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แนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
----------------------กระทรวงวั ฒ นธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด กิ จ กรรม“สวดมนต์ ข้ า มปี ” ในวั ด
เป็นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๔๘ ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึง่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน
ซึ่งได้ดาเนิน การมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งนี้ นับตั้งแต่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นต้นมา กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหา
เถรสมาคมและองค์กรทางศาสนา กาหนดจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่ว
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๓” ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จ พระบูร พมหากษัตริ ยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน
ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข
ในเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทาแนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีภาพรวมของการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมการ“สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓”
มีกิจกรรม ดังนี้
วัน ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๖๒ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพระบรมมหาราชวังไป
ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง เพื่อให้ ประชาชนสั กการะ ตั้ง แต่วัน ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๖๒– ๑
มกราคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
(๑) จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร มีกาหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้
เวลา
สถานทีจ่ ัดกิจกรรม(ทั้งในวัดและนอกวัด)
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
- สวดมนต์ บทชยันโต
๐๐.๐๙ น.
- สวดมนต์ บทชยันโตและบทชัยมงคลคาถา(พาหุง)
๐๗.๐๐ น.
- ทาบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล
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(๒) องค์การศาสนาอื่น เชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ

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. 256๓ (วันที่ 31 ธันวาคม 25๖๒ – 1 มกราคม 256๓) เพื่อเป็นข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนฯ
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย เจ้าคณะจัง หวัด (มหานิกายและธรรมยุต )
เป็ น ที่ป รึ กษา ผู้ ว่ าราชการจั ง หวัด เป็ น ประธานฯ มีหั ว หน้ าหน่ว ยงาน องค์ กรเครือ ข่ายในจั งหวัด (ผู้ บริห าร
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ 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
รับทราบอย่างทั่วถึง และความร่วมมือของทุกหน่วยงาน อาทิ ขนส่งจังหวัด เพื่อบริการรถยนต์/รถโดยสาร/รถ
บริ 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
อุ ทยานแห่ง ชาติ (ถ้ามี )/สถานที่ ท่องเที่ ย วต่ าง ๆ /มหาวิ ทยาลั ย /โรงพยาบาล เป็ นต้ น ขอความอนุ เคราะห์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่องเที่ยวในอุทยานฯ เชิญชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ กาหนดดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 25๖๒ - วันที่ 1 มกราคม 256๓
5. 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 ายไวนิ ลประชาสั มพันธ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจั งหวัด/ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด/วัดที่จัดกิจกรรม/หน่วยราชการต่าง ๆ หรือที่ชุมชน ขอสนับสนุนการทาป้ายกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ
5.3 ประชาสั มพั น ธ์ ของจัง หวั ด โดยสั ม ภาษณ์ ท่า นผู้ ว่ าราชการจัง หวั ด ทาสปอตเชิญ ชวน
จังหวัดรวบรวมข้อมูล วัด หรื อสถานที่กลางในการจัดกิจกรรมฯ ของจังหวัด แจกข่าวให้ สื่ 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 ว ม
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
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และวัด/ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้านในจังหวัดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
5.7 ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
6. ส่งเสริ มการจั ดกิจ กรรมทางศาสนา เข้า วัดปฏิบัติธ รรม/สวดมนต์ข้า มปี/กิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ ในวันที่ 31 ธันวาคม 25๖๒ - 1 มกราคม 256๓
กิจ กรรมทางพระพุทธศาสนางานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา
เชิญชวนประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างบรรยากาศวิถีพุทธโดยจัดพิธี
สงฆ์ ในช่วงตั้งแต่เวลา 22.00 น. สวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยกิจกรรมทางพระพุ ทธศาสนา เจริญจิต
ภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ 1 มกราคม 256๓
7. การรายงานผล
7.1 สานักงานวัฒนธรรมเข้าไปรายงานผลการดาเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผล
โครงการ (e-Project Tracking) ตามระยะเวลาที่กรมการศาสนากาหนดให้รายงาน และเมื่อดาเนินการงาน
โครงการ/กิ จ กรรมเสร็ จ สิ้ น ให้ ร ายงานผลการดาเนิ นงานตามแบบฟอร์ม ในหนั งสื อ แนวทางการดาเนิ นการ
โดยจัดส่งมายังกรมการศาสนา ภายในวันที่ 1๕ มกราคม 256๓
7.2 ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 25๖๒ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น เป็นต้นไป ให้รายงานผลในไลน์กลุ่ม
“ข่าวสารกรมการศาสนา” และ “สวดมนต์ข้ามปี ศน.”(จานวนผู้เข้าร่ว มกิจกรรมภาพรวมทั้งจังหวัด พร้อม
ภาพถ่าย) โดยประสานงานกับสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยสานักงานสถิติจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อรวบรวม
รายงานผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และนาเสนอคณะรัฐมนตรีในลาดับต่อไป
7.3 เมื่อดาเนินการงานโครงการ/กิจกรรมฯ เสร็จสิ้นให้รายงานผลการดาเนินงาน ตามแบบฟอร์ม
ในหนังสือแนวทางการดาเนินงานฯ
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การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
การจั ดตั้งศูนย์ ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ ระดับหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดาเนินงาน บริหารจัดการ
อานวยการความสะดวกแก่ประชาชนในด้านข้อมูลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และเพื่อการติดต่อประสานงาน
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนกลาง
๑. กรมการศาสนาเป็น “ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศ”
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็น
หน่วยประสานงานกับศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในส่วนภูมิภาค โดยมีสถานที่ทาการ “ศูนย์ประสานงาน
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๒. ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปีระดับหน่วยงาน โดยขอความร่วมมือกระทรวง
และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า
กรมประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก ข่ า วกรองฯ สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ กอ.รมน. องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ดาเนินการ จัดตั้งศูนย์
ประสานงานฯระดั บหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัย เรื่องพาหนะในการเดินทาง
เรื่องการเจ็บป่วย ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตลอดจนขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กรมการศาสนาทราบ
ส่วนภูมิภาค
ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เป็ น “ศู น ย์ ป ระสานงานโครงการสวดมนต์ ข้ า มปี ๒๕๖๓
ระดับจังหวัด” โดยแต่ละจังหวัดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการฯ มีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการ ทาหน้าที่ประสานงานหน่วยงาน ในพื้นที่
สนับสนุนคณะสงฆ์จัดกิจกรรม ติดตาม รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมให้กรมการศาสนารั บทราบ โดยมีที่ทาการ
“ศูน ย์ ป ระสานงานกิจ กรรมสวดมนต์ข้ ามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับ จังหวั ด ” ณ ส านัก งานวัฒ นธรรมทุกจั งหวั ด
ทั่วประเทศ
ตัวอย่างโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๑.เจ้าคณะจังหวัด(มหานิหายและธรรมยุต)
ที่ปรึกษา
๒.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
๓.พุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ไม่เกิน ๕ คน
กรรมการ
๔.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 และข้อมูลการสวดมนต์ข้า มปี โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ ในระดั บอาเภอ และระดั บต าบล เพื่อให้ การดาเนินงานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นไปด้ว ยความ

๖

เรียบร้อย และสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอกในเรื่ องข้อมูลและการอานวยความสะดวกในเรื่อง
ต่างๆ อาทิ ดูแลความปลอดภัย พาหนะในการเดินทาง การเจ็บป่วย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
๒. ประชุ ม วางแผนการด าเนิ น งาน และประสานงานติ ด ต่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ร่ ว มกั น เพื่ อ
ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓. ประชุมวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละวัดในจังหวัด โดยเน้นการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย ไม่ให้มีกิจกรรม ที่ขัดแย้งกับหลักประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
จากนั้นนานมัสการให้วัดที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปีภายในจังหวัดได้รับทราบ
๔. จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯระดับจังหวัด/อาเภอ มอบหมายวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้อานวยการ
ศูนย์จังหวัด และมีการแบ่งหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับผิดชอบโดยระบุจานวนวัดให้ชัดเจน
เพื่อให้คอยดูแล ให้ความช่วยเหลือแนะนา แก่วัด/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปีอย่างใกล้ชิด
๕. มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับวัดที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภาพจากประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ขา้ มปี รวมถึงการรายงานผลทุกรูปแบบถึงกรมการศาสนา
ช่วงเวลาดาเนินการ
๑. ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์สวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. ช่ว งจั ดกิจ กรรมสวดมนต์ข้ ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ (ให้มีคณะทางานปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

การรายงานผล

รายงานตามแบบสวดมนต์ข้ามปี (แบบสวดมนต์ฯศน.๑) ส่งมาที่
ช่องทางที่ ๑ รายงานผ่านไลน์ Line@ “สวดมนต์ข้ามปี ศน.”
ช่องทางที่ ๒ รายงานผ่านอีเมล E-mail : dranewyear@gmail.com
ประสานงาน (กลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโลโลยีสารสนเทศ กรมการศาสนา)
โทร. ๐๒-๒๐๙-๓๖๙๙, โทรสาร ๐๒-๒๐๒-๙๖๓๑
รายงานผลเร่งด่วนภายในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้รายงานจานวนวัดที่เข้าร่วมโครงการ
สวดมนต์ข้ามปีและระบุจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายวัดทั้งจังหวัด (ประมาณการ) และ
๑. ส่งรูปถ่ายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่เด่น ๆ ภาพสวยงาม ชัดเจน จานวน ๕-๑๐ ภาพ/วัด
หมายเหตุ ให้แต่ละจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่รายงานเป็นภาพรวมทางไลน์เพียงจังหวัดละ ๑ ท่าน
โดยรายงานภายในเวลา ๒๓.๕๙ น. ของคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. รายงานกระดานข่าว ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
๓. รายงานผลทางเอกสาร ไม่เกินวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
การเผยแพร่ข้อมูลสวดมนต์ข้ามปี
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th และ
facebook สวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
-------------

๗

(แบบสวดมนต์ฯ ศน.๑)

แบบรายงานผลจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ.๒๕๖๓
(ภายในเวลา ๒๓.59 น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕6๒)
****************
1. ชื่อจังหวัด.......................................................................
2. ข้อมูลประชากรทั้งหมดที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัด มีจานวน..................................................คน

สถานที่จัดกิจกรรม

จานวนสถานที่จัด
กิจกรรม
(แห่ง)

จานวนผู้เข้าร่วม
(รูป/คน)

ภาพกิจกรรมสวด
มนต์ข้ามปี
(๕-๑๐ภาพ/วัด)

วัด/ศาสนสถานศาสนาพุทธ
ศาสนสถานศาสนาคริสต์
ศาสนสถานศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนสถานศาสนาซิกข์
สถานที่อื่นๆ เช่น อุทยาน
,สวนสาธารณะ
สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน(๑6 จังหวัด)
รวม

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

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

หมายเหตุ : ส่งทีแ่ บบรายงานได้ที่ 1. Line@ “สวดมนต์ข้ามปี ศน.”
๒. E-mail dranewyear@gmail.com

๘

(แบบสวดมนต์ฯ ศน.๒)

แบบรายงานผลจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
(ภายในเวลา ๒๓.59 น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕6๒)
*****************
ชื่อกระทรวง/หน่วยงาน................................................................................................................
ชื่อสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
(วัด/สถานที่ตามความเหมาะสม)

จานวนผู้เข้าร่วม
(รูป/คน)

ภาพประกอบ
(ประมาณ ๕ ภาพ/แห่ง)

รวม

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

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

หมายเหตุ : ส่งทีแ่ บบรายงานได้ที่ 1. Line@ “สวดมนต์ข้ามปี ศน”
๒. E-mail : dranewyear@gmail.com
………………………........ปลัดกระทรวง
……………………… รองปลัดกระทรวง
...............................อธิบดี/รองอธิบดี
.....................................ผู้อานวยการ

๙

(ร่าง) กาหนดการ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓
******************
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๓.๑๕ น.
เวลา ๒๓.๔๕ น.

เวลา ๒๓.๕๐ น.
เวลา ๒๓.๕๕ น.
เวลา ๒๔.๐๐ น.
เวลา ๐๐.๐๙ น.
๑ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น.

- ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย(ถ้ามี)
- ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
- ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์นาพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์
- สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล
- ประธานพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานสงฆ์ นาสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(นะโม ๓ จบ /อิติปิ โส ภควา)
- เจริญจิตตภาวนา ๓ นาที
- เตรียมเข้าสู่ปีใหม่
- ประธานพิธี ลั่นฆ้องชัย จานวน ๙ ครั้ง / พระสงฆ์สวดบทชยันโต
- สวดมนต์รับปีใหม่ บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- เสร็จพิธี
- พร้อมกันที่บริเวณพิธี
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ ให้ศีล
- พระสงฆ์ถวายพรพระ
- 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 ๕๑๖/๒๕๖๒ หรือจัดสวดมนต์ตามจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่เคยปฏิบัตมิ า

๑๐

กระดานข่าว กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ......................................................

1

โทรศัพท์.................................โทรสาร....................................................
Email……………………………ID Line……………………………………………………………….

แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิรมิ งคลทั่วไทย
พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัด..........................................
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด................................ร่วมกับ วัด...........................อาเภอ....................จังหวัด.................

(ระบุวัด/ศาสนสถาน ที่มคี วามโดดเด่นในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ขา้ มปีของจังหวัดประจาปีนี้)
แถลงข่าวจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิ ถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับ
ความร่วมมือมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่
โดยมีพระ.............................................................................เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และผู้ว่าราชการจังหวัด นาย...............................................เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน.............................คน และมีวัด/ศาสนสถาน ร่วมจัดกิจกรรม จานวน.................วัด

(ใส่ภาพกิจกรรม จานวน ๔ – ๖ ภาพ)
รายงานกระดานข่าวนี้ในก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ส่งรายงานในกลุ่มไลน์ “สวดมนต์ข้ามปี ศน.”
(กรณีบางจังหวัดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เช่น มีการแถลงข่าว, การประชุมวาง
แผนการจัดกิจกรรมในสถานที่สาคัญของจังหวัด ฯลฯ)

๑๑

กระดานข่าว กระทรวงวัฒนธรรม

2

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ......................................................
โทรศัพท์.................................โทรสาร....................................................
Email……………………………ID Line……………………………………………………………….

สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิรมิ งคลทั่วไทย
พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัด..........................................
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด................................ร่วมกับ วัด...........................อาเภอ....................จังหวัด.................

(ระบุวัด/ศาสนสถาน ที่มคี วามโดดเด่นในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ขา้ มปีของจังหวัดประจาปีนี้)
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ โดยเชิญชวนประชาชนทุก พื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้
ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยมีพระ.............................................................................เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และผู้ว่าราชการจังหวัด นาย...............................................เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน.............................คน และมีวัด/ศาสนสถาน ร่วมจัดกิจกรรม จานวน.................วัด

(ใส่ภาพกิจกรรม จานวน ๔ – ๘ ภาพ)
รายงานกระดานข่าวนี้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
ส่งรายงานในกลุ่มไลน์ “สวดมนต์ข้ามปี ศน.”

๑๒

ตัวอย่างข้อความป้ายของจังหวัด

สวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัด......................................
จังหวัด..............................
โทรศัพท์ ....................โทรสาร.....................

หมายเหตุ
*ภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยเป็นภาพศาสนสถานที่สาคัญของจังหวัด
*โลโก้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ในระดับจังหวัด
*ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัด
*ดาวน์โหลดตัวอย่างป้ายได้ที่ www.dra.go.th

