แนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
พุทธศักราช ๒๕๖๑

กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
www.dra.go.th

-๒-

แนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
----------------------นับตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นต้นมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ริเริ่มจัด
กิจ กรรม“สวดมนต์ข้ามปี ” ในวัดเป็ น ครั้ งแรก ภายใต้ โ ครงการส่ งท้ายปี เก่าวิถีไทย ต้อนรับปี ใหม่วิถีพุท ธ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือเป็น
อย่ างดี ยิ่ ง จากทุ กภาคส่ ว น ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การมาอย่ างต่ อเนื่ องเรื่ อยมา และมี ผู้ เข้ าร่ ว มงาน เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี
ในปี ๒๕๖๐ มีวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๓,๕๗๗ วัด และศาสนสถานในศาสนาอื่น ๆ จานวน ๘๗๙ แห่ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๙,๗๕๔,๑๑๒ คน ทั้งนี้มีเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้าม
ปี เชิ ญ ชวนประชาชนทุ ก พื้ น ที่ ร่ ว มท าบุ ญ รั ก ษาศี ล เจริ ญ จิ ต ตภาวนา ปฏิ บั ติ ธ รรม ฟั ง พระธรรมเทศนา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จ พระบูร พมหากษัตริ ยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน
ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข
ในเทศกาลปีใหม่ ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือองค์การศาสนาอื่น เชิญชวนศาสนาสถานในสังกัดจั ดกิจกรรมถวาย
พระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ จึงได้กาหนด
แนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. จั ดกิ จกรรมการสวดมนต์ ข้ ามปี ถวายเป็น พระราชกุ ศ ล เสริ ม สิ ริ มงคลทั่ว ไทย ส่ ง ท้ า ย
ปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา
สถานที่ทั่วไป(นอกวัด)
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. - ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย
๒๐.๐๐-๒๓.๓๐ น. -กิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- สวดมนต์
๒๓.๔๐ น.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
๒๓.๔๕-๒๓.๕๐ น. สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
- นะโม ๓ จบ
-บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(อิติปิโส ภะคะวา)
๒๔.๐๐ น.
- ลั่นฆ้องชัย ๙ ครั้ง
-ร้องเพลง “พรปีใหม่”

ในวัด
- ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย
- ปาฐกถาธรรม
- สวดมนต์/เจริญจิตตภาวนา
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
- นะโม ๓ จบ
-บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(อิติปิโส ภะคะวา)
- ลั่นฆ้องชัย ๙ ครั้ง
- สวดมนต์ บทชยันโต

-๓วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา
สถานที่ทั่วไป(นอกวัด)
ในวัด
๐๐.๐๙ น.
-สวดมนต์ บทชยันโตและบทชัยมงคลคาถา
-สวดมนต์รับปีใหม่ บทชัยมงคลคาถา
(พาหุง)
(พาหุง)
๐๗.๐๐ น.
ทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคล
หมายเหตุ : ศาสนสถานในศาสนาอื่ น จั ด พิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคลและประกอบพิ ธี ท างศาสนาตามหลั ก
ศาสนบัญญัติ

แนวทางการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ให้จังหวัดเป็นศูนย์อานวยการกลางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดรวบรวมข้อมูลวัด
ที่จัดกิจกรรม อานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรม เชิญชวน รณรงค์ให้องค์กร
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิกรรม ในภาพรวมของจังหวัด ทุกอาเภอ ตาบลทั่วประเทศโดยดาเนินการฯ ดังนี้
1. ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสารวจ/รวบรวมข้อมูลวัด หรือสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี พ.ศ. 256๑ (วันที่ 31 ธันวาคม 25๖๐ – 1 มกราคม 256๑) เพื่อเป็นข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนฯ
2. แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด กิ จ กรรมฯ ประกอบด้ ว ย เจ้ า คณะจั ง หวั ด (มหานิ ก าย และ
ธรรมยุติกนิกาย)เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ มีหัวหน้าหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายในจังหวัด
(ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานต่าง ๆ ที่เ กี่ย วข้อง หรื อ หน่ว ยงานสนับสนุน ผู้ บริห ารสถานศึกษา ผู้ ทาคุณประโยชน์ต่ อ
พระพุทธศาสนาเป็นคณะทางานฯ) และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นคณะทางานและเลขานุการ
3. จัดประชุมเพื่อวางแผนและรณรงค์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ในภาพรวมของจังหวัด
ให้มีการจัดประชุมรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและขอความร่วมมือของ
ทุกภาคส่ว นในจั งหวัดให้ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัด และวางแผน
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกอาเภอ ทุกตาบล และชุมชน
4. ขอความร่วมมือ/อนุเคราะห์ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ให้กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี/เข้าวัด
ปฏิ บั ติ ธ รรมเทศกาลปี ใ หม่ / ร่ ว มกิ จ กรรมของศาสนสถานที่ นั บ ถื อ ของแต่ ล ะศาสนา ให้ ป ระชาชนในจั ง หวั ด
รับทราบอย่ างทั่วถึง และความร่ วมมือของทุกหน่ว ยงาน อาทิ ขนส่งจังหวัด เพื่อบริการรถยนต์/รถโดยสาร/
รถบริ ก ารประชาชนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ที่ ป ระชาชนสวดมนต์ ข้ า มปี ทั้ ง จั ง หวั ด การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
เพื่อประชาสัมพัน ธ์กิจกรรมฯ ของจังหวัดเชิญชวนประชาชนข้าวัดปฏิบัติธรรมในวัด/ศาสนสถานของจังหวัด
อุทยานแห่ง ชาติ (ถ้ามี )/สถานที่ ท่องเที่ ย วต่ าง ๆ /มหาวิ ทยาลั ย /โรงพยาบาล เป็ นต้ น ขอความอนุ เคราะห์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่องเที่ยวในอุทยานฯ เชิญชวนเข้ าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ กาหนดดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 25๖๐ - วันที่ 1 มกราคม 256๑

-๔5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในทุกพื้นที่
5.1 จั ด ท าป้ า ยคั ท เอ้ า ท์ ข นาดใหญ่ เชิ ญ ชวนประชาชนร่ ว มกิ จ กรรมสวดมนต์ ข้ า มปี
ติดตั้งหน้าศาลากลางจังหวัด หรือจุดที่เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัด
5.2 แผ่ น ป้ ายไวนิล ประชาสั มพันธ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด/สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด/วัดที่จัดกิจกรรม/หน่วยราชการต่าง ๆ หรือที่ชุมชน ขอสนับสนุนการทาป้ายกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ
5.3 ประชาสั มพั น ธ์ข องจัง หวัด โดยสั มภาษณ์ท่ านผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ทาสปอตเชิญ ชวน
จังหวัดรวบรวมข้อมูลวัด หรือสถานที่กลางในการจัดกิจกรรมฯ ของจังหวัด แจกข่าวให้สื่ อต่าง ๆ ทาสกู๊ปใน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น ขอความร่ ว มมื อ วิ ท ยุ ชุ ม ชน หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น เผยแพร่ เ ชิ ญ ชวนประชาชนเข้ า ร่ วม
กิจกรรม เสียงตามสายตามหมู่บ้านฯลฯ
5.4 รณรงค์ เชิญชวน เผยแพร่ในเว็บไซต์ ใน facebook ของจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัด
5.5 ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน หรือบุคคลผู้ส่งเสริมกิจกรรม
5.6 ขอความร่วมมือศาสนสถานในเครือข่าย อาทิ ศพอ. ลานธรรม ลานวิถีไทย
และวัด/ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้านในจังหวัดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
5.7 ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
6. ส่งเสริมการจัด กิจกรรมทางศาสนา เข้าวัดปฏิบัติธรรม/สวดมนต์ข้า มปี/ กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ ในวันที่ 31 ธันวาคม 25๖๐ - 1 มกราคม 256๑
กิจ กรรมทางพระพุทธศาสนางานส่ งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โ ดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา
เชิญชวนประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้า งบรรยากาศวิถีพุทธและวิถี
วัฒนธรรมไทย โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
ส่วนพิธีสงฆ์ เริ่มช่วงตั้งแต่เวลา 2๐.00 น. สวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เจริญจิตตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ในเวลา
๒๔.๐๐ น. เพื่อเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 256๑
7. การรายงานผล
7.1 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานการรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ
ตามแบบรายงานเจ้าหน้าที่ประสานข้อมูล โดยส่งผ่านช่องทาง Line กลุ่ม สวดมนต์ข้ามปี ศน. หรือ โทรสาร
๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๑ หรือ ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๒๒ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๗.๒ การรายงานผลในภาพรวม กรมการศาสนาขอความร่วมมือสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รายงานผลกิ จ กรรมสวดมนต์ ข้ า มปี ถ วายเป็ น พระราชกุ ศ ล เสริ ม สิ ริ ม งคลทั่ ว ไทย
ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า วิ ถี ไ ทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยแบ่งรายงานผลเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ
(๑) รายงานก่อนวันจัดกิจกรรม วันที่ ๒๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานต่างๆ
ทั่ ว ประเทศรายงานสถานการณ์ ก ารด าเนิ น งาน หน่ ว ยงาน/สถานที่ จั ด สวดมนต์ ข้ า มปี ทั่ ว ประเทศต่ อ
ศูน ย์ ป ระสานงานฯระดั บ ประเทศ เพื่อ ทราบความก้ าวหน้า ในการดาเนิน การ ปั ญหา และอุ ป สรรคในการ
ดาเนินการ โดยรายงานผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม
สวดมนต์ข้ามปี ศน.
(๒) รายงานวันจัดกิจกรรม คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้รายงานการดาเนินงาน
ภาพการจัดกิจกรรมจานวนวัดที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปีและระบุจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจังหวัด
ต่อศูนย์ประสานงานฯ ระดับประเทศ โดยรายงานผลผ่านไลน์กลุ่ม
สวดมนต์ข้ามปี ศน. ก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.
ดังนี้

-๕(๒.๑) รายงานรูปถ่ายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่เด่นๆ จานวน ๕ – ๑๐ ภาพ/วัด
พร้อมข้อความบรรยายกิจกรรม
(๒.๒) รายงานผลจ านวนวั ด /ศาสนสถาน และจ านวนคนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
โดยเร่ ง ด่ ว นภายในคื น วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ก่ อ นเวลา ๒๒.๓๐ น. ตามแบบสวดมนต์ ฯ ศน.๑
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ จานวนวัด/ศาสนสถาน/อื่นๆ และจานวนคนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สาหรับจังหวัด
ชายแดนติดกับประเทศอาเซียน ๑๕ จังหวัด คือ สระแก้ว ศรีสะเกษ เชียงราย ตาก มุกดาหาร อุบลราชธานี
นครพนม หนองคาย สตูล ระนอง แม่ฮ่องสอน สงขลา บึงกาฬ เลย และ สุรินทร์ ให้รายงานจานวนวัด/ศาสนสถาน/
จานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฯ อาเซียน
๓) รายงานผลทางเอกสาร ขอความร่ ว มมื อ จั ง หวั ด ด าเนิ น การจั ด ท ารายชื่ อ วั ด
ศาสนสถาน สถานที่ตั้ง และจานวนคนเข้าร่วมกิจกรรม ตามแบบสวดมนต์ฯ ศน. ๒ และแบบสวดมนต์ฯ ศน. ๓
เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการจั ดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในครั้งต่อไป โดยส่ งให้ กรมการศาสนา ภายในวัน ที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๑

-๖-

การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับ
อาเภอ ระดับหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดาเนินงาน บริหารจัดการ
อานวยการความสะดวกแก่ประชาชนในด้านข้อมูลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และเพื่อการติดต่อประสานงาน
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนกลาง
๑. กรมการศาสนาเป็น “ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ”
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็น
หน่วยประสานงานกับศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในส่วนภูมิภาค โดยมีสถานที่ทาการ “ศูนย์ประสานงาน
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๑” ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๒. ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปีระดับหน่วยงาน โดยขอความร่วมมือกระทรวง
และหน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คื อ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมประชาสัมพันธ์ สานักข่าวกรองฯ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กอ.รมน. องค์การขนส่ง
มวลชนกรุ ง เทพ การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย
ดาเนินการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯระดับหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัย เรื่องพาหนะ
ในการเดินทาง เรื่องการเจ็บป่วย ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตลอดจนขอ
ความอนุเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กรมการศาสนาทราบ
ส่วนภูมิภาค
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็น “ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ ระดับ
จังหวัด” โดยแต่ละจังหวัดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน คณะกรรมการฯ มีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการ ทาหน้าที่ประสานงานหน่วยงาน ในพื้นที่
สนับสนุนคณะสงฆ์จัดกิจกรรม ติดตาม รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมให้กรมการศาสนารับทราบ โดยมีที่ทาการ
“ศูนย์ประสานงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด” ณ สานักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
ตัวอย่างโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๑.เจ้าคณะจังหวัด(มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย)
ที่ปรึกษา
๒.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
๓.พุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ไม่เกิน ๕ คน
กรรมการ

-๗๔.ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๓ คน
กรรมการ
๕.วัฒนธรรมจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
๖.นักวิชาการวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายจานวน ๒ คน
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
หน้าที่
๑. เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารโครงการฯระดั บ จั ง หวั ด ในการอ านวยการความสะดวก
บริหารจัดการ ดาเนินการเกี่ยวกับรูปแบบ และข้อมูลการสวดมนต์ข้ามปี โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในพื้นที่ ในระดั บอาเภอ และระดั บต าบล เพื่อให้ การดาเนินงานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นไปด้ว ยความ
เรี ย บร้ อ ย และสามารถสื่ อ สาร ประชาสั มพั นธ์ แก่ บุ คคลภายนอกในเรื่ องข้ อมู ลและการอ านวยความสะดวก
ในเรื่องต่างๆ อาทิ ดูแลความปลอดภัย พาหนะในการเดินทาง การเจ็บป่วย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
๒. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน และประสานงานติดต่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้
เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓. ประชุมวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละวัดในจังหวัด โดยเน้นการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา สื บสานวิถีถิ่น วิถีไทย ไม่ให้มีกิจกรรม ที่ขัดแย้งกับหลักประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
จากนั้นนานมัสการให้วัดที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปีภายในจังหวัดได้รับทราบ
๔. จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯระดับจังหวัด/อาเภอ มอบหมายวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้อานวยการ
ศูนย์จังหวัด และมีการแบ่งหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับผิดชอบโดยระบุจานวนวัดให้ชัดเจน
เพื่อให้คอยดูแล ให้ความช่วยเหลือแนะนา แก่วัด/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปีอย่างใกล้ชิด
๕. มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับวัดที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภาพจากประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงการรายงานผลทุกรูปแบบถึงกรมการศาสนา
ช่วงเวลาดาเนินการ
๑. ช่ว งเตรี ย มความพร้ อมและช่ ว งการรณรงค์ ส วดมนต์ ข้ามปี ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. ช่วงจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ให้มีคณะทางานปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
การเผยแพร่ข้อมูลสวดมนต์ข้ามปี
 หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th และ
facebook.com/drathai.gov ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
*************************

-๘-

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
*****************************

จังหวัด.......................................
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ช่องทางการส่งข้อมูล
๑. โดยส่งผ่านช่องทาง Line กลุ่ม สวดมนต์ข้ามปี ศน.
๒. โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๑ หรือ ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๒๒ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

แบบสวดมนต์ฯ ศน ๑

-๙-

แบบรายงานผล
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑. ชื่อจังหวัด ................................................................
๒. ข้อมูลประชากรทั้งหมดที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัด มีจานวน........................................คน
๓. จานวนศาสนสถาน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ
๓.๑ ศาสนสถาน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ฯ ภายในประเทศ
สถานที่จัดกิจกรรม

จานวนสถานที่จัดกิจกรรม (แห่ง) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (รูป/คน)

๑.วัด/ศาสนสถานสถานพุทธ
๒.ศาสนสถานศาสนาคริสต์
๓. ศาสนสถานศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
๔. ศาสนสถานศาสนาซิกข์
๕. อื่นๆ (ระบุ)
๕.๑.................................................
๕.๒.................................................
๓.๒ ศาสนสถาน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ฯ ในประเทศอาเซียน ๑๕ จังหวัด ดังนี้ สระแก้ว
ศรีสะเกษ เชียงราย ตาก มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย สตูล ระนอง แม่ฮ่องสอน สงขลา บึงกาฬ
เลย และ สุรินทร์
สถานที่จัดกิจกรรม

จานวนสถานที่จัดกิจกรรม (แห่ง) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (รูป/คน)

ลงชื่อ................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง...................................................
เบอร์มือถือ................................................
ผู้รายงาน
หมายเหตุ : ส่งแบบรายงานได้ที่ Line กลุ่ม สวดมนต์ข้ามปี ศน.

ลงชื่อ................................................
(....................................................)
วัฒนธรรมจังหวัด
ผู้รับรองรายงาน

-๑๐-

แบบสวดมนต์ฯ ศน ๒

แบบรายงานผล
รายชื่อวัด/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ชื่อวัด/ศาสนสถาน ...........................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง หมู่ที่.........................ตาบล................................อาเภอ..........................จังหวัด.........................
ประเภทสถานที่จัดกิจกรรม
๑.วัด/ศาสนสถานศาสนาพุทธ
๒. ศาสนสถานศาสนาคริสต์
๓. ศาสนสถานศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
๔. ศาสนสถานศาสนาซิกข์
๕. อื่นๆ (ระบุ)
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ...............................................คน

ลงชื่อ...........................................
(.................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
ผู้รายงาน

แบบรายงานผล
สรุปภาพรวมรายชื่อวัด/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
จังหวัด...............................................
ที่
สถานที่จัดกิจกรรม
จาแนกเป็นอาเภอ

๑. ศาสนาพุทธ
แห่ง

คน

ประเภทสถานที่จัดกิจกรรม/วัด/ศาสนสถาน
๒.ศาสนาคริสต์
๓. ศาสนาพราหมณ์๔. ศาสนาซิกข์
ฮินดู
แห่ง
คน
แห่ง
คน
แห่ง
คน

รวม

๕.อื่นๆ
แห่ง

คน

แห่ง

คน

๑ อาเภอ.............
-๑๑-

รวม
ลงชื่อ................................................
(....................................................)
วัฒนธรรมจังหวัด
ผู้รับรองรายงาน

แบบสวดมนต์ฯ ศน ๓

ลงชื่อ................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง...................................................
เบอร์มือถือ................................................
ผู้รายงาน

-๑๒-

(ร่าง)สาหรับในวัด
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี : ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑ มกราคม ๒๕๖๑
******************
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๓.๓๐ น.

เวลา ๒๓.๔๐ น.

เวลา ๒๓.๔๕-๒๓.๕๐ น.

เวลา ๒๓.๕๕ น.
เวลา ๒๔.๐๐ น.
เวลา ๐๐.๐๙ น.

- ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์(ถ้ามี)
- ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
- ประธานสงฆ์ ปาฐกถาธรรม
และพระสงฆ์นาพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล
- ประธานพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานสงฆ์ นาสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(นะโม ๓ จบ /อิติปิ โส ภควา)
- เจริญจิตภาวนา ๓ นาที
- เตรียมเข้าสู่ปีใหม่
- ประธานพิธี ลั่นฆ้องชัย จานวน ๙ ครั้ง / พระสงฆ์สวดมนต์ บทชยันโต
- สวดมนต์รับปีใหม่ บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)
(เป็นการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเองให้มีความสุข
ตลอดปีใหม่)
- เสร็จพิธี

-๑๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น.

- พร้อมกันที่บริเวณพิธี
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- พระสงฆ์สวดถวายพรพระ
- เจ้าหน้าที่ นากล่าวถวายภัตตาหาร
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานพิธี กรวดน้า รับพร
- ประธานพิธี ตักบาตรพระสงฆ์
- เสร็จพิธี
-----------------------

หมายเหตุ :
๑. การแต่งกาย ประธานพิธี : แต่งกายด้วยผ้าไทยสีอ่อน หรือตามความเหมาะสม
ประชาชนทั่วไป : แต่งกายด้วยชุดสีอ่อน หรือชุดขาวปฏิบัติธรรม
๒. กาหนดการนี้เป็นแนวปฏิบัติการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเท่านั้น ทุกวัดอาจดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่มหาเถรสมาคม
กาหนด ตามมติ มส ที่ ๕๙๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หรือจัดสวดมนต์ตามจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่
เคยปฏิบัติมา

-๑๔-

(ร่าง)สาหรับสถานที่ทั่วไป (นอกวัด)

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี : ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑ มกราคม ๒๕๖๑
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐-๒๓.๓๐ น.
เวลา ๒๓.๔๐ น.

เวลา ๒๓.๔๕-๒๓.๕๐ น.

เวลา ๒๓.๕๕ น.
เวลา ๒๔.๐๐ น.
เวลา ๐๐.๐๙ น.

******************
- ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดพระเกียรติสถาบัพระมหากษัตริย์
- ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์นาประชาชนเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
(บางพื้นที่อาจจัดเป็นการบรรยายธรรมหรือเจริญจิตตภาวนาตามความเหมาะสม)
- ประธานพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานสงฆ์ นาสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(นะโม ๓ จบ /อิติปิ โส ภควา)
- เจริญจิตตภาวนา ๓ นาที
- เตรียมเข้าสู่ปีใหม่
- ประธานพิธี ลั่นฆ้องชัย จานวน ๙ ครั้ง
- ร้องเพลง “พรปีใหม่”
- สวดมนต์รับปีใหม่ บทชยันโตและบทชัยมงคลคาถา (พาหุง)
(เป็นการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเองให้มีความสุข
ตลอดปีใหม่)
- เสร็จพิธี
-----------------------

หมายเหตุ

๑. กาหนดการฉบับนี้สาหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีพระสงฆ์ หรือสถานที่อื่น ๆ
เช่น ลานห้างสรรพสินค้า, สถานที่พักตากอากาศ, อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
๒. ตั้งแต่เวลา ๒๓.๓๐ น. ให้ติดตามรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวดมนต์ข้ามปีจากสถานี
วิทยุและสถานโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

-๑๕-

ตัวอย่างข้อความป้าย

สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ วัด......................................
รูป สามารถปรับเปลี่ยนได้ ณ วัด....................................ของจังหวัด
โลโก้ สามารถปรับเปลี่ยน หน่วยงานในระดับจังหวัดที่มีส่วนร่วม
เบอร์โทร..............................ของจังหวัด
สามารถดูตัวอย่างได้ที่ www.dra.go.th

