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อนุโมทนากถา

	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานพระพุทธด�ารัสแก่พระอรหันต์	 ๖๐	 องค์	 เมื่อคราวส่งไปประกาศ

พระศาสนาครั้งแรกว่า	“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุส

สานํ. แปลความว่า	เธอทัง้หลาย	จงจารกิไป	เพือ่ประโยชน์และความสขุแก่คนหมูม่าก	เพือ่อนเุคราะห์โลก	เพือ่ประโยชน์

เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”

	 จากพระพทุธด�ารสัดงักล่าว	ย่อมแสดงให้เห็นพระพุทธประสงค์ทีจ่ะให้พระสงฆ์สาวกได้ช่วยเหลือ	หรือสงเคราะห์

ประชาชน	โดยมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความสุขจากพระธรรม

	 งานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	หรอื	หน่วย	อ.ป.ต.	เป็นงานของคณะสงฆ์ทีเ่กิดขึน้ด้วยวิสยัทศัน์อนัยาว

ไกลของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์	(ฟ้ืน	ชตุนิธฺโร	ป.ธ.๙)	หลวงพ่อสมเดจ็วัดสามพระยา	เพือ่ช่วยเหลอืสงัคม

และตอบแทนคณุของประชาชนทีใ่ห้ความอปุถมัภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรม	๘	ประการ	คอื	ศลีธรรมวฒันธรรม	

สุขภาพอนามัย	สัมมาชีพ	สันติสุข	ศึกษาสงเคราะห์	สาธารณสงเคราะห์	กตัญญูกตเวทิตาธรรม	และสามัคคีธรรม	 ได้

ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	และมีการปรับปรุงระเบียบครั้งล่าสุดเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	สืบมาถึงปัจจุบัน	รวมเป็น

เวลา	๔๔	ปีแล้ว

	 งานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 จึงเป็นงานสังคมสงเคราะห์จากสังคมรากหญ้าโดยความร่วมมือของ

คณะสงฆ์กับส่วนราชการและประชาชนในท้องถิ่น	เพื่อความมั่นคงแห่งประเทศชาติและสังคมส่วนรวม

	 ขออนโุมทนากับส�านกังานกองมทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	หรอื	สสส.	ทีเ่หน็ความส�าคญัในการพัฒนา

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	ให้ด�าเนนิกจิกรรมได้อย่างมีประสทิธภิาพและสอดคล้องกบัภารกิจการปฏริปูกจิการ

คณะสงฆ์	 และขอชื่นชมกับโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา	 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	โดยการสนับสนุนของ	สสส.	ที่ได้เป็นก�าลังส�าคัญในการฟื้นฟูและขับเคลื่อน

การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 ให้เป็นรูปธรรม	 เป็นต้นแบบ	 และเป็นแนวทางเบื้องต้น	 ดังปรากฏใน

หนังสือเล่มนี้

	 ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั	โปรดอ�านวยพรให้ทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมด้วยช่วยกนัในการด�าเนนิการพัฒนาหน่วย

อบรมประชาชนประจ�าต�าบลทุกแห่งทั่วประเทศ	จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญ	โดยทั่วหน้ากัน	เทอญ	ฯ

	 	 	 	 (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)
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ค�าน�า
	 การพฒันาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	(อ.ป.ต.)	ให้ด�าเนนิกจิกรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้อง

กับภารกิจการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์	 ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งท่ีพระสงฆ์จะต้องส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้าง

บทบาทการมส่ีวนร่วมในการท�างานร่วมกนัระหว่างองค์กรทางพระพุทธศาสนา	องค์กรภาครฐัและองค์กรภาคประชาชน	

ทัง้น้ีเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ	คณุค่าทางจติใจและปัญญา	ให้คนในชุมชนค�านงึหลกัการอยูร่่วมกนัอย่างสามคัค	ีส่งเสรมิ

ความสงบสขุ	ตลอดจนประพฤตปิฏิบัตตินอย่างสอดคล้องกบัความดีงามของสงัคม	ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิทางพระพทุธ

ศาสนาทีพ่ยายามส่งเสรมิให้บคุคลและสงัคมเป็นมติรต่อผู้อืน่และส่ิงแวดล้อม	อนัมหีลักภาวนา	4	เป็นหลักพ้ืนฐานในการ

ที่จะใช้ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมได้	เพราะหลักการดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการพัฒนา	

	 (1)	กายภาวนา	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้พร้อมทั้งสุขภาวะ	ปัญญาและสภาพแวดล้อมที่กายภาพ

	 (2)	ศีลภาวนา	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมและการด�าเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม

	 (3)	จิตใจภาวนา	ที่มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาจิตใจให้มีความสุจริตในการด�าเนินชีวิต

	 (4)	ปัญญาภาวนา	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศีลธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับเอกสาร	“การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 (อ.ป.ต.)”	 เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะ

กรรมการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 อันมี	 พระพรหมบัณฑิต	 ศาสตราจารย์	

ดร.	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	และ	กรรมการมหาเถรสมาคม	ซึง่เป็นผูใ้ห้นโยบายต่อการผลัก

ดันให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 ค�านึงถึงการส่งเสริมความรู้สนับสนุนการด�าเนินกิจการของคณะสงฆ์	 ผ่านการสนับสนุน

ของส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	จึงได้เกิดเอกสารที่มีเป้าหมายใน

การสนับสนุนการด�าเนินกิจการคณะสงฆ	์ โดยเฉพาะเป็นแนวทางให้กับการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	

(อ.ป.ต.)	 ให้สามารถสร้างการเรียนรู้และปลูกฝังศรัทธาทางพระพุทธศาสนา	 ตลอดจนเข้าใจคุณค่าของการสร้างสังคม

สันติสุขตามแนวประชารัฐร่วมกันต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะผู้จัดท�า



     
 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล เป็นหน่วยงานท่ีมหาเถรสมาคม ได้ตั้งข้ึน เพื่อมอบ
หมายให้เจ้าอาวาสได้ใช้หน้าท่ีปกครองท�างานเพ่ือสงเคราห์และสนับสนุนประชาชน ภายในต�าบล
ท่ีตัง้อยู่ เพ่ือให้เกิดเป็นประโยชน์ความสขุ และการน�าหลกัการท�างานตามแนวพระพทุธศาสนาไป
เผยแผ่ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดการพัฒนาต่อพื้นที่ของตนเอง
 ดังน้ันการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้สามารถด�าเนินกิจกรรม ได้ตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การปฏริปูกิจการคณะสงฆ์ จะเป็นการปลกูฝังศรทัธาพระพทุธศาสนา
และการด�ารงตนอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรมให้เกิดตั้งแต่เยาวชน รวมท้ังเริ่มต้นจากท้องถิ่น
ต่างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือสร้างให้วดั พุทธศาสนทายาท ตลอดจนหน่วยงานภาครฐั สามารถพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

1 2



3

 ศลีธรรมและวัฒนธรรม	การขับเคลือ่นกระบวนการด�าเนนิ

งานให้เกิดกิจกรรม	 ที่สามารถส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ	 โดย

เฉพาะสถาบนัการศกึษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เข้ามา

ร่วมมีบทบาทกับวัดในการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม	

จริยธรรม	 ความประพฤติ	 ตลอดจนการสืบทอดประเพณีและ

วฒันธรรมไทยให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนัในชมุชน	โดยมเีป้าหมาย

ส�าคญัเพือ่ยกระดบัคณุภาพจติใจ	ปัญญาโดยสามารถสอดแทรก

องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของการส่งเสริม

กระบวนการพฒันากจิกรรมในรปูแบบทีห่ลากหลายและเหมาะ

สมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	
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พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน)
ต�ำบลปำกหวำย อ�ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก

	 สถานทีร่วบรวมองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาของชาวไทยพวน	ก่อตัง้ขึน้โดยพระครวิูริยา

นโุยค	(สมบตั	ิบญุประเสรฐิ)	เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลอง	ทีต่ระหนักถงึคุณค่าของมรดกภมูปัิญญา

วัฒนธรรมทางชาติพันธุ์	 ภายในมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้โบราณ	นิทรรศการความรู้

ทั้งในด้านประวัติศาสตร์	วิถีชีวิต	ความเป็นอยู่	ประเพณี	จารีต	วัฒนธรรม	ความคิด	ความ

เชื่อ	และความศรัทธาของชาติพันธุ์ไทยพวน	เพื่อให้สิ่งเก่าแก่ที่มีคุณค่ากลับมามีชีวิตและมี

ตัวตนอีกครั้ง		ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ในการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้	โดยมี

วดัฝ่ังคลองและโรงเรยีนในอ�าเภอปากพลที�าหน้าท่ีในการรวบรวมองค์ความรู้และภมูปัิญญา

ดัง้เดมิเพือ่รกัษาไว้ให้กบัคนรุน่ต่อไป	พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง	(ไทยพวน)	ยงัเป็นสถาน

ที่ในการท�ากจิกรรมทีส่�าคัญของชุมชน	ทั้งกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา	โดยชาวบ้านยดึถือ

หลกัฮตีสบิสอง	คลองสบิส่ี	ซึง่เป็นขนบธรรมเนียมทีค่นไทยพวนยดึถอื	เป็นคณุธรรมและศลี

ธรรมในการด�ารงชีวิต	 ชาวบ้านจึงมีความผูกพันและภาคภูมิใจในสถานที่นี้เป็นอย่างมาก	

นอกจากจะเป็นสถานที่ท�ากิจกรรมและเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า

แล้ว	พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง	(ไทยพวน)	ยงัเป็นสถานทีข่บัเคลือ่นงานคณะสงฆ์ในเร่ือง	

อืน่ๆ	อาท	ิการเป็นศูนย์กลางในการขบัเคลือ่นงานด้านสุขภาวะประจ�าต�าบล	โดยความร่วม

มอืระหว่างคณะสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ	และส�านักงานกองทุนสนับสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ	จึงกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใช้หลักคิด	“บวร”	ในการท�างานอย่างมี

ส่วนร่วมที่แท้จริง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน)
ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 4  ต�ำบลปำกหวำย อ�ำเภอปำกพล ีจังหวัดนครนำยก

เปิดท�าการตั้งแต่ 08.30 – 17.30 น.
FACEBOOK @watfangklong.thaipuan1
เบอร์โทรศัพท ์03-739-9833
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 สุขภาพและอนามัย	 การพัฒนาให้หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบล	สามารถร่วมมอืกบัหน่วยงานด้านสาธารณสขุและ

การบริการสุขภาพ	 ทั้งในภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อให้

เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้	 กระบวนการและกิจกรรมที่สร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสุขภาวะ	 ตลอดจนเปิดสถานท่ีวัดให้เป็นบริเวณ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการบริโภคอย่างถูกต้องตาม

โภชนาการ	 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แนวคิดที่สืบเนื่องจากการ

พัฒนาธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์และธรรมนูญสุขภาวะชุมชน

ให้เกิดการประโยชน์และน�าไปสู่การเป็นสถานที่ต้นแบบในการ

ด�าเนินกิจกรรมได้ด้วย	 เป้าหมายส�าคัญคือเพื่อสร้างให้เกิดการ

ดูแลสุขภาวะองค์รวมของคนในชุมชน	ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส

ให้ดีและปราศจากโรคภัย	โดยมีวัดและพระสงฆ์เป็นภาคีในการ

ด�าเนินงานการพัฒนาสุขภาพอนามัยร่วมด้วย
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มูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพาณิชย์) 

	 องค์กรทางพระพุทธศาสนากับงานด้านสุขภาพอนามัย	ถือเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้อง

ซึ่งกันและกัน	โดยประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัย	ที่ปัจจุบันยังขาดคุณภาพและความไม่เพียง

พอต่อความต้องการของคนในสังคม	 ด้วยงบประมาณและบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 และ

ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองหลวง	 คนชนบทหรือผู้ที่อยู่ห่างไกลจึงยังคงไม่

สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีดีและมีคุณภาพได	้ มูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี	 โดย	

พระธรรมปัญญาบดี	(ถาวร	ติสฺสานุกโร)	อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	ถือ

เป็นพระมหาเถระผู้มีคุณูปการต่องานด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยเป็นอย่างยิ่ง	 โดยท่าน

เป็นผู้อุปถัมภ์ส�าคัญที่สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในหลายแห่ง	 อาทิ	 เป็นผู้บริจาคที่ดิน

ส�าหรับสร้างโรงพยาบาลพรหมบุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	 รวม	12	ไร่	81	ตารางวา	ก่อตั้งอาคาร	

99	ปี	พระธรรมปัญญาบดี	(ถาวร	เจรญิพานชิ)	และศาลาถาวรวตัถเุพือ่ใช้ในการท�ากจิกรรม

ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัทางการแพทย์และบรกิารด้านสุขภาพแก่ผูป่้วยและประชาชนทัว่ไปของ

โรงพยาบาลพรหมบุรี	 บริจาคทรัพย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช	องค์ที่	 17	 จังหวัด

สุพรรณบุรี	 โดยด�าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์กับสาธารณสุขภายใต้มูลนิธิพระธรรม

ปัญญาบด	ี(ถาวร	เจรญิพานชิ)	เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติและลดความเหล่ือมล�า้ในเรือ่งสขุภาพ

ให้กบัประชาชนทัว่ไป	เป็นการสืบสานปณธิานของพระพทุธศาสนา	ตลอดจนสร้างให้องค์กร

ทางพระพทุธศาสนาเข้ามามส่ีวนร่วมกบังานด้านการพฒันาสขุภาพอนามยัของคนในสงัคม

มากยิ่งขึ้น	

มูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) 
ที่อยู ่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม พระบรมหำรำชวัง
 เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร

FACEBOOK มูลนิธิพระธรรมปัญญำบดี  (ถำวร เจริญพำนิช)

เบอร์โทรศัพท ์02-225-9595
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  สมัมาชพี	การพฒันาให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	

มีส่วนต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามแนว

พระพทุธศาสนา	โดยค�านงึถงึการส่งเสรมิอาชพีและการสร้างราย

ได้ให้กบัชมุชนท้องถิน่	บนพืน้ฐานของการประกอบกจิกรรมการ

งานอย่างสจุรติ	ไม่เอารดัเอาเปรยีบสงัคมและชมุชน	รวมทัง้ปลกู

ฝังค่านิยมและความประพฤติท่ีสร้างให้เยาวชนเชื่อมั่นในความ

ซ่ือสัตย์สุจริต	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการและ

คุณค่าของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมายอย่างสูงสุด

คือการพัฒนาตนเอง	เศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน	

12



ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ

	 ก่อตัง้โดยพระโสภณพฒันบณัฑติ	รศ.ดร.	(สุกนัยา	อรโุณ)	รองเจ้าคณะจงัหวัดขอนแก่น	

รองอธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขตขอนแก่น	และผูช่้วยเจ้า

อาวาสวดัธาต	ุพระอารามหลวง	จงัหวดัขอนแก่น	ภายใต้การสนบัสนนุของส�านกังานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ	มุ่ง

ตอบสนองในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร	 โดยเฉพาะการน�าหลัก

ธรรมทางพระพทุธศาสนาและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการจดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้	

โดยเน้นให้เกษตรกรลดการท�าเกษตรเชงิเดีย่วทีมุ่ง่ตอบสนองแต่เรือ่งของก�าไร	แล้วหนัมาท�า

เกษตรเชิงพุทธที่มุ่งตอบสนองต่อการคิดถึงส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น	 แบ่งปันผล

ผลิตซึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร	และฟื้นฟูความเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่นให้กลับมามั่นคงเช่น

เดมิ	เพือ่ท�าให้ชุมชนมคีวามเขม็แข็งและสามารถพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนืและถาวร	โดยได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน	หน่วยงานราชการและคณะสงฆ์ในพื้นที่	โดยปัจจุบัน

ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยกับ	“ศาสตร์พระราชา	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	

เพือ่เป็นองค์ความรูส้�าหรับผูท้ีม่าเยีย่มชม	ตลอดจนการจดักจิกรม	“ปลกูข้าว	ปลกูธรรม	น�า

สู่วิถีพอเพียง”	เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ		ได้เรียนรู้และทดลองปลูกข้าว

และพืชผักชนิดต่างๆ	ในแปลงสาธิต

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น
ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ

สถานที่ตั้ง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย          
      วิทยำเขตขอนแก่น
                 ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 043-283-546
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 สันติสุข	 การพัฒนาให้ชุมชนสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้

อย่างสงบสุข	 มีความปลอดภัยและเข้าใจความแตกต่างหลาก

หลายทางความคิด	 โดยหน้าที่ของหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลคือช่วยส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่องค์ความรู้และ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องกับการอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข	 เข้าใจความแตกต่างและหลากหลายของบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เห็นคุณค่าของ

การไม่เบียดเบียนผู้อื่นบนหลักการของการรักษาศีล	 5	 ท้ังนี้

พระสงฆ์และวัดสามารถใช้สถานท่ีและโอกาสของการท่ีวัดเป็น

พื้นท่ีศูนย์กลางชุมชน	พัฒนาจิตใจและประสานหน่วยงานภาค

รัฐ	 ตลอดจนองค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ินได้เข้ามาแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้และพบปะประชาชน	เพื่อร่วมวางแนวทางการสร้าง

สันติสุขร่วมกันได้	
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มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
ไร่เชิญตะวัน ต�ำบลห้วยสัก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย

	 มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์	มีที่มาจากการที่ลูกศิษย์ได้ถวายที่ดินให้พระมหาวุฒิชัย	วชิร

เมธี	ซึ่งในอดีตเป็นไร่ลิ้นจี่	จากนั้นจึงถูกสร้างให้เป็นศูนย์วิปัสสนาชื่อว่า	“ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน”	

และได้รับการพฒันาเป็นมหาวชิชาลยัพทุธเศรษฐศาสตร์	(Mahavijjalaya	of	Buddhist	Economics)	

เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก	 โดยน�าเสนอกระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานคิดของ

พุทธศาสนา

	 พระมหาวุฒชิยั	วชริเมธี	หรอืทีรู่จั้กในนาม	ว.วชริเมธ	ีผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัพระสงิห์	พระอาราม

หลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ถือเป็นพระนักคิด	 นักเขียน	 ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมาย	 เป็นที่

รู้จักผ่านการน�าหลักธรรมบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่	 มีเน้ือหาการน�าเสนอหลักธรรมที่เท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 และสามารถเข้าถึงคนในปัจจุบันได้อย่างดี	 นอกจากนี้ยังเป็นพระ

สงฆ์ที่สนใจงานพัฒนากับการท�างานในประเด็นเร่ืองสันติสุข	 ผ่านการก่อตั้งสถาบันและมูลนิธิต่างๆ	

มากมาย	อาทเิช่น	สถาบนัวมิตุตยาลยั	สถาบนัท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษา	ค้นคว้า	วจัิย	และพฒันา

องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นขุมคลังทางปัญญาส�าหรับมนุษยชาติ	 เป็นสถานท่ีส�าหรับส่ง

เสริมการเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สันติภาพโลกอย่างยั่งยืน	 โดยน�าหลัก

พุทธธรรมมาแก้ปัญหาของสังคมไทย	 สิ่งแวดล้อม	 มนุษยชาติ	 และของโลกได้อย่างร่วมสมัย	 โดยใช้

ยุทธศาสตร์การท�างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก	สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก้าว

ข้ามความขดัแย้งระหว่างศาสนา	เพ่ือน�ามนษุยชาตใิห้เป็นอสิระจากพนัธนาการแห่งความโลภ	(ความ

อยาก)	ความโกรธ	(ความรุนแรง)	และความหลง	(ความด้อยการศึกษา)	น�าไปสู่ชุมชนแห่งการเป็นผู้รู้	

ผูต้ืน่	ผูเ้บกิบาน	ทีพ่ร้อมอทุศิตนท�างานเพือ่	สันตสุิขของมวลมนุษยชาต	ินอกจากน้ียงัก่อตัง้มหาวชิชา

ลยัพทุธเศรษฐศาสตร์	ทีเ่ปิดสอนหลักสตูรการศึกษาทางเลือก	มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สามารถอยูร่่วม

กับสังคมและธรรมชาติอย่างสันติสุข

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
ที่อยู ่ไร่เชิญตะวัน 217 หมู่ที่ 25 บ้ำนใหม่สันป่ำเหียง
        ต�ำบลห้วยสัก อ�ำเภอ เมือง จังหวัดเชียงรำย 57000
FACEBOOK ไร่เชิญตะวัน ท่ำน ว.วชิรเมธี จ.เชียงรำย
เบอร์โทรศัพท์ 084-915-6146, 087-080-7779
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 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ จังหวัดขอนแก่น	 ก่อตั้งโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต	

รศ.ดร.	(สกุนัยา	อรุโณ)	รองเจ้าคณะจงัหวดัขอนแก่น	รองอธกิารบดมีหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาเขต

ขอนแก่น	และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัพระธาต	ุพระอารามหลวง	จงัหวดัขอนแก่น	ท่านเป็นพระนกัวชิาการและพระนกัพฒันา	

ปัจจบุนัท�างานด้านการศกึษาโดยพฒันาหลกัสตูรและสนบัสนนุให้นสิติท�ากิจกรรมเพ่ือสงัคม	ท่านได้จัดตัง้ศนูย์การเรยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีงและสุขภาวะวถิพีทุธ	เพือ่พฒันาให้พืน้ทีก่ลายเป็นศนูย์การเรยีนรูข้องชมุชน	ในด้านการพฒันาสขุภาวะ	

องค์ความรู้ในเรื่องการท�าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	พร้อมทั้งน�าผลผลิตที่ได้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์

เพื่อให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน
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 ศกึษาสงเคราะห์	การสร้างให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล	 สามารถสนับสนุนภารกิจของฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

ของมหาเถรสมาคม	 โดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

ท่ีช่วยให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาส	 ได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรมทาง

พระพทุธศาสนาในวดัท่ีจดัการศกึษาสงเคราะห์	รวมทัง้สนบัสนนุ

กิจกรรมให้เกิดการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่

เยาวชน	โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเกิดศาสนทายาทที่เห็นคุณค่า

ของหลกัธรรมและแก่นแท้ของพระพทุธศาสนา	เพือ่ช่วยส่งเสรมิ

ศรัทธาและทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป	
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
ต�ำบลวรนคร อ�ำเภอปัว จังหวัดน่ำน  

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	ถอืเป็นองค์กรหนึง่ของสถาบนัทางพระพทุธศาสนา	และเป็นองค์กร

ทางการศกึษาทีส่�าคัญ	นอกจากจะมหีน้าทีใ่นการพฒันาศกัยภาพของคนผ่านการศกึษาแล้ว	

โรงเรียนพระปริยัติธรรมยังสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น	 โดยให้โอกาสกับผู้ที่ขาดความ

พร้อมในเรือ่งทุนทรพัย์	ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาเพือ่ทีจ่ะยกระดบัคณุภาพชีวติให้ดขีึน้ได้	

และด้วยความเกีย่วข้องกบัสถาบันทางพระพทุธศาสนา	โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมยงัเป็นสถาน

ทีใ่นการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้กบัสามเณรทีเ่ข้าศกึษา	ในลกัษณะของการสร้างความรู้

คูค่ณุธรรม	โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัภเูก็ต	ถอืเป็นโรงเรยีนปรยิตัธิรรมแห่งหนึง่ทีไ่ด้รับการ

ยอมรับ	ด้วยวิสัยทัศน์ของพระราชวรมุนี	ดร.	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	รองเจ้าคณะภาค	6	และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม	

ทีต้่องการพัฒนาบคุลากรทางพระพทุธศาสนาให้มคีณุภาพ		มจีรยิาวตัรน่าเลือ่มใส	เป่ียมไป

ด้วยความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก	จึงมีหลักบริหารและหลักสูตรที่เท่าทันต่อสถานการณ์

โลกที่เปลี่ยนแปลง	 มีการเปิดสอนทั้งนักธรรม-บาลี	 และวิชาสามัญไปพร้อมกัน	 ปัจจุบัน	

โรงเรยีนพระปรยิติัธรรมวดัภเูกต็เปิดสอนตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาปีที	่1	ถงึระดบัมธัยมศึกษา

ปีที่	6	เป็นสถานศึกษาที่สร้างโอกาสให้กับหลายชีวิต	อีกทั้งรับใช้พระพุทธศาสนาและตอบ

สนองต่อความต้องการของสังคมเป็นอย่างดี

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
ที่อยู ่ต�ำบลวรนคร อ�ำเภอปัว จังหวัดน่ำน 55120 

FACEBOOK @watphuketschool.Nan
เบอร์โทรศัพท ์054-688-191
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 สาธารณสงเคราะห์	 การผลักดันบทบาทให้เกิดกิจกรรม

การช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม	 โดยมีองค์กรทางพระพุทธศาสนา

เป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือเพื่อการ

สังคมสงเคราะห์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเกิดภัย

พิบัติทางธรรมชาติ	 การด�าเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์จะ

สามารถช่วยส่งเสริมบทบาทการช่วยเหลือสังคมและบรรเทา

ทกุข์ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัได้	เป้าหมายส�าคญัของการด�าเนนิ

กจิกรรมสาธารณสงเคราะห์คอืการพฒันาบทบาทและความร่วม

มอืให้องค์กรทางพระพทุธศาสนาและพระสงฆ์	เป็นส่วนหนึง่ของ

การดูแลสังคม	รวมทั้งสามารถให้ความร่วมมือต่อภาครัฐในการ

ร่วมจดัการภยัพิบตัแิละสงเคราะห์สงัคมในสถานการณ์ต่างๆ	ได้

ด้วย
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ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต�ำบลเปียน อ�ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ  

	 สถานท่ีประสานงานในการท�างานด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 เกิดขึ้นโดยแรง

ผลักดันจากเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	และส�านักงานส่งเสริม

คุณธรรม	จริยธรรม	และความมั่นคง	แห่งสถาบันชาติ	พระศาสนา	พระมหากษัตริย์	 	ซึ่ง

ก่อตั้งตามด�าริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (เกี่ยว	 อุปเสโณ)	 วัดสระเกศ	 ราช

วรมหาวิหาร	 อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	ที่เห็นความส�าคัญของ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ปัจจุบันมีการด�าเนินกิจกรรม

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกหลากหลายรูปแบบ	 อาทิ	 การสร้างเครือข่ายการท�างานให้

เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด	จังหวัดสงขลา	น�าโดนพระพิศาลสิขกิจ	เจ้าอาวาสวัดแจ้ง	และพระ

นสิติอาสาของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	ทีม่กีารจดักจิกรรมอบรมคณุธรรม

จริยธรรมให้กับเยาวชน	สร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา	การจัดกิจกรรม	“เยี่ยมพระพบปะ

โยม”	 กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเข้าวัดท�าบุญได้	 การขับเคล่ือนงานเป็นไป

ในลักษณะของธรรมจาริก	 อีกทั้งเม่ือเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้	 เครือข่ายพระธรรม

ทูตอาสาได้เป็นก�าลังหลักในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 ผ่านการลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค

บริโภคให้กับประชาชน	 โดยไม่แบ่งศาสนา	 ซึ่งเครือข่ายพระธรรมทูตยังคงประสานการ

ท�างานและมีการฝึกอบรมระหว่างกันเพื่อสืบทอดปณิธานของสมเด็จพระพุฒาจารย์	 และ

เพื่อให้การสงเคราะห์ประชาชนในยามทุกข์ยากทั้งกายและใจเรื่อยมาถึงปัจจุบัน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานที่ตั้ง  ส�ำนักสงฆ์บ้ำนระไมล์ ต�ำบลเปียน
 อ�ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ 90210
FACEBOOK เครือข่ำยพระธรรมทูตอำสำจังหวัดสงขลำ
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 กตัญญูกตเวทิตาธรรม	 การผลักดันให้หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล	ส่งเสรมิให้เกดิแนวคดิความกตญัญรูู้คุณ

ให้เกดิข้ึนในชมุชน	โดยเฉพาะการสร้างให้เยาวชนนกึถงึผูส้งูอายุ

และปูชนยีบคุคลของครอบครวั	โดยองค์กรทางพระพทุธศาสนา

หรือพระสงฆ์สามารถร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	 ในการใช้พ้ืนท่ี

ของวัดในการจัดพื้นท่ีดูแลผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอยูร่่วมกนัภายในครอบครวัด้วย	เป้าหมายส�าคญัคือเพือ่สร้าง

ให้เกิดชุดความคิดท่ีค�านึกถึงคุณค่าของการทดแทนบุญคุณ	ทั้ง

ในระดบัชมุชน	ครอบครวัและต่อผูม้พีระคณุ	เพือ่ให้เกดิการดแูล

และช่วยเหลือกันอย่างแท้จริงมากขึ้น

28



ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา
(วัดสันติวิเวก)

ต�ำบลตะเคียน อ�ำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์  

	 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน	 ที่ผู้สูงอายุมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย	 โดยเฉพาะใน

พืน้ทีช่นบท	ทีผู้่สูงอายปุระสบปัญหาการอยูอ่าศยัเพยีงล�าพงั	ขาดการดแูลเอาใจใส่และเสีย่ง

ต่อปัญหาด้านสุขภาพจิต	 ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา	 เกิดขึ้นโดยมี

พระอธิการวิชยั	ธมธฺโีป	เจ้าอาวาสวดัสนัตวิเิวก	เป็นผูเ้ห็นถงึความส�าคญัในประเดน็ดงักล่าว		

โดยได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการพฒันาสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา	

(สรพ.)	 ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย	 มีการ

จัดท�าบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	 และกองกิจการนิสิต	 ส�านักงาน

อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 องค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	

ส�านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัสริุนทร์	และส�านกังานสาธารณสขุ

จังหวัดสุรินทร์	 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นพื้นที่

พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์	 โดยมีส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้รับ

ผิดชอบในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะทางกาย	 คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์เป็น

ผู้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะทางจิตและถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสุขภาวะทางปัญญา	

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาสุขภาวะทางสังคม	 เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถเติมเต็มความต้องการของผู้สูง

อายุ	ลดความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว	สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	และ

สามารถที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา
(วัดสันติวิเวก)
ที่อยู ่ต�ำบลตะเคียน อ�ำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์
FACEBOOK @takean99
เบอร์โทรศัพท ์044-147412
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 สามัคคธีรรม	การผลกัดนัให้หน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล	 ส่งเสริมการสร้างให้เกิดแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

สุข	 ค�านึงถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเองว่าควรจะด�าเนินชีวิต

เพ่ือให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด	 ตลอดจนการพัฒนา

ให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้	 ท่ีสอด

แทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วม

ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความสามัคคี

ปรองดอง	เพือ่ไว้เนือ้เชือ่ใจและเข้าใจความแตกต่างทางความคดิ	

ตลอดจนพร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ	

32



ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ
ตามแนวพระพุทธศาสนา

ป่ำชุมชนดงท�ำเล-ดอนใหญ่ บ้ำนหนองบั่ว ต�ำบลช้ำงเผือก อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ป่าชุมชนดงท�าเลดอนใหญ่	บ้านหนองบั่ว	ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการถูกรุกรานของนายทุน	 ตลอดจนกลุ่ม

คนที่ต้องการเข้ามาหาผลประโยชน์จากผืนป่าอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในเชิงสังคม	

เศรษฐกจิ	และวฒันธรรมของชุมชน	กลุม่ผูน้�าชุมชนบ้านหนองบัว่เห็นถงึความส�าคญัในการ

ที่จะดูแลรักษาทรัพยากรหรือทุนของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	จึงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มจิตอาสา	

และได้จดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูธ้รรมชาต	ิเพือ่การเสรมิสร้างสขุภาวะตามแนวพระพทุธศาสนา	

โดยยึดโยงคนในชุมชนผ่านการสร้างความตระหนักและแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญในเรื่อง

ของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการท�ากิจกรรม	มีการจัด

กจิกรรมอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้	สร้างกฎระเบยีบ	และตัง้คณะกรรมการดแูลป่าไม้	กจิกรรม

ต่างๆ	 ด�าเนินอยู่ภายใต้ความไว้เนื้อเชื่อใจของคนในชุมชน	 คณะสงฆ์ประจ�าต�าบลไปจนถึง

ในระดับจังหวัด	โดยเห็นว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถหลักในการยึดโยงชุมชน

ให้เป็นหน่ึงเดียวกันได้	 แนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ที่ทางกลุ่มได้น�ามาใช้ในพื้นที่	 ส่งผล

ให้สภาพป่าที่จากเดิมมีความเสื่อมโทรม	ได้รับการฟื้นฟูจนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น	ผล

ส�าเรจ็ดงักล่าว	ส่งผลให้ชมุชนดงท�าเล-ดอนใหญ่	ได้รบัรางวลัลูกโลกสเีขยีวในประเภทชมุชน	

ประจ�าปี	2559	และมีกลุ่มหรือเครือข่ายภายนอกสนใจเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจ�า	

ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะตาม
แนวพระพุทธศาสนา

ที่อยู่ ป่ำชุมชนดงท�ำเล-ดอนใหญ่ บ้ำนหนองบั่ว ต�ำบล  
        ช้ำงเผือก อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
FACEBOOK @parchomchonbanngongbua
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 1.สงเคราะห์ประชาชนภายในต�าบลน้ันๆ เพ่ือให้ช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถได้ ในสิ่งท่ี
ต้องการตามสมควรแก่อัตภาพ             

 2.เป็นการท�างานแบบบูรณาการระหว่างวดั บ้าน และหน่วยราชการ เพือ่พฒันาบุคคลให้
มีความรู้ดี ความสามารถดี และความประพฤติดี พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญตามสมควร เพื่อความ
อยู่ดีกินดีมีความสุขของประชาชน 

 3.เป็นศนูย์รวมการท�างานแบบบูรณาการของพระสงฆ์และคฤหสัถ์ภายในต�าบลน้ันๆ เพ่ือ
บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาชนได้ทันทีอย่างทันเหตุการณ์  

 4.พิทักษ์คุ้มครองประชาชนภายในต�าบลน้ันๆ ให้อยู่อย่างปกติสุข ด้วยความรักความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน  

 5.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพ่ือความอยู่ดีกินดีมีสุขแก่ประชาชน ให้ส�าเร็จลงอย่าง
เรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง โดยการสนับสนุนอาชิพที่สุจริตถูกต้องตามธรรม
นองครองธรรม ถูกกฎหมายบ้านเมือง อันจะท�าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

หลักการของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล 
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เครื่องมือด�าเนินกิจกรรม 

     

1. ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
	 เป็นเคร่ืองมือทีส่ร้างความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับชมุชน	เพือ่เป็นแนวทางการศึกษา	ท�าความเข้าใจและตดัสนิ

ใจท�ากจิกรรมพฒันาชมุชนให้ตรงตามความต้องการของพืน้ทีใ่ห้มากทีส่ดุ	ทัง้นีข้้อมลูควรประกอบด้วยข้อมลูเกีย่วกบั

ประชากร	ศาสนาและความเชื่อ	ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสาธารณูปการ	ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูล

ได้ทั้งในลักษณะการส�ารวจด้วยตนเอง	 การใช้ฐานข้อมูลของราชการ	 และการเปรียบเทียบข้อมูลจากการศึกษาท่ี

เคยมีมาก่อน	
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3. ระบบศาสนาและความเชื่อชุมชน
	 เป็นเครือ่งมือท่ีสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนา	การให้ความส�าคญักบัพธิกีรรม	วถิปีฏบิติัตาม

แนวคิดร่วมของชุมชน	 ตลอดจนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชน	 จะมีประโยชน์ช่วยให้เกิดความ

เข้าใจมติทิางวฒันธรรมท้องถิน่	และสามารถก�าหนดแนวทางการจัดกจิกรรมสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างสอดคล้อง

กับบริบทศาสนาและความเชื่อของคนในชุมชน
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2. ประวัติศาสตร์ชุมชน
	 เป็นเครื่องมือที่สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังของชุมชน	 เพื่อการทราบถึงที่มาท่ีไปของ

ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน	 และเพื่อการลดอคติส่วนตัวในการตัดสินบริบทของเหตุการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	 นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ก�าหนดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนได้สอดคล้องกับ

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย

     

     

38

4. ระบบสุขภาพชุมชน
	 เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นระบบการแพทย์ท่ีมีความหลากหลายในชุมชน	 และสามารถเลือกระบบการ

แพทย์ท่ีมีความหลากหลายน�ามาประยกุต์ใช้ในงานด้านการสาธารณสุข	รวมท้ังยงัเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการท�าความ

เข้าใจและวางแผนการสร้างสุขภาวะองค์รวมให้เกิดขึ้นในชุมชนในอนาคต

5. องค์กรชุมชน
	 เป็นเครือ่งมือทีแ่สดงให้เห็นถงึระบบความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน	และรปูแบบของการรวมกลุม่เป็นองค์กร

ชมุชน	ทัง้องค์กรอย่างเป็นทางการด้านการปกครอง	องค์กรภาคประชาสงัคม	ตลอดจนองค์กรด้านการพฒันาภายใน

ชมุชน	เพือ่ท�าความเข้าใจและก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกับกิจกรรม	ความโดดเด่นของชุมชน	ตลอด

จนลดปัญหาความทับซ้อนของการด�าเนินงานภายในชุมชนได้



     

     

6. เครือข่ายการพัฒนา
	 เป็นเครือ่งมอืท่ีขับเคลือ่นกระบวนการด้านการพฒันา	โดยสนบัสนนุและช่วยเหลอืการท�างานในฐานะภาคี

เครือข่าย	รวมทั้งยังศึกษาเป็นข้อมูลช่วยให้สามารถวางแผนสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ	ให้เข้ามาร่วม

มือท�ากิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ได้อีกด้วย

7. ปฏิทินชุมชน
	 เป็นเครื่องมือที่มีเป้าหมายส�าคัญ	ดังนี้	1.สร้างความเข้าใจในวิถีชาวบ้าน	ท�าให้รู้ว่าแต่ละช่วงเวลาชาวบ้าน

ท�าอะไรบ้าง	 2.เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน	 การรู้จังหวะชีวิตท�าให้เข้าหาชาวบ้านได้ถูก

จงัหวะทีเ่หมาะสม	3.ช่วยให้การวางแผนงานชุมชนดีข้ึน	เพราะจะท�าให้สามารถจดัตารางการท�างานทีจ่ะสอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ส�าหรับประโยชน์ของปฏิทินชุมชน	คือ	เป็นเครื่องมือที่ท�าให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

ชาวบ้านได้อย่างเหมาะสม	ท�าให้ชาวบ้านคุ้นเคยและเกิดการยอมรับ
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8. แผนที่เดินดิน
	 เป็นเครื่องมือที่มีเป้าหมายส�าคัญ	ดังนี้	1.ท�าให้เห็นภาพรวมของชุมชนครบถ้วนที่สุด	2.ท�าให้ได้ข้อมูลมาก

ในระยะเวลาสั้นที่สุด	 3.ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด	 เพราะได้จากการสังเกตด้วยตัวเองส�าหรับประโยชน์ของ

แผนที่เดินดิน	คือ	เป็นเครื่องมือที่ท�าให้เห็นองค์ประกอบโดยรวมของชุมขนในระยะเวลาที่รวดเร็ว	และได้ปริมาณ

ข้อมูลจ�านวนมากในระยะเวลาสั้นที่สุด
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ระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

พ.ศ. ๒๕๔๖
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๑๕		ตรี			แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕		แก้ไขเพิ่มเติม	โดยพระ

ราชบัญญัติคณะสงฆ์	(ฉบับที่	๒)		พ.ศ.	๒๕๓๕	มหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถรสมาคมไว้		ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้	เรียกว่า	“ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล	พ.ศ.	๒๕๔๖”

	 ข้อ	๒	ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์		เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ตัง้แต่วนัใช้ระเบียบน้ี		ให้ยกเลกิระเบยีบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	

พ.ศ.	๒๕๑๘

					ให้บรรดาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล		ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบล		

พ.ศ.	๒๕๑๘		ให้คงเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

	 ข้อ	 ๔	 ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้	 “หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล”	 หมายถึง	 หน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีวัดตั้งอยู่

	 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลมีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน

ตามหัวข้ออบรม	ดังนี้

																				(๑)	ศีลธรรมและวัฒนธรรม

																				(๒)	สุขภาพอนามัย

																				(๓)	สัมมาชีพ

																				(๔)	สันติสุข

																				(๕)	ศึกษาสงเคราะห์

																				(๖)	สาธารณสงเคราะห์

																				(๗)	กตัญญูกตเวทิตาธรรม

																				(๘)	สามัคคีธรรม

	 ข้อ	๕	หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	ประกอบด้วย	กรรมการ		ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	กรรมการโดยต�าแหน่ง

	 ก.	ประธานกรรมการ	ได้แก่	เจ้าอาวาส	แห่งวัดที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลนั้น	

	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปเดียว	ให้ประธาน

กรรมการมอบหมายให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปนั้น	 ปฏิบัติหน้าที่แทนถ้ามีรองประธานกรรมการฝ่าย

บรรพชติหลายรูป	ให้ประธานกรรมการมอบหมาย	ให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติรปูใดรปูหนึง่ปฏบิติัหน้าทีแ่ทน	

ถ้าประธานกรรมการมิได้มอบหมายให้	 รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตเลือกกันเองขึ้น	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน

กรรมการเว้นแต่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปเดียวให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปนั้น

ปฏิบัติหน้าที่แทน
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	 ข.	รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต	ได้แก่	เจ้าอาวาสวัดอื่นทุกวัดในต�าบลนั้น	เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าอาวาสอื่น

นัน้ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่เจ้าคณะต�าบลขึน้ไปให้มอบหมายแก่ภกิษรุปูใดรปูหนึง่ในวดัของตนเป็นรองประธานกรรมการใน

ฐานะเจ้าอาวาสด้วยถ้าในต�าบลนัน้มวีดัตัง้หน่วยอบรมเพยีงวดัเดยีวให้เจ้าอาวาสเลอืกพระภกิษรุปูใดรปูหนึง่ในวดันัน้เป็น

รองประธานกรรมการ	ถ้าเจ้าคณะต�าบลในต�าบลนัน้	มิได้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัทีต่ัง้หน่วยอบรมประชาชน	หรอือยู่

ที่วัดอื่นให้เจ้าคณะต�าบลเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา

	 ค.	รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์	ได้แก่	ก�านันในต�าบลนั้น		ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในต�าบลนั้น		ถ้าต�าบลนั้นอยู่ในเขตเทศบาลให้มีผู้แทนเทศบาล	เป็นรองประธานฝ่ายคฤหัสถ์

	 ง.	กรรมการ	ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล	และแพทย์ประจ�าต�าบลในต�าบลนั้น	

กรรมการโดยต�าแหน่งให้เจ้าคณะอ�าเภอเป็นผู้แจ้งให้ทราบ

	 	 (๒)	กรรมการโดยแต่งตัง้	ได้แก่กรรมการซึง่ทีป่ระชมุกรรมการโดยต�าแหน่งคัดเลอืกจากคฤหัสถ์	ซ่ึงเป็น

ทายกทายิกา	ครูโรงเรียน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ในต�าบลนั้น	มีจ�านวนไม่ต�่ากว่าห้าคน	และไม่เกินเก้าคน	เสนอเจ้าคณะอ�าเภอ

เพ่ือแต่งตัง้ให้คณะกรรมการดงักล่าวข้างต้น	แต่งตัง้เลขานกุารขึน้รปูหนึง่เพือ่ท�าหน้าทีก่าร		เลขานกุาร		และถ้าเป็นการ

สมควรจะแต่งตั้งบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ		ก็ได้

	 ข้อ	๖		กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความในข้อ	๔	(๒)	พ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ

																				(๑)	ตาย

																				(๒)	ลาออก

																				(๓)	ด�ารงต�าแหน่งครบ	๔	ปี

												กรรมการผู้พ้นจากต�าแหน่งตามความใน	(๓)	ข้างต้น	อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

	 ข้อ	 ๗	 การประชุมคณะกรรมการตามความในข้อ	 ๕	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน

กรรมการทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชมุการลงมตข้ิอปรกึษาในทีป่ระชมุคณะกรรมการตามความในวรรคต้น	ให้ถอืเอาเสยีง

ข้างมากเป็นประมาณถ้ามีเสยีงเท่ากันให้ประธานทีป่ระชมุสัง่ระงบัเรือ่งนัน้ไว้ก่อน	การประชมุโดยปกตขิองคณะกรรมการ

ดังกล่าวข้างต้น	ให้คณะกรรมการก�าหนดขึ้นตามที่เห็นสมควร	ส่วนการประชุมพิเศษจะให้มีขึ้นเป็นครั้งคราวตามความ

จ�าเป็นก็ได้

	 ข้อ	๘	คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	เรียกชื่อย่อว่า	“คณะกรรมการ		อ.ป.ต.”	มีอ�านาจ

หน้าที่	ดังนี้

				 	 (๑)		จดัการอบรมประชาชน	ตามวตัถปุระสงค์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบมหาเถรสมาคมนี	้	และ

ตามแนวการอบรมซึ่งคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง	จะได้ก�าหนดขึ้น	โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

	 	 (๒)	ปฏิบัติการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนในต�าบลนั้น	ตามก�าลังและความสามารถ

	 	 (๓)	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	และฝ่ายธุรการอื่น	ๆก�าหนดวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

และเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อมอบหมายให้พิจารณาหรือด�าเนินการใด	ๆ	ก็ได้

	 	 (๔)	จัดการดูแล	รักษาทรัพย์สินของหน่วยอบรมให้เป็นไปด้วยดี

	 	 (๕)	เสนอความเห็น	หรือข้อขัดข้องต่อคณะกรรมการอ�านวยการอบรม	และปฏิบัติการตามค�าแนะน�า

ชี้แจงของคณะกรรมการอ�านวยการหรือผู้อ�านวยการอบรมแล้วแต่กรณี

	 	 (๖)	 ติดต่อประสานงาน	 และขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง	 เพื่อให้การอบรมประชาชน

ด�าเนินไปโดยสะดวกและเรียบร้อย

	 	 (๗)	เสนอรายการกจิการทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้วในรอบปี	ต่อคณะกรรมการอ�านวยการและผูอ้�านวยการ

อบรมตามล�าดับจนถึงคณะกรรมการอ�านวยการอบรมประชาชนกลาง	นอกจากกรณี	ดังกล่าวข้างต้น	ให้มีหน้าที่จัดตั้ง

ห้องสมุดและเภสัชทานสถานประจ�าต�าบลอีกส่วนหนึ่ง	ตามวิธีการที่จะได้ก�าหนดขึ้น
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	 ข้อ	๙	การประชุมอบรมประชาชนตามวัตถุประสงค์ในข้อ	๔	จะด�าเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้	ตามสมควรแก่

กรณี	คือ

	 	 (๑)	 การอบรมทั่วไป	 ได้แก่	 การประชุมประชาชนท่ัวไปในต�าบลนั้นโดยเชิญวิทยากรมาอธิบายช้ีแจง

แนะน�าในทางวิชาการ	และ	การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งของหน่วยอบรม

	 	 (๒)	การอบรมเฉพาะกรณี	ได้แก่	การประชุมประชาชนเพียงบางส่วน	เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิด

ขึ้นแก่ประชาชนส่วนนั้น	ๆ	โดยวิธีการชี้แจงแนะน�าซ้อมความเข้าใจในเรื่องนั้น	ๆ

	 	 (๓)	การอบรมเฉพาะบุคคล	ได้แก่	การจดัให้บคุคลมาพบปะสงัสรรค์	เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอื

ชีแ้จงแนะน�าซ้อมความเข้าใจในเรือ่งเกีย่วกบับุคคลนัน้การประชมุอบรมตามวธิใีน	(๑)	โดยปกตใิห้มกีารประชมุเดอืนละ๑	

ครั้ง	 ในกรณีจ�าเป็นคณะกรรมการจะงดการประชุม	 หรือจะจัดให้มีการประชุมพิเศษก็ได้ส่วนการประชุมอบรมตามวิธี

การในข้อ	(๒)	และ	(๓)	ให้ด�าเนินการตามสมควรแก่กรณีที่เกิดขึ้น

	 ข้อ	๑๐	หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	อยูใ่นความอ�านวยการของคณะกรรมการอ�านวยการและผู้อ�านวย

การ	ตามล�าดับดังนี้

	 	 (๑)	คณะกรรมการอ�านวยการอบรมประชาชนประจ�าอ�าเภอ	เรียกชื่อย่อว่า”คณะกรรมการ	อ.ป.อ.”	

ประกอบด้วย

	 ก.	กรรมการเจ้าหน้าที่โดยต�าแหน่ง	ได้แก่	เจ้าคณะอ�าเภอ	เจ้าสังกัดเป็นประธาน		รองเจ้าคณะอ�าเภอเป็น	รอง

ประธาน	 และ	 เจ้าคณะต�าบลทุกต�าบลในเขตอ�าเภอนั้น	 เป็น	 กรรมการ	 ในกรณีที่ไม่มีรองเจ้าคณะอ�าเภอ	 ให้เจ้าคณะ

อ�าเภอเลือกเจ้าคณะต�าบลในเขตนั้นเป็นรองประธานกรรมการ

	 ข.	กรรมการที่ปรึกษา	ได้แก่	นายอ�าเภอที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลนั้นตั้งอยู่	และเจ้าหน้าที่ประจ�า

อ�าเภอนัน้มจี�านวนไม่ต�า่กว่า	๓	คน	และไม่เกนิ	๕	คน		ตามทีน่ายอ�าเภอพิจารณาเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการทีป่รกึษา

	 	 (๒)	คณะกรรมการอ�านวยการอบรมประชาชนประจ�าจังหวดั	เรียกชือ่ย่อว่า	“	คณะกรรมการ	อ.ป.จ.”	

ประกอบด้วย

	 ก.	กรรมการเจ้าหน้าที่โดยต�าแหน่ง	ได้แก่	เจ้าคณะจังหวัด	เจ้าสังกัดเป็นประธาน	รองเจ้าคณะจังหวัด	เป็น	รอง

ประธาน	และ	เจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอ	ในเขตอ�าเภอนั้น	เป็น	กรรมการ

				ในกรณีที่ไม่มีรองเจ้าคณะจังหวัด	ให้เจ้าคณะจังหวัดเลือกเจ้าคณะอ�าเภอ	ในเขตนั้น	เป็นรองประธานกรรมการ

	 ข.	กรรมการที่ปรึกษา	ได้แก่	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ในเขตที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลนั้นตั้งอยู่และเจ้า

หน้าที่ประจ�าจังหวัดนั้นมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า	๓	คน	และไม่เกิน	๕	คนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเลือกให้เข้าร่วม

เป็นกรรมการที่ปรึกษา

	 	 (๓)	เจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด	เป็นผู้อ�านวยการอบรมประชาชน	ประจ�าภาคโดยต�าแหน่ง

	 	 (๔)	คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง	เรียกชือ่ย่อว่า	“	คณะกรรมการ	อ.ป.ก.	“ประกอบด้วยประธาน

และรองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน	๕	รูป	ตามที่มหาเถรสมาคมจะได้แต่งตั้งขึ้น	กับเจ้าคณะใหญ่ทุกหน	เป็น

กรรมการโดยต�าแหน่งนอกจากนีม้หาเถรสมาคมจะได้เชญิผู้แทนกระทรวงทบวง	กรม	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์

ของหน่วยอบรมตามที่เห็นสมควร	เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยให้คณะกรรมการตาม	(๑)	(๒)	และ	(๔)	แต่งตั้งเลขานุการ

ขึ้นรูปหนึ่ง	เพื่อท�าหน้าที่การเลขานุการ		ถ้าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ

อีกรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็ได้

	 ข้อ	๑๑	การประชุมคณะกรรมการตามความในข้อ	๙	(๑๐)และ	(๒)	ต้องมีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่มาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ		เจ้าหน้าที่ทั้งหมดและต้องมีกรรมการที่ปรึกษามาประชุมไม่น้อยกว่า	๑	คน	จึง

เป็นองค์ประชุม
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	 ข้อ	๑๒	การประชุมและการลงมติ	ข้อปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการ	อ.ป.ก.	ให้น�าความในข้อ	๗	วรรค	๑	

และ	วรรค	๒	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ข้อ	๑๓	การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ	อ.ป.ก.	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความใน		ข้อ	๑๐	(๔)		ให้น�าความ

ในข้อ	๖	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 ข้อ	 ๑๔	 คณะกรรมการอ�านวยการและผู้อ�านวยการการอบรมประชาชน	 ตามความ	 ในข้อ	 ๑๐	 แต่ละช้ัน	 มี

อ�านวยและหน้าที่ดังนี้

	 	 (๑)	ควบคุมและส่งเสริมการอบรมประชาชน	ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

	 	 (๒)	 แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับกิจการในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบล	ให้เป็นไปโดยชอบ

	 	 (๓)	ตรวจตราชีแ้จง	แนะน�าเจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้องกบัหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลให้ปฏิบตัหิน้าที่

โดยเรียบร้อย

	 ข้อ	๑๕	ในอ�าเภอหนึ่ง	เมื่อคณะกรรมการ	อ.ป.อ.	มีความประสงค์ขอตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลใด	

ณ	วดัใด	ให้รายงานเสนอขอรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ	อ.ป.จ.	เมือ่ได้รบัอนมุตัใิห้ตัง้หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

นัน้และเปิดด�าเนนิการอบรมครัง้แรกแล้ว	ให้หน่วยอบรมนัน้รายงานโดยล�าดบัจนถงึคณะกรรมการ	อ.ป.ก.	หน่วยอบรม

ประชาชนประจ�าต�าบลใด		มอีาณาเขตกว้างขวางหรอืมปีระชาชนเป็นจ�านวนมาก	เพือ่สะดวกแก่ประชาชนจะจดัให้มีการ

อบรมเพิ่มขึ้น	ณ	วัดใดวัดหนึ่ง	หรือสถานที่ใดแห่งหนึ่ง	ในเขตต�าบลนั้นตามที่คณะกรรมการ	อ.ป.ต.	เห็นสมควรก็ได้	ถ้า

ต�าบลใดทีมี่วดัตัง้อยู	่เม่ือก�านนั		ประธานกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล		ผูใ้หญ่บ้าน			และกรรมการบรหิาร

องค์การ	บริหารส่วนต�าบล	ในเขตต�าบลนั้น	ร้องขอต่อหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลใด		คณะกรรมการ	อ.ป.ต.	จะ

จดัให้มีการอบรมเพ่ิมขึน้	ณ	ต�าบลนัน้ก็ได้	ในกรณทีีค่ณะกรรมการ	อ.ป.ต.	เหน็สมควรย้ายหน่วยอบรมประชาชนประจ�า

ต�าบลจากวัดหนึ่ง			ไปยังอีกวัดหนึ่งในต�าบลเดียวกัน	ให้รายงานเสนอผ่านคณะกรรมการ	อ.ป.อ.	จนถึงคณะกรรมการ	

อ.ป.จ.เมือ่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ	อ.ป.จ.	แล้ว	จงึให้ย้ายได้	และให้คณะกรรมการ	อ.ป.จ.	รายงานโดยล�าดบัจนถงึ

คณะกรรมการ	อ.ป.ก.	ในกรณีที่หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลล้มเลิกตามมติ	มหาเถรสมาคม			บรรดาทรัพย์สิน

ของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลนั้น	ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดที่หน่วยอบรมประชาชนนั้นตั้งอยู่

	 ข้อ	 ๑๖	 เงินและพัสดุของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	 อาจได้รับจากผู้มีศรัทธาบริจาคการดูแลรักษา	

และการจัดการเงินและพัสดุของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	ให้ด�าเนินการตามวิธีปฏิบัติที่จะได้ก�าหนดขึ้น

	 ข้อ	๑๗	ในต�าบลใดที่ยังไม่ได้ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล	ให้เริ่มด�าเนินการตั้งหน่วยอบรมประชาชน

ประจ�าต�าบลตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้		ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	เป็นต้นไป	และให้ครบทุกต�าบลภายในสิ้นปี	๒๕๔๙	

เว้นแต่จะมีเหตุขัดข้อง	ซึ่งยังไม่สามารถจะจัดตั้งภายในก�าหนดดังกล่าวนั้น		ให้คณะกรรมการ	อ.ป.อ.รายงานโดยล�าดับ

จนถึงคณะกรรมการ	อ.ป.ก.	

 

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
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