งบประมาณ และแผนงาน /โครงการ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง เป็นหน่วยงำนภูมิภำค สังกัดสำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ รับผิดชอบกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล สำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ และนโยบำยของจังหวัดอ่ำงทอง ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้รับงบประมำณสนับสนุน
กำรดำเนินงำน ในปงงบประมำณ พ.ศ. 2561 แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง ได้กำหนดแผนงำน และโครงกำรเพื่อดำเนินงำน
ในรอบปงงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกตำมผลผลิตไว้ดังนี้
๑. งบที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผลผลิต พระพุทธศาสนาได้รับการทานุบารุงส่งเสริม จำแนกได้ดังนี้
งบดาเนินงาน 566,354 บำท
- ค่ำตอบแทน
กำรทำกำรนอกเวลำรำชกำร
24,933 บำท
ค่ำเช่ำบ้ำน
24,0๐๐ บำท
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
58,255 บำท
ค่ำจ้ำงทำควำมสะอำด
79,200 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปง 3,477 บำท
ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถยนต์
102,000 บำท
ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
3,524 บำท
ค่ำบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ
๓,524 บำท
-ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุสำนักงำน
33,800 บำท
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
90,000 บำท
ค่ำวัสดุโฆษณำ
21,143 บำท
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
8,809 บำท
-ค่ำสำธำรณูปโภค
117,166 บำท
งบเงินอุดหนุน
กิจกรรมที่ ๑. กำรบูรณะพัฒนำวัดและดูแลทำนุบำรุงศำสนสถำนและศำสนวัตถุ (2,412,500 บำท)
๑. เงินอุดหนุนโครงกำรกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดและกำรพัฒนำวัด
2,190,000 บำท
2. เงินอุดหนุนกำรบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและกำรพัฒนำวัดประสบวินำศภัย 192,500 บำท
3. เงินอุดหนุนโครงกำรเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ อุดหนุนเจ้ำคณะจังหวัด(มหำนิกำย/ธรรมยุต)จัดสวดมนต์ข้ำมปง 30,000
บำท

กิจกรรมที่ ๒ กำรส่งเสริมอุปถัมภ์ คุ้มครองและพัฒนำคณะสงฆ์ 7,516,320 บำท)
4. เงินอุดหนุนโครงกำรอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆำธิกำร พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ
7,377,600 บำท
5. เงินอุดหนุนโครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรและกำรปกครองคณะสงฆ์
(อุดหนุนสำนักงำนเจ้ำคณะผู้ปกครองสงฆ์)
๑26,72๐ บำท
6. เงินอุดหนุนโครงกำรพระจริยำนิเทศ
๑๒,๐๐๐ บำท
กิจกรรมที่ ๓ กำรจัดกำรศำสนสมบัติ (56,000 บำท)
7. โครงกำรเงินอุดหนุนกำรจัดทำผังรวมและแผนที่ท้ำยสัญญำเช่ำที่ดินวัดร้ำงและที่ดิน
ศำสนสมบัติกลำง
56,000 บำท
ผลผลิต พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
กิจกรรมที่ ๔ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ( 1,074,000 บำท)
8. เงินอุดหนุนโครงกำรดำเนินงำนพระธรรมทูตในประเทศ
320,0๐๐ บำท
9. เงินอุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
150,๐๐๐ บำท
10. เงินอุดหนุนโครงกำรปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
2๐๐,๐๐๐ บำท
11. เงินอุดหนุนโครงกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุสำมเณรเนื่องในวโรกำสสำคัญ
2๐,๐๐๐ บำท
12. เงินอุดหนุนโครงกำรค่ำใช้จ่ำยพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ๑4,๐๐๐ บำท
13. เงินอุดหนุนโครงกำรดำเนินงำนหน่วยเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
100,000 บำท
14. โครงกำรหนึ่งใจให้ธรรมะ
150,000 บำท
15. โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
120,000 บำท
ผลผลิต ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม
กิจกรรมที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ (981,000 บำท)
16. เงินอุดหนุนกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญ
981,000 บำท
กิจกรรมที่ ๖ กำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บำลี ( 2,545,400 บำท)
17. โครงกำรเงินอุดหนุนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บำลี 2,525,400 บำท
18. โครงกำรนิเทศ ติดตำม กำกับคุณภำพเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ
20,000 บำท
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓..งบพัฒนำจังหวัด

จำนวน - บำท
จำนวน - บำท

งบที่ได้รับสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด
ผ่านกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดทางบประมาณจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
แผนงานบริหารจังหวัด
ผลผลิตที่ ๒ กำรพัฒนำคนด้ำนสังคม กิจกรรม ทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
ไม่ได้งบประมำณดำเนินกำร
แผนยุทธศาสตร์
กำรนำศีลธรรมเพื่อพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ ของสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ประจำปง 2561 สอดคล้องจังหวัดและ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
โครงการที่สนับสนุน จานวน 3 โครงการ
๑. โครงกำรเงินอุดหนุนกำรปฏิบัติธรรม
๒. โครงกำรจัดงำนวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
๓. โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
“หมู่บ้ำนรักษำศีล 5” จังหวัดอ่ำงทอง
4. โครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดและกำรพัฒนำวัด

ปฏิทินการปฏิบัติงาน และรายละเอียดโครงการ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง ได้กำหนดรำยละเอียดโครงกำรเพื่อดำเนินงำน
ในรอบปงงบประมำณ พ.ศ. 2561 แผนกำรป้องกำรกำรทุจริตประพฤติมิชอบในภำครัฐที่สนองนโยบำยให้
สอดคล้องกับ สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และจังหวัดอ่ำงทอง จำแนกแผนงำน/โครงกำร ไว้ดังนี้
1. แผนงานทานุบารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา จำนวน 6 โครงกำร งบประมำณ
จำนวน 9,984,820 บำท
ลำดับที่ ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร งบประมำณ/บำท หมำยเหตุ
๑ งำนบูรณะพัฒนำวัด
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 2,382,500
๒ กำรประชุมสังเครำะห์ข้อมูล
ต.ค.2560 – ก.ย.2561
56,000
ที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสน
สมบัติกลำง
3 งำนส่งเสริมกำรปกครองคณะ ต.ค.2560 – ก.ย.2561
๑26,720
สงฆ์
4 อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
ต.ค.2560 – ก.ย.2561 7,377,600
(อุปถัมถ์นิตยภัตพระสังฆำธิกำร
ฯ)
5 เงินอุดหนุนพระจริยำนิเทศ
ต.ค.2560 – ก.ย.
๑๒,๐๐๐
2560
6 เงินอุดหนุนโครงกำรเจริญพระ
ต.ค.2560 – ก.ย.2561
30,000
พุทธมนต์ฯ(สวดมนต์ข้ำมปง)
2. แผนงานส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนา จำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ
จำนวน 1,074,000 บำท
ลำดับที่
ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร งบประมำณ/บำท หมำยเหตุ
๑ งำนพระธรรมทูตในประเทศ
ต.ค.2560 – ก.ย.
320,000
2561
๒ อุดหนุนกำรจัดงำนวันสำคัญทำง
ต.ค. 2560 – ก.ย.
150,000
พระพุทธศำสนำ
2561
๓ อุดหนุนกำรปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
ต.ค.2560– ก.ย.2561
2๐๐,๐๐๐
เฉลิมพระเกียรติ
๔ เงินอุดหนุนกำรบรรพชำอุปสมบท ต.ค.2560 – ก.ย.2561
2๐,๐๐๐
พระภิกษุสำมเณรฯ
๕ อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยพระบัณฑิตเผย ต.ค.2560 – ก.ย.2561
๑4,๐๐๐
แผ่พระพุทธศำสนำ
๖ อุดหนุนกำรดำเนินงำนหน่วยเผย ต.ค.2560 – ก.ย.2561
10๐,๐๐๐

แผ่พระพุทธศำสนำ
7. อุดหนุนโครงกำรหนึ่งใจให้ธรรมะ ต.ค.2560 – ก.ย.2561
15๐,๐๐๐
8. อุดหนุนโครงกำรสร้ำงควำม
ต.ค. 2560 – ก.ย.
120,000
ปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้
2561
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
๓. แผนงานส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม แผนกบำลี และแผนกสำมัญศึกษำ
จำนวน 3 โครงกำร งบประมำณจำนวน 3,526,400 บำท
ลำดับที่ ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณ/บำท หมำยเหตุ
๑ งำนอุดหนุนกำรศึกษำพระ
ต.ค.2560 – ก.ย.2561
981,000
ปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ
๒ อุดหนุนกำรศึกษำพระปริยัติ- ต.ค.2560 – ก.ย.2561
2,525,400
ธรรม แผนกธรรม-บำลี
3 โครงกำรนิเทศ ติดตำมกับกับ ต.ค.2560 – ก.ย.2561
20,000
คุณภำพฯ

4. งบพัฒนำจังหวัด
-ไม่มี-

ลำดับที่ ๑
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรทำนุบำรุงส่งเสริม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำรเงินอุดหนุนกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดและกำรพัฒนำวัด
งบประมำณ 4,765,000 บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ ศำสนสถำนและศำสนสมบัติ
---------๑. หลักการและเหตุผล
วัดและศำสนสถำน เป็นหน่วยงำนทำงศำสนำที่เป็นสถำบันหลักของชุมชน ทำหน้ำที่หลักใน
กำรถ่ำยทอดจริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีต่ำง ๆ ไปสู่ชุมชน เนื่องจำกในปัจจุบันสังคมไทยมีควำม
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ควำมสัมพันธ์แบบพึ่งพำอำศัยกันของชุมชน
เปลี่ยนไปเป็นสังคมต่ำงคนต่ำงอยู่ หลงในวัตถุนิยมจนเกิดควำมเสื่อมทำงคุณธรรม จริยธรรม และก่อให้เกิด
ปัญหำทำงสังคม สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด จึงได้กำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศำสน
สถำนให้เป็นศูนย์กลำงชุมชนใน
กำรเผยแผ่หลักธรรม โดยมีกำรเร่งรัดพัฒนำวัดและศำสนสถำนให้มั่นคง
ถำวร เหมำะสมกับเป็นศูนย์กลำงชุมชนในกำรประกอบศำสนกิจและกำรจัดทำกิจกรรมของท้องถิ่น ตลอดจน
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นอุทยำนกำรศึกษำ โดยกำรบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด กำรพัฒนำวัดให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ เป็นศูนย์กลำงกำรปฏิบัติธรรมเพื่อให้ข้ำรำชกำร และประชำชนนำหลักธรรมไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข เป็นศูนย์รวมกำรทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
วัดกับชุมชน เพื่อพัฒนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ในวัด พัฒนำวัดให้มีควำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม นำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรนำไปรักษำโรคตำมหลักวิชำกำรแพทย์
แผนไทย สร้ำงเสริมรำยได้ด้ำนกำรท่องเที่ยว นโยบำยปรำบปรำมยำเสพติด โดยกำรใช้วัดเป็นสถำนที่ออก
กำลังกำยและเล่นกีฬำ ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป/วัดอำรำมหลวง โครงกำรสวน
สมุนไพรในวัด โครงกำรลำนวัด ลำนใจ ลำนกีฬำ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อบูรณะวัดที่มีสภำพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงมำนำน รวมทั้งวัดที่ประสบอุทกภัย
วำตภัย หรืออัคคีภัย ให้มีสภำพเหมำะสมใช้เป็นที่ประกอบศำสนกิจตำมสภำพสังคม
๒.๒ เพื่อบูรณะเสนำสนะให้เหมำะสมเป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งห้องน้ำ ห้องสุขำ
๒.๓ เพื่อให้วัดจัดกำรพัฒนำบริเวณอำคำรสถำนที่ เสนำสนะของวัดให้สะอำดเรียบร้อย ร่มรื่น
สวยงำม เหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น และควำมจำเป็นให้มำกที่สุด
๒.๔ เพื่อให้วัดจัดและพัฒนำกิจกรรมของวัด เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชำชน กำรจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน และให้ประชำชนเข้ำมำใช้ลำนวัด เป็นที่ออกกำลังกำยและ
เล่นกีฬำ
๒.๕ ส่งเสริมให้ประชำชนศึกษำหำควำมรู้จำกสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒.๖ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในวัด
๓. ข้อมูลพื้นฐาน (ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2560)
๓.๑ วัดพัฒนำตัวอย่ำงที่มีผลงำนดีเด่น
มีจำนวน 10 วัด
๓.๒ วัดพัฒนำตัวอย่ำง
มีจำนวน 20 วัด
๓.๓ อุทยำนกำรศึกษำในวัด
มีจำนวน 10 วัด

๓.๔ ลำนวัด ลำนใจ ลำนกีฬำ
๓.๕ วัดจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน
๓.๖ วัดพัฒนำตัวอย่ำงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยง

มีจำนวน ๗ วัด
มีจำนวน ๒๑9 วัด
มีจำนวน ๒8 วัด

๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
การบูรณะและปฏิสังขรณ์
อุดหนุนสมทบสร้ำง
เสนำสนะฯ
อดุ หนุนพระอำรำมหลวง
วัดประสบวินำศภัย
อุดหนุนสมทบก่อสร้ำงเมรุ
ปลอดสำรพิษ
การพัฒนาวัด
อุดหนุนวัดพัฒนำตัวอย่ำง
อุดหนุนอุทยำนกำรศึกษำ
ในวัด
รวม

ปริมำ
ณงำน
หน่วย
นับ

งบ
ประมำณ
บำท

19

ไตรมำสที่ 1

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

ปริม
ำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริม
ำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

2,190,000

19

2,190,000

-

-

-

-

-

-

2
-

192,500
-

2
-

192,500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

2,382,500

21

2,382,500

-

-

-

-

-

-

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กำรจัดสรรในไตรมำส ๑
กำรบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
๑.อุดหนุนบูรณะฯ

19

2,190,000

๒.อุดหนุนวัดประสบ
วินำศภัย

2

192,500

๖. เกณฑ์การพิจารณา
การอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด
๖.๑ เป็นวัดที่ได้รับอนุญำตให้ตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือได้รับพระรำชทำน
วิสุงคำมสีมำแล้ว
๖.๒ มีเจ้ำอำวำสปกครองดูแล และมีพระภิกษุสำมเณรอยู่ประจำ
๖.๓ เจ้ำอำวำสได้ดำเนินกำรปกครองวัดให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
ของมหำเถรสมำคม
๖.๔ พระสงฆ์และประชำชนที่ขึ้นกับวัดนั้น ได้เอำใจใส่ในกำรพัฒนำวัดตำมโครงกำรพัฒนำวัด
ของทำงรำชกำร โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ เช่น พัฒนำวัดให้เกิดควำมรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่น
ว่ำวัดเป็นของตน

กค สค กย

๖.๕ มุ่งเน้นให้กำรสนับสนุนแก่วัดที่มีกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ กำรปฏิบัติธรรม และกำรเผยแผ่
โดยเฉพำะด้ำนกำรปฏิบัติธรรม
๖.๖ กำรอุดหนุนบูรณะวัดจะเน้นให้แก่วัดที่มีกิจกรรมหลักดังกล่ำวข้ำงต้น หรือเพื่อกำรบูรณะ
ซ่อมแซมมำกกว่ำกำรอุดหนุน เพื่อกำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงที่ฟุ่มเฟือยเกินควำมจำเป็น
๖.๗ กำรพิจำรณำจัดสรรเงินอุดหนุนจะจัดเรียงตำมลำดับควำมสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน โดยยึดหลัก
ที่จะทำให้วัดเป็นศูนย์กลำงของชุมชน เป็นแหล่งภูมิปัญญำท้องถิ่น และแหล่งควำมรู้ของประชำชน
๖.๘ วัดใดที่คณะกรรมกำรฯ เห็นสมควรให้กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรบูรณะ ก็ให้สำมำรถ
กระทำได้ โดยให้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ที่จังหวัดอ่ำงทองแต่งตั้ง
การพัฒนาวัด
๖.๙ เป็นวัดที่ถูกต้องตำมกฎหมำย มีชื่อในทะเบียนวัดของสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และ
เจ้ำอำวำสต้องได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงถูกต้องตำมกฎมหำเถรสมำคม
๖.๑๐ เป็นวัดที่ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำแล้ว
๖.๑๑ กำรคัดเลือกวัดให้เป็นวัดที่จัดเป็นอุทยำนกำรศึกษำในวัด ต้องมีพระภิกษุสำมเณรอยู่ประจำ
ตลอดปงไม่น้อยกว่ำ๕ รูป เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ๕ ปง มีควำมร่มรื่น สวยงำม สะอำด สงบ มีกำรจัด
พิพิธภัณฑ์ในวัด จัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่ควำมรู้แก่พระภิกษุ สำมเณร และประชำชน
๖.๑๒ กำรคัดเลือกวัดเป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำง ต้องได้รับคัดเลือกเป็นอุทยำนกำรศึกษำในวัดมำไม่น้อย
กว่ำ ๒ ปง มีพระภิกษุ สำมเณร อยู่ประจำตลอดปงไม่น้อยกว่ำ๗ รูป ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปง มีอำคำร
เสนำสนะมั่นคงเป็นระเบียบ บริเวณวัดสะอำด สงบ ร่มรื่น มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรมและ
เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน
๖.๑๓ กำรคัดเลือกวัดเป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำงที่มีผลงำนดีเด่น ต้องได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำง
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปง มีพระภิกษุ สำมเณร อยู่ประจำตลอดทั้งปงไม่น้อยกว่ำ ๑๐ รูป เป็นเวลำติดต่อกันไม่
น้อยกว่ำ ๕ ปง เป็นวัดที่รักษำสถำนภำพกำรเป็นวัดพัฒนำตัวอย่ำง มีกำรพัฒนำวัด จัดกิจกรรมต่ำง ๆ และ
จัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
๖.๑๔ กำรคัดเลือกวัดทั้ง ๓ ประเภท หำกมีวัดใดที่คณะกรรมกำรฯ เห็นสมควรคัดเลือกเป็นอุทยำน
กำรศึกษำในวัด วัดพัฒนำตัวอย่ำง และวัดพัฒนำตัวอย่ำงที่มีผลงำนดีเด่นก็สำมำรถกระทำได้ โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ฯ ที่สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๗. การติดตามประเมินผล
ประเมินจำกรำยงำนผลที่วัดได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนมำยังสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด และ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
การบูรณะวัดและปฏิสังขรณ์วัด
๑. บูรณะวัดได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักสถำปัตยกรรม และประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรบูรณะ
๒. วัดและประชำชนรอบวัดรวมจัดกิจกรรมเพิ่มมำกขึ้น
๓. จำนวนประชำชนที่มำร่วมกิจกรรมหรือมำเยี่ยมชมวัดเพิ่มมำกขึ้น
๔. มีรำยได้จำกกำรบริจำคเพิ่มมำกขึ้น
๕. มีจำนวนวัดที่มีโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ที่ได้รับกำรบูรณปฏิสังขรณ์อย่ำงถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรมำกขึ้น
๖. วัดมีสภำพแวดล้อมที่ดี มีบรรยำกำศสงบ ร่มรื่น

การพัฒนาวัด
๑. ประชำชนเข้ำมำทำบุญและร่วมกิจกรรมของวัดมำกขึ้นกว่ำเดิม
๒. ประชำชนนำบุตรหลำนมำบวชเรียนมำกขึ้นกว่ำเดิม
๓. สภำพบริเวณวัดโดยรอบสะอำด ร่มรื่น เรียบร้อย ทำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำเลื่อมใส
มำกขึ้นกว่ำเดิม
๔. ประชำชนเข้ำมำศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ภำยในวัดเพิ่มมำกขึ้น
การศาสนสงเคราะห์
๑. วัดที่ประสบภัยได้รับกำรช่วยเหลือทันทีและเป็นที่พอใจของพระภิกษุ สำมเณร
๒. วัดที่ประสบภัยได้รับควำมเดือดร้อนน้อยลง
๓. วัดที่ประสบภัยสำมำรถบูรณะอำคำรเสนำสนะ และปรับปรุงบริเวณวัดเข้ำสู่ภำวะปกติ
โดยรวดเร็ว
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทำให้กำรบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เสนำสนะในวัดมี
ควำมมั่นคงแข็งแรง และมีอำยุกำรใช้งำนได้นำน
๒. วัดที่กำลังบูรณะและปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้ำงเสนำสนะใกล้จะแล้วเสร็จ เมื่อได้รับ
งบประมำณจำกสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดไปจำนวนหนึ่ง จะทำให้แล้วเสร็จไปตำมวัตถุประสงค์
๓. ทำให้วัดเป็นศูนย์กลำงชุมชนอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะเป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำ
ในรูปแบบต่ำง ๆ
๔. วัดจะเป็นศูนย์รวมของควำมร่วมมือจำกบ้ำนและโรงเรียนในกำรพัฒนำชุมชน
๕. วัดได้รับกำรพัฒนำให้เป็น “อำรำม” ที่มีควำมสะอำด ร่มรื่น จะทำให้ประชำชนเข้ำวัด
เพื่อประกอบกิจกรรมทำงศำสนำมำกขึ้น
๖. วัดที่ประสบภัยสำมำรถบูรณะพัฒนำ สภำพภำยในบริเวณวัด ให้มีสภำพที่มั่นคงแข็งแรง
สวยงำม ดังเช่ำนภำวะปกติ
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
กิจกรรม

หน่วยนับ

กำบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
๑.อุดหนุนบูรณะฯ
๒.อุดหนุนสวนสมุนไพร
3.อุดหนุนวัดประสบวินำศภัย
4.อุดหนุนก่อสร้ำงเมรุฯ
5อุดหนุนบูรณะฯอำรำมหลวง

วัด
วัด
วัด
วัด
วัด

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม

ปงงบปม.2560
ผล
งปม.

๗
2
-

540,000
21,000

23

1,095,000

28

-

-

-

2

650,000
3,600,000
700,000

1
-

1
2

1,314,000
10,000

-

ลำดับที่ ๒
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรทำนุบำรุงส่งเสริม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำรเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆำธิกำร พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ
งบประมำณ 7,377,600 บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์
---------๑. หลักการและเหตุผล
นิตยภัต คือ ค่ำภัตตำหำร ที่พระมหำกษัตริย์ถวำยแด่พระภิกษุ สำมเณร โดยทรงโปรด
ให้วำงอัตรำนิตยภัต พระรำชทำนตำมสมณศักดิ์ ฐำนันดร และปัจจุบันรัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณจำนวน
หนึ่ง เพื่ออุดหนุนอุปถัมภ์ให้ในอัตรำที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อปงงบประมำณ ๒๕๓๖ และได้มีกำรปรับเพิ่ม
อัตรำนิตยภัตในปงงบประมำณ ๒๕๔๙ เพื่อจัดสรรถวำยให้กับ พระสังฆำธิกำร พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม
๙ ประโยค และพระเลขำนุกำร จำนวน ๒60 รูป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรงำนของพระสังฆำธิกำร
๒. เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์
๓. ข้อมูลพืน้ ฐาน (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม 2560)
พระสังฆำธิกำร พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ จังหวัดอ่ำงทอง จำนวน ๒60 รูป
๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
แผนงำน/แผนเงิน
ปริมำณ
งบ
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
งำน
ประมำณ
กิจกรรม
งบ
ปริ
งบ
ปริ
งบ
ปริ
งบ
ปริ
อุดหนุนอุปถัมภ์
นิตยภัต พระ
สังฆำธิกำร พระ
สมณศักดิ์ และ
พระเปรียญ

หน่วย
นับ

บำท

รูป

7,377,600

มำณ
งำน
260

ประมำณ
1,849,800

มำณ
งำน
260

ประมำณ
1,849,800

มำณ
งำน
260

ประมำณ
1,839,000

มำณ
งำน
260

ประมำณ

1,839,000

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

งบประมำณ

อุดหนุนอุปถัมภ์นิตย
ภัต พระสังฆำธิกำร
พระสมณศักดิ์ และ
พระเปรียญ

๒60 รูป

7,377,600

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
จัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต สำหรับพระสังฆำธิกำร พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ
ตำมบัญชีถือจ่ำยที่สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติจัดสรรให้
๗. การติดตามประเมินผล
จำกบัญชีรำยละเอียดกำรโอนเงินเข้ำบัญชี และใบขอรับเงินผ่ำนธนำคำรของพระสังฆำธิกำร
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ใช้งบประมำณที่ได้รับอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. สำมำรถปฏิบัติงำนให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำที่กำหนด
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พระสังฆำธิกำร พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ มีกำลังใจในกำรปฏิบัติศำสนกิจมำกยิ่งขึ้น
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
กิจกรรม
อุดหนุนอุปถัมภ์นิตย
ภัต พระสังฆำธิกำร
พระสมณศักดิ์ และ
พระเปรียญ

หน่วยนับ
รูป

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม

ปง งปม.2560
ผล
งปม

260

260

260

๕,๖๕๐,๐๐๐

1,038,509

4,154,636

ลำดับที่ ๓
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรทำนุบำรุงส่งเสริม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำรเงินอุดหนุนส่งเสริมกำรบริหำรและกำรปกครองคณะสงฆ์(อุดหนุนสำนักงำนเจ้ำคณะผู้ปกครองสงฆ์)
งบประมำณ ๑26,720 บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์
---------๑. หลักการและเหตุผล
กำรปกครองคณะสงฆ์ได้จัดแบ่งเขตปกครองออกเป็น ภำค จังหวัด อำเภอ และตำบล ในกำร
ดำเนินงำนของเจ้ำคณะต่ำง ๆ มีปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำยวัสดุสำนักงำนที่จำเป็น จึงต้องอำศัยงบประมำณทำง
รำชกำรอุดหนุน เพื่อให้คล่องตัวในกำรดำเนินงำน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์
๒. เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของคณะสงฆ์จังหวัด
๓. ข้อมูลพืน้ ฐาน ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2560)
สำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัด ๒ สำนักงำน (มหำนิกำย/ธรรมยุต)
สำนักงำนเจ้ำคณะอำเภอ ๗ สำนักงำน
๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
อุดหนุนส่งเสริม
กำรบริหำรและ
กำรปกครองคณะ
สงฆ์(อุดหนุน
สำนักงำนเจ้ำคณะ
ผู้ปกครองสงฆ์)

ปริมำณ
งำน
หน่วย
นับ

งบ
ประมำณ
บำท

แห่ง

126,720

ไตรมำสที่ 1
ปริมำณ
งำน
8

งบ
ประมำณ
126,720

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ปริมำ
ณงำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ไตรมำสที่ 4
ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ

-

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

อุดหนุนส่งเสริมกำร
บริหำรและกำร
ปกครองคณะสงฆ์
(อุดหนุนสำนักงำนเจ้ำ
คณะผู้ปกครองสงฆ์)

8

งบประมำณ
126,720

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมกำรบริหำรและกำรปกครองคณะสงฆ์(อุดหนุนสำนักงำนเจ้ำ
คณะผู้ปกครองสงฆ์)
๗. การติดตามประเมินผล
จำกบัญชีรำยละเอียดกำรโอนเงินเข้ำบัญชี และใบขอรับเงินผ่ำนธนำคำรของพระสังฆำธิกำร
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเจ้ำคณะผู้ปกครองสงฆ์ มีประสิทธิภำพ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำมำรถจัดสรรงบประมำณได้ตำมที่ได้รับจัดสรร
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
กิจกรรม
หน่วยนับ
อุดหนุนส่งเสริมกำร
สำนักงำน
บริหำรและกำร
ปกครองคณะสงฆ์
(อุดหนุนสำนักงำนเจ้ำ
คณะผู้ปกครองสงฆ์)

ปงงปม ๒๕58
ผล
งปม
๑๔๒,๐๐๐
๙

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม
126,720
๙

ปงงปม 2560
ผล
งปม
126,720
๙

ลำดับที่ ๔
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรทำนุบำรุงส่งเสริม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำรเงินอุดหนุนพระจริยำนิเทศก์
งบประมำณ ๑๒,๐๐๐ บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์
---------๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยกิจกำรพระพุทธศำสนำ เป็นงำนที่มีควำมรับผิดชอบสูง มีขอบข่ำยงำนที่กว้ำงขวำง
พระเถระผู้บริหำรพระศำสนำในระดับต่ำง ๆ นอกจำกจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมเสียสละ และ
ประกอบด้วยศีลำจำรวัตรเป็นที่ศรัทธำเลื่อมใสของประชำชนโดยทั่วไปแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีกุศโลบำยในกำร
บริหำรงำนบุคคลตลอดจนมีบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพออีกด้วย กิจกำรพระพุทธศำสนำจึงจะดำเนิน
ไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแต่ในปัจจุบัน พระเถระผู้บริหำรงำนคณะสงฆ์ โดยเฉพำะเจ้ำคณะจังหวัดซึ่งมี
ศำสนกิจที่จะต้องปฏิบัติหลำยด้ำน แต่ยังขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถช่วยกิจกำรพระพุทธศำสนำใน
หน้ำที่ของเจ้ำคณะจังหวัด กิจกำรงำนพระพุทธศำสนำดังกล่ำวจึงไม่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์เท่ำที่ควร
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จึงได้ส่งเสริมให้พระภิกษุที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถพอที่จะ
เป็นกำลังของเจ้ำคณะจังหวัดได้ไปช่วยปฏิบัติงำนประจำ ณ สำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดเพื่อเป็นกำลังของเจ้ำ
คณะจังหวัดในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดแล้วส่งไป
ปฏิบัติงำนในจังหวัด และพระภิกษุที่ส่งไปปฏิบัติงำนนั้นเรียกว่ำ “พระจริยำนิเทศก์”
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรทำงพระพุทธศำสนำที่มีควำมรู้เข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำ
กิจกำรพระพุทธศำสนำและสนองงำนคณะสงฆ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให้เกิดสันติสุขแก่สังคม
๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้ำคณะจังหวัดบริหำรกิจกำรพระพุทธศำสนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมี
บุคลำกรทำงพระพุทธศำสนำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นกำลังสำคัญในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
๓. เพื่อทำนุบำรุง ดูแลและรักษำส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรพระพุทธศำสนำ และยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมของประชำชน
๓. ข้อมูลพื้นฐาน (ณ ๓๐ กันยายน 2560)
พระจริยำนิเทศก์ จำนวน ๑ รูป
สำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดอ่ำงทอง มีพระจริยำนิเทศก์ช่วยงำนด้ำนกำรปกครองงำน
กำรศำสนศึกษำ งำนกำรเผยแผ่ งำนกำรสำธำรณูปกำร งำนกำรศึกษำสงเครำะห์ และงำนกำรสำธำรณ
สงเครำะห์

๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
-ค่ำใช้จ่ำยกำร
ปฏิบัติงำนของพระ
จริยำนิเทศก์
๑๒ เดือนๆละ
๑,๐๐๐บำท
(แบ่งเป็น ๒งวดๆละ
๖ เดือน)

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓

ปริมำณ
งำน
หน่วย
นับ

งบ
ประมำณ
บำท

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

รูป

๑๒,๐๐๐

-

-

๑

12,๐๐๐

-

-

-

-

ไตรมำสที่ ๑

ไตรมำสที่ ๔

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

ค่ำใช้จ่ำยประจำเดือน
พระจริยำนิเทศก์

๑รูป

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๑๒,๐๐๐

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
ได้รับจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรปฏิบัติงำนของพระจริยำนิเทศก์ ๑๒ เดือนๆละ ๑,๐๐๐ บำท/
รูป จำนวน ๑ รูป เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บำท
๗. การติดตามประเมินผล
จำกบัญชีรำยละเอียดกำรโอนเงินเข้ำบัญชี และใบขอรับเงินผ่ำนธนำคำรของพระสังฆำธิกำร
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-พระจริยำนิเทศก์ปฏิบัติหน้ำที่และสนองงำนเจ้ำคณะจังหวัดได้ทั้ง ๖ ด้ำน คือ งำนด้ำนกำร
ปกครอง งำนกำรศำสนศึกษำ งำนกำรเผยแผ่ งำนกำรสำธำรณูปกำร งำนกำรศึกษำสงเครำะห์ และงำนกำร
สำธำรณสงเครำะห์
งำนของเจ้ำคณะจังหวัดมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กำรบริหำรงำนของพระสังฆำธิกำรระดับจังหวัด จะมีควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ในแต่ละด้ำนจะมีผู้รับผิดชอบงำนของเจ้ำคณะจังหวัดเพิ่มขึ้น ทำให้งำนสงเครำะห์ประชำชนมีควำม
เข้มแข็งยิ่งขึ้น
เยำวชนและประชำชนจะได้รับกำรอบรมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมตำมที่พึงประสงค์ โดย
จะได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนจิตใจจำกบุคลำกรทำงศำสนำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมเป็นจริงมำก
ยิ่งขึ้น
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
กิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยกำร
ปฏิบัติงำน ๑๒ เดือน

หน่วยนับ
รูป

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม
๑
๑๒,๐๐๐

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม
๑ ๑๒,๐๐๐

ปงงปม 2560
ผล
งปม
๑
๑๒,๐๐๐

ลำดับที่ ๕
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรทำนุบำรุงส่งเสริม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำรประชุมสังเครำะห์ข้อมูลที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำง
งบประมำณ 56,000 บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนสถำนและศำสนสมบัติ/กลุ่มอำนวยกำรและประสำนรำชกำร
---------๑. หลักการและเหตุผล
ที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำงเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศำสนำ อยู่ในควำมดูแลของ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ซึ่งที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำงทั่วรำชอำณำจักรมีมำก ปัญหำ
และอุปสรรคในกำรดูแลรักษำ กำรบริหำรจัดกำร มีค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกกำรเพิ่มขนำดของจำนวนประชำกร
ทั่วประเทศทำให้ควำมต้องกำรในที่อยู่อำศัย กำรบุกรุกที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนำสมบัติกลำงจึงมำกตำมไป
ด้วย ประกอบกับบุค ลำกรของสำนักงำนพระพุทะศำสนำแห่ งชำติทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคมีจำนวน
จำกัด
ไม่เพียงพอต่อกำรดูแลรักษำ บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวทำงหนึ่งที่จะช่วย
ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำงได้ดีขึ้น คือกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับ
ที่ดินวัดร้ำงและที่ดิน ศำสนสมบัติกลำง เพื่อให้ ทรำบข้อมูล เกี่ยวกับที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำง
ทั้งหมด ในส่วนของจำนวนวัดร้ำงที่มีหนังสือสำคัญที่ดิน และวัดร้ำงที่ไม่มีหนังสือสำคัญที่ดิน วัดร้ำงใดมีกำรจัด
ประโยชน์แล้ว วัดร้ำงใดมีผู้บุกรุกเข้ำไปใช้ประโยชน์โดยยังไม่ได้จั ดทำสัญญำเช่ำ และวัดร้ำงใดว่ำงเปล่ำยังไม่มี
กำรจัดประโยชน์ เพื่อให้ทรำบข้อมูลในภำพรวมของที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำงทั่วรำชอำณำจักร
ซึ่งจะทำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำงได้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่พระพุทธศำสนำ ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงได้จัดประชุมสังเครำะห์ข้อมูลที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสน
สมบัติกลำง เพื่อจะได้สรุปข้อมูลเป็นแนวทำงในกำรจัดประโยชน์ให้มีประสิทธิภำพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ทรำบข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับที่ดินวัดร้ำง และที่ดินศำสนสมบัติกลำงทั่ว
รำชอำณำจักร
๒. เมื่อทรำบข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับที่ดินวัดร้ำง และที่ดินศำสนสมบัติกลำงแล้วสำมำรถ
บริหำรจัดกำรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่พระพุทธศำสนำ
๓. เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับที่ดินระหว่ำงส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ให้ลุล่วงและ
ประสบผลสำเร็จ
๔. เพื่อดำเนินกำรจัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินให้ถูกต้องตรงกันทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคและดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตำมข้อเท็จจริง
๓. ข้อมูลพื้นฐาน (ณ ๓๐ กันยายน 2560)
วัดร้ำง ประมำณ 174 วัด

๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
กำรประชุม
สังเครำะห์ข้อมูล
ที่ดินวัดร้ำงและ
ที่ดินศำสนสมบัติ
กลำง

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓

ปริมำณ
งำน
หน่วย
นับ

งบ
ประมำณ
บำท

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

วัด

56,000

15

56,000

-

-

-

-

-

-

ไตรมำสที่ ๑

ไตรมำสที่ ๔

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

กำรประชุมสังเครำะห์
ข้อมูลที่ดินวัดร้ำงและ
ที่ดินศำสนสมบัติ
กลำง

เป้ำหมำย

วัด

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

56,000

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
ได้รับจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรออกโฉนดที่ดินวัดร้ำง / จัดทำแผนผังที่ดินวัดร้ำง
๗. การติดตามประเมินผล
กลุ่มศำสนสมบัติและศำสนสถำน เป็นผู้กำกับดูแล และติดตำมดำเนินกำร
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สังเครำะห์ที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำง เพื่อออกหนังสือสำคัญที่ดิน พร้อมทั้งจัดทำ
ผังรวม เพื่อให้มีรำยได้เข้ำศำสนสมบัติกลำงและจัดกำรในที่ดินให้มีประสิทธิภำพ ทำให้เกิดประโยชน์แก่
เจ้ำของทรัพย์สิน และผู้ประโยชน์
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทรำบข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำง ซึ่งจะทำให้
ทรำบข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๒. ทำให้สำมำรถวำงแผนกำรจัดประโยชน์ในที่ดินวัดร้ำงที่ดินศำสนสมบัติกลำงได้ประโยชน์
สูงสุดแด่พระพุทธศำสนำ
๓. สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำง เช่น กรณีพิพำท
ต่ำง ๆ ได้ข้อยุติและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๔. สำมำรถปรับปรุงและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินวัดร้ำงและที่ดินศำสนสมบัติกลำงถูกต้อง
ตำมข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศและสะดวกในกำรค้นหำ

๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
กิจกรรม
กำรประชุมสังเครำะห์
ข้อมูลที่ดินวัดร้ำงและ
ที่ดินศำสนสมบัติ
กลำง

หน่วยนับ
วัด

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม
๑
๑๗,๐๐๐

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม
9 31,000

ปงงปม 2560
ผล
งปม
5
40,300

ลำดับที่ ๖
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำรเงินอุดหนุนกำรดำเนินงำนพระธรรมทูตในประเทศ
งบประมำณ 402,000 บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์
---------๑. หลักการและเหตุผล
กำรเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทำงพระพุทธศำสนำให้แก่ประชำชนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศำสนำอย่ำงถูกต้องแท้จริง มีศรัทธำยอมรับสำมำรถนำไปใช้เป็นหลักในกำร
ดำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำให้สังคมมีควำมสงบสุขร่มเย็นนั่นถือว่ำเป็นงำนหลักของพระสงฆ์
ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่เป็นกำลังสำคัญทำงำนด้ำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ คือพระธรรมทูต ซึ่งหมำยถึง
พระภิกษุที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกผู้บังคับบัญชำระดับจังหวัดให้เข้ำรับกำรอบรม และผ่ำนกำรอบรมจำกศูนย์
ฝึกอบรมพระธรรมทูตปฏิบัติหน้ำที่เผยแผ่พระพุทธศำสนำ อบรม พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเยำวชน
และประชำชนทั่วไป ในเขตรับผิดชอบคือ จังหวัด อำเภอ ตำบล ดังนั้น สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จึง
สนับสนุนส่งเสริมให้พระธรรมทูตดำเนินงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำในรูปแบบ ต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แพร่หลำยครอบคลุมทั่วประเทศ และสนับสนุนในกำรดำเนินงำนกองงำนพระธรรมทูต เลขำนุกำรแม่กองงำน
พระธรรมทูตและเลขำนุกำรรองแม่กองงำนพระธรรมทูต หัวหน้ำสำยพระธรรมทูต จำนวน ๙ สำย เพื่อให้งำน
คณะสงฆ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้พระธรรมทูตปฏิบัติงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ นำหลักธรรมคำสอนไป
เผยแผ่แก่ประชำชนเพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงถูกต้อง
มีศรัทธำยอมรับและประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรม สำมำรถดำเนินชีวิตภำยใต้สภำวกำรณ์ปัจจุบันได้อย่ำง
มีควำมสุข
๒. เพื่อให้งำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์มีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้พระธรรมทูตมีบทบำทในกำรช่วยเหลือและพัฒนำสังคมมำกยิ่งขึ้น
๓. ข้อมูลพื้นฐาน ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2560)
พระธรรมทูตที่ปฏิบัติงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ จำนวน 55 รูป

๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
อุดหนุนเป็นค่ำ
พำหนะและ
ภัตตำหำรแก่พระ
ธรรมฑูตและพระ
นักเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ

ปริมำณ
งำน
หน่วยนับ

งบ
ประมำณ
บำท

รูป

402,000

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๑
ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ
-

ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ
-

ปริมำณ
งำน
55

ไตรมำสที่ ๔

งบ
ประมำณ
402,000

ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ

-

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

อุดหนุนกำร
ดำเนินงำนพระธรรม
ฑูตในประเทศ

55

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

402,000

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนกำรดำเนินงำนพระธรรมทูตในประเทศ จำกสำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๗. การติดตามประเมินผล
รำยงำนประเมินผลกำรทำงำนจำกแบบประเมินผลและแบบรำยงำนผล
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลงำนของพระธรรมทูตที่ทำให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และประพฤติตนตำม
แนวทำงของพระพุทธศำสนำมำกขึ้น
จำนวนพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักธรรมของพระพุทธศำสนำอย่ำงถูกต้อง มีศรัทธำ
ยอมรับและประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรม นำหลักธรรมไปใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวันได้
๒. พระธรรมทูตสำมำรถเผยแผ่พระพุทธศำสนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
กิจกรรม
อุดหนุนกำร
ดำเนินงำนพระ ธรรม
ทูตในประเทศ

หน่วยนับ
รูป

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม

ปงงปม 2560
ผล
งปม

55

๖๓

55

๕๖๗,๐๐๐

๕๖๗,๐๐๐

402,000

ลำดับที่ ๗
แผนงบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำรเงินอุดหนุนกำรจัดงำนวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
งบประมำณ 150,๐๐๐ บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์
---------๑. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยประเทศไทยเป็ น เมื อ งพุ ท ธ มี พ ระพุ ท ธศำสนำเป็ น ศำสนำประจ ำชำติ อั น มี
พระมหำกษัตริย์เป็นอัครศำสนูปถัมภก ในกำรทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำให้เจริญมั่นคงมำจนทุกวันนี้ ดังนั้น
เพื่ อ เป็ น กำรส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ห ลั ก ธรรมทำงพระพุ ท ธศำสนำให้ เ ป็ น ไปอย่ ำ งกว้ ำ งขวำง ส ำนั ก งำน
พระพุทธศำสนำจังหวัด จึงถือโอกำสในวันสำคัญทำงศำสนำ (วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ) เชิญ
ชวนเด็ก เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน ในจังหวัดอ่ำงทอง เข้ำร่วมกิ จกรรมในวันสำคัญ ดังกล่ำว
เพื่อให้เกิดคุณธรรม นำควำมรู้ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิตประจำวัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ เด็ก เยำวชน ประชำชน ตระหนักถึงวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ (วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ)
๒.๒ เพื่อเสริมสร้ำง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยำวชน ประชำชน ได้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
๒.๓ เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนทำงพระพุทธศำสนำให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย
ตลอดไป
๓. ข้อมูลพืน้ ฐาน ( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2560)
วัดในจังหวัดอ่ำงทอง ๒๑9 วัด พุทธศำสนิกชนในจังหวัดอ่ำงทอง ไม่น้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ คน
๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
ปริมำ
ณงำน
หน่วย
นับ

งบ
ประมำณ
บำท

อุดหนุนกำรจัดงำน ครั้ง
วันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ

150,๐๐๐

กิจกรรม

ไตรมำสที่ ๑
ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ
-

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ปริมำณ
งำน
๓

งบ
ประมำณ
150,๐๐๐

ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ
-

ไตรมำสที่ ๔
ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ

-

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

งบประมำณ

อุดหนุนกำรจัดงำนวัน
สำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ
-วันมำฆบูชำ
-วันวิสำขบูชำ
-วันอำสำฬหบูชำ

๓ ครั้ง

150,๐๐๐

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
เงินอุดหนุนกำรจัดงำนวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ (วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ
วันเข้ำพรรษำ) จำกสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ จำนวน 15๐,๐๐๐ บำท
๗. การติดตามประเมินผล
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง เป็นผู้กำกับ ควบคุม และติดตำมประเมินผล
กำรดำเนินงำน
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมำณ
จำนวนนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภำพ
๑. ร้อยละ ๓๐ พุทธศำสนิกชน มีควำมรู้ในหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. ร้อยละ ๗๐ พุทธศำสนิกชน มีควำมพึงพอใจ
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พุทธศำสนิกชนเลื่อมใส ศรัทธำ เข้ำใจในหลักธรรมคำสอนและนำไปปรับใช้ในกำร
ดำเนินชีวิตประจำวันอย่ำงพอเพียง
๒. พุทธศำสนิกชนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตนในพิธีสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ได้อย่ำงถูกต้องดีงำม และเป็นแบบแผนที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
กิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ

หน่วยนับ
ครั้ง

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม
๓
150,๐๐๐

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม
๓
150,๐๐๐

ปงงปม 2560
ผล
งปม
๓
150,๐๐๐

ลำดับที่ ๘
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำร เงินอุดหนุนกำรปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
งบประมำณ 2๐๐,๐๐๐ บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์/กลุ่มนโยบำยและแผน
๑. หลักการและเหตุผล
พระพุทธศำสนำมีควำมเจริญมั่นคงในสังคมไทยได้ พุทธศำสนิกชนต้องเข้มแข็งมีควำมสุขด้วย
หลักธรรม โดยกำรศึกษำฝึกฝนปฏิบัติธรรมในรูปแบบของกำรบริหำรจิตเจริญปัญญำ (สมถวิปัสสนำกัมมัฏฐำน)
เป็นกำรพัฒนำจิตใจที่ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติก่อให้เกิดควำมสงบและพบควำมสุขที่เยือกเย็น มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
มองเห็นคุณค่ำของพระพุทธศำสนำ สำมำรถนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำรงชีวิต
ประจำวันอย่ำงมีควำมสุข รู้จักรับผิดชอบดูแลตนเองใส่ใจต่อครอบครัวตำมหน้ำที่ของตนอย่ำงถูกต้องสมบูรณ์
รู้จักปฏิบัติหน้ำที่ต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมเพียบพร้อมตำมวัยมีควำมเป็นผู้นำกล้ำคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กล้ำ
นำ กล้ำทำ กล้ำแสดงควำมคิดเห็น และสมำชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดควำม
อบอุ่นมีควำมสุขร่วมกัน
ส ำนั ก งำนพระพุ ท ธศำสนำจั ง หวั ด จึ ง สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ ธ รรม
อย่ ำ งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ งให้ กับ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ และประชำชนทั่ ว ไป จั ดให้ ส มำชิ ก ในครอบครั ว ร่ ว มกั น
ปฏิบัติธรรม จัดให้เยำวชนเข้ำร่ ว มกิจกรรมอันเนื่องด้วยกำรพัฒ นำตนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม จัดกิ จกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมให้ครอบครัวมีควำมผูกพันสร้ำงควำมอบอุ่นต่อกัน และดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรใน
วัด สำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศและสถำนศึกษำ และจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ โดยสนับสนุ นให้เกิดโครงกำรปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและปฏิบัติธรรม
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ
๒. เพื่อให้พุทธศำสนิกชน ศึกษำปฏิบัติธรรมจนได้รับคุณค่ำของพระพุทธศำสนำ สำมำรถ
นำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๓. เพื่อพัฒนำจิตใจเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนให้เกิดพฤติกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ส่งเสริม
ศีลธรรมค้ำจุนสังคม
๔. เพื่อเสริมสร้ำงให้เยำวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐำนตำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ และ
สร้ำงกลุ่มเยำวชนผู้นำในกำรขยำยผลต่อไป
๕. เพื่อสร้ำงกิจกรรมให้สมำชิกในครอบครัวได้ร่วมกันสร้ำงควำมผูกพัน ควำมอบอุ่น ปฏิบัติ
ตำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ จนเกิดเป็นครอบครัวอบอุ่นส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
๓. ข้อมูลพืน้ ฐาน( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2560)
เด็กและเยำวชน จำนวน 500 คน

๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
สำนักงำน
พระพุทธศำสนำ
จังหวัดร่วมกับ
สำนักปฏิบตั ิธรรม
และสถำนศึกษำจัด
ปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรม

ปริมำณ
งำน
หน่วย
นับ(คน)

งบ
ประมำณ
บำท

500

2๐๐,๐๐๐

ไตรมำสที่ ๑
ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ
-

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ
-

ปริมำณ
งำน
500

งบ
ประมำณ
2๐๐,๐๐๐

ไตรมำสที่ ๔
ปริมำณ
งำน
-

งบ
ประมำณ

-

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

สำนักงำน
พระพุทธศำสนำ
จังหวัดร่วมกับสำนัก
ปฏิบัติธรรมและ
สถำนศึกษำจัดปฏิบัติ
ธรรมและครอบครัว
อบอุ่นด้วยพระธรรม

เป้ำหมำย

งบประมำณ

500 คน

2๐๐,๐๐๐

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
จำกสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เป็นจำนวนเงิน 2๐๐,๐๐๐ บำท
๗. การติดตามประเมินผล
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง เป็นผู้กำกับ ควบคุม และติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินงำน
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จำนวนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนที่ผ่ำนกำรอบรมปฏิบัติธรรม
๒. จำนวนเยำวชน/ประชำชน ที่ได้รับกำรอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
๓. จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
๔. ประชำชนนำหลักธรรมคำสอนทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในชีวิตประจำวันมำกขึ้น
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและ
วิธีกำรปฏิบัติวิปัสสนำกัมมัฏฐำน สำมำรถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข

๒. ผู้ที่เข้ำโครงกำรได้สร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้ำงสรรค์ต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม
๓. ครอบครัวมีควำมสุข โดยกำรนำหลักกำรปฏิบัติธรรมมำใช้ในชีวิตประจำวัน
๔. ครอบครัวมีควำมพึงพอใจที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
๕. เยำวชนตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระดับที่ดี และสำมำรถนำ
หลักกำรด้ำนคุณธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้
๖. พระสงฆ์ และปวงชนชำวไทย ได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังควำมสำมัคคีและควำม
จงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ทำให้พระเกียรติคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับอย่ำงแพร่หลำยทั้งในและต่ำงประเทศ
๗. ผู้ผ่ำนกำรอบรมเกิดพัฒนำกำรทำงจิต มีสติ และอำรมณ์มั่นคง มีเหตุผลในกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวันด้วยดี เป็นพื้นฐำนในอันที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุขั้นสูงต่อไป
๘. สำนักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนำจำรย์มีบทบำทให้กำรอบรมสั่งสอนหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำให้แก่พุทธศำสนิกชน ทำให้ประชำชนเป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี และพระพุทธศำสนำมีควำม
เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา

กิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ปฏิบัติธรรมและและ
ครอบครัวอบอุ่นด้วย
พระธรรม

หน่วยนับ
ครั้ง

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม
๑ 1๐๐,๐๐๐

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม
1 1๐๐,๐๐๐

ปงงปม 2560
ผล
งปม
1
200,000

ลำดับที่ ๙
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำร เงินอุดหนุนกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุ เนื่องในวโรกำสสำคัญ
งบประมำณ ๑๐,๐๐๐ บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์/กลุ่มนโยบำยและแผน
---------๑. หลักการและเหตุผล
กำรบรรพชำเป็ น สำมเณรและกำรอุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ ใ นพระพุ ท ธศำสนำนั บ เป็ น
กำรบ ำเพ็ ญ เนกขั ม มบำรมี ที่ พุ ท ธศำสนิ ก ชนนิ ย มท ำสื บ มำจนเป็ น ประเพณี ถื อ ว่ ำ เป็ น กำรสื บ ทอด
พระพุทธศำสนำที่มีผลำนิ สงส์ มหำศำลทั้งแก่ผู้ตั้งใจบวชและอุปถัมภ์ในกำรบวช โดยเฉพำะกำรบรร พชำ
อุปสมบทถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมควรที่พุทธศำสนิกชนชำวไทยควร กระทำ
เป็น อย่ ำงยิ่ ง สำนั กงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ได้รับนโยบำยจำกสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จึง
ส่งเสริมให้เกิดโครงกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุสำมเณรในวโรกำสสำคัญขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจรรโลงสืบทอดให้พระพุทธศำสนำมีควำมเจริญมั่นคง
๒. เพื่อสร้ำงศำสนทำยำทให้เพิ่มจำนวนมำกขึ้น
๓. เพื่อแสดงควำมกตัญญูกตเวทิตำ น้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณและกำรแสดงควำม
จงรักภักดีถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้ำงคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อ
พระพุทธศำสนำ
๓. ข้อมูลพื้นฐาน (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม 2560)
พระภิกษุ 1,818รูป สำมเณร 292 รูป ศิษย์วัด 2,439 คน แม่ชี 254 คน
๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
แผนงำน/แผนเงิน
ปริมำณ
งบ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
งำน
ประมำณ ปริมำณ
กิจกรรม
งบ
งบ
ปริมำณ
งบ
ปริมำณ
งบ
ปริมำณ
อุดหนุนเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรรพชำอุปสมบท
พระภิกษุสำมเณร
เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว

หน่วย
นับ
วัด

บำท

งำน

ประมำณ

งำน

ประมำณ

งำน

ประมำณ

งำน

ประมำณ

๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

1

๑๐,๐๐๐

-

-

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

อุดหนุนเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบรรพชำอุปสมบท
พระภิกษุสำมเณร เฉลิม
พระเกียรติ
พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว

1 วัด

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๑๐,๐๐๐

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสมทบในกำรบรรพชำอุปสมบทพระภิกษุสำมเณร เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท จำกสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๗. การติดตามและประเมินผล
๑. จัดทำแบบรำยงำนผลและแบบประเมินผลให้หน่วยงำนที่จัดดำเนินกำรกรอกข้อมูล
๒. รวบรวมแบบรำยงำนผลและแบบประเมินผลจัดทำเป็นเอกสำรรำยงำนผลต่อสำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. จำนวนพุทธศำสนิกชนที่สมัครใจเข้ำอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
๒. จำนวนเด็กและเยำวชนที่สมัครใจเข้ำบรรพชำเป็นสำมเณร
๓. จำนวนพระภิกษุและสำมเณรที่เพิ่มขึ้น
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พุทธศำสนิกชนได้แสดงควำมจงรักภักดีต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๒. พุทธศำสนิกชนได้บำเพ็ญเนกขัมมำบำรมีและช่วยสืบทอดพระพุทธศำสนำ
๓. พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมให้มีศำสนทำยำทเพิ่มขึ้น
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา

กิจกรรม
อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดบรรพชำ
อุปสมบทพระภิกษุ
สำมเณรเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ ัว

หน่วยนับ
วัด

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม
1
๒๐,๐๐๐

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม
๑
1๐,๐๐๐

ปงงปม 2560
ผล
งปม
1
2๐,๐๐๐

ลำดับที่ ๑๐
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำร เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
งบประมำณ ๑4,๐๐๐ บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์/กลุ่มนโยบำยและแผน
--------------------๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระภิกษุผู้จบกำรศึกษำเปรียญธรรมเก้ำประโยค ซึ่งเป็นกำรศึกษำพระปริยัติธรรมขั้น
สูงสุดของคณะสงฆ์ และผู้จบปริญญำพุทธศำสตร์บัณฑิตหรือปริญญำศำสนศำสตร์บัณฑิตจำกมหำวิทยำลัย
สงฆ์ นอกจำกจะเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักวิชำกำรพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงดีแล้ว ยังมีควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำรถ่ำยทอดอบรมสั่งสอนวิชำกำรพระพุทธศำสนำอย่ำงมีเทคนิคและวิธีกำรเป็นที่ป ระทับใจของผู้รับ
กำรถ่ำยทอดอีกด้วย เพรำะส่วนใหญ่เคยมีประสบกำรณ์กำรสอนและผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรมวิชำชีพครูทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติตำมระบบกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยสงฆ์มำแล้ว จึงนับเป็นพระบัณฑิตที่จะทำหน้ำที่
เผยแผ่หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนในชุ มชนต่ำง ๆ ทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคได้อย่ ำงดีมีป ระสิทธิผล สมควรที่จะได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้รับหน้ำที่เป็นพระบัณฑิตเผยแผ่
พระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงยิ่ง
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้พิจำรณำเห็นบทบำทและควำมสำคัญของพระบัณฑิต
จำกสถำบั น กำรศึ ก ษำสงฆ์ ใ นฐำนะเป็ น ทรั พ ยำกรผู้ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำที่ มี คุ ณ ภำพ ส ำนั ก งำน
พระพุทธศำสนำจังหวัดจึงประสำนไปยังสำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัด พิจำรณำคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม เสนอแต่ ง ตั้ ง เป็ น พระบั ณ ฑิ ต เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำ เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ น ำหลั ก ธรรมทำง
พระพุทธศำสนำมำปลูกฝังศีล ธรรม เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนประจำ
จังหวัด โดยกำหนดระยะเวลำปฏิบัติงำนปงละ
ไม่น้อยกว่ำ ๙ เดือน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถได้มีบทบำทในด้ำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมรู้คู่
คุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ เพื่อรับสนองงำนคณะสงฆ์และรัฐในด้ำนกำรส่งเสริมงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำเชิงรุก
๓. ข้อมูลพื้นฐาน ( ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน 2560)
พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำ จำนวน ๒ รูป
๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
แผนงำน/แผนเงิน
ปริมำณ
งบ
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
งำน
ประมำณ ปริมำณ
กิจกรรม
งบ
งบ
ปริมำณ
งบ
ปริมำณ
งบ
ปริมำณ
หน่วย
นับ

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
๒ รูป
ปฏิบัติงำนของพระ
บัณฑิต

บำท

งำน

ประมำณ

งำน

ประมำณ

งำน

ประมำณ

งำน

ประมำณ

๑4,๐๐๐

-

-

๒

๑4,๐๐๐

-

-

-

-

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ จัดทำโครงกำรและขอ
อนุมัติ
๒ ประสำนเจ้ำคณะ
จังหวัดเพื่อคัดเลือก
พระบัณฑิตเข้ำร่วม
โครงกำร
๓ อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรปฏิบัติงำนของ
พระบัณฑิต

เป้ำหมำย

๒ รูป

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๑4,๐๐๐

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
จัดสรรเป็นค่ำภัตตำหำรและพำหนะของพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำ จำนวน ๒ รูป รูปละ
๖,๐๐๐ บำท/ต่อปง รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บำท
๗. การติดตามประเมินผล
๗.๑ สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดร่วมกับสำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดอ่ำงทอง จัดทำแบบรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำน
๗.๒ ติดตำมเร่งรัดให้พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบที่กำหนด
๗.๓ ประเมินผลควำมพึงพอใจของเด็ก เยำวชน และประชำชนผู้รับกำรเผยแผ่จำกแบบประเมินผล
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมำณ
จำนวนพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำได้รับกำรอุดหนุนค่ำภัตตำหำรและพำหนะ ๒ รูป
เชิงคุณภำพ
๑. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมแบบรำยงำนที่
กำหนด
๒. เด็ก เยำวชน และประชำชนที่ได้รับกำรเผยแผ่จำกกำรดำเนินงำนของพระบัณฑิตฯ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ สำมำรถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๙.๒ พระภิกษุที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถได้มีบทบำทในด้ำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม ตำมนโยบำยของรัฐบำล
๙.๓ ได้รับสนองงำนคณะสงฆ์และรัฐในด้ำนกำรส่งเสริมงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำเชิงรุก
๑๐. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
๑๐.๑ พระบัณฑิตฯ ได้รับแต่งตั้งแล้วไม่ปฏิบัติงำนและไม่เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ

๑๑. ผลการดาเนินงานและงบประมาณ (ย้อนหลัง 3 ปี)
กิจกรรม
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรปฏิบัติงำนของ
พระบัณฑิต

หน่วยนับ
รูป

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม
๒
๑๒,๐๐๐

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม
๒ ๑4,๐๐๐

ปงงปม ๒๕60
ผล
งปม
๒
๑4,๐๐๐

ลำดับที่ ๑๑
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำร เงินอุดหนุนกำรดำเนินงำนหน่วยเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
งบประมำณ 10๐,๐๐๐ บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์/กลุ่มนโยบำยและแผน
--------------------๑. หลักการและเหตุผล
มหำเถรสมำคม ได้ออกระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำด้วยกำรตั้งหน่วยอบรมประชำชนประจำ
ตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้คณะสงฆ์แต่ละตำบลจั ดตั้งหน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในวัด
แห่ งหนึ่ ง เพื่อ ทำหน้ ำ ที่ส่ งเสริ มและสร้ ำงสิ่ งที่เป็ นคุณประโยชน์แก่ประชำชนตำมหั ว ข้ออบรม ๘ ข้อ คื อ
ศีล ธรรมและวัฒ นธรรม สุ ขภำพอนำมัย สั มมำชีพ สั นติสุข ศึกษำสงเครำะห์ สำธำรณสงเครำะห์ กตัญญู
กตเวทิตำธรรม และสำมัคคีธ รรม โดยให้มีกำรดำเนินงำนบริหำรหน่วยฝึกอบรมในรูปของคณะกรรมกำร
ร่วมกันระหว่ำงเจ้ำคณะผู้ปกครองสงฆ์กับผู้นำท้องถิ่น
ต่อมำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทะศำสนำมีเอกภำพและประสิทธิภำพ
ยิ่ ง ขึ้ น มหำเถรสมำคมได้อ อกระเบี ย บมหำเถรสมำคม ว่ ำ ด้ว ยกำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำ พ.ศ. ๒๕๕๐
กำหนดให้มีศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทะศำสนำแห่ งชำติ เพื่อทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยแผนแม่บทกำรเผยแผ่
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่ให้มีอุดมกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและวิธีกำรในกำรนำ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำไปอบรมสั่งสอนประชำชน ให้นำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบสัมมำชีพและ
ด ำเนิ น ชี วิ ต อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข สอดคล้ อ งกั บ แนวทำงเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พร้ อ มทั้ ง ให้ มี ศู น ย์ ก ำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์ประสำนงำนกลำงประจำจังหวัด อำนวยควำมสะดวก เป็นที่
ปรึกษำ พัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่ ให้กำรอุปถัมภ์และปฏิบัติตำมนโยบำย ข้ อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์
และอื่น ๆ ตำมที่ศูนย์ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติกำหนดหรือมอบหมำย โดยให้ มีกำรดำเนินงำน
บริ ห ำรงำนศูน ย์ ในรู ป ของคณะกรรมกำรทั้งระดั บชำติและระดับ จังหวัด ที่ประกอบด้ว ยพระเถรำนุเถระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้ำคณะผู้ปกครองสงฆ์ ผู้แทนบุคลำกรกำรเผยแผ่ และหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำในฐำนะเป็นภำรกิจหลักของคณะสงฆ์ที่ส่งผลให้พระพุทธศำสนำมีควำมเจริญมั่นคง
พุทธศำสนิกชนเข้มแข็ง มีควำมสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสำนักงำน ดังนั้น จึงเป็นกำรสมควรที่ได้จัดตั้งงบประมำณอุดหนุนส่งเสริมภำรกิจหลักด้ำนกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์ ในรูปแบบกำรดำเนินงำนหน่วยงบประมำประชำชนประจำตำบลและกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์กำหนดนโยบำยกำกับควบคุมและประสำนงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ โดยอุดหนุน
หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบลที่มีผลงำนในรอบปงดีเด่น ซึ่งดำเนินงำนส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่
ประชำชนตำมหัวข้ออบรมเป็นที่ปรำกฏชัดจำกกำรกำกับควบคุมติดตำมประเมินผลและพิ จำรณำคัดเลือกของ
คณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดและแห่งชำติ พร้อมทั้งอุดหนุนสงเสริมให้ศูนย์กำรเผย
แผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติและระดับจังหวัด ได้ทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำร
เผยแผ่และพัฒนำบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ผลิตสื่อโสตทั ศนศึกษำ เพื่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
สู่ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นเอกภำพ
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนองงำนคณะสงฆ์โดยมหำเถรสมำคม ซึ่งได้ออกระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำด้วยกำรตั้ง
หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ และว่ำด้วยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลำงของชุมชนในด้ำนกำรปลูกฝังหลักศีลธรรม เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วยหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ในรูปแบบกำรดำเนินงำน
หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบลที่ประสบผลสำเร็จมีกำรดำเนินงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด
๒.๓ เพื่อส่งเสริมกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์ให้เป็นไปในเชิงรุก มี
ควำมเป็นเอกภำพในด้ำนนโยบำย และมีประสิทธิภำพในด้ำนกลวิธีกำรเผยแผ่ ซึ่งดำเนินกำรขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติและประจำจังหวัด
๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติและประจำจังหวัดมีศักยภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรกำกับควบคุมกำรเผยแผ่ รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเผยแผ่ รวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรเผยแผ่ และเป็นศูนย์ประสำนงำนบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้รู้จัก เข้ำใจ และเข้ำถึงหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงถูกต้อง
โดยผ่ำนกระบวนกำร รูปแบบ และวิธีกำรเผยแผ่ที่มีคุณภำพของพระสงฆ์ผู้เป็นบุคลำกรกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำโดยตรง
๓. ข้อมูลพื้นฐาน (ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. 2560)
๓.๑ หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล ๗๖ แห่ง
๓.๒ หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบลที่มีผลงำนดีเด่น ประจำปง ๒๕๕6 จำนวน 1 หน่วย
๓.๒.๑ พระภิกษุผู้เผยแผ่พระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง
พระธรรมทูตในประเทศ
จำนวน 55 รูป
พระนักเทศก์
จำนวน ๕๐ รูป
พระจริยำนิเทศก์
จำนวน ๑ รูป
พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
จำนวน ๒ รูป
- พระนักเผยแผ่
จำนวน 41 รูป
๓.๒.๒ หน่วยเผยแผ่พระพุทธศำสนำของคณะสงฆ์จังหวัดอ่ำงทอง
หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล
จำนวน ๗๖ หน่วย
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
จำนวน 9 แห่ง
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด จำนวน ๑ ศูนย์
๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
แผนงำน/แผนเงิน
ปริมำณ
งบ
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
งำน
ประมำณ ปริมำณ
กิจกรรม
งบ
งบ
ปริมำณ
งบ
ปริมำณ
งบ
ปริมำณ
อุดหนุนกำร
ดำเนินงำนศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศำสนำ
ประจำจังหวัด

หน่วย
นับ

บำท

๑
แห่ง

100,๐๐๐

งำน
-

ประมำณ
-

งำน
๑

ประมำณ
100,000

งำน
-

ประมำณ
-

งำน
-

ประมำณ

-

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ รวบรวมข้อมูล จัดทำ
โครงกำรและขอ
อนุมัติ
๒ อุดหนุนกำร
ดำเนินงำนศูนย์เผย
แผ่พระพุทธศำสนำ
ประจำจังหวัด

เป้ำหมำย

งบประมำณ

๑ แห่ง

10๐,๐๐๐

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
จัดสรรอุดหนุนเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินงำนบริหำรศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด
จำนวน ๑ แห่ง
๗. การติดตามประเมินผล
๗.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนส่งสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๗.๒ คณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจังหวัดรำยงำนผลกำรดำเนินกำรบริหำรศูนย์ฯ ให้
คณะกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำแห่งชำติทรำบ
๗.๓ จัดทำเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
๘.๑ จำนวนหน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล ที่มีผลงำนดีเด่น ทำหน้ำที่ส่งเสริมและสร้ำงสิ่งที่เป็น
คุณประโยชน์แก่ประชำชน ตำมหัวข้อหลักธรรมในกำรอบรม
๘.๒ จำนวนพระสงฆ์ผู้แทนหน่วยอบรมประชำชนประจำตำบลที่ได้รับกำรพัฒนำ ได้รับทรำบปัญหำ
อุปสรรค และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนหน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล
๘.๓ จำนวนศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน มีศักยภำพ
และประสิทธิภำพในกำรกำกับควบคุมกำรเผยแผ่หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ๑ แห่ง
เชิงคุณภาพ
๘.๔ ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมและสร้ำงสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ด้ำนศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภำพ
อนำมัย สัมมำชีพ สันติสุข ศึกษำสงเครำะห์ สำธำรณสงเครำะห์ กตัญญูกตเวทิตำธรรม และสำมัคคีธรรม
จำกหน่วยอบรมประชำชนประจำตำบลในท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
๘.๕ ระดับควำมสำเร็จของคณะสงฆ์ตำบลที่จัดตั้งและดำเนินงำนหน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล
ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำด้วยกำรตั้งหน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖
๘.๖ บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ มีอุดมกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และวิธีกำรในกำรนำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำไปอบรมสั่งสอนประชำชน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐
๘.๗ ประชำชนผู้ได้รับกำรเผยแผ่อบรมสั่งสอน มีควำมรู้ในหลักธรรม สำมำรถนำไปประยุกต์ในกำร
ประกอบสัมมำชีพและดำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุขสอดคล้องกับแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
๘๐

๘.๘ ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนบริหำรศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดตำม
หน้ำที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำด้วยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ได้สนองงำนคณะสงฆ์ด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ โดยมีระเบียบมหำเถรสมำคม ว่ำ
ด้วยกำรตั้งหน่วยอบรมประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ และว่ำด้วยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นหลัก
ดำเนินกำร
๙.๒ วัดเป็นศูนย์กลำงของชุมชนในด้ำนกำรปลูกฝังหลักศีลธรรม เสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วยหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ในรูปแบบกำรดำเนินงำน
หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบลที่ประสบผลสำเร็จมีผลกำรดำเนินงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
๙.๓ ภำรกิจด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทูศำสนำของคณะสงฆ์ได้รับกำรขับเคลื่อนให้เป็นไปในเชิง
รุก
มีควำมเป็นเอกภำพในด้ำนนโยบำยและมีประสิทธิภำพในด้ำนกลวิธีกำรเผยแผ่ ซึ่งร่วมกัน
ดำเนินกำรขับเคลื่อนโดยคณะกรรมกำรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด
๙.๔ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัด มีศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรกำกับ
ควบคุมกำรเผยแผ่ รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเผยแผ่ และเป็นศูนย์ประสำนงำนบุคลำกรกำร
เผยแผ่
๙.๕ ประชำชนได้รู้จัก เข้ำใจ และเข้ำถึงหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงถูกต้อง โดยผ่ำน
กระบวนกำรรูปแบบและวิธีกำรเผยแผ่ที่มีคุณภำพของพระสงฆ์ผู้เป็นบุลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำโดยตรง
๑๐. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
๑๐.๑ กำขำดบุลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำที่มีคุณภำพ ทำให้หน่วยอบรมประชำชนประจำตำบล
ไม่สำมำรถดำเนินงำนส่งเสริมและสร้ำงสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชำชนตำมหัวข้ออบรมได้
๑๐.๒ ศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจำจังหวัดดำเนินกำรไม่ครอบคลุมภำรกิจหน้ำที่ของตน
๑๑. ผลการดาเนินงานและงบประมาณ
กิจกรรม

หน่วยนับ

อุดหนุนกำรดำเนินงำน
ศูนย์กำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำประจำ
จังหวัด

แห่ง

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม

ปงงปม 2560
ผล
งปม

๑

๑

๑

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

130,000

ลำดับที่ ๑๒
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรศึกษำพระปริยัติธรรม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำร เงินอุดหนุนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
งบประมำณ 981,000 บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์
---------๑. หลักการและเหตุผล
กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เป็นหลักสู ตรของกระทรวงศึกษำธิกำรสำหรับ
พระภิกษุสำมเณร ศึกษำวิชำธรรมและสำมัญควบคู่กันไป เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสงเครำะห์เยำวชนที่ขำด
โอกำสทำงกำรศึกษำ และเป็นกำรศึกษำอีกทำงเลือกหนึ่งเยำวชนเหล่ำนี้มีอยู่ทั่วไปตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่ว
ประเทศ รวมทั้ง
กลุ่มชำวไทยต่ำงวัฒนธรรม จัดเป็นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้สำเร็จกำรศึกษำสำมำรถเข้ำ
เรี ย นต่ อ มหำวิ ท ยำลั ย ของคณะสงฆ์ และมหำวิ ท ยำลั ย ของรั ฐ หรื อ หำกยั ง อยู่ ใ นสมณ เพศก็ จ ะสื บ ทอด
พระพุทธศำสนำและเป็นศำสนทำยำท
ที่ดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเข้ำใจหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
อย่ำงแท้จริง สำมำรถเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมเยำวชนที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำโดยเฉพำะพระภิกษุสำมเณรได้มีทำงเลือก
ในกำรศึกษำอีกทำงหนึ่ง เป็นกำรใช้สิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. เพื่อส่งเสริมกำรให้ผู้เรียน มีควำมรู้ทั้งวิชำกำรทำงโลกและทำงธรรม
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นศำสนทำยำทที่ดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเข้ำใจหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำ พร้อมทั้งสำมำรถเผยแผ่หลักพุทธธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔. เพื่อสนอง และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๓. ข้อมูลพื้นฐาน (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม 2560)
โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียนต่ำกว่ำ ๒๐๐ รูป)
จำนวน 3 โรง
ข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 51 รูป มัธยมศึกษำตอนปลำย 19 รูป
ม.๑ = 23 รูป
ม.๔ = 10 รูป
ม.๒ = 17 รูป
ม.๕ = 7 รูป
ม.๓ = 11 รูป
ม.๖ = 2 รูป
รวมทั้งสิ้น 70 รูป

๕. เป้าหมายที่จะดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำย
หัวนักเรียน
(ประกอบด้วย
ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน,
ค่ำตอบแทนครู
-ค่ำภัตตำหำร รูปละ
๔๕๐ บำท
-ค่ำเครื่องนุ่งห่ม

ปริมำณ
งำน
หน่วย
นับ

งบ
ประมำณ
บำท

แห่ง

981,000

ไตรมำสที่ ๑
ปริ
มำณ
งำน
3

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๔

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

245,250

3

245,250

3

245,250

3

245,250

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว
นักเรียน(ประกอบด้วย
ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน,
ค่ำตอบแทนครู
-ค่ำภัตตำหำร รูปละ
๔๕๐ บำท
-ค่ำเครื่องนุ่งห่ม

เป้ำหมำย

3 แห่ง

งบประมำณ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

981,000

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
อุดหนุนค่ำจ่ำยรำยหัวนักเรียนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
- นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น 51 รูป
- มัธยมศึกษำตอนปลำย 19 รูป
รวม 70 รูป
ค่ำภัตตำหำร รูปละ 730 บำท/ปง และค่ำเครื่องนุ่งห่ม(ไตรจีวร) รูปละ 1,200 บำท/
เดือน
๗. การติดตามและประเมินผล
1. จัดทำแบบรำยงำนผลและแบบประเมินผลให้หน่วยงำนที่จัดดำเนินกำรกรอกข้อมูล
2. รวบรวมแบบรำยงำนผลและแบบประเมินผลจัดทำเป็นเอกสำรรำยงำนผลต่อสำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
- จำนวนพระภิกษุสำมเณรได้มีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนก สำมัญศึกษำ 70 รูป

เชิงคุณภาพ
- พระภิกษุสำมเณรมีควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนควบคู่กับควำมรู้ทำงพระธรรม
วินัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนที่เป็นพระภิกษุสำมเณร ได้รับควำมรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนควบคู่
กับควำมรู้ทำงพระธรรมวินัย
๒. พระภิกษุสำมเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
โรงเรียนตำมแนววิถีพุทธ
๓. ผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
กิจกรรม
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวนักเรียน
(ประกอบด้วยค่ำใช้จำ่ ยพื้นฐำน,
ค่ำตอบแทนครู
-ค่ำภัตตำหำร รูปละ450 บำท
-ค่ำเครื่องนุ่งห่ม

หน่วยนับ
แห่ง

ปงงปม ๒๕๕8
ผล
งปม

ปงงปม ๒๕๕9
ผล
งปม

ปงงปม 2560
ผล
งปม

3

๔

๔

๒,๔๐๒,๖๘๐

1,311,153

1,870,730

ลำดับที่ ๑3
แผนงบประมำณ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผลผลิต พระพุทธศำสนำได้รับกำรศึกษำพระปริยัติธรรม
งบ (ประเภทเงิน) อุดหนุนทั่วไป
โครงกำร เงินอุดหนุนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บำลี
งบประมำณ 2,421,400 บำท
หน่วยงำน(กลุ่มงำน)ที่รับผิดชอบ กลุ่มศำสนศึกษำและกำรคณะสงฆ์
---------1. หลักการและเหตุผล
กำรศึกษำไม่ว่ำในเรื่องใด ย่อมก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ แก่ผู้ศึกษำทั้งนั้น กำรศึกษำ
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บำลี ก็เช่นกัน เป็นกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้พระภิกษุสำมเณรได้ศึกษำ ค้นคว้ำ
หลั กธรรมในพระไตรปิ ฎ กได้อ ย่ ำงลึ กซึ้ง ทำให้ ผู้ ศึกษำได้มี ห ลั กในกำรประพฤติปฏิบัติเป็ น ศำสนทำยำท
สำมำรถด ำรงรั ก ษำและเผยแผ่ ห ลั ก ธรรมค ำสั่ ง สอนตำมพระธรรมวิ นั ย จะเห็ น ได้ ว่ ำ ในแต่ ล ะปง จ ะมี
พุทธศำสนิกชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนในสถำนศึกษำมีควำมพอใจที่จะศึกษำพระพุทธศำสนำเพิ่มมำกขึ้น
ในสภำพปัจจุบัน พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้สถำบันมี สิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนับสนุนงำนกำรศึกษำ
ของคณะสงฆ์ส่วนนี้ให้ดำเนินไปด้วยดี เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำและประเทศชำติโดยส่วนรวม
๒.. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนให้สำนักเรียน ดำเนินกำรด้ำนบริหำร กำรฝึกหัดครู กำรนิเทศกำรศึกษำ
กำรพัฒนำหลักสูตร จัดหำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้คณะสงฆ์ในจังหวัด มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม – บำลี ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
๓. เพื่อสนับสนุนให้สำนักเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ
๔. เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บำลี ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำพระปริยัติธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง พร้อมทั้งเป็นศำสนทำยำทที่ดี
๓. ข้อมูลพืน้ ฐาน (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม 2560)
นักเรียน แผนกธรรม-บำลี (นักธรรม) 560 รูป
(เข้ำสอบ)
นักเรียนธรรมศึกษำ(คฤหัสถ์)
๗700 คน
(สอบผ่ำน)
สำนักเรียน
๓๙ แห่ง
จำนวนครู แผนกธรรม
๑๔ รูป
แผนกบำลี
๗ รูป
พระปริยัตินิเทศก์
๕ รูป
๔. เป้าหมายที่จะดาเนินการ

รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม

ปริมำณ
งำน
หน่วย
นับ

๑.อุดหนุค่ำตอบแทน
รูป
ครูสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม
๒.อุดหนุค่ำตอบแทน
รูป
ครูสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบำลี
๓.อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยใน แห่ง
กำรจัดสอบธรรม –
บำลีสนำมหลวง
๔.อุดหนุนสำนักเรียน
แห่ง
สำนักศำสนศึกษำ
และโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
๕.อุดหนุนกำรบริหำร
รูป
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์
และค่ำพำหนะในกำร
ออกนิเทศมหำนิกำย
๖.อุดหนุน
รูป
ค่ำตอบแทนพระ
ปริยัตินิเทศก์
๗.อุดหนุนค่ำนิเทศ
แห่ง
ติดตำมประเมินผลฯ

งบ
ประมำณ
บำท

แผนงำน/แผนเงิน
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๑
งบ
ประมำณ

ปริมำณงำน

งบ
ประมำณ

264,000

ปริ
มำณ
งำน
-

ปริ
มำณ
งำน

-

22

264,000

198,000

-

-

11

198,000

234,000

-

-

2

234,000

1,525,400

-

-

๓๙

1,525,400

100,000

-

-

๕

100,000

๘๐,๐๐๐

-

-

๕

๘๐,๐๐๐

20,000

-

-

๑

20,000

งบ
ประมำณ

ไตรมำสที่๔
ปริมำณ
งำน

งบ
ประมำณ

๕. แผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้ำหมำย

งบประมำณ

๑.อุดหนุนค่ำตอบแทนครู
สอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม
๒.อุดหนุนค่ำตอบแทนครู
สอนพระปริยัติธรรม
แผนกบำลี
๓.อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดสอบธรรม – บำลี
สนำมหลวง
๔.อุดหนุนสำนักเรียน
สำนักศำสนศึกษำ และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
๕.อุดหนุนกำรบริหำร
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์
และค่ำพำหนะในกำร
ออกนิเทศมหำนิกำย
๖.อุดหนุนค่ำตอบแทน
พระปริยัตินิเทศก์
๗.อุดหนุนค่ำนิเทศ
ติดตำมประเมินผลฯ

22

264,000

11

198,000

2

234,000

๓๙

1,525,400

๕

100,000

๕

๘๐,๐๐๐

๑

20,000

ระยะเวลำดำเนินกำร
ตค พย

ธค

มค กพ

มีค เมย

พค

มิย

กค สค กย

๖. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
๗. การติดตามและประเมินผล
๑. จัดทำแบบรำยงำนผลและแบบประเมินผลให้หน่วยงำนที่จัดดำเนินกำรกรอกข้อมูล
๒. รวบรวมแบบรำยงำนผลและแบบประเมินผลจัดทำเป็นเอกสำรรำยงำนผลต่อสำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
พระภิกษุสำมเณรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บำลี และ
เป็นศำสนทำยำทที่ดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมแนวทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บำลี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๒.สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำพระปริยัติธรรมให้มั่นคงและพัฒนำให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น
๓.คณะสงฆ์มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๔.มีหลักสูตรใช้ในกำรอบรมครูพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บำลี ที่เหมำะสมกับสภำพสังคม
ปัจจุบัน
๕.ครูผู้สอนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น
๖.พระปริยัตินิเทศก์ เอำใจใส่ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง เพื่อเป็นกำร
แบ่งเบำภำระหน้ำที่ของคณะปกครองสงฆ์ในกำรจัดกำรศึกษำ
๗.ช่วยให้พระภิกษุสำมเณรประพฤติปฏิบัติตำมหลักพระธรรมวินัยได้ถูกต้อง เพื่อนำ
ควำมสงบสุขให้แก่สังคมและประเทศชำติ
๘.ช่วยให้คณะสงฆ์ในจังหวัด มีควำมรับผิดชอบเอำใจใส่ในกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
พระปริยัติธรรมของวัดในสังกัดให้มีประสิทธิภำพ

๑๐. ผลการดาเนินงานและงบประมาณที่ผ่านมา
ปงงปม ๒๕๕
ผล
งปม

ปงงปม ๒๕๕6
ผล
งปม

ปงงปม ๒๕๕7
ผล
งปม

รูป

๑๓

๑๕๖,๐๐๐

๑๓

๑๕๖,๐๐๐

22

264,000

รูป

๗

๑๒๖,๐๐๐

๗

๑๒๖,๐๐๐

11

198,000

แห่ง

๒๓

๒๘๑,๐๐๐

20

183,700

2

234,000

แห่ง

๓๙

๑,๒๘๔,๐๐๐

๓๙

1,617,000

39

1,525,400

แห่ง

๕

๒๐,๐๐๐

๕

๒๐,๐๐๐

5

100,000

รูป

๕

๘๐,๐๐๐

๕

๘๐,๐๐๐

5

80,000

แห่ง

๑

๑๐,๐๐๐

๑.

๑๐,๐๐๐

1

20,000

กิจกรรม

หน่วยนับ

1.อุดหนุนค่ำตอบแทนครูสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม
2.อุดหนุนค่ำตอบแทนครูสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบำลี
3.อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอบ
ธรรม – บำลีสนำมหลวง
4.อุดหนุนสำนักเรียน
สำนักศำสนศึกษำ และโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
5.อุดหนุนกำรบริหำรศูนย์พระ
ปริยัตินิเทศก์และค่ำพำหนะในกำร
ออกนิเทศมหำนิกำย
6.อุดหนุนค่ำตอบแทนพระปริยัติ
นิเทศก์
7.อุดหนุนค่ำนิเทศติดตำม
ประเมินผลฯ

ลำดับที่ 14

โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๕๔๑/๒๕๕๙ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๕๙
เมื่อวัน ที่ ๒๐ กัน ยายน ๒๕๕๙ ซึ่งทางเลขาธิการมหาเถรสมาคม นาเสนอให้ ส านั กงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ร่วมกับวัดและสานักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดาเนินการจัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ครอบครัวและสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดาเนินการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือจากวัดทุก
วัด องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน เป็นอย่างดียิ่ง มหาเถรสมาคมจึงมีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ดาเนินการตามโครงการต่อไป
ในส่วนภูมิภาค มหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงาน
กับคณะสงฆ์และส่วนราชการในจังหวัด กาหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา
ข้ามปีและกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในวัดแต่ละวัดภายในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
อันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้เล็งเห็นความสาคัญและผลดีของกิจกรรมสวด
มนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปี ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม่ ๒๕๖๐ ของจังหวัดอ่างทองขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมประกอบกิจกรรมที่ดี หลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง ในโอกาสต้อนรับ
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะที่มีโอกาสร่วมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ - กาหนดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปีในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ต่อเนื่องเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
-วัดทุกวัดในจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมสวดมนต์ จานวน ๑๙๓ วัด
-ประชาชนร่วมกิจกรรมในแต่ละวัด จานวนทั้งสิ้น ๒๒,๒๔๐ คน
ด้านคุณภาพ - ร้อยละ ๙๕ ของประชาชนที่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ มีสมาธิ มีความสงบ มีความตั้งใจที่ดี ห่างไกลและละเว้นอบายมุขในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

๔. ดัชนีชวี้ ัดความสาเร็จ
ประชาชนร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
๕. วิธีดำเนินกำร
๕.๑ จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อขออนุมัติโครงกำร
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
๕.๓ ประชำสัมพันธ์ เชิญชวน ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำร
๕.๔ ประสำนกำรจัดกิจกรรม จัดส่งเอกสำรหนังสือสวดมนต์ ไปยังวัดต่ำง ๆ ตำมโครงกำร
๕.๕ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรสวดมนต์เจริญจิตตภำวนำตำมโครงกำร
๕.๖ ประเมินผลกำรดำเนินกำร
๕.๗ สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
๖. สถำนที่ดำเนินกำร
วัดในจังหวัดอ่ำงทอง ที่มีควำมพร้อมตำมโครงกำร จำนวน ๑๙๓ วัด วัดโล่ห์สุทธำวำสเป็นวัด
ศูนย์กลำงของจังหวัดในกำรจัดกิจกรรม
๗. งบประมำณดำเนินกำร
งบอุดหนุนกำรดำเนินกำรจำกสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จำนวน 30,๐๐๐ บำท (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
๗.๑ อุดหนุนสำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัด มหำนิกำย จำนวน ๑0,๐๐๐ บำท
๗.๒ อุดหนุนสำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัด ธรรมยุต จำนวน ๑0,๐๐๐ บำท
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ได้รับกำรอุดหนุน ๑0,๐๐๐ บำท โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
๘. ระยะเวลำดำเนินกำร
วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๐
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เด็กและเยำวชน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสวดมนต์เจริญจิตตภำวนำข้ำมปง มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมกำร
สวดมนต์และกำรเจริญจิตตภำวนำ น้อมรับนำไปปรับใช้ในกิจกรรมประจำวันของตนเอง

ลำดับที่ 15
โครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5”
จังหวัดอ่างทอง
--------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ในสภำพปัจจุบันที่สังคมโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ควำมเจริญในด้ำนวัตถุมีมำก
ขึ้น
แต่ควำมเจริญในด้ำนศีลธรรมของประชำชนกลับลดลงอย่ำงน่ำเป็นห่วง จำกกำรแพร่ระบำดทำงสื่อเทคโนโลยี
ทำให้สังคมไทย เกิดปัญหำที่เป็นผลกระทบที่รุนแรงในสังคม โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน ประชำชน เช่น ยำ
เสพติด
กำรพนัน กำรเที่ยวกลำงคืน ตลอดจนพฤติกรรมทำงเพศ เป็นต้น หำกปล่อยทิ้งไว้ให้เป็น
เช่นนี้ โดยไม่มีกำรแก้ไขอำจทำให้ปัญหำต่ำง ๆ ลุกลำมหนักขึ้น บั่นทอนควำมมั่นคงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
ควำมมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ควรมีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมขึ้น โดยกำรส่งเสริมให้นำหลักธรรม คือ กำร
รักษำศีล 5 ได้แก่ 1. เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ 2. เว้นจำกกำรลักทรัพย์ 3. เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม 4. เว้น
จำกกำรพูดเท็จ 5. เว้นจำกกำรดื่มสุรำเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งควำมประมำท การรักษาศีล จึงเป็นบุญกิริยำวัตถุ
คือวิธีกำรทำบุญอย่ำงหนึ่ง เพรำะทุกครั้งที่เรำตั้งใจงดเว้นจำก ควำมชั่ว ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใคร ย่อมจะเกิด
กระแสแห่งควำมดี เกิดควำมเมตตำขึ้นมำในใจ ที่เรำเรียกว่ำ กระแสบุญ อันเป็นเครื่องชำระจิตใจของเรำให้
สะอำดบริสุทธิ์ กำรรักษำศีลจึงเป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และจิตใจให้บริสุทธิ์ดีงำมยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ศีลยัง
เป็นคุณธรรมอันงำมด้วยคุณลักษณะ 2 ประกำร คือ เป็นคุณธรรมที่รักษำ กำย วำจำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเป็นคุณธรรมอันจะนำไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูง คือ สมำธิและปัญญำ ต่อไป
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง ได้เห็นควำมสำคัญของกำรปลูกฝังศีลธรรมแก่เด็ก
เยำวชน ประชำชน จึงได้จัดทำโครงกำร “หมู่บ้ำนรักษำศีล 5” เพื่อสร้ำงควำมสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ บ้ำน ชุมชน
โรงเรียน ด้วยหลักธรรม ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดสมำธิ ปัญญำ
2.2 เพื่อให้เกิดควำมสุข ควำมดีงำม ในกำรดำเนินชีวิต
2.3 เพื่อให้เกิดควำมสงบร่มเย็น และควำมดีงำมแก่ครอบครัว และสังคม
๓. เป้าหมาย

จำนวน 11 วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของพุทธศำสนิกชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของพุทธศำสนิกชน ด้วยกำรนำหลักธรรม กำรรักษำศีล 5
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุข

๔. วิธีดาเนินการ
4.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร
4.2 ประสำนคณะสงฆ์จังหวัดอ่ำงทอง
4.3 ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้พุทธศำสนิกชนเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
4.4 ดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร

ภาคทฤษฎี
- กำรเทศนำเกี่ยวกับควำมรักควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้ำน ตำบล อำเภอ
- กำรบรรยำยธรรม ตำมหลัก “กำรรักษำศีล 5”
ภาคปฏิบัติ
- จัดปฏิบัติธรรม และฝึกปฏิบัติธรรมด้วยกำรเจริญสมำธิบำเพ็ญจิตตภำวนำ
- กำรสมำทำนศีล
- กำรสวดมนต์ภำวนำแผ่เมตตำ
5. แผนดาเนินการ
กิจกรรม

ปง 2560
ตค พย ธค

ปง 2561
มค กพ.

มี.ค

เม.ย.

พค มิย กค ส.ค

ก.ย.

๑.เสนอโครงกำร
๒. ประสำนเจ้ำคณะจังหวัด ทั้ง 2
นิกำย
๓. ดำเนินงำนตำมกิจกรรม
3.1 กำหนดให้วัดทุกวัดจัด
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำศีล5
ให้กับประชำชนในหมู่บ้ำน อำทิ
จัดทำบุญตักบำตรตอนเช้ำ ฟังเทศนำ
และปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ
วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ฯลฯ
3.2 ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
พุทธศำสนิกชนเข้ำวัด
3.3 จัดวัดให้สะอำด สงบ ร่มรื่น
๔. ติดตำมประเมินผล
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
1 ตุลำคม 2560 - ๓๐ กันยำยน 2561
7. สถานที่ดาเนินการ
ทุกวัดในจังหวัดอ่ำงทอง
8. งบประมาณ
เงินอุดหนุนจำกสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรดำเนิ น งำนจั ด กิ จ กรรมขั บ เคลื่ อ นโครงกำรสร้ ำ งควำมปรองดองส มำนฉั น ท์
โดยใช้ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล 5”

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะสงฆ์จังหวัดทั้งสองนิกำย และสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง
10. การติดตามประเมินผล
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอ่ำงทอง เป็นผู้กำกับ ควบคุม และติดตำมประเมินผล
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.๑ พุทธศำสนิกชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข สังคมเป็นสุข ด้วยกำรนำหลักกำรรักษำศีล 5
มำประพฤติปฏิบัติ
11.๒ พุทธศำสนิกชนเกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดำรงชีวิตประจำวัน
อย่ำงมีควำมสุข

ลำดับที่ 16

โครงการ “หนึ่งใจ.......ให้ธรรมะ”
------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน กระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้นาความเปลี่ยนแปลงมาสู่แนวคิด
ของประชาชนในทุกภาคส่วน วัฒนธรรมการแข่งขัน การแสวงหาและการใช้อานาจเพื่อความอยู่รอดของตนเอง
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่มวลมนุษยชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของคนไทย
ที่เคยใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบร่มเย็นด้วยหลักพุทธธรรมมาแต่ดั้งเดิมปรากฏการณ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ความรุนแรง ความไม่สงบมีให้พบเห็นได้ทั่วไปจากสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภาวการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่ง
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของชาติรวมทั้งประชาชนบางส่วนไม่นับถือศาสนาอาจเนื่องมาจากแนวความคิดที่ว่า
“ศาสนาไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนอกจากตัวเราเอง” จึงทาให้คนในสังคมปัจจุบันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวมเพราะเหินห่างจากการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา แม้ว่าประชาชนในสังคมไทยส่วนใหญ่
จะเป็นพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาและอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติ แต่
น้อยคนนักที่จะรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงหลักพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะขาดโอกาสและปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงเล็งเห็นถึงสภาพ
ปัญหาสังคมในปัจจุบันว่ามีวิถีชีวิตห่างไกลจากวัด และศาสนา มีความเชื่อและค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่งและสิ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และ
ปัญหาทางเพศ จึงมีพระราชดาริที่จะดาเนินการป้องกันปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้น ด้วยการปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกที่ดี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง จึงส่ งเสริมให้มีก ารฝึ กอบรมปฏิบัติธรรมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอันเนื่องด้วยการพัฒนาตนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
จึงได้จัดโครงการ “หนึ่งใจ.............ให้ธรรมะ”ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนา
๒.๒ เพื่อพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีคุณธรรม
เป็นเครื่องนาทาง พร้อมทั้งส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ พัฒนาภาวะผู้นาและจิตสานึกใน
การรับใช้เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัย
๒.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป เรียนรู้หลักพุทธธรรมนาชีวิต ฝึกเจริญสมาธิจิต
พัฒนาความคิดสติปัญญา สาหรับเป็นภูมิคุ้มกันให้ดาเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติ
และฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธวิถีไทย
๓. เป้าหมาย

จำนวน 1,500 คน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงประมาณ นักเรียน นักศึกษำ จำนวน 1,500 คน เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติธรรม
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมและนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๑ จัดทาโครงการ เพื่อขออนุมัติ
๔.๒ แต่งตั้งคณะทางาน/จัดประชุมชี้แจง
๔.๓ ประสานงานวัดและผู้เกี่ยวข้อง
๔.๔ จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
๔.๕ ดาเนินการอบรมตามโครงการ
๔.๖ ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
๕. งบประมาณ
เงินอุดหนุ นการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธ รรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ
“หนึ่งใจ.........ให้ธรรมะ” สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน ๑5๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561
๗. สถานที่ดาเนินการ
วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
๙. การติดตามประเมินผล
๙.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลที่รับของผู้เข้าอบรม
๙.๒ สังเกตพฤติกรรมจากผู้อบรม
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมปฏิบัติธรรม
๑๐.๒ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างมีความสุข
๑๐.๓ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังความสามัคคีและ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทาให้พระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับอย่างแพร่หลาย

