ทิศ 6 มองไปรอบด้านเป็นญาติเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้น ใช้สังคหวัตถุ 4 เชื่อมร้อยทิศ 6 ให้สนิทกัน
กำหนดรู้ว่าวัดทุกวัดไร้กำแพงกีดกั้นระหว่างกัน กรรมฐานพัฒนาพระทำงานและเครือข่ายทิศ 6
โปรแกรมนี้ใช้เฉพาะวัดในจังหวัดสุรินทร์ มีอยู่ 5 เรื่องในโปรแกรมนี้
จัดทำข้อมูลทั้งวัด แล้วรวมเป็น กลุ่มตำบล กลุ่มอำเภอ และรวมทั้งจังหวัด
สามารถเพิ่มชื่อวัด หรือที่พักสงฆ์ องค์กรพุทธอื่นได้เรื่อย ๆ โดยจัดให้เข้ากลุ่มตำบลก่อนเสมอ ซึ่งจะเข้ากลุ่มอำเภอโดยอัตโนมัติ
สามารถเพิ่มบัญชีรับจ่ายของจังหวัดหรือไม่ใช่องค์กรตามข้อ 1 ได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องรวมยอดใด ๆ จากต่างบัญชีกัน
1 account เป็นไว้เป็น 2 ประเภท 1.ประเภทองค์กร 2.ประเภทบุคคล
1 องค์กร(วัด) เป็น 1 account วัด หรือที่พักสงฆ์ องค์กรพุทธอื่น สามารถทำได้ 3 เรื่อง หรือ 3 บัญชี เท่านั้น
วัดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ 1 -3 1 วัด 1 แอคเอ้าท์ แต่เข้าได้หลายยูเซอร์ แต่ต้องเกี่ยวข้องกับวัดเท่านั้น เข้าระบบด้วย 1 คน ต่อ 1 ยูเซอร์ 1 พา
สเวิดส์ ให้ใช้เบอร์โทรเข้า เป็นรหัส 1 ยูเซอร์
มีการตรวจสอบตัวตนด้วย ส่ง SMS เป็นครั้งคราว
ข้อมูลที่ต้องกรอก ขื่อองค์กร......... /เลือกประเภท....ให้เลือก 3 หัวข้อ 1.วัด 2.ที่พักสงฆ์ 3.องค์กรพุทธศาสนาอื่น ๆ/เลขเสียภาษี
สรรพากร.../บัญชีธนาคารขององค์กร ...........................ที่ตั้งองค์กร เลขที่... ถนน....บ้าน.....หมู่....ตำบล....อำเภอ....../ชื่อเจ้าอาวาส.....
เลข 13 หลัก.....เบอร์โทร.........ไอดีไลน์....ชื่อเฟส.....ช่องทางติดต่ออื่น..../ชื่อผู้บันทึกข้อมูลตามข้อ 1 ต้องกรอก ตามจำนวนที่ต้องการ 3-10 คน
ชื่อผู้บันทึกข้อมูลระบบตามข้อ 2 สามารถเห็นข้อมูลได้แต่แก้ไขได้ทุกอย่าง ต้องกรอก 1 คน
ชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูลระบบตามข้อ 2 สามารถเห็นข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้ ต้องกรอก 3-5 คน
ชื่อ.........สกุล...... เลข 13 หลัก เบอร์โทร..... ตำแหน่ง/บาทบาทที่เกี่ยวข้องกับวัด ......................
ระบุจำนวนรวมองค์กร ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด หน้าเว็บ

1 บุคคล เป็น 1 account สามารถทำได้ทั้ง 5 เรื่อง แต่ทั้งนี้อยู่ที่การกำหนดสิทธิ์
บุคคลเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ 1 -5
1 บุคคล 1 แอคเอ้าท์ เข้าระบบด้วย 1 ยูเซอร์ 1 พาสเวิดส์ ให้ใช้เบอร์โทรเข้า เป็นรหัส 1 ยูเซอร์
มี
การตรวจสอบยืนยันตัวตนด้วย ส่ง SMS เป็นครั้งคราว
ข้อมูลที่ต้องกรอก ชื่อ.........สกุล...... เลข 13 หลัก เบอร์โทร.........ไอดีไลน์....ชื่อเฟส.....ช่องทางติดต่ออื่น..../ตำแหน่ง/บาทบาทที่เกี่ยวข้อง
กับคณะสงฆ์จังหวัด ......................บัญชีธนาคาร................................. พร้อมเพย์........................ ช่องทางอื่น.......
ที่อยู่ เลขที่... ถนน....บ้าน.....หมู่....ตำบล....อำเภอ......
กำหนดที่แก้ได้ สิ่งที่เห็นได้
ระบุจำนวนบุคคลหรือแอคเคาท์ที่อยู่ในระบบ หน้าเว็บ
ข้อ 1. โปรแกรมบันทึกกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ตามหลักสังคหวัตถุ 4
เรื่องการบันทึกสาธารณสงเคราะห์มีอยู่ 4 ข้อปฏิบัติ ที่ให้เลือกคือ
1. การให้ทาน
2. การพูดให้กำลังใจและพูดให้เป็นประโยชน์
3. การช่วยเหลือการงานต่าง ๆ
4. การประพฤติเสมอภาค เสมอต้นเสมอปลาย
กำหนดช่องไว้ 4 ช่องเพื่อการใส่ข้อมูล ช่อง 1 เลือกข้อปฏิบัติ ช่อง 2 เขียนข้อความตามที่ปฏิบัติ ช่อง 3 ชื่อผู้บันทึกกิจกรรม ช่อง 4 เป็น
คะแนนซึ่งแอดมินระดับอำเภอจะเป็นผู้กรอกคะแนนให้ แอดมินอำเภอสามารถมองภาพรวมทุกวัดในอำเภอประจำวัน /ประจำเดือน
มีตารางคะแนนบวกประจำวัน บันทึกโดยกรรมการจังหวัดหรืออำเภอ
บันทึกให้เห็นเหมือนด้านบวก เปิดเผยข้อมูล
มีตารางคะแนนลบประจำเดือน บันทึกโดยกรรมการจังหวัดหรืออำเภอ บันทึกให้เห็นเหมือนด้านบวก เปิดเผยข้อมูล
คะแนนลบจะประเมินจาก 3 เรื่อง 1.ธรรมาภิบาล โปร่งใส มีส่วนร่วม 2.สิ่งแวดล้อม ความสะอาด ระเบียบ ของวัด 3.กิจวัตร วัตรปฏิบัติของ
บุคลากรในวัด (เจ้าอาวาส สังฆาธิการ พระ เณร คนวัด)
กิจกรรมใดที่บันทึกไว้โดยวัด แล้วที่เกี่ยวข้องกับ 3 เรื่องนี้ ถ้าผลออกมาไม่ดีจริงตามที่คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการอำเภอ ประเมินตัดสิน
ต้องถูกลบคะแนนออก 2 เท่าจากที่กำหนดคะแนนให้ กิจกรรมที่เข้า 3 เรื่องนี้กรรมการอำเภอควรให้คะแนนมากไว้ก่อน

ระดับวัดให้มีตารางบันทึกรายละเอียด รายวัน
กำหนดช่องไว้ 4 ช่องเพื่อการใส่ข้อมูล ช่อง 1 เลือกข้อปฏิบัติ ช่อง 2 เขียนข้อความตามที่ปฏิบัติ ช่อง 3 ชื่อผู้บันทึกกิจกรรม ช่อง 4 เป็น
คะแนนซึ่งแอดมินระดับอำเภอจะเป็นผู้กรอกคะแนนให้
ลำดับ
เลือกข้อปฏิบัติ
เขียนข้อความตามที่ปฏิบัติ
ชื่อผู้บันทึกกิจกรรม คะแนนบวกรายวัน คะแนนลบรายเดือน
บันทึกโดยวัดทุกวัน

บันทึกโดยกรรมการ
เดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมดี ๆ ตามข้อ 2 ข้อ 4 สามารถบันทึกลงในระบบบันทึกข้อ 1 อีกได้
- แต่ละวัดมี 1 แอคเอ้าท์ แต่ให้ผู้เข้าใช้ระบบได้ 3-10 คน โดยกำหนดยูเซอร์/รหัสผู้ใช้ระบบมีความต่างกัน
คะแนน 4 ข้อระดับวัด แต่ละเดือน พ.ศ........... (รวมแนวตั้งทั้งปี รวมแนวนอนทั้งเดือน)
เดือน
ให้ทาน
การพูด การช่วยแรง ช่วยเสมอภาค รวม 4 ข้อแต่ละเดือน

ผลลัพธ์หลังจากลบ
คะแนนแล้ว

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวมทั้งปี
รวมทั้งปี
- คะแนนที่ได้รวมแล้ว ตามตารางนี้ สรุปเป็นรายเดือน สิ้นเดือนสรุปทันที แก้ไขไม่ได้ ผลรวมอาจติดลบได้ และตัดยอดรายปี พ.ศ. เริ่ม
พ.ศ.ใหม่ก็เริ่มนับคะแนนกันใหม่

ตารางคะแนน 4 ข้อ ระดับตำบล.............................. อำเภอ........................ประจำเดือน..........(รวมแนวตั้ง รวมแนวนอน) คะแนนที่ไม่มี
การลบ
ชื่อวัด
วัด....
วัด....
วัด....
รวม 1 ข้อทั้ง
ตำบล

ให้ทาน

การพูด

การช่วยแรง

ช่วยเสมอภาค รวม 4 ข้อทั้งวัด

รวมทั้งเดือน
ตารางคะแนน 4 ข้อ ระดับตำบล.............................. อำเภอ........................ ปี พ.ศ...............(รวมแนวตั้ง รวมแนวนอน) คะแนนที่ไม่มี
การลบ
รวม 1 ข้อทั้ง
ตำบล
ม.ค.
ก.พ.

ให้ทาน

การพูด

การช่วยแรง

ช่วยเสมอภาค รวม 4 ข้อแต่ละเดือน

รวมทั้งปี
รวมทังปี
้

- คะแนนที่ได้รวมแล้ว ตามตารางนี้ สรุปเป็นรายเดือน สิ้นเดือนสรุปทันที แก้ไขไม่ได้ ผลรวมอาจติดลบได้ และตัดยอดรายปี พ.ศ. เริ่ม
พ.ศ.ใหม่ก็เริ่มนับคะแนนกันใหม่

ตารางคะแนน 4 ข้อ ระดับ อำเภอ........................ประจำเดือน..........(รวมแนวตั้ง รวมแนวนอน) คะแนนที่ไม่มีการลบ
ชื่อตำบล
ให้ทาน
การพูด
การช่วยแรง
ช่วยเสมอภาค รวม 4 ข้อ
แต่ละเดือน
ตำบล.....
ตำบล.....
ตำบล.....
รวม 1 ข้อทั้ง
อำเภอ
รวมทั้งเดือน
ตารางคะแนน 4 ข้อ อำเภอ........................ ปีพ.ศ...................................วมแนวตั้ง รวมแนวนอน) คะแนนที่ไม่มีการลบ
รวม 1 ข้อทั้ง ให้ทาน
การพูด
การช่วยแรง
ช่วยเสมอ รวม 4 ข้อทั้ง
อำเภอ
ภาค
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
รวมทั้งปี
รวมทั้งปี
- คะแนนที่ได้รวมแล้ว ตามตารางนี้ สรุปเป็นรายเดือน สิ้นเดือนสรุปทันที แก้ไขไม่ได้ ผลรวมอาจติดลบได้ และตัดยอดรายปี พ.ศ. เริ่ม
พ.ศ.ใหม่ก็เริ่มนับคะแนนกันใหม่
-

ตารางคะแนน 4 ข้อ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนเดือน..........(รวมแนวตั้ง รวมแนวนอน) คะแนนที่ไม่มีการลบ
ทุกอำเภอ
ให้ทาน
การพูด
การช่วยแรง
ช่วยเสมอภาค
รวม 4 ข้อ ทั้งเดือน
อำเภอ........
อำเภอ........
อำเภอ........
รวม 1 ข้อทั้งจังหวัด
รวมทั้งเดือน
ตารางคะแนน 4 ข้อ ระดับจังหวัดสุรินทร์ รายปีพ.ศ........................(รวมแนวตั้ง รวมแนวนอน) คะแนนที่ไม่มีการลบ
รวม 1 ข้อทั้งจังหวัด ให้ทาน
การพูด
การช่วยแรง
ช่วยเสมอภาค
รวม 4 ข้อทั้งเดือน
ม.ค.
ก.พ.
รวมทั้งปี
-

รวมทั้งปี
คะแนนที่ได้รวมแล้ว ตามตารางนี้ สรุปเป็นรายเดือน สิ้นเดือนสรุปทันที แก้ไขไม่ได้ ผลรวมอาจติดลบได้ และตัดยอดรายปี พ.ศ. เริ่ม
พ.ศ.ใหม่ก็เริ่มนับคะแนนกันใหม่
ขึ้นข้อมูลคะแนน หน้าเว็บ ลำดับที่ 1-10 ระดับจังหวัด และขึ้นข้อมูลแยก ระดับอำเภอ 1-10 เช่นกัน มี 17 อำเภอ
ข้อมูลกิจกรรมเปิดเผย ทุกตาราง ทุกข้อมูลเปิดเผย ให้แต่ละวัดสามารถมองเห็นข้อมูลของวัดอืน่ ๆ ได้ทุกวัด เพื่อการเผยแผ่และให้ลอก
เลียน เลียนแบบกันทำกิจกรรมความดี
ผู้ให้คะแนน ลบคะแนน 1 คนต่อ 1 อำเภอ เห็นตารางแผ่นเดียวใน 1 วัน ให้คะแนนลบช่องลบคะแนน ให้มีช่องบันทึกข้อมูลเหมือนกิจกรรม
ได้คะแนน

ข้อ 2. โปรแกรมบัญชีรับ-จ่ายรายเดือนของแต่ละวัดภาพรวมตัดยอดปีต่อปี (ปีงบประมาณ ต.ค.-ก.ย.)
สำหรับบัญชีรับจ่ายของวัดแต่ละวัด รายละเอียดรายการรับจ่ายเห็นได้เฉพาะเจ้าของวัดเท่านั้น คือ คนทำบัญชี กับผู้ตรวจสอบบัญชี คือเจ้า
อาวาสวัด ส่วนบุคคลอื่นเห็นได้เฉพาะภาพวัด ภาพรวมตำบล ภาพรวมอำเภอ และภาพรวมจังหวัด ทั้งนี้อยู่ที่การกำหนดสิทธิ์การเห็น
รายละเอียดรับจ่ายของแต่ละวัดบุคคลอืน่ นอกวัดไม่สามารถดูข้อมูลได้ แม้กรรมการระดับใด ๆ ก็ตาม
รายรับ-รายจ่าย ก็แบ่งไว้เป็น 6 ภารกิจตามภารกิจคณะสงฆ์ รายรับ 6 รายจ่ายก็เป็น 6 เช่นกัน ภารกิจนี้มีตามกิจการคณะสงฆ์
บัญชีรับ-จ่ายของวัด มี 6 ภารกิจ คือ
1 การปกครอง
2 การศึกษา
3 การศึกษาสงเคราะห์
4 การเผยแผ่
5 สาธารณูปการ
6 สาธารณสงเคราะห์
- มีการบันทึกรายการรับ รายการจ่าย จากวัด
- กำหนดผู้บันทึกรายการ วัดละ 1 ท่าน และแก้ไขได้เพียง 1 คนเท่านั้น
- กำหนดให้มีผู้ที่สามารถเห็นข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้ เปิดเผยให้เรียนรู้ตาม มิใช่การตรวจสอบเพื่อตำหนิ แต่รู้เพื่อเสริมแรง 3-5 รูป/คน
- บันทึกค่ารับจ่าย คงเหลือ คงเหลือให้เป็นคงเหลือทั้งบัญชีรอบปี สรุปเป็นรายเดือน และรายปีงบประมาณ
- วัดไม่สามารถกำหนดภารกิจอื่นได้ กำหนดตายตัว 6 ตัวเลือก ของการใช้เงินได้ทั้งด้านรับ-และด้านจ่าย
-บันทึกรายการในบัญชีรับ-จ่ายแต่ละวัด สามารถโยงไปใช้ได้ตามตาราง 6 ภารกิจ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด บันทึกที่เดียวโยงไปทุกที่
ลำดับ
ภารกิจที่เลือก (6)
รายการที่พิมพ์เอง
จำนวนเงิน
รับ
จ่าย
คงเหลือทั้งบัญชีทั้งปี

ตาราง 6 ภารกิจ แล้วรวมคะแนน วัด......................ตำบล.................... อำเภอ.......................... รายเดือน..........
ลำดับ
เดือน
ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ รวมทุกภารกิจ ทั้งเดือน
1
2
3
4
5
6
ม.ค.
ก.พ.
รวมทั้งปี
รวมทั้งปี
ตารางรวมจำนวนเงิน ด้านรับ –ด้านจ่าย –ด้านคงเหลือ
ได้แต่แก้ไขไม่ได้

ข้อมูลสรุปรายเดือน และรายปีงบประมาณ

กำหนดให้มีผู้ที่สามารถเห็นข้อมูล

ตาราง 6 ภารกิจ แล้วรวมคะแนน ระดับตำบล.................... อำเภอ.......................... รายเดือน..........
ลำดับ
วัด
ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ รวมทุกภารกิจ ทั้งเดือน
1
2
3
4
5
6
วัด....
วัด....
วัด....
รวมทั้งตำบลทั้งเดือน
รวมทั้งเดือน

ตาราง 6 ภารกิจ แล้วรวมคะแนน ระดับตำบล.................... อำเภอ.......................... รายปีงบประมาณ....
ลำดับ
เดือน
ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ รวมทุกภารกิจ ทั้งเดือน
1
2
3
4
5
6
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวมทั้งตำบลทั้งปี
รวมทั้งปี
ตาราง 6 ภารกิจ แล้วรวมคะแนน ระดับอำเภอ.......................... รายเดือน..........
ลำดับ
ตำบล
ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ รวมทุกภารกิจ ทั้งเดือน
1
2
3
4
5
6
ตำบล....
ตำบล....
ตำบล....
รวมทั้งอำเภอทั้ง
เดือน
รวมทั้งเดือน

ตาราง 6 ภารกิจ แล้วรวมคะแนน ระดับอำเภอ.......................... รายปีงบประมาณ....
ลำดับ
เดือน
ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ รวมทุกภารกิจ ทั้งเดือน
1
2
3
4
5
6
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวมทั้งอำเภอทั้งปี
รวมทั้งปี
ตาราง 6 ภารกิจ แล้วรวมคะแนน ระดับจังหวัดสุรินทร์ รายเดือน..........
ลำดับ อำเภอ
ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ
1
2
3
4
5
6
อำเภอ....
อำเภอ....
อำเภอ....
รวมทั้งจังหวัดทั้ง
เดือน
รวมทั้งเดือน

รวมทุกภารกิจ ทั้งเดือน

ตาราง 6 ภารกิจ แล้วรวมคะแนน ระดับจังหวัดสุรินทร์ รายปีงบประมาณ....
ลำดับ
เดือน
ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจ
1
2
3
4
5
6
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวมทั้งจังหวัดทั้งปี
รวมทั้งปี

รวมทุกภารกิจ ทั้งเดือน

ให้เห็นการรวมด้านรับ –ด้านจ่าย –ด้านคงเหลือ แต่ละประเภท ของแต่ละระดับ
3. เป็นธนาคารจังหวัดซึ่งแต่ละวัด และ แต่ละบุคคลเป็นสมาชิก ( รวมทั้งองค์กร และบุคคล)
ธนาคารวัดในจังหวัดสุรินทร์ คือธนาคารองค์กรสงฆ์เฉพาะจังหวัดสุรินทร์ เป็นการรวมกลุ่มวัดที่สมัครใจในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเอาเงินมาฝาก
ธนาคารในบัญชีเดียวกัน ซึ่งแต่ละวัดก็ 1 account หรือ 1 บัญชี แล้วก็เป็นบัญชีรวมที่ฝากกับธนาคารพาณิชย์
เหมือนธนาคารตำบล ธนาคารเฉพาะกลุ่ม
- มีรายการฝาก
รายการถอน
- ฝากเงินสด ณ สถานที่รับ
ฝากโอนเข้าบัญชีกลางจังหวัด
-ถอนเงินสด ณ สถานที่ทำการ
ถอนโอนเข้าบัญชีธนาคาร
- โอนให้ โอนบริจาค โอนเข้าบัญชีสมาชิกวัด/สมาชิกบุคคล หรือบัญชีคณะสงฆ์จังหวัด สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง คณะสงฆ์
จังหวัดมีบัญชีให้บริจาคหลายบัญชี
- กำหนดผู้บันทึกรายการวัดละ 1 ท่าน แก้ไขได้เพียง 1 คนเท่านั้น ลงทะเบียนบุคลในองค์กรแล้ว
- กำหนดให้มีผู้ที่สามารถเห็นข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้ ระดับจังหวัด
- บันทึกข้อมูลสรุปรายเดือน และรายปี พ.ศ. ขึน้ พ.ศ.ใหม่เริ่มใหม่ แยกข้อมูลเป็นรายอำเภอ 17 อำเภอ
- วัดสามารถกำหนดประเภท(กำหนดหัวข้อให้เลือก โดยกำหนดเองได้) ของการใช้เงินได้ทั้งด้านฝาก- ด้านถอน /การโอนบริจาค

ลำดับ

ประเภท

รายการที่พิมพ์เอง
ฝาก

จำนวนเงิน
ถอน/โอนบริจาค

การถอน คือ ถอนไปที่บัญชีธนาคารพาณิชย์ การโอนคือ บัญชีสมาชิกวัด/สมาชิกบุคคล หรือบัญชีคณะสงฆ์จังหวัด
ตารางรวมจำนวนเงิน ด้านรับ –ด้านจ่าย –ด้านคงเหลือ ข้อมูลสรุปรายเดือน และรายปี พ.ศ. ขึ้นพ.ศ.ใหม่เริ่มใหม่
ระดับอำเภอ................ รายเดือน..........
ลำดับ อำเภอ
ฝาก
โอน
ถอน
ตำบล....
ตำบล....
ตำบล....
รวมทั้งอำเภอทั้ง
เดือน
ระดับอำเภอ.....................รายปีงบประมาณ....
ลำดับ
เดือน
ฝาก
โอน
ถอน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวมทั้งอำเภอทั้งปี

คงเหลือ

คงเหลือ

คงเหลือ

ระดับจังหวัดสุรินทร์ รายเดือน..........
ลำดับ อำเภอ
ฝาก
โอน
ถอน
อำเภอ....
อำเภอ....
อำเภอ....
รวมทั้งจังหวัดทั้ง
เดือน
ระดับจังหวัดสุรินทร์ รายปีงบประมาณ....
ลำดับ
เดือน
ฝาก
โอน
ถอน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวมทั้งจังหวัดทั้งปี

คงเหลือ

คงเหลือ

4. บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของคณะสงฆ์จังหวัด แต่ละบัญชี แยกบัญชีเป็นรายปีงบประมาณ
- คณะสงฆ์สามารถกำหนดประเภท(กำหนดหัวข้อให้เลือก โดยกำหนดเองได้) ของการใช้เงินได้ทั้งด้านรับ-และด้านจ่าย
ลำดับ
ประเภท
รายการที่พิมพ์เอง
จำนวนเงิน
รับ
จ่าย

คงเหลือ

สำหรับบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด ธนาคารวัดจังหวัดสุรินทร์ บัญชีรับจ่ายจังหวัด จะเป็นข้อมูลที่เห็นเฉพาะบางท่านเท่านัน้ ตั้งค่าสิทธิ์ในการเห็นแต่
แก้ไขไม่ได้
5. โปรแกรมบันทึกกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของจังหวัด ประเมินตนเอง
เรื่องการบันทึกสาธารณสงเคราะห์มีอยู่ 4 เรื่อง ที่ให้เลือกคือ
1. การให้ทาน
2. การพูดให้กำลังใจและพูดให้เป็นประโยชน์
3. การช่วยเหลือการงานต่าง ๆ
4. การประพฤติเสมอภาค เสมอต้นเสมอปลาย
กำหนดช่องไว้ 4 ช่องเพื่อการเติมใส่ข้อมูล ช่อง 1 เลือกเรื่อง ช่อง 2 เขียนข้อความตามที่ต้องการ ช่อง 3 ชื่อผู้บันทึกกิจกรรม ช่อง 4
คะแนน ซึ่งแอดมินระดับจังหวัดจะเป็นผู้กรอก ให้คะแนนตนเอง มี3-5 ท่าน
ลำดับ
เลือกข้อปฏิบัติ
เขียนข้อความตามที่ปฏิบัติ
ชื่อผู้บันทึกกิจกรรม คะแนนบวกรายวัน คะแนนลบรายเดือน
บันทึกโดยบุคคลทุกวัน บันทึกโดยกรรมการ
เดือนละ 1 ครั้ง

ตารางรวมคะแนน รายเดือน รายปี พ.ศ.
ลำดับ
กิจกรรม
ให้ทาน
การพูด

การช่วยแรง

ช่วยเสมอ
ภาค

รวมจังหวัด

ม.ค.
ก.พ.
รวมจังหวัด
- คะแนนที่ได้รวมแล้ว ตามตารางนี้ สรุปเป็นรายเดือน และตัดยอดรายปี พ.ศ. เริ่ม พ.ศ.ใหม่ก็เริ่มนับคะแนนกันใหม่
- ข้อมูลกิจกรรมเปิดเผยให้แต่ละวัดสามารถมองเห็นข้อมูลของวัดอื่น ๆ ได้ทุกวัด เพื่อการเผยแผ่และให้ลอกเลียน เลียนแบบกันทำกิจกรรม
ความดี
- ผู้ให้คะแนนเอง ลบคะแนนเอง ช่องลบคะแนนให้มีช่องบันทึกข้อมูลเหมือนกิจกรรมได้คะแนน
- ขึ้นหน้าเว็บ ชื่อเรื่องกรรมการให้คะแนน ประเมินตนเอง ให้เป็นเป็นรายเดือน และสรุปปี
10 ม.ค.2563

