ ตำลึง ๓ บาท ลดล่านลงมาตามลำดับจนถึง พระเปรียญตรี และพระครูสัญญาบัตร ๑ ตำลึง ๒ บาท  

อัตรานิตยภัตได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้เกิดความพอเหมาะพอควร คือ รัชกาลที่ ๔ ปรับอัตรา
นิตยภัตถวายพระราชาคณะชั้นสมเด็จ อัตรา ๗ ตำลึง พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ ๖ ตำลึง ลดลั่นลงมาจนถึง
ต่ำสุดพระเปรียญตรี ๑ ตำลึง ๒ บาท สมัยรัชกาลที่ ๖ มีการปรับปรุงอัตรานิตยภัตทุกอัตรา โดยเฉพาะตำแหน่ง
สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ และพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏที่ได้รับการสถาปนาก่อน พ.ศ.๒๔๕๙ 
นอกจากจะ พ.ศ.๒๔๕๙ ไม่ได้รับค่าข้าวสาร 

นิตยภัต หมายความว่า เงินงบประมาณที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลเป็นประจำปี เพื่อจ่ายถวายอุดหนุนอุปถัมภ์สำหรับพระภิกษุที่มีตำแหน่งและมีเปรียญธรรมตามที่
กำหนดไว้ในบัญชีอัตรานิตยภัตที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังและ
คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติแล้ว ปัจจุบันการเบิกจ่ายนิตยภัตถือตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า
ด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ.๒๕๔๙ ถวายแด่พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการและพระเปรียญ
ธรรม 

การเบิกจ่ายนิตยภัตเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในการอุปถัมภ์คุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและการสนองงานคณะสงฆ์ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของพระภิกษูที่ได้รับนิตยภัต 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
๒.๒ เพ่ือเบิกจ่ายอุดหนุนอุปถัมภ์นัตยภัตพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการและพระเปรียญ 
๒.๓ เพ่ือให้พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญ มีขวัญกำลังใจในกรปฏิบัติ

ศาสนกิจ 
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 3.1 เป้าหมาย  
                พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรมทุกรูป ได้รับเงินอุดหนุน
อุปถัมภ์นิตยภัตตามบัญชีการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวน 332   รูป     
 3.2  ตัวช้ีวัด  
                ร้อยละ 100 ของจำนวนพระสังฆาธิการในจังหวัดอุตรดิตถ์   ได้รับนิตยภัตตามกำหนด
ระยะเวลา ตามบัญชีการจัดสรรอย่างถูกต้อง 
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๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำรายละเอียดบัญชีพระสงฆ์ที่รับนิตยภัต ประจำปีเสร็จ
สิ้นแล้ว และได้ส่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อพระที่ได้รับนิตยภัต
ทั้งหมดของจังหวัดกับพระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ 

๔.๒ เจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ตรวจสอบรายชื่อพระที่ได้รับนิตยภัตที่สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดจัดส่งให้ หากมีกรณีต่างๆ ให้รีบดำเนินการแจ้งและส่งเอกสารต่างๆ ไปยังสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ดำเนินการต่อไป ดังนี้ 

 ๑. กรณีพ้นจากตำแหน่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามที่ผ่านมา และยังมีรายชื่ออยู่ในบัญชี ขอให้ส่ง
หลักฐานการพ้นจากตำแหน่งไปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 ๒. กรณีแต่งตั้งระหว่างปีงบประมาณ ที่ยังไม่มีรายชื่อในบัญชีนี้ หรือมีชื่อแต่เป็นอัตราที่ไม่
ถูกต้องหรือรับในอัตราที่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ดำรงอยู่ หรือตกหล่น หรือกรณีใดก็ตาม ขอให้ส่งหลักฐานการบรรจุ 
การเปลี่ยนแปลง พร้อมสำเนาคำสั่ง/ตราตั้ง ไปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด
เพ่ือจัดทำบัญชีขอรับเงินตกเบิกเพ่ิมเติม มาตั้งจ่ายให้ต่อไป 

๔.๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบ/รวบรวม/จัดส่งเอกสาร/การขอรับการจัดสรร    
นิตยภัต รายงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๔.๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการตามข้ันตอน/โอนเงินไปยังจังหวัด 
๔.๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแจ้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ/

รวบรวมแบบคำขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร/ดำเนินการเบิกจ่ายนิตยภัตเป็นรายเดือน 
๕. ระยะเวลา  
 ตั้งแต่  ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๗. งบประมาณ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๘. การประเมินผล 

กำกับ ดูแล ติดตามการเบิกจ่ายนิตยภัตให้ตรงตามตำแหน่งและตามบัญชีอัตรานิตยภัต 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระเปรียญธรรม มีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติศาสนกิจมากยิ่งข้ึน 

๑๐.๒ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งและตามบัญชีอัตรานิตยภัตได้ทุกรูป 
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โครงการอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วัดเป็นศาสนสถานที่เป็นสถาบันหลักสำคัญของชุมชนสถาบันหนึ่ง ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดจริยธรรม 
คุณธรรม วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน  จากสภาพปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป็นสังคมต่างคนต่างอยู่ ผู้คนหลงในวัตถุนิยมจนเกิดความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมีนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลางชุมชนใน
การเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการเร่งพัฒนาวัดและศาสนสถานให้มั่นคง  เป็นศูนย์กลางใน
การประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นศูนย์การปฏิบัติธรรมเพื ่อให้
ข้าราชการและประชาชนนำหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ การพัฒนาวัดให้สะอาดร่มรื่น เรียบร้อย สวยงาม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ทั้งเป็นการส่งเสริมวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะวัด
เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่เป็นต้นทุนทางการท่องเที่ยวด้านศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศ 
เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในวัดก็ก่อให้เกิดรายได้ เกิดแหล่งอาชีพของประชาชนในชุมชนรอบๆ วัด นอกจากนี้ 
ยังสนับสนุนวัดจัดกิจกรรมลานวัด ลานใจ ลานกีฬา โดยจัดลานวัดเป็นลานกีฬาส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน
เข้าไปออกกำลังกายและเล่นกีฬาในวัด เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดและช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมให้
ลดน้อยลง 
  ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
จัดทำโครงการโครงการอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด เพื่อสนับสนุนให้วัดทุกวัดได้ รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัด เป็นวัดอุทยานการศึกษา วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่
มีผลงานดีเด่น และสนับสนุนส่งเสริมให้วัดจัดโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา  
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อบูรณะวัดที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ให้มีสภาพเหมาะสมใช้ เป็นที่ประกอบศาสนกิจได้ และ
บูรณะเสนาสนะต่างๆ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  

๒.๒ เพ่ือให้วัดจัดการพัฒนาบริเวณวัด สภาพแวดล้อมภายในวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน 

๒.๓ เพื่อให้วัดจัดและพัฒนากิจกรรมของวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนศึกษาหาความรู ้จากสิ ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ ่น ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ และตลอดจนใช้ลานวัดเป็นที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
         3.1 เป้าหมาย 

     1) วัดทุกวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ได้บูรณะ ปรับปรุง 
เสนาสนะให้สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้ 

     ๒) วัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัด เป็นวัดอุทยานการศึกษา  
วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น   
 3.2 ตัวช้ีวัด 
                ๑) ร้อยละ 100 ของจำนวนวัดที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ใช้จ่ายเงินได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเพียงพอต่อการบูรณซ่อมแซมอาคารเสนาสนะ  



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดติถ ์

 

      ๒) วัดในจังหวัดอุตรดิตถไ์ด้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาในวัดวัดพัฒนา
ตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  อย่างน้อยประเภทละ 1 
แห่ง/ปี 
๔. วิธีดำเนินการ 
   ๔.๑ ศึกษารายละเอียด/จัดทำโครงการฯ 
 ๔.๒ เสนอโครงการฯ เพ่ืออนุมัติดำเนินการ 
 ๔.๓ ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ  
 ๔.๔ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ  
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. งบประมาณ 
 งบอุดหนุนสำหรับบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๘. การประเมินผล 

๘.๑ ประเมินจากรายงานผลที่วัดได้รับเงินอุดหนุนรายงานมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
๘.๒ ออกตรวจติดตามประเมินผลตามวัดต่างๆ  

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ วัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ทำให้เสนาสนะภายในวัดมั่นคง แข็งแรง สามารถใช้ประกอบ
ศาสนกิจได้ 
 ๙.๒ วัดได้รับการพัฒนาให้เป็นอาราม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และแหล่งความรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง 
 ๙.๓ วัดเป็นศูนย์รวมของความร่วมมือจากบ้านและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน 
 ๙.๔ วัดที่ประสบภัยสามารถบูรณะพัฒนาสภาพภายในบริเวณวัดให้มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง 
สวยงาม ดังเช่นสภาวะปกติ 
 ๙.๕ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทให้วัดทุกวัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว วัดสามารถนำงบประมาณไป
ดำเนินการได้ทนัท่วงที 
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โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรม 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การปฎิบัติธรรม คือการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเชิงประพฤติให้เกิดประโยชน์ใน
วิถีชีวิตชาวพุทธ โดยมีทั้งการปฏิบัติธรรมแบบสามัญ คือการดำรงชีวิตโดยยึดหลักพุทธธรรมเป็นแนวทาง เช่น
รักษาศีลอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข และการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้น คือการฝึก
ของตนให้เป็นสมาธิ เพื่อให้เกิดความสุขสงบอันประณีตและมีปัญญาสามารถลดละกิเลส คือ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ในชีวิตประจำวันได้ โดยการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นนี้ จะสัมฤทธิ์ผลได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติทำตนให้อิสระจากหน้าที่การงาน สละเวลาเข้าไปศึกษาปฏิบัติในวัด อันเป็นสถานที่มี
ความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การฝึกปฏิบัติธรรม ดังนั้นวัดจึงเป็นหน่วยบริการสำหรับรองรับประชาชนที่ประสงค์
จะเข้าไปรับบริการฝึกปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นดังกล่าว 
 ดังนั้น ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมที่มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพ.ศ.๒๕๕๘ ให้มีจำนวน เพิ่มขึ้น  และ
ส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น โดยมีการบริหารจัดการ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้วัดดำเนินการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด 
 ๒.๓ เพ่ือให้มีสัปปายสถานสำหรับรองรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ 
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 3.1 เป้าหมาย 

      สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดจำนวน 5  แห่ง (ฝ่ายมหานิกาย 4 แห่ง ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 1 แห่ง) 
 3.2 ตัวช้ีวัด 
       จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น    
ได้ตามสัดส่วนอัตราการคัดเลือกที่กำหนด  อย่างน้อยปีละ จำนวน  1  แห่ง 
๔. วิธีการดำเนินการ 
   ๔.๑ ศึกษารายละเอียด/จัดทำโครงการฯ 
 ๔.๒ เสนอโครงการฯ เพ่ืออนุมัติดำเนินการ 
 ๔.๓ ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ  
 ๔.๔ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ  
๕. ระเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 

สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  5 แห่ง 
7. งบประมาณ    
          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๘. การประเมินผล 

 ตรวจติดตามประเมินผลสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สำนักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิผลในการดำเนินงานจัดฝึกอบรมกัมมัฏฐานเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
และมีสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดเพ่ิมข้ึนครอบคลุมพ้ืนที่ และมสีำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ดีเด่น  
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ดำเนินการโดย
คณะกรรมการ ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการโดยแต่งตั้ง 
จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งพระ
พุทธโฆษาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ได้มีความคิดริเริ่มจัดตั้งขึ้น 
เพื่อประโยชน์และความรู้ของชุมชนและสังคม เพื่อช่วยประชาชนให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควรแก่อัตภาพ
ต่อมาคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ซึ่งมีนโยบายกระจายอำนาจ และกำหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนร่วมกัน และเป็นสถานที่
ดำเนินการให้การศึกษาอบรม แนะนำ สั่งสอนหัวข้อหลักธรรม ๘ หัวข้อ ประกอบด้วย ศีลธรรมและวัฒนธรรม 
สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม  
 ดังนั้น ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้หนว่ย
อบรมประชาชนประจำตำบลเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนร่วมกัน และเป็นสถานที่
ดำเนินการให้การศึกษาอบรม แนะนำ สั่งสอนประชาชนที่มีคุณภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาเถรสมาคมกำหนด 
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เป้าหมาย 
       หนว่ยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๖๔  แห่ง  
 ๓.๒ ตัวชี้วัด 
       คัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.
2566 ดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน  9  แห่ง  ดีเด่น  ระดับจังหวัด  จำนวน  1  แห่ง 
๔. วิธีการดำเนินการ 
   ๔.๑ ศึกษารายละเอียด/จัดทำโครงการฯ 
 ๔.๒ เสนอโครงการฯ เพ่ืออนุมัติดำเนินการ 
 ๔.๓ ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ  
 ๔.๔ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ  
๕. ระเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๗. งบประมาณ  
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  

และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙.ประเมินผล 

 ตรวจติดตามประเมินผลตามวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนร่วมกัน 
และเป็นสถานที่ดำเนินการให้การศึกษาอบรม แนะนำ สั่งสอนประชาชนที่มีคุณภาพ 
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โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

วัด เกิดจากความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของประชาชน  ซึ่งพระพุทธศาสนาจะดำรง
อยู ่ได้ด้วยมี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในการเผยแผ่และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน ทำนุ บำรุง 
ส่งเสริมศาสนทายาท และศาสนวัตถุ จึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่เพื่อประกอบศาสนกิจ พุทธศาสนิกชน    
จึงร่วมกันหาสถานที่ และก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ แล้วอาราธนาพระภิกษุ สามเณร มาพำนัก ดูแล รักษา และ
จัดการให้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอุบาสก อุบาสิกา ให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนในด้านต่างๆ และ
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมการดำรงชีพ
ของประชาชนเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  กุลบุตรเข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนามีจำนวนลดน้อยลง          
และคงสถานะความเป็นพระภิกษุในระยะเวลาสั้น ทำให้วัดมีพระภิกษุ สามเณรจำนวนน้อย การดูแล รักษา
ความสะอาด และจัดระเบียบวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงไม่ทั่วถึง อุบาสก อุบาสิกาที่เข้าช่วยเหลือวัด
ในการทำงานต่างๆ มีน้อยลง อีกทั้งวัดต่างๆ ก็มีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น สภาพแวดล้อม อาคาร เสนาสนะ 
และความรู้ความสามารถของเจ้าอาวาสที่จะบริหารจัดการ ทำให้การบริหารจัดการวัดขาดความเป็นระบบและ
ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไร้ระเบียบ สกปรก ขาดสัปปายะที่พึงจะมีของวัด  
จนกระทบให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่น่าศรัทธา และกระทบต่อการทำหน้าที่บทบาทของวัดและของพระสงฆ์ และ
การพัฒนาวัดโดยทั่วไปไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

ผู ้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย มหาเถรสมาคม สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ประชุมหารือเพ่ือ
พัฒนาวัดในพระพุทธศาสนาให้มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น เป็นสัปปายะ เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 
เผยแผ่หลักธรรมคำสอน ประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท และเป็นศูนย์รวมของชุมชน โดยการนำหลักบริหาร
จัดการ ๕ ส. ไปดำเนินการใช้กับวัด คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย จึงนำเรื่องเสนอ  ขอ
ความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ภาคีเครือข่ายจึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑      ณ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภาคีเครือข่ายแต่ละองค์กร         จึง
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้สังคม พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในวัด ด้านการปรับปรุง 
บูรณปฏิสังขรณ์วัด พัฒนาวัด ให้ความคุ้มครอง การสร้างความมั่นคง การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
การศึกษาปฏิบัติธรรม การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จะเป็นหนทางไปสู่ความเป็นสัปปายะ
อย่างแท้จริง โดยวัด พระภิกษุ ชุมชนรอบวัด องค์กรภาคีเครือข่าย ให้ความร่วมมือ และผนึกกำลังในการพัฒนา
อย่างจริงจัง จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
จึงจัดทำโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ จัดสิ่งแวดล้อมของวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ สงบ ร่มรื่น 

เป็นสัปปายะ เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
ระหว่างวัดกับชุมชน 

๒.๒ ให้คนในชุมชน จิตอาสา องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับวัด       
ในการพัฒนา ดูแล บำรุง รักษา อุปถัมภ์คุ้มครองวัดและพระภิกษุ 

๒.๓ สร้างความสามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม การเสียสละ การรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของประชาชน 

๒.๔ ส่งเสริมให้วัดมีความม่ันคง เป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน  
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

๓.๑ เป้าหมาย 
      วัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอละ ๑ แห่ง  
๓.๒ ตัวช้ีวัด 

          คัดเลือกวัดที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด  อย่างน้อยจำนวน ๓ แห่ง ระดับอำเภอ ๑ แห่ง ระดับ
ตำบล ๒ แห่ง  เพ่ือรับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ 

 เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๕. สถานที่ดำเนินการ 
  วัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับการคัดเลือก  
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ นำเสนอโครงการ 
๖.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน 
๖.๓ ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ เพ่ือชี้แจง ทำความเข้าใจ และสมัครเข้าร่วมโครงการ 
๖.๔ ดำเนินโครงการ 
๖.๕ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการไปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๖.๖ ประเมินผลโครงการ 

๗. งบประมาณ 
  จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙. ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ 
  ๙.๑ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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  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 มีจิตสำนึกในการร่วม
พัฒนา ดูแล บำรุง รักษา อุปถัมภ์คุ้มครองวัดและพระสงฆ์ 

 ๑๑.๓ ประชาชนมีความสามัคคี มีจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม การเสียสละ การรักษา        
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และใกล้ชิดวัด พระสงฆ์ มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้น 

 ๑๑.๔ วัดมีความม่ันคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น 
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
1. หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๖ กำหนดให้มี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ ้น เป็นหน่วยงานที่ขึ ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  โดยมีหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อดำเนินภารกิจเกี่ยวกั บ
กิจการพระพุทธศาสนา โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน และสนองงานคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ภารกิจหน้าที่ โดยจะต้องมีวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดี  เพ่ื อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
อ่ืน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากร  คือ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม คำว่า คุณธรรม หมายถึง 
“ความดีงามในจิตใจที่ทำให้บุคคล ประพฤติดี มีความรู้สึกที่ดีงาม”จริยธรรม หมายถึง “สิ่งที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติ ความประพฤติท่ีเป็นธรรมความดี” 
  ดังนั้น  แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์  จะเป็นการสร้างหลักความคิดและวิธีการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง ตามสภาพสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  5 ประการ  ประกอบด้วย พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาและ
กตัญญู และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเป็นไปตามนโยบายจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
12 เป้าหมายร่วมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น “จังหวัดคุณธรรม” จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 12 เป้าหมายร่วมของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็น “จังหวัดคุณธรรม” 

  2.2 เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรยึดมั ่นและปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และนโยบายของรัฐ   
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบในภาครัฐ   

  2.3 ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน มีเจตจำนง ค่านิยม ร่วมกันในองค์กร เพื่อสร้าง  
อัตลักษณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  

  2.4 ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน สร้างกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกันระหว่างบุคคลากรในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
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3.เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
 3.1 เป้าหมาย  

1) บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่   
                   2) บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน          
มีหลักการประสานงานที่ดี  ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสนองงานคณะสงฆ์ เกิดประสิทธิภาพ
อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น  

  3.2 ตัวชี้วัด   
        1) บุคลากรร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานที่
กำหนด เกิดเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน  
        2) รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เดือนละ 1 ครั้ง  ทางไลน์
กลุ่ม “ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ให้จังหวัดอุตรดิตถ์       
4.ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมที่ดำเนินงาน   
          4.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 
 3) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบโครงการ 
 4) ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมที่กำหนด 
 5) รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
   4.2  กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
         

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การประกาศเจตจำนงเข้าร่วมขับเคลื่อนเป็นจังหวัด
คุณธรรมระดับต้นแบบ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ธันวาคม 2565 นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ 

2. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล      
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบในภาครัฐ   

ธันวาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ 

3. กิจกรรมสวมใส่เสื้อสีขาวในทุกวันธรรมสวนะเพ่ือ
ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ป็ น อ ั ต ล ั ก ษ ณ ์ ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  

ธันวาคม 2565 –
กันยายน 2566 

นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ 

4. กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติ
หน้าที่ในทุกวันธรรมสวนะ 

ธันวาคม 2565 –
กันยายน 2566 

นายธนภัทร อุธตรี 

5. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตาม “โครงการผู้ว่าพาเข้า
วัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5”  

ธันวาคม 2565 –
กันยายน 2566 

นายพีรพัทร์ พุดแดง 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมตามโครงการ 5 ส. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566  

ธันวาคม 2565 –
กันยายน 2566 

นายภัทรพล บุญมั่น 

7. กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
จิตอาสาพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ธันวาคม 2565 –
กันยายน 2566 

นางสาวสุพัตรา  รูปสูง 

8. ยกย่องการทำความดีของบุคลากรภายใน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นการพัฒนาและ
รักษาคนดีและคนเก่งในองค์กร  “คนดีศรีพุทธ
อุตรดิตถ์เมืองแห่งความสงบ” 

ธันวาคม 2565 –
กันยายน 2566 

นางสมถวิล  ชูพินิจสกุลวงค์ 

 

5. งบประมาณ 
  - 

6.ระยะเวลา  
   ธันวาคม 2565  - กันยายน 2566 

7. การประเมินผล 
 -การสังเกตจากพฤติกรรการร่วมกิจกรรมของบุคลากรในสำนักงาน 
 -การรายงานผลการจัดกิจกรรมของผู้รับผิดชอบ 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 บุคลากรในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตามตัวชี ้ว ัด 12 เป้าหมายร่วมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น “จังหวัดคุณธรรม” โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่หน่วยงานอื่นๆ  
          8.2  บุคลากรในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงฆ์เป็นที่
ยอมร ับของคณะสงฆ์ และประชาชน เก ิดความพึงพอใจต่อการบร ิการของบุคลากรของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด  
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โครงการวัดสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

(ศอ.ปส.จ.อต.) ดำเนินการทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับร่างแผนปฏิบัติ
การภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นการดำเนินการตามตัวชี้วัดหลัก ๑๒ เป้าหมายร่วม ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์      เป้าหมายที่ ๑๒ “เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย”  

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๑๒ “เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย” คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการวัดสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยมุ่งหวัง ให้พระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ๔.๒ เพ่ือดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๑๒ “เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย”  
  ๔.๓ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้ความ
เข้าใจ   ในการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้ทันถึงพิษภัยยาเสพติด ตลอดจน
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
  

๓. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
๓.๑ เป้าหมาย 

 ๓.๑.๒ เชิงคุณภาพ  
   ๑) วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้ความ
เข้าใจในการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   ๒) พระภิกษุ และสามเณร ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด รู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
   ๓) คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินการ               
ตามเป้าหมายที่ ๑๒ “เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย” 
  ๓.๑.๒ เชิงปริมาณ  
  ๑) วัด สำนักสงฆ์ และท่ีพักสงฆ์ จำนวน ๔๖๖ แห่ง 
  ๒) พระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 ๓) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๒ แห่ง 
๓.๒ ตัวชี้วัด 

                 ๑) ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนวัดที่พักสงฆ์ มีความรู้ความเข้าใจดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
                  ๒) ร้อยละ ๑๐๐ พระภิกษุ และสามเณร ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์             
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
 

๔. แนวทางหรือรูปแบบการดำเนินกิจกรรม 
  ๔.๑ ถวายความรู้การป้องกันยาเสพติด พิษภัยยาเสพติด และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ        ยา
เสพติด แก่เจ้าอาวาสและสามเณร จำนวน ๔๖๖ วัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 
๒ แห่ง 
  ๔.๒ พระวินยาธิการ จำนวน ๙ อำเภอ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปฏิบัติงานร่วมกันกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ปส.จ.อต.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสุ่มตรวจสารเสพติดในพระภิกษุ สามเณร ตามกลุ่มเป้าหมายที่ ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ปส.จ.อต.) กำหนด 
  ๔.๓ จัดทำทะเบียนรายชื่อวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และศูนย์พระวินยาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ     
คณะสงฆ์ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในวัด 
 

๕.  วิธีดำเนินการ  
  ๕.๑ จัดทำโครงการและรายละเอียดโครงการ เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะสงฆ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งมหานิกายและธรรมยุต และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดสีขาว 
   ๕.๓ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
   ๕๔ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบทุกเดือน  
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ  
   ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
 

๗. งบประมาณ 
  - 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ๑๐.๑ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๑๐.๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ สามารถตอบสนองแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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 ๑๑.๒ สามารถตอบสนองเป้าหมายที่ ๑๒“เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย”  
 ๑๑.๓ พระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความรู้ความเข้าใจ                 
ในการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้ทันถึงพิษภัยยาเสพติด ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
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โครงการ : กิจกรรม ๕ ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๑.หลักการและเหตุผล 
 จัดหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่าเพื่อให้การชับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ จังหวัดสะอาด เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อเป็นการร่วม
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรม ๕ ส. ขึ้นเพ่ือให้สำนักงานมีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย ก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี  ปลอดภัย มีระเบียบ เรียบร้อย และสร้างนิสัยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชน ที่จะนำไปปรับใช้
ในที่บ้าน และอื่นๆ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตั้งอยู่ในวัดกลาง ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ดำเนินการแบบบูรณาการ และสนองงานคณะสงฆ์ ร่วมถึงโครงการต่างๆของคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
เพ่ิมการดำเนินโครงการกิจกรรม ๕ ส. ขยายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปสู่วัดกลาง 

กิจกรรม ๕ ส. เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้
เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะในสำนักงาน ทำให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มความสามารถสร้างทัศนคติที่ดีของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ กิจกรรม ๕ ส.เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็น
กิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็ว และชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม ๕ ส. จะเป็นพื้นฐ านในการนำวิธีการบริหาร
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเป็นการชับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ จังหวัดสะอาด 
 ๒.๒ เพ่ือให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสะอาดปลอดภัยและมีบรรยากาศท่ีดีใน
การทำงาน 
 ๒.๓ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรัก สามัคคี และร่วมใจในการทำงาน 
 ๒.๔ เพ่ือให้วัดกลาง มีความสะอาด บรรยากาศดี เป็นที่พักผ่อนของประชาชน และเป็นศูนย์กลางใน
การจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑ มีการคัดแยกประเภทขยะชัดเจนและถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๑.๒ ลดแก้วน้ำ พลาสติก กล่องโฟม ร้อยละ ๙๐ 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 
       ๓.๒.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคีในการทำงาน 
 3.3 ตัวชี้วัด  
                 3.3.1 ร้อยละ 100 ของบคุลากรในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจิตสำนึกใน
การสร้างวินัยแก่ตนเอง โดยร่วมกิจกรรม 5 ส.ของสำนักงาน มีการคัดแยกขยะชัดเจนอย่างถูกต้อง 
                 3.3.2  ร้อยละ 100 ของคณะสงฆ์และประชาชนผู ้มารับบริการเกิดความประทับในความ
สะอาดของอาคารสถานที่  
๔.กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
 ๔.๑ ลักษณะกิจกรรม 
  ๔.๑.๑ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
  ๔.๑.๒ แจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ 
  ๔.๑.๓ จัดกิจกรรม Big Cleaning day 
  ๔.๑.๔ การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. (บันทึกภาพก่อน-หลังการจัดกิจกรรม) 
  ๔.๑.๕ การประเมินผล 
  ๔.๑.๖ สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานโครงการ 

๔.๒ กิจกรรมในการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
- แจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ กำหนดพ้ืนที่จัด
กิจกรรม 
- จัดทำถังขยะ แบบแยกประเภท 
- จัดกิจกรรม Big cleaning day ภายในวัดกลาง ทุกวันพุธ 
สัปดาห์ที่ ๒ ,๓ ,๔ ของทุกเดือน 
- การปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. (บันทึกภาพก่อน-หลังการจัดกิจกรรม) 
- ประเมินผล 
- สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานโครงการ 

 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

- 
กันยายน 
๒๕๖๖ 

 
 
 
 
นายภัทรพล  บุญมั่น 

๕.งบประมาณที่ใช้ 
 งบดำเนินงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน – บาท 
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๖.การประเมิน 
ตัวชี้วัด วัดตามวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความ
สะอาดปลอดภัย และมีบรรยากาศในการทำงาน 
๒.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในการ 
จัดสำนักงานให้ถูกวิธี 

 
การตรวจ,ติดตามการ
สัมภาษณ์ 

 
แบบประเมินการ
สังเกต 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสะอาดปลอดภัย และมีบรรยากาศท่ีดีในการ
ทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะสงฆ์ ประชาชน และหน่วยงานอื่น 
 ๗.๒ วัดกลาง มีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ มีความเป็นสัปปายะ 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจิตสาอา พัฒนาวัด 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  วัดเป็นสถานที่ท่ีสำคัญของชาวพุทธ วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเป็นศูนย์รวมของ
คนในชุมชนที่จะได้พบปะกัน มาทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ถือเป็นจุดเด่นของคนไทย  แสดง
ถึงวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิต ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือคนที่มาวัดไม่ดูแลรักษาความสะอาดส่งผลให้เกิด
ความ สกปรก คนที่เข้าไปใช้มีมาก แต่ไม่มีบุคลากรที่ทำความสะอาดเพียงพอ รวมทั้งวัดยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์
ต่างๆ มากมายก่อให้เกิดเชื้อโรค สิ่งสกปรก ตามพ้ืนที่ต่างๆ ภายในวัด ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง ผู้คนที่เข้าไปใช้ก็ยัง
ขาด จิตสำนึกไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด จึงทำให้ภาระของบุคลากรและพระสงฆ์ต้องทำความสะอาดหนักขึ้น 
ห้องน้ำในวัดก็เกิดความสกปรกซึ่งเกิดจากสิ่งปฏิกูล สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เช่น ห้องน้ำมี
กลิ่นเหม็น สกปรก ห้องน้ำบางห้องไม่มีขันตักน้ำ ไม่มีแปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำขาดแคลน เป็นต้น 

  รวมทั้ง ในสภาพสังคมปัจจุบันที่โลกเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทางด้านเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเจริญก้าวหน้าแต่เพียงทางด้านวัตถุ และได้เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ ผู้คนปัจจุบันต่าง
ดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัว ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างและอาจ
ลืมเรื่องความมีน้ำใจ เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคม 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
จิตอาสาพัฒนาวัด ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ แก่ วัดและชุมชน  
โดยจะทำความสะอาดบริเวณภายในวัด ลานธรรม และห้องน้ำ เพื่อเอื้ออำนวยแก่ชุมชนและผู้มาร่วมกิจกรรม
และงานต่าง ๆ ของวัด  กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากร ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการเป็น        
ผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ  และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ตามภารกิจ 12 ตัวชี้วัดร่วมของจังหวัด
อุตรดิตถ ์
2. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก 12 ตัวชี้วัดร่วมของจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์กรคุณธรรม 
  2. เพื่อให้ผู้เช้าร่วมกิจกรรมได้เสริมสร้างความรู้คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรม 

                         ทางพระพุทธศาสนา  
  3. เพ่ือสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. การดำเนินงาน 

           1. จัดทำแผนงานโครงการ/ส่งโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ และอนุมัติ 
  2. ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการฯ แจ้งให้บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์รับทราบ และเข้าร่วมโครงการ 

  3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการรณรงค์ทำความสะอาด 

  4. ดำเนินการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัด ถนน ศาลา ห้องน้ำ ฯลฯ 
  ๕. ติดตาม และตรวจประเมินผลการดำเนินงาน 

  6. สรุปผลและรายงานการดำเนินโครงการ 
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4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 เดือน ธันวาคม 2565  ถึง กันยายน พ.ศ. 2566 

แผนการจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัด และชุมชน 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัน เดือน ปี สถานที ่ หมายเหตุ 
  9 ธันวาคม 2565 วัดกลาง  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  

13 มกราคม 2566 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง  
อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

10 กุมภาพันธ์ 2566 วัดธรรมาธิปไตย   ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  

10 มีนาคม 2566 วัดเสาหิน  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  

12 เมษายน 2566 วัดหมอนไม้ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  

12 พฤษภาคม 2566 วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง   
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

  9 มิถุนายน 2566 วัดท่าถนน  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  

14 กรกฎาคม 2565 วัดอรัญญิการาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

11 สิงหาคม 2566 วัดหนองผา ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  

  8 สิงหาคม 2566 วัดเกษมจิตตาราม ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

หมายเหตุ :   วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  นางสาวสุพัตรา  รูปสูง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

6. งบประมาณ 

  - ไม่มี - 

7.. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความเสียสละ จิตสาธารณะ 

๑. สังเกต 

๒. สอบถาม 

๓. สัมภาษณ์ 
 

๑. สังเกต 

๒. ภาพบันทึกการจัดกิจกรรม 

๓. แบบรายงานผลกิจกรรม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
๒. สถานที่ ถนน ภายใน วัด สะอาด สวยงามน่าอยู่ 
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นท่ี 

 4. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการขัด
เกลาทางจิตใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดติถ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  ผลผลิตที่ ๒ พระพุทธศาสนาได้รบัการส่งเสริม 
และเผยแผ่หลักธรรม 
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โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ 

๑. หลักการและเหตุผล 
  นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ศาสนามีบทบาทร่วมสร้างประเทศ
ไทย  โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางของส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   ซ่ึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา ให้มีความ
มั่นคงยั่งยืนและสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม จึงนำนโยบายแห่งรัฐมาร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความ
เข้มแข็งแนวทางหนึ่ง คือการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวอบอุ ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นสำหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป หลักสูตร ๑ วัน โดยร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษา ผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมจะ
ได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา การเจริญสมาธิบำเพ็ญ จิตตภาวนา การสมาทานศีล การสวดมนต์ภาวนาแผ่
เมตตา ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะการดำเนินชีวิตด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น    
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของเด็ก  
เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนิน
ชีวิต  
 ๒.๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางจิต มีสติและอารมณ์มั่นคง มีเหตุผลในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ด้วยดีและท่ีสำคัญคือ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป 
 ๒.๓ เพ่ือขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงยั่งยืนและสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม  
 ๒.๔ เพ่ือร่วมปฏิบัติธรรมสร้างบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล  
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
  ๓.๑ เป้าหมาย 
        ๓.๑.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          เด ็ก เยาวชนและประชาชนทั ่วไปได ้ร ับการปล ูกฝ ังหล ักศ ีลธรรม ทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีคุณธรรมนำความรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการดำเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่อง
นำทาง มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำและเกิดจิตสำนึกต่อสังคมโดยเฉพาะในด้านการบำเพ็ญคุณงามความดี  ผู้
ผ่านการอบรมเกิดการพัฒนาทางจิต มีสติและอารมณ์มั่นคง มีเหตุผลในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยดี และที่
สำคัญคือ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป 
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       ๓.๑.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
         - เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน  ๕๐  คน 
       - ครูผู้ควบคุม และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๕ คน 
 ๓.๒ ตัวช้ีวัด  
  ร้อยละ 80 ของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ได้รับการปลูกฝังเสริมสร้างพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม  จริยธรรมสามารถใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกล
และรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว 
๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑ จัดทำโครงการฯ  และเสนอโครงการฯ  เพ่ืออนุมัติ 
 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๔.๓ ประสานงานคณะสงฆ์ สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ และร่วมดำเนินกิจกรรม กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่อบรม 

 ๔.๔ ดำเนินการตามโครงการ      
 ๔.๕ ติดตามประเมินผล 
 ๔.๖ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน      
 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  มกราคม  –  มีนาคม ๒๕๖๖    
 

๖. สถานที่ดำเนินการ 
 วัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

๗. งบประมาณ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์และสถานศึกษา  
 

๙.  การประเมินโครงการ 
 ติดตามและประเมินผล โดยใช้วิธีการสังเกต สอบถาม   
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณธรรมนำความรู้          เพ่ือ
พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต  
 ๑๐.๒ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดการพัฒนาทางจิต มีสติและอารมณ์ม่ันคง        มี
เหตุผลในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยดีและท่ีสำคัญคือ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป 
 ๑๐.๓ พระพุทธศาสนา มีความม่ันคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม   
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       โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ชาวพุทธต่างปิติยินดีพร้อม
สามัคคีร่วมปฏิบัติกิจกรรมความดี ตั้งอยู่ในศีลและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำและน้อมถึงคุณูปการที่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ ทรงแสดงโอวาทปาติโ มกข์ให้พระ
อรหันต์ถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อนำไปเผยแผ่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา 
 ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเมื่อ
โอกาสวันมาฆะบูชาเวียนมาบรรจบในแต่ละปี พุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ต่างน้อมรำลึกถึง
คุณูปการดังกล่าวนั้น ด้วยการบูชาพระรัตนตรัยทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ทุกฝ่ายได้มีการจัดกิจกรรม  เพ่ือ
ร่วมกันจรรโลงไว้และสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนทางในการยกระดับจิตสำนึกทางคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ประชาชน นับได้ว่าเป็นจุดสำคัญในการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงในด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวันมาฆบูชา 
๒.๒ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักคำสอน 

ทางพระพุทธศาสนา 
๒.๓ เพ่ือเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา 

สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน 
๒.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
3.1 เป้าหมาย 

         3.1.1 เชิงปริมาณ    
              จำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑,๐๐๐ คน 

                  3.1.2 เชิงคุณภาพ   
                พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา สามารถนำ 

หลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  3.2  ตัวช้ีวัด  

                 3.2.1 ร้อยละ 80  ของพุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงความเป็นมา และความสำคัญของ 
วันมาฆบูชา 

       3.2.2 ร้อยละ 100 ของพุทธศาสนิกชนพระภิกษุ/สามเณร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ   
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ความมั่นคงให้กับสถาบันทางพระพุทธศาสนาและเกิดความสามัคคี  สมานฉันท์แก่หน่วยงาน ชุมชนทำ
ให้สถาบันพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 
๔. วิธีดำเนินการ 
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 ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 ๔.๒ ประสานเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอำเภอเพ่ือร่วมจัดกิจกรรม 

๔.๓ ประสานสถานศึกษาเพ่ือส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 
๔.๔ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
๔.๕ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันมาฆบูชา 
๔.๖ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔.๗ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๔.๘ รายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
          เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 

วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม 
๗. งบประมาณ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
อุตรดิตถ์และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙. การประเมินผล 
  จากแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๐.๑ พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวันมาฆบูชา 
๑๐.๒ พุทธศาสนิกชนมีเจตคติท่ีถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทาง 

พระพุทธศาสนา 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำ 

หลักธรรมและองค์ความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน 
  ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 
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โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
        ตามท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นสรณะทางใจ ยึด
เหนี่ยวถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด และวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คือเป็นวันที่
สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นตรงในวันและเดือนเดียวกัน คือ 
ในวันเพ็ญ (ข้ึน ๑๕ ค่ำ) เดือนหก เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือเอาความอัศจรรย์ ๓ ประการที่เกิดขึ้นใน
วาระเดียวกันแต่ละประการ ได้เกิดข้ึนในโอกาสต่างกัน เป็นหลักการใหญ่ นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยัง
ได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงรอบปี พุทธศาสนิกชนจึง
ประกอบพิธีสักการบูชาเป็นการยิ่งใหญ่ ด้วยการบำเพ็ญกุศลบริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม สวด
มนต์และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหรือพุทธสถาน 
  การจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาถือเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง และปลูกจิตสำนึกให้มีศีล 
สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นมงคลแห่งชีวิต นอกจากสร้างกุศลให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการจรรโลงและสืบทอดไว้เพ่ือ
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 
   ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุตรดิตถ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวันวิสาขบูชา 
๒.๒ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักคำสอน 

ทางพระพุทธศาสนาได้ 
๒.๓ เพ่ือเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา 

สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน 
๓. เป้าหมาย 

๓.1 เป้าหมาย 
               3.1.1 เชิงปริมาณ    

             จำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑,๐๐๐ คน 
     3.1.2 เชิงคุณภาพ   
             พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา สามารถนำ 

หลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  3.2  ตัวช้ีวัด  

                  3.2.1 ร้อยละ 80  ของพุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงความเป็นมา และความสำคัญของ 
วันวิสาขบูชา 
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        3.2.2 ร้อยละ 100 ของพุทธศาสนิกชนพระภิกษุ/สามเณร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ   
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ความมั่นคงให้กับสถาบันทางพระพุทธศาสนาและเกิดความสามัคคี  สมานฉันท์แก่หน่วยงาน ชุมชนทำ
ให้สถาบันพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 
๔. วิธีดำเนินการ 

๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๔.๒ ประสานเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอำเภอเพ่ือร่วมจัดกิจกรรม 
๔.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันวิสาขบูชา 
๔.๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔.๕ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๔.๖ รายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
          เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 

วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม 
๗. งบประมาณ    

     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
อุตรดิตถ์ และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙. การประเมินผล 
   จากแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๐.๑ พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวันวิสาขบูชา 
๑๐.๒ พุทธศาสนิกชนมีเจตคติที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทาง 

พระพุทธศาสนาได้ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำ 

หลักธรรมและองค์ความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชาวพุทธอย่างยั่งยืน 
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โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
        วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ก่อนวันเข้าปุริมพรรษา ๑ วัน เป็นวันแรกที่
พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์
แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี หลังจากทรงตรัสรู้ได้สอง
เดือน ผลแห่งพระธรรมเทศนานี้ทำให้พระอัญญาโกณทัญญะได้ธรรมจักษุคือ ได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขอ
อุปสมบทต่อพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาได้รับประทานเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก วันนี้นอกจากจะเป็นวันแห่งพระธรรมแล้วยังเป็นวันแห่งพระสงฆ์ด้วยคือ 
บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ (พระ
รัตนตรัยครบองค์สามคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ) จึงถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศให้วัดต่างๆ ประกอบพิธีอาสาฬหบูชา ทั้งนี้ เพ่ือ
ระลึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและฆราวาสทั่วไปได้ร่วมกันประกอบพิธี
เป็นการพิเศษทำการสักการบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของ
พระพุทธเจ้าผู ้เป็นดวงประทีปโลก ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงในด้านการทำนุบำรุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า 
๒.๒ เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ 

เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
๒.๓ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและ 

วันเข้าพรรษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ประพฤติ
ปฏิบัติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

3.1 เป้าหมาย 
         3.1.1 เชิงปริมาณ    

             จำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑,๐๐๐ คน 
                  3.1.2 เชิงคุณภาพ   

             พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา สามารถนำ 
หลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  3.2  ตัวช้ีวัด  

                  3.2.1 ร้อยละ 80  ของพุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงความเป็นมา และความสำคัญของ 
วันอาสาฬหบูชา 
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3.2.2 ร้อยละ 100 ของพุทธศาสนิกชนพระภิกษุ/สามเณร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ   
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ความมั่นคงให้กับสถาบันทางพระพุทธศาสนาและเกิดความสามัคคี  สมานฉันท์แก่หน่วยงาน ชุมชนทำ
ให้สถาบันพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 
๔. วิธีดำเนินการ 

๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๔.๒ ประสานเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอำเภอเพ่ือร่วมจัดกิจกรรม 
๔.๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
๔.๔ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันวันอาสาฬหบูชา  
๔.๕ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔.๖ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๔.๗ รายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
          เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 

วัดพระอารามหลวงและวัดทุกวัดที่ร่วมจัดกิจกรรม 
๗. งบประมาณ  
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
อุตรดิตถ์ และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙. การประเมินผล 
     จากแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๐.๑ พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ 
ของพระพุทธเจ้า เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีก
ระดับหนึ่ง 

๑๐.๒ พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป   
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โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖  
 
 

๑. หลักการและเหตุผล  

  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  ทุกประองค์  ได้ทรงมีพระ
กรุณาทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรสู่ความยั่งยืนของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ช่วยเหลือพสกนิกร
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนานัปการ  

  เมื่อวันขึ้นปีใหม่เวียนมาถึงแต่ละปี  ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มักจะร่วมกันทำบุญ ตักบาตร  ฟัง
เทศน์ ปล่อยนก ปล่อยปลา อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร  มอบของขวัญ  หรือไหว้
ผู้ใหญ่เพื่อขอพร และสรงน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และตระเตรียมทำความสะอาดบ้าน และท่ีพักอาศัย 
  การสวดมนต์หรือการเจริญพระพุทธมนต์  ถือเป็นศาสนพิธีที่คนไทยถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมา
ช้านานจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  หลังจากท่ีมหาเถรสมาคมมีโครงการสวดมนต์ 
เพ่ือความสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ข้ึนทำให้พุทธศาสนิกชน  ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันที่วัดใกล้บ้าน  
โดยการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาข้ามปี  แทนการละเล่นหรือจัดกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น  ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดียิ่ง    บทสวดมนต์แต่ละบทที่เป็นภาษาบาลีนั้น เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ 
ที่ถ่ายทอดต่อกันมาโดยพระสงฆ์สาวก ด้วยวิธีท่องจำเป็นบทสวดซึ่งเข้าใจความหมายและนำมาประพฤติปฏิบัติ
ตามแล้วชีวิตจะพบความสุขที่แท้จริง การสวดมนต์เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสติให้แก่ผู้สวด   ผู้ที่สวดมนต์
เป็นนิตย์  ย่อมประสบความสุขและสิ่งที่ดีงาม 
  ดังนั้น  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  วัฒนธรรมจังหวัด
อุตรดิตถ์ และเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  จึงได้มีโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๕  ขึ้น  เพื่อเป็นการเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และพระบรม-วงศานุวงศ์  ตลอดจนสืบสานโครงการที่ดีให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา
ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง  ครอบครัว  และสังคมต่อไป โดยกำหนดวัดศูนย์กลางประจำจังหวัด คือ วัด
ท้ายตลาด  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและสาธารณสุข
ประกาศอย่างเคร่งครัด   
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือเป็นการเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
  ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน  ร่วมกันลดละเลิกอบายมุขท้ังปวง  โดยการมาร่วมกัน
สมาทานศีล  สวดมนต์  และเจริญจิตภาวนา  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง  ครอบครัว  
และสังคม  
  ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว ได้ทำกิจกรรมที่เป็นมงคลชีวิตร่วมกัน 
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  ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษ  และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ   
ชาติไทย 
  ๒.๖  สร้างกระแสการสวดมนต์ให้เกิดข้ึนทั่วประเทศ เป็นพื้นฐานในการสร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนทั่วแผ่นดิน 
  ๓.เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

 ๓.๑ เป้าหมาย 
             ๓.๑.๑ ข้าราชการ  ประชาชน  พุทธศาสนิกชน และ พระภิกษุสามเณรเข้าร่วมโครงการ
สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า 142,884 คน    
                ๓.๑.๒ วัดและที่พักสงฆ์ทุกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ไม่
น้อยกว่า 466 แห่ง   

  ๓.๒ ตัวชี้วัด 
       ๓.๒.๑ ร้อยละ 100   ของพุทธศาสนิกชนพระภิกษุสามเณร   ที่เข้าร่วมโครงการเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่สังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันศาสนา และเกิดความสมานฉันท์  ในหน่วยงานองค์กร
และชุมชน ทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น 
                         ๓.๒.๒ ร้อยละ 100 ของวัดที่จัดกิจกรรมมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ 
๔. วิธีการดำเนินการ 
  ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๕.๒ ดำเนินงานการแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ นิกาย เพ่ือทราบตามมติมหาเถรสมาคม 
  ๕.๓ ประสานคณะสงฆ์ ร่วมทั้งส่วนราชการ ในการดำเนินโครงการ 
  ๕.๔ ดำเนินการจัดโครงการ 
  ๕.๕ ติดตามประเมินผล 
  ๕.๖ รายงานผลการจัดกิจกรรมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 
   ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม  ๒๕๖๖ 

๖.  สถานที่ดำเนินการ 
  วัดท้ายตลาด    ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๗.  กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
  - กิจกรรมเจริญพุทธมนต์ข้ามปี 
  - กิจกรรมทำบุญตักบาตร รับวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๖ 

๘.  งบประมาณ 
  งบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท   

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์   
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๑๐.  การประเมินผล 
  ประเมินผลจากการสังเกต  สอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  บันทึกภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๑.๑ ประชาชนชาวไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  ๑๑.๒ พุทธศาสนิกชน  ร่วมกันลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง  โดยการมาร่วมกันสมาทานศีล   
สวดมนต์  และเจริญจิตภาวนา  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง  ครอบครัว  และสังคม 
  ๑๑.๓  สถาบันครอบครัว ได้ทำกิจกรรมที่เป็นมงคลชีวิตร่วมกัน 
  ๑๑.๔ เด็กและเยาวชน  ได้ศึกษา  และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย 
  ๑๑.๕ สร้างกระแสการสวดมนต์ให้เกิดข้ึนทั่วประเทศ เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนทั่วแผ่นดิน 
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โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพระธรรมทูตที่ปฏบิัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  พระธรรมทูต หมายถึง พระภิกษุผู้เดินทางไปเผยแผ่พระศาสนายังที่ต่างๆ โดยยึดหลักปฏบิัติ
ตามพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกก่อนที่จะออกไปประกาศพระศาสนาว่า "ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้ง หลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย"    พระธรรมทูตจึงเปรียบเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี
หน้าที่ในการปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่ศาสนา เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสันติสุขแก่มหาชนตามอุดมการณ์
หลัก และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้เป็นที่ตั้ง เพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชา         
  ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุตรดิตถ์จึงได้จัดทำโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในจังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือประเมินผลการดำเนินงาน รับฟังความเห็น และหาแนวทางในการพัฒนางานพระธรรม
ทูต ให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในจังหวัดอุตรดิตถ์  
  ๒.๒  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานพระธรรมทูต ให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการ
ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

๓.๑ เป้าหมาย 
         พระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๗๘ รูป  
            ๓.๒ ตัวชี้วัด 
         พระธรรมทูต จำนวน  จำนวน 78  รูป  ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนดระยะเวลา 
๔. วิธีดำเนินการ 
    ๔.๑ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ 
  ๔.๒ จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
  ๔.๓ กำหนดวันเวลา ในการปฏิบัติการ  
  ๔.๔ ดำเนินการตามปฏิทินปฏิบัติการ 
  ๔.๕ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
         เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 
  วัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๗. งบประมาณ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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๙. การประเมินโครงการ 
  ๙.๑  สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 
  ๙.๒  แบบสอบถาม  แบบประเมินผล  แบบรายงาน  แบบสรุปผล   
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            พระธรรมทูตในจังหวัดอุตรดิตถ์ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กับประชาชน 
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โครงการอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ออกระเบียบ      
มหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือกำหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมทั ้งให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด เพื ่อเป็นศูนย์
ประสานงานกลาง ประจำจังหวัด อำนวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ให้การอุปถัมภ์และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่นๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย โดยกำหนดให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งแห่งชาติและ
จังหวัดทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปของคณะกรรมการ แต่งตั้งโดยประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม 
  เพื่อเป็นการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕60-๒๕6๕ ของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสนองงานคณะสงค์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้บรรลุเจตนารมณ์ 
แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์การ  
เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจังหวัด โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดในการขับเคลื่อนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพจากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงา
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปอย่างมีระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
     ๓.๑ เป้าหมาย 
                  ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ ศูนย์ 
     ๓.๒ ตัวชี้วัด 
               ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกและผู้เกี่ยวข้อง 
มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ไว้ในระเบียบเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ จำนวนอย่างน้อย 2 กิจกรรม 
๔. วิธีดำเนินการ 
  ๔.๑  ให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ จัดการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด โดยเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุนที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรให้ 
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๔.๒ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 
   ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๗. งบประมาณ 
  งบอุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์จากสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุตรดิตถ์ และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙. การประเมินผล 

จากผลการดำเนินงาน 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การดำเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม นำความสงบสุขสู่สังคมและประเทศชาติ 
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แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลผลิตที่ ๓  ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
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โครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับพระภิกษุ
สามเณรที่ศึกษาวิชาธรรมและสามัญควบคู่กันไป เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา และเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง เยาวชนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
กลุ่มชาวไทยต่างวัฒนธรรม จัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ของคณะสงฆ์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหากยังอยู่ในสมณเพศก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นศาสน
ทายาทท่ีดี มีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสนองการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
จัดทำโครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรได้มีทางเลือกใน
การศึกษาอีกทางหนึ่ง เป็นการให้สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม 
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเผยแผ่หลักพุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพ่ือสนองและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
  ๓.๑ เป้าหมาย 

๓.๑.๑ เชิงปริมาณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน ๒ แห่ง  และนักเรียน  จำนวน     รูป   ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ 

๓.๑.๒ เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานควบคู่กับความรู้ทางพระธรรมวินัย สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ ตัวช้ีวัด 
  ๓.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และจำนวน
นักเรียนมีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามการจัดสรรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 

 ๓.๒.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควบคู่กับความรู้ทางพระธรรมวินัยและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่โรงเรียนตามแนววิถีพุทธ 

  



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดติถ ์

 

๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑ แจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รายงานผลข้อมูล จ ๑ ร ๑ และรวบรวมรายงาน
จากทุกโรงเรียนสรุปเป็นภาพรวมระดับจังหวัดส่งประธานกลุ่มโรงเรียน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้โรงเรียน  

๔.๒ จังหวัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนตามใบจัดสรรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๔.๓ โรงเรียนรายงานผลการใช้เงินอุดหนุนให้จังหวัด เพื่อรวบรวมรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 
 ๔.๔  จังหวัดออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๔.๕  จังหวัดให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การติดตาม
ประเมินผล และการส่งเสริม สนับสนุนการขอรับทุนการศึกษา การขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ  
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๒ แห่ง 
๗. งบประมาณ 
 งบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙. การประเมินผล 
  ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรได้รับความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควบคู่กับความรู้
ทางพระธรรมวินัย 

๑๐.๒ พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียน
ตามแนววิถีพุทธ 
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โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาล ี
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษา
ค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฏกได้อย่างลึกซ้ึงจะทำให้ผู้ศึกษาได้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติเป็นศาสนทายาท 
สามารถดำรงรักษาและเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามพระธรรมวินัย และเป็น
การสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความรู้ความสามารถตามแนวทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-
บาลี โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ให้ได้รับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
จัดทำโครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีขึ้นเพื่อ สนองนโยบายของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาเป้าห่งชาติ โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้สำนักเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการ
เรียนการสอน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถ 
สามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้คณะสงฆ์จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ ้น พระภิกษุสามเ ณรและ
คฤหัสถ์ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวาง เป็นศาสนทายาทที่ดี  
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
     ๓.๑  เป้าหมาย 

        สำนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีทุกแห่ง ครูและนักเรียน 
แผนกธรรม-บาลี  

 ๓.๒ ตัวชี้วัด 
        ร้อยละ ๑๐๐  ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จำนวน ๙ รูป   ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนดระยะเวลา 
๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี โดยเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา, อุดหนุนพระปริยัตินิเทศก์ , อุดหนุนส่งเสริมการอบรมธรรม บาลี, 
อุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม บาลี, อุดหนุนการจัดสอบธรรม บาลีสนามหลวง และเงินอุดหนุน
ต่างๆ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรให้ 

๔.๒ จังหวัดออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา และตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ธรรม บาลีสนามหลวง 

๔.๓ จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี 
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ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 
  สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีทุกแห่ง 
๗. งบประมาณ 
 งบอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๙. การประเมินผล 

จากการสังเกต 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลีมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ๑๐.๒ พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยได้ถูกต้อง สามารถเผยแผ่หลักธรรมคำ
สอนให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม นำความสงบสุขสู ่สังคมและ
ประเทศชาติ  
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โครงการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม                                 
แผนกธรรม-บาลี  จังหวดัอุตรดิตถ์  ประจำปี ๒๕๖๖ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษา
ค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฏกได้อย่างลึกซึ้ง จะทำให้ผู้ศึกษาได้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติเป็นศาสน
ทายาท สามารถดำรงรักษาและเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามพระธรรมวินัย 
และเป็นการสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นการ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความรู้ความสามารถตามแนวทางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และ
สนองนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้การจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้
จัดโครงการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม -บาลี 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลและพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ นิเทศติดตามประเมินผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศาสนศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทั้งมหานิกายและธรรมยุต 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุน  ประสานงาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
 ๒.๓ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑  เป้าหมาย 

 สำนักศาสนศึกษา  ในพ้ืนที่  ๙  อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์   
     ๓.๒ ตัวชีว้ัด 
   ร้อยละ ๑๐๐ ของสนามสอบธรรม-บาลีสำนักเรียนธรรม-บาลี   มีความพึงพอใจในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. การดำเนินการ 
 ๔.๑ ศึกษารายละเอียด จัดทำโครงการฯ 
 ๔.๒ เสนอโครงการฯ เพ่ืออนุมัติดำเนินการ 
 ๔.๓ ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ 
 ๔.๔ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ ๙ อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
๙. การติดตามประเมินผล 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักศาสนศึกษาและการสัมภาษณ์ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สำนักศาสนศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร ับการนิเทศติดตามประเมินผล  อย่างทั ่วถึง และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดติถ ์

 

โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับพระภิกษุ
สามเณรที่ศึกษาวิชาธรรมและสามัญควบคู่กันไป เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา และเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง เยาวชนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
กลุ่มชาวไทยต่างวัฒนธรรม จัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
ของคณะสงฆ์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหากยังอยู่ในสมณเพศก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นศาสน
ทายาทท่ีดี มีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสนองการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะหน่วยงานระดับภูมิภาค มีหน้าที่สนองงานและ
ส่งเสริม สนับสนุนงานกิจการพระพุทธศาสนาในจังหวัด และสนองนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภาพ 
สามารถจัดการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดทำ โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕63 เพ่ือให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการเงิน 
การบัญชี ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และคุ้มค่า) เพื่อให้การจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและ พัฒนาการจัดการศึกษาให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทราบและเข้าใจที่จะ
ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อนำไปสู่คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยและคุณภาพ
การศึกษาของชาติต่อไป 
 ๒.๒ เพื่อประสานแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การนิเทศติดตามผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้การสนับสนุนการนิเทศติดตามของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุตรดิตถ ์
 ๒.๓ เพ่ือให้คำแนะนำ การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการบริหารงบประมาณท่ีได้รับอุดหนุนจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๒.๔ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการนิเทศติดตามประเมินผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์  
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๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
  ๓.๑ เป้าหมาย    
                โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๒ แห่ง 
 ๓.๒ ตัวชีว้ัด  
      โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั้ง ๒ แห่ง สามารถบริหารงานวิชาการและส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพภายใน  การเงินและบัญชี เพ่ือพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๔. วิธีดำเนินการ 
  ๔.๑ สำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและข้อมูลทุกด้านที่เก่ียวข้อง 
 ๔.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 ๔.๔ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันจัดทำแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 
 ๔.๕ ประสานโรงเรียน/สำนักเรียน เพ่ือแจ้งกำหนดการออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 
 ๔.๖ ออกนิเทศติดตามติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตามแผนที่กำหนดไว้ 
 ๔.๗ สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ 
๖. งบประมาณ 
 งบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล       
จังหวัดอุตรดิตถ์  
 ๗.๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมงคลนิมิตร ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน     
จังหวัดอุตรดิตถ์  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
๙. การประเมินผล 
  ๙.๑ จากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
  ๙.๒ จากแบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการการเงินของโรงเรียน 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  ๑๐.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/สำนักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพ่ือนำไปสู่คุณภาพการศึกษาของนักเรียน  
 ๑๐.๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/สำนักเรียนมีการบริหารจัดการด้านการเงิน  
การบัญชีที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่มีข้อผิดพลาด สามารถบริหารงบประมาณท่ีได้รับอุดหนุนอย่าง
คุ้มค่า 

 
 


