โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๓
วัดทาไทร เลขที่ ๓๒๔ หมูที่ ๒ ตําบลทาทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี
โทร. ๐–๗๗๒๗-๓๘๓๔, ๐๘-๑๖๐๖-๐๒๔๔, ๐๘-๑๕๖๙-๐๓๐๙, ๐๘-๑๐๘๑-๐๓๔๑

************
๑. ชื่อโครงการ โครงการบรรพชาและอบรมสามเณรภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๓
๒. ลักษณะโครงการ เปนโครงการที่จะปฏิบัติตอเนื่องกันไปทุก ๆ ป
๓. หลักการและเหตุผล
ดวยศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติของไทย ประชาชนชาวไทยกวารอยละ ๙๕ เปนผูนับ
ถือพระพุทธศาสนา หรือเปนชาวพุทธ แตทวาชาวพุทธสวนมาก เปนผูที่ไมคอยจะมีความรู ความเขาใจใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเทาที่ควรจะเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนของชาติ ซึ่งจะเปนผูใหญและ
รับผิดชอบตอประเทศชาติ บานเมืองตอไปในวันขางหนานั้น สวนใหญแลวเปนผูที่ไมคอยจะมีความรู
ความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งนับเปนสาเหตุอันสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดคานิยมที่
ไมพึงประสงค ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ไมถูกตอง ไมสมควร และ ไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ทําใหเกิดมีปญหาชีวิต อีกทั้งยังสรางความเดือดรอนใหแกพอแม ผูปกครอง และสังคมทุกระดับชั้น
ซึ่งนับวาเปนปญหาในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และเปนปญหาที่บั่นทอนตอความมั่นคงแหง
พุทธจักรและราชอาณาจักรอีกทางหนึ่งดวย
ดวยเหตุผลดังกลาวนั้น จึงเห็นสมควรใหมีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูรอนขึ้น
ซึ่งตามคติของชาวพุทธทั่วไปถือกันวา การบวชเปนวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธี และเปนแนว
ทางในการฝกอบรม บมนิสัยของผูที่ไดบวชใหเปนผูมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
เปนผูที่มีความคิดเห็นถูกตองตามทํานองคลองธรรม และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน รูจักบาป บุญ
คุณ โทษ ประโยชน และมิใชประโยชน แลวจะไดยึดถือเอามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของตนเองไปในทางที่ถูกตอง อันจะทําใหเกิดประโยชนทั้งแกตัวผูบวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา
และบานเมืองตอไปในวันขางหนา
๔. วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อเปนการเสริมสรางเยาวชนใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามสมควรแกวัย
๔.๒ เพื่อเปนการสงเสริมใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในภาคฤดูรอน
๔.๓ เพื่อเปนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๔.๔ เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจของเยาวชนซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบประเทศชาติในวันขางหนา
๔.๕ เพื่อพัฒนาสังคมไทย ใหเปนสังคมพุทธอยางแทจริง
๔.๖ เพื่อเปนการเผยแผพระพุทธศาสนา
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๕. เปาหมาย
๕.๑ ดานปริมาณ
จัดบรรพชาและอบรมเยาวชนที่มีอายุอยูในระหวาง ๑๒-๑๖ ป จํานวน ๓๒ รูป
๕.๒ ดานคุณภาพ
เนนในการอบรมเยาวชน ทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหเยาวชนมีความรู-เขาใจ อีก
ทั้งนําเอาความรู ประสบการณที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของ
ตนเอง และใหเยาวชนไดรูจักคุณคาและอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมไทยและสามารถชี้แจง-ชักนําให
เพื่อน ๆ ไดชวยอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมของไทยไดเปนอยางดียิ่ง
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ
เริ่มโครงการ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รวมระยะเวลา ๒ เดือน ๑๑ วัน
๗. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ
วันที่ ๒๐ ก.พ. - ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๓

ประชุมวางแผน เตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ และโฆษณา
ประชาสัมพันธโครงการ
วันที่ ๒๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
เปดรับสมัครเยาวชน เพศชาย จํานวน ๓๒ คน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
บิดา มารดา ผูปกครองนําเยาวชนที่สมัครไวแลว เขา
มอบถวายตัวเปนเจานาคที่ ศาลาการเปรียญวัดทาไทร
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
ทําพิธีปลงผม พระสงฆ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนตเพื่อ
เปนสิริมงคล (เริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป)
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
ทําพิธีบรรพชาพรอมกัน ที่ศาลาการเปรียญวัดทาไทร
(เริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป)
วันที่ ๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ทําการอบบรมและปฏิบัติธรรม ฟงการบรรยายธรรม
โดยทานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ทําพิธีมอบวุฒิบัตร และเกียรติบัตร เสร็จแลวใหมีการ
ลาสิกขา ณ ศาลาการเปรียญวัดทาไทร (เฉพาะผู
ประสงคจะลาสิกขา) และจัดการศึกษาแกสามเณรผูมี
ความประสงคจะศึกษาในพระพุทธศาสนาตอไป.
หมายเหตุ .- ขั้นตอนในการดําเนินการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได เพื่อความเหมาะสม

๘. สถานที่ดําเนินการ
๘.๑ จัดใหมีการบรรพชาที่วัดทาไทร ตั้งอยูที่เลขที่ ๓๒๔ หมูที่ ๒ ตําบลทาทองใหม
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี
วัดทาไทร จ.สุราษฎรธานี
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๘.๒ จัดใหมีการอบรมที่วัดทาไทร ตั้งอยูที่เลขที่ ๓๒๔ หมูที่ ๒ ตําบลทาทองใหม อําเภอ
กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏรธานี
9. งบประมาณและแหลงงบประมาณดําเนินการ
๙.๑ งบประมาณที่จะตองใชเพื่อการนี้ทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่น หาพัน บาทถวน)
โดยแบงเปนรายการดังตอไปนี้.- คาเอกสาร และติดตอประสานงาน
เปนเงินจํานวน
๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- คาผาไตรจีวรและอัฏฐบริขารเครื่องบวชจํานวน ๓๒ ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เปนเงินจํานวน ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- คาตอบแทนและคาพาหนะวิทยากร จํานวน ๑๐ ทาน ๆ ละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(ตัวอักษร) สี่หมื่น หาพัน บาทถวน
หมายเหตุ.- คาอาหาร น้ําปานะ และคาสวัสดิการอื่น ๆ ขอรับบริจาคจากพุทธบริษัททั่วไป
๙.๒ แหลงงบประมาณ
-ขอสนับสนุนงบประมาณหมวดอุดหนุนกิจกรรมเยาวชนจากเทศบาลตําบลทาทองใหม
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่น บาท)
-ขอรับบริจาคจากประชาชนและพุทธบริษัททั่วไปผูมีจิตศรัทธา จํานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่น หาพัน บาท)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(ตัวอักษร) สี่หมื่น หาพัน บาทถวน)
๑๐. หลักสูตรที่ใหการอบรม
๑๐.๑ ภาคทฤษฎี ใหการอบรมเกี่ยวกับ .- ธรรมจริยา
- ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
- ศาสนพิธีภาคทฤษฎี
- ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
- มารยาทไทย
๑๐.๒ ภาคปฏิบัติ ใหการอบรมเกี่ยวกับ .- ธรรมะภาคปฏิบัติ
- สมาธิภาวนา
- ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ
- เดินธุดงคเพื่อใหเกิดการเรียนรูและประสบการณตรง
๑๑. การประเมินผล
๑๑.๑ ทดสอบผลของการอบรมโดยการออกขอทดสอบในรายวิชานั้น ๆ
๑๑.๒ พี่เลี้ยงทํารายงานความประพฤติ
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๑๑.๓ สังเกตจากความประพฤติของผูเขารับการอบรม
๑๑.๔ ผูเขารับการอบรมทุกทานจะตองสามารถกลาวคําอาราธนาศีล ธรรม พระปริตร และ
กลาวคําถวายทานตาง ๆ ไดตามหลักสูตรอบรม
๑๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ.วัดทาไทร ตําบลทาทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
เทศบาลตําบลทาทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๓.๑ เยาวชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามสมควรแกวัย
๑๓.๒ เยาวชนไดรับแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
๑๓.๓ เยาวชนจะไดชวยกันอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไวได
๑๓.๔ เยาวชนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและนําพาชีวิตใหหางไกลจากยาเสพติด
๑๓.๕ สามารถเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพคูประสิทธิผล

*********************

ผูจัดทํา/เสนอโครงการ

ผูเ ห็นชอบโครงการ

(พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล)

(พระเทพพิพัฒนาภรณ)

ผูชวยเจาอาวาสวัดทาไทร

เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี
เจาอาวาสวัดทาไทร

ผูอ นุมัติโครงการ

(…………………………)
นายกเทศมนตรีตําบลทาทองใหม
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