แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการศาสนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท
แผนงาน ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ผลผลิต ส่งเสริมประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้ได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนา
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีพลังและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การส่งเสริมให้ประชาชน
นาหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จะนาพาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา,
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันสาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ที่จะทาให้พุทธศาสนิกชนได้ซึมซับหลักธรรมคาสอนและแก่นแท้ของพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักในความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เข้าวัดปฏิบัติธรรม บาเพ็ญกุศลสร้างความดี
๒. เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนา ใช้มติ ิด้านศาสนาจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม ๒๕๖๓ (มาฆบูชา) พฤษภาคม ๒๕๖๓ (วิสาขบูชา) อาสาฬหบูชา (กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ จัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา จานวน ๓ ครั้ง มีนาคม ๒๕๖๓ (มาฆบูชา) พฤษภาคม ๒๕๖๓ (วิสาขบูชา) อาสาฬหบูชา (กรกฎาคม ๒๕๖๓)
การประเมินผล ๑. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั พุทธศาสนิกชนใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีจิตใจที่ดีงามและปฏิบัติตนถูกต้องตามครรลอง สังคมมีความสงบสุข
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

จัดกิจกรรม
ครั้ง/
ณ พระอาราม
คน
หลวง
-ทาบุญตักบาตร
-เวียนเทียน
-ถวายเทียนพรรษา
พระราชทาน
-อื่นๆ อาทิ
กิจกรรมจิตอาสา
นิทรรศการฯ
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

๓/

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๘๐,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๓๐๐,๐๐๐

๒๙,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๙,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๔.๕๒

๒๙.๗๖

๓๕.๗๒

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ คลีนิกคุณธรรมในสถานศึกษา
งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท
แผนงาน ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ผลผลิต ส่งเสริมประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ภารกิจของกรมการศาสนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐด้านศาสนา คือ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่
หลักธรรมทางศาสนาให้แก่เยาวชนและประชาชน “พระธรรมวิทยากร” ที่ผ่านการถวายความรู้ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร จะเป็น
ผู้ที่ทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชน ในลักษณะของ คลินิกคุณธรรม
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเปิดพื้นที่ “คลินิกคุณธรรม” (สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ) เป็นพื้นทีแ่ จ้งข้อมูลปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนา ทาหน้าที่ในการใช้หลักธรรมทางศาสนาแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ เสริมภูมิคุ้มกัน และสร้างสังคมแห่งปัญญา
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ –มีนาคม ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ “คลินิกคุณธรรม” (สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นแหล่งแจ้งข้อมูลปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม
และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินผล ๑. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีปัญญา มีสติในการดารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยนับ จานวน

(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายการ
ก.๑ สนับสนุน
งบประมาณให้
คลินิกคุณธรรม
และพระธรรม
วิทยากร
ก.๒ ติดตาม
ประเมินผล
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

แห่ง

๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

๗๒,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. ๒๕๖๓
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๗๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
แผนงาน ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต ส่งเสริมประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นโครงการเพื่อร่วมพัฒนาและขยายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้เป็น
ผู้นาและขยายเครือข่ายไปสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม สร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางศาสนา
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมและปฏิบตั ิธรรมตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้ร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จานวน ๑ ครั้ง
การประเมินผล ๑. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั มิติด้านศาสนาส่งเสริมให้คนประพฤติดีมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยนับ จานวน

(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายการ
-จัดกิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การ
ปฏิบัติธรรม
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/
คน

๑/
๑๐๐

พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๓๒,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๓๒,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๓๒,๐๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด
งบประมาณ ๑๓,๔๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์สง่ เสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต ส่งเสริมประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จิรยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๒ รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด เป็นการเปิดพื้นทีส่ ถานศึกษาอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมคิ ุ้มกันให้กับเยาวชนในสังคม
โดยการบูรณาการระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม มีความเข้มแข็งสามัคคี นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ทาให้ชุมชนมีคุณธรรม เกิดความสงบสุขอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนองค์กรทางศาสนา ให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เผยแพร่สปู่ ระชาชน
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนา
๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับหน่วยงานราชการ

ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิดจัดกิจกรรมอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในสังคม
การประเมินผล แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการส่งเสริมให้คนประพฤติดีมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่ดาเนินการ

หน่วยนับ จานวน

(บาท)

แห่ง/
คน

๑๒,๔๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายการ
ก.๑ อุดหนุนและ
สนับสนุนให้องค์กร
การศึกษาทาง
ศาสนาจัดกิจกรรม
ก.๒ สรุป ติดตาม
ประเมินผล
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

๑/
๑๕๐

พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๑,๐๐๐ ศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลาม
และจริยธรรม
ประจามัสยิด
๑๒,๔๐๐

๑,๐๐๐

๑๒,๔๐๐

๑,๐๐๐

๙๒.๕๔

๗.๔๖

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
งบประมาณ ๒,๐๘๒,๐๐๐ บาท
แผนงาน ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ผลผลิต ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ -ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จิรยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
-นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๒ รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้การทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
โดยเน้นการพัฒนาคนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เสริมรากฐานและปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นโครงการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คนในชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ใกล้ชิดศาสนา น้อมนาหลักธรรมคาสอนสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๓. เพื่อให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นพื้นทีจ่ ัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับใช้ และจาหน่าย เพื่อสร้าง
รายได้แก่ตนเอง
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม -มิถุนายน ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชน
การประเมินผล ๑. แบบติดตามการดาเนินงานศูนย์ฯ ๒. แบบรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั สถาบันทางศาสนาและพระภิกษุ มีบทบาทในการส่งเสริมให้คนประพฤติดีมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

รายการ

งบประมาณ
หน่วย
นับ

จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ก.๑ อุดหนุน
ศูนย์ฯ
คณะสงฆ์ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแล/ติดตาม
ประเมินผลศูนย์ฯ
ก.๒ อุดหนุน
ศูนย์ฯจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ก.๓ ติดตาม
ประเมินผล
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้
จ่ายรายไตรมาส

ศูนย์

๗๖

ครั้ง

๑

๕๕,๐๐๐

อาเภอ

๙

๒๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๓
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

๒,๐๐๗,๐๐๐ จังหวัด
พิษณุโลก

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พิษณุโลก

๒,๐๐๗,๐๐๐

๕๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒๐๐๗,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๙๖.๔๐

๓.๖๐

๕๗

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ลานธรรม ลานวิถีไทย
งบประมาณ ๓๓๖,๐๐๐ บาท
แผนงาน
ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ผลผลิต
ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จิรยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๒ รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ลานธรรม ลานวิถไี ทย เป็นการเปิดพื้นที่ศาสนสถานของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกซ์ ให้เป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ ด้านการเป็น “ศูนย์กลางจัดกิจกรรมของชุมชน” เป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา เป็นฐานปฏิบัติการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและส่งเสริม
วิถีไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริม
ศาสนสถานที่เป็นลานธรรม ลานวิถีไทย ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน” เป็นการใช้มิติทางศาสนาและวัฒนธรรมมาเสริมสร้าง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เป็นคนดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสงบสุขอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานทุกศาสนา เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมของชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ใกล้ชิดศาสนา ปฏิบตั ติ นตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม ๒๕๖๒ -มิถุนายน ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ ๑. จานวนศาสนสถานทุกศาสนาที่ร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถไี ทย ๒. การจัดกิจกรรมของศาสนสถานลานธรรม ลานวิถไี ทย
การประเมินผล แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั สถาบันทางศาสนา มีบทบาทในการส่งเสริมให้คนประพฤติดีมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย

งบประมาณ

พื้นที่
ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายการ
หน่วย
นับ

จานวน

(บาท)

พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

ก.๑ อุดหนุน
ศาสนสถาน
เครือข่าย
ลานธรรม
ลานวิถีไทย
ในจังหวัด
ก.๒ สนับสนุน
ศาสนสถาน
จัดกิจกรรม
ในมิติศาสนา
และวัฒนธรรม
ก.๓ ติดตามผล
การดาเนินงาน
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้
จ่ายรายไตรมาส

แห่ง

๑๕

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

๑๖๕,๐๐๐ ศาสนสถาน
ลานธรรมฯ
ในจังหวัด
พิษณุโลก

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พิษณุโลก

ศาสนสถาน
ลานธรรมฯ
ในจังหวัด
พิษณุโลก
ศาสนสถาน
ลานธรรมฯ

๑๖๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๔๙.๑๑

๔๔.๖๔

๖.๒๕

๗,๐๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ โครงการยกย่องผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
แผนงาน
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมระเบียบ วินยั คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต
การส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๒ รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบในการนาคุณธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นผู้สง่ เสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในเชิงประจักษ์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
และเป็นต้นแบบของคนดีสบื ไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม ยกย่อง และเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ แก่ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน
ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดความสาเร็จ คัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
การประเมินผล การคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้ผู้ทาคุณประโยชน์ระดับจังหวัด รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ผูท้ าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามีขวัญและกาลังใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย.

พิจารณาคัดเลือก
ผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา
ระดับจังหวัด ส่ง
กรมการศาสนา
เพื่อคัดเลือกรับ
พระราชทานเสา
เสมาธรรมจักร
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/
คน

๑/
๒

๕,๐๐๐

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๒
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

จังหวัดพิษณุโลก

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ศาสนิกสัมพันธ์
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมระเบียบ วินยั คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต
การส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๒ รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม ข้อ ๔ หลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป โครงการศาสนิกสัมพันธ์ จัดทาขึน้ เพื่อนาพลังทางศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์แก่คนในชาติ
อย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามหลักคาสอนที่ตนนับถือ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ทาให้
ประเทศมีความสงบร่มเย็น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรทางศาสนา สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา
๒. เพื่อให้ศาสนิกชนน้อมนาหลักคาสอนทางศาสนา นามาพัฒนาตนให้เป็นคนดี ตลอดจนศึกษาและน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต

๓. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้เยาวชน เกิดความรัก ความเทิดทูนให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ เยาวชน ๓ ศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ จานวน ๑๐๐ คน
การประเมินผล แบบประเมินความพึงพอใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ศาสนิกชนทุกศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี สังคมเกิดสันติสุข
เป้าหมาย
รายการ
จัดกิจกรรม
ศาสนิกสัมพันธ์
ระยะเวลา ๒ คืน
๓ วัน
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน
(บาท)
ครั้ง/
คน

๑/
๑๐๐

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖๓
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

๕๐,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิษณุโลก

๕๐,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจาปี ๒๕๖๓
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมระเบียบ วินยั คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต
การส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๒ รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม ข้อ ๔ หลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่เยาวชนได้มาเข้าค่ายทากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตและเข้าถึงศาสนาทีน่ ับถือต่างกัน สร้างความเข้าใจและ
ยอมรับในความแตกต่างตลอดจนนาหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ มาเสริมสร้างคุณธรรมและนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม มีสถาบัน
ทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมของศาสนาที่แตกต่างกัน เกิดการยอมรับในความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมเกิดความสมานฉันท์
๒. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้เยาวชน เกิดความรัก ความเทิดทูนให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓. เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับหลักธรรมทางศาสนา นามาพัฒนาตนให้เป็นคนดี ตลอดจนศึกษาและน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนิน ชีวติ

ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ เยาวชน ๓ ศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จานวน ๑๐๐ คน
การประเมินผล แบบประเมินความพึงพอใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ศาสนิกชนทุกศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความสามัคคี สังคมเกิดสันติสุข
เป้าหมาย
รายการ
จัดกิจกรรม ค่าย
เยาวชนสมานฉันท์
ระยะเวลา ๒ คืน
๓ วัน
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน
(บาท)
ครั้ง/
คน

๑/
๑๐๐

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖๓
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

๔๐,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิษณุโลก

๔๐,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท
แผนงาน
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต
การส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๒ รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม ข้อ ๔ หลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มีเป้าหมายคือ การสร้างเด็ก เยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีครอบครัวที่อบอุ่น ในสภาวการณ์
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขบนพืน้ ฐานค่านิยม
หลัก ๑๒ ประการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้บ้าน วัด/ศาสนสถานและโรงเรียน รวมทั้งองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชน สู่ชุมชนคุณธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ในชุมชนปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของแต่ละศาสนา น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิ ต
เป็นคนดีมีคุณธรรม ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ศาสนสถานชุมชนคุณธรรม ดาเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

การประเมินผล แบบประเมินผลการดาเนินงาน แบบรายงานตามที่กระทรวงกาหนด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั วัด/ศาสนสถานและโรงเรียน รวมทั้งองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ มีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชน สู่ชุมชนคุณธรรม เยาวชนและประชาชนในชุมชนเป็นคนดี
มีคุณธรรม ยึดถือปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ชีวิตมีคุณภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย.

ก.๑ อุดหนุน
ให้แก่
ศาสนสถาน
ชุมชนคุณธรรม
ดาเนินการจัด
กิจกรรม
ขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรม
ก.๒ อุดหนุน
สวจ.เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการฯ
-ประชุม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจระดับ
ชุมชน/อาเภอ/
จังหวัด

แห่ง

๒๑

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๒
ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

๒๖๔,๐๐๐ ศาสนสถาน
ในจังหวัด
พิษณุโลก
ที่เข้าร่วม
โครงการ

-สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิษณุโลก
-ชุมชนคุณธรรม

๙,๐๐๐ สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พิษณุโลก

-สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิษณุโลก

เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย.

รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้
จ่ายรายไตรมาส

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๒
ม.ค.
ก.พ.
๑๐๘,๐๐๐

มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
๑๕๖,๐๐๐

มิ.ย.

ก.ค.
๙,๐๐๐

ส.ค. ก.ย.

๑๐๘,๐๐๐

๑๕๖,๐๐๐

๙,๐๐๐

๓๙.๕๖

๕๗.๑๔

๓.๓๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ การขับเคลื่อนแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต
การส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑ ความมั่นคง ข้อ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๔ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาวิจัย บริหารจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๔ หลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีกรมการศาสนา ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี และสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ดาเนินการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมด้วยกระบวนการระเบิดจากข้างใน เพื่อให้ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐
๒. เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมตามแผนที่กาหนด
การประเมินผล แบบประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย.

-การดาเนินงาน
ขับเคลื่อนแผน
แม่บทและ
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดพิษณุโลก
-รายงานผลการ
ดาเนินงานไปยัง
กรมการศาสนา
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้
จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/
คน

๒/
๑๐๐

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๕๐,๐๐๐ จังหวัด
พิษณุโลก

ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๔๐.๐๐

๔๐.๐๐

๒๐.๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ การดาเนินงานแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน
ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต
การส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑ ความมั่นคง ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล้าในสังคม
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๔ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาวิจัย บริหารจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กาหนดให้มีการทะนุบารุง อุป ถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงสมควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน มีคุณภาพในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ
๒. เพื่อให้การดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๒-สิงหาคม ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ
การประเมินผล แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค พ.ย.

-ดาเนินการ
จัดทาแผนการ
อุปถัมภ์คุ้มครอง
ศาสนาต่างๆ โดย
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละ
การใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/
คน

๑/
๕๐

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๒๐,๐๐๐ จังหวัด
พิษณุโลก

ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
แผนงาน
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต
การส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นข้อ ๑ การปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล จัดทาขึ้นเพื่อนามิตทิ างศาสนาและวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา และเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดีงาม นาไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้บ้าน วัด/ศาสนสถานและโรงเรียน รวมทั้งองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ในการเป็นพลังขับเคลื่อนในการนามิตทิ างศาสนาและวัฒนธรรมมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในชุมชน สังคม ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมพัฒนาอารยสถาปัตย์ภายในศาสนสถาน
ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยใช้มิติทางศาสนาและวัฒนธรรม
การประเมินผล แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ในการเป็นพลังขับเคลื่อนในการนามิติทางศาสนาและวัฒนธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน สังคม ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
เป้าหมาย
รายการ
-จัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๒๘ ก.ค.๒๕๖๓)
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ครั้ง/
คน

วัดสาคัญใน
จังหวัดพิษณุโลก

๑/
๓๐๐

๑๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖๓
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต
การส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และภาคประชาชน
หลักการและเหตุผลโดยสรุป สังคมไทย ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ การเข้าวัด ทาบุญตักบาตร สมาทานศีล เจริญจิต ภาวนา
อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึง่ ยึดถือวันธรรมสวนะเป็นวันกาหนดทาบุญ ประชุมฟังธรรม ดังนัน้ จึงเห็นควรส่ง เสริมพุทธศาสนิกชน
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัด ทาบุญ เจริญจิตภาวนา และนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิต
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน เครือข่ายวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม จานวน ๑๐ ครั้ง
การประเมินผล แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้เข้าวัด ทาบุญ เจริญจิตภาวนา และนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตให้มีความสุขยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย.

จัดกิจกรรมเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมวัน
ธรรมสวนะ
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

วัน/
คน

๑๐/
๓,๐๐๐

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๑๐,๐๐๐ วัดประจา
อาเภอ ทั้ง ๙
อาเภอในจังหวัด
พิษณุโลก

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒๐

๓๐

๓๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐
๒๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
งบประมาณ ๘๑,๒๐๐ บาท
แผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต
ส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา
หลักการและเหตุผลโดยสรุป การสวดมนต์เป็นกุศโลบายที่สาคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีจิตใจที่อ่อนโยน มีความเมตตา
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยเสริมสร้างคุณธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๙ ประการ คือ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อ
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู ได้ฝึกทักษะในการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะในรูปแบบที่ถูกต้อง
๒. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ การจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะระดับจังหวัดและระดับภาค และมีผู้แทนแต่ละระดับเข้าประกวดในระดับจังหวัด/ภาค
และระดับประเทศ
การประเมินผล แบบประเมินผลการดาเนินงานและผลการประกวด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนซึมซับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคาสอนทางศาสนาผ่านกิจกรรมการสวดมนต์ตั้งแต่เยาว์วัย
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย.

ก.๑ จัดประกวด
ครั้ง/
สวดมนต์หมู่
คน
สรรเสริญ
พระรัตนตรัยทานอง
สรภัญญะระดับ
จังหวัด
ก.๒ จัดประกวด
ครัง้ /
สวดมนต์หมู่
คน
สรรเสริญ
พระรัตนตรัยทานอง
สรภัญญะระดับภาค
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

๑/
๕๐

๓๑,๒๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

๑/
๒๐๐

๕๐,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ม.ค.
๓๑,๒๐๐

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๕๐,๐๐๐

๓๑,๒๐๐ ๕๐,๐๐๐
๘๑,๒๐๐
๑๐๐

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ประกวดบรรยายธรรม
งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต ส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ภารกิจของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การเน้นให้คนไทยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ขยายผลสู่เด็กและเยาวชน ด้วยการจัดประกวดบรรยายธรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและ
เยาวชนได้ศึกษา ผึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี สร้างภูมิรู้ด้านหลักธรรมคาสอนจนสามารถบรรยายธรรมได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านการบรรยายธรรม และนาหลักธรรมมาเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนฝึกการค้นคว้า เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนธรรม ประมวลเป็นองค์ความรู้จนเกิดทักษะในการถ่ายทอดสู่ผู้อื่นในรูปแบบการบรรยาย
ธรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดและระดับภาค และมีผู้แทนแต่ละระดับเข้าประกวดในระดับจังหวัด/ภาคและระดับประเทศ
การประเมินผล แบบประเมินผลการดาเนินงานและผลการประกวด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนซึมซับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคาสอนทางศาสนาผ่านกิจกรรมการสวดมนต์ตั้งแต่เยาว์วัย
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย.

๑. จัดประกวด
บรรยายธรรม
ระดับจังหวัด
๒. จัดประกวด
บรรยายธรรม
ระดับภาค
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/
คน

๑/
๓๐

๑๕,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ครั้ง/
คน

๑/
๑๐๐

๔๐,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ม.ค.

ก.พ. มี.ค.
๑๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐
๑๐๐

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒ เมษายน ๒๕๖๓
งบประมาณ ๒๙๒,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา
หลักการและเหตุผลโดยสรุป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวไทยจะได้
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบาเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและ
บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เป็นโครงการหนึ่งที่เยาวชนและประชาชน จะมีโอกาสและแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนได้พฒ
ั นาตนเองด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
๒. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน
๓. เพื่อสืบสานประเพณีการบรรพชาอุปสมบท ซึง่ เป็นประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา

ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ จานวนศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการ
การประเมินผล แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานให้คงอยู่ ประเทศชาติมีความมั่นคงจากการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
เป้าหมาย
รายการ
หน่วยนับ จานวน
-อุดหนุนให้แก่วัด
ทั้ง ๙ อาเภอที่จัด
กิจกรรม

-รายงานผลการ
ดาเนินงานไปยัง
กรมการศาสนา
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

แห่ง

ศาสน
สถาน
ที่เข้า
ร่วม
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๓
เม.ย.
พ.ค.

๒๙๒,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๒๙๒,๐๐๐
๒๙๒,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๓
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิต ส่งเสริมประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๒ รักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด สถานศึกษา
หลักการและเหตุผลโดยสรุป กรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ซึ่งเป็นเยาวชนภายใต้การดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวและ
สมควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมโดยผ่านหลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษดังกล่าวมีศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ประพฤติชอบ
และกลับสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา นาหลักธรรมมาปรับ
ใช้ในวิถีชีวิต พัฒนาจิตใจ มีเหตุ มีผลในการดารงชีวิต ดารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ
๒. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเป้าหมาย เกิดการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ จานวนเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
การประเมินผล แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนกลุ่มพิเศษเกิดการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น
เป้าหมาย
รายการ
จัดกิจกรรม สร้าง
คนดีสู่สังคม :
ค่ายคุณธรรม
สาหรับเยาวชน
ระยะเวลา ๒ คืน
๓ วัน
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
หน่วยนับ จานวน
(บาท)
ครั้ง/
คน

๑/
๕๐

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

๕๐,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. ๒๕๖๓
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ สุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต ส่งเสริมประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๑๐ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัด
หลักการและเหตุผลโดยสรุป เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถือเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวิถีชวี ิตของคนไทย การจัดทาโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชน ใช้มิติทางศาสนามาพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้มิติทางศาสนา ส่งเสริมศีลธรรมให้ครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในมิติศาสนา ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒-๑ มกราคม ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ จานวนเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การประเมินผล แบบสารวจความพึงพอใจ, แบบประเมินผลการดาเนินงาน, แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนและประชาชนมีความใกล้ชิดศาสนาและนาหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและนาหลักความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

๑. จัดกิจกรรม
เสริมสิริมงคล
๑.๑ สวดมนต์
เจริญสมาธิภาวนา
ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
๑.๒ กิจกรรม
ไหว้พระวันปีใหม่
๒. กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม
“นั่งรถราง
เที่ยววัด ชมวัง
ฟังเรื่องเล่า”

ครั้ง/
คน

๑/
๓,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ วัดพระศรีรัตน
มหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดพิษณุโลก

-พระราชวัง
จันทน์
-ศาลหลักเมือง
-วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุฯ
-วัดราชบูรณะ
-วัดจันทร์
ตะวันออก
-วัดจันทร์
ตะวันตก

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

๓.การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
-ดนตรีไทย
ผู้สูงอายุ
๔.ส่งความสุข
ปีใหม่ ด้วย
ผลิตภัณฑ์ CPOT

รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

-วัดจันทร์
ตะวันตก
-พระราชวัง
จันทน์
-กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนดอกไม้
ประดิษฐ์
โคกสลุด
หมู่ ๑๐
ต.โคกสลุด
อ.บางกระทุ่ม
-กล้วยตาก
หมู่ ๗
ต.บางกระทุ่ม
อ.บางกระทุ่ม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลผลิต ส่งเสริมประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนา
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บท ข้อที่ ๕ การท่องเที่ยว ข้อ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๕ ด้านเศรษฐกิจ ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓ ทานุบารุงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๔ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และบริการให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ การสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ข้อ ๓ ด้านการต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนาคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานพิษณุโลก
หลักการและเหตุผลโดยสรุป โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา จังหวัดพิษณุโลก จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้ราลึกถึงหลักคาสอนที่ดีทางศาสนา
สร้าง
ความศรัทธาโดยใช้เส้นทางบุญเปรียบเสมือนสะพานที่เป็นเส้นทางสู่แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ นาสู่การปฏิบัตบิ ูชา
น้อมนาหลักคาสอนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดารงชีวิต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในจังหวัด
๒. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติดา้ นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน-กันยายน ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนและประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลกมากขึ้น
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

-จัดทาแผ่นพับ
แผ่น
เส้นทางท่องเที่ยว
แสวงบุญจังหวัด
พิษณุโลก
-เผยแพร่
ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุ เคเบิ้ล
ทีวี เป็นต้น
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่าย
รายไตรมาส

๓,๐๐๐

๑๗,๐๐๐ จังหวัดพิษณุโลก

ไม่น้อย
กว่า ๓
ช่องทาง

๑๖,๐๐๐

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

๑๗,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐
๓๓,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน
ผลผลิต การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ประเด็นข้อ ๑ การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ
แผนแม่บท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ข้อ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ข้อ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๑ ด้านการเมือง ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยัง่ ยืน
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน ศาสนสถาน เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัด
หลักการและเหตุผลโดยสรุป สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนาหลักธรรม
และพิธีกรรมของแต่ละศาสนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม พิธีกรรมที่ดีงาม อนุรักษ์และสืบทอด
สู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความจงรักภักดี
การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนและประชาชน มีจิตสานึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมและประเทศชาติเกิดความมั่นคง
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

จานวน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

-จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละ
การใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/คน

๑/
๓,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ย.

ธ.ค.

๓๐,๐๐๐ ศาลาประชาคม
ศาลากลาง
จังหวัด
พิษณุโลก

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน
ผลผลิต การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ประเด็นข้อ ๑ การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ
แผนแม่บท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ข้อ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ข้อ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๑ ด้านการเมือง ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยัง่ ยืน
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัด
หลักการและเหตุผลโดยสรุป สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนาหลักธรรมและพิธีกรรมของแต่ละศาสนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม พิธีกรรมที่ดีงาม อนุรักษ์และสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษั ตริย์
ระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความจงรักภักดี
การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนและประชาชน มีจิตสานึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมและประเทศชาติเกิดความมั่นคง
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

-จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระราช
ชนนีพันปีหลวง
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละ
การใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/คน

๑/
๓,๐๐๐

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๓๐,๐๐๐ ศาลากลาง
จังหวัด
พิษณุโลก

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
งบประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน
ผลผลิต การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ประเด็นข้อ ๑ การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ
แผนแม่บท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ข้อ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ข้อ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๑ ด้านการเมือง ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยัง่ ยืน
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัด
หลักการและเหตุผลโดยสรุป สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนาหลักธรรมและพิธีกรรมของแต่ละศาสนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม พิธีกรรมที่ดีงาม อนุรักษ์และสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความจงรักภักดี
การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนและประชาชน มีจิตสานึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมและประเทศชาติเกิดความมั่นคง
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

-จัดกิจกรรม
ครั้ง/คน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
(พิธีเจริญพระ
พุทธมนต์สมโภช
พระบรมธาตุเจดีย์
และพระพุทธ
ชินราช)
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละ
การใช้จ่าย
รายไตรมาส

๓/
๓,๐๐๐

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๘๗,๐๐๐ วัดพระศรีรัตน
มหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๘๗,๐๐๐
๘๗,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน
ผลผลิต การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ประเด็นข้อ ๑ การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ
แผนแม่บท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ข้อ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ข้อ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๑ ด้านการเมือง ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยัง่ ยืน
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัด
หลักการและเหตุผลโดยสรุป สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนาหลักธรรมและพิธีกรรมของแต่ละศาสนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม พิธีกรรมที่ดีงาม อนุรักษ์และสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดความสาเร็จ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความจงรักภักดี
การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนและประชาชน มีจิตสานึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมและประเทศชาติเกิดความมั่นคง
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

-จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรม
ราชินี
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละ
การใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/คน

๑/
๓,๐๐๐

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๔๐,๐๐๐ ศาลากลาง
จังหวัด
พิษณุโลก

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน
ผลผลิต การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ประเด็นข้อ ๑ การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ
แผนแม่บท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ข้อ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ข้อ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๑ ด้านการเมือง ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยัง่ ยืน
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัด
หลักการและเหตุผลโดยสรุป สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนาหลักธรรมและพิธีกรรมของศาสนา
มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม พิธีกรรมที่ดีงาม อนุรักษ์และสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษั ตริย์

ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความจงรักภักดี
การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนและประชาชน มีจิตสานึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมและประเทศชาติเกิดความมั่นคง
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

-จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละ
การใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/คน

๑/
๓,๐๐๐

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

๓๒,๐๐๐ จังหวัด
พิษณุโลก

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม
๒๕๖๓
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน
ผลผลิต การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ความสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ประเด็นข้อ ๑ การรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ
แผนแม่บท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ข้อ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ข้อ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ ๑ ด้านการเมือง ข้อ ๙ ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยัง่ ยืน
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ
-ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
-ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนฯ
นโยบายรัฐมนตรี ข้อ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานสนับสนุน วัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัด
หลักการและเหตุผลโดยสรุป สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ขึ้น เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนาหลักธรรมและพิธีกรรมของ
แต่ละศาสนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม พิธีกรรมที่ดีงาม อนุรักษ์และสืบทอดสู่เยาวชนรุน่ หลังสืบไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษั ตริย์
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยความจงรักภักดี
การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั เยาวชนและประชาชน มีจิตสานึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมและประเทศชาติเกิดความมั่นคง
เป้าหมาย
รายการ
หน่วย
นับ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
จานวน
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค.

-จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอฯ
(โครงการปฏิบัติ
ธรรม)
รวมการใช้จ่าย
รายเดือน
รวมการใช้จ่าย
รายไตรมาส
ร้อยละ
การใช้จ่าย
รายไตรมาส

ครั้ง/คน

๑/
๑๐๐

พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๒๐,๐๐๐ วัดจันทร์
ตะวันตก

ก.ย.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๐

