
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาชว่ยกนัคดิให…้“นครสวรรคค์นธรรมด”ี 
 

คุณธรรมจริยธรรม

ยคุไทยแลนด ์4.0  

=  สภาวะแห่งว ิน ัย

และคณุธรรม 

1 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2 
ธรรมาภบิาล/
มาตรฐาน

ความโปรง่ใส 

3 
จรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน 

4 
จรยิธรรมในการ
ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปจัจยัดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติทีค่วรมใีนยคุไทยแลนด ์4.0 

“คนนครสวรรค”์ ปรบัตวัอยา่งไร? เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงในยคุไทยแลนด ์4.0 

 

เชงิรกุ 1. องคก์ร 

มธีรรมาภบิาล 
2. สนิคา้/ 
บรกิารด ี

3. บคุลากรท าด ี

เชงิรบั 
 

1. “ผดิจรงิ” 
ตอ้ง “ขอโทษ” 

3. ปรบัปรงุ      

“ไมใ่หเ้กดิซ า้ซาก” 

2. ชีแ้จง 
“สาเหต”ุ 

1. “ไมผ่ดิ”ตอ้ง 
“ชีแ้จง้” ทนัท ี

3. สือ่สาร         
ดว้ยหลากชอ่งทาง 

2. “บอกเลา่” 
ความจรงิ 

 นครสวรรคค์นธรรมดี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทคด ี ปี 2560 
วนัที ่30 เม.ย.60 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

คดคีวามอาญาปรากฏตวัผูต้อ้งหาทีส่ง่
ตวัมา (ส.1) 

1,564 4,780 3,860 4,738 4,794 

คดคีวามอาญาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิ
ยาเสพตดิ (ส.1 ฟ้ืนฟ)ู 

4 86 70 85 75 

คดคีวามอาญาปรากฏตวัผูต้อ้งหาที่
ไมไ่ดส้ง่ตวัมา (ส.2) 

58 427 292 345 349 

คดคีวามอาญาไมป่รากฏตวัผูก้ระท า
ผดิ (ส.3) 

8 322 263 266 328 

แนวทางการสง่เสรมิใหค้นท าความดตีามแนวทาง “ความช ัว่ไมม่ ีความดตีอ้งปรากฏ” 

สถติสิ านวนคดอีาญาของส านกังานอยัการจงัหวดันครสวรรค ์

รปูแบบการป้องกนัการทจุรติและการเตรยีมคนใหม้คีณุธรรมจรยิธรรมในอนาคต 

1. ปลกูฝงัจติส านกึ     
ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 

2. ผูใ้หญป่ระพฤตตินเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี

3. ยกยอ่งคนด ี             
มคีณุธรรมจรยิธรรม 

4. ก าหนดเกณฑ ์       
การคดัเลอืกบุคลากร       
เนน้ดา้นความรู ้                
และมคีณุธรรม  

5. สรา้งกระบวนการ  
หลอ่หลอมคณุธรรม

จรยิธรรม   

6. ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในการตรวจสอบ  

7. สือ่มวลชน             
เป็นกระบอกเสยีง          

ใหส้งัคม  

8. มกีระบวนการ
ตรวจสอบ  และ
ประเมนิผลอยา่ง
สม า่เสมอ 

9. ก าหนดมาตรการทาง
สงัคมตอ่ตา้นผูท้จุรติ

คอรปัช ัน่   

10. บงัคบัใชก้ฎหมาย
ตอ้งเครง่ครดั              
และเป็นธรรม 

ยทุธศาสตรก์ารป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ 
จงัหวดันครสวรรค ์พ.ศ.2560 – 2564 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  

สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืง
ในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  

สกดัก ัน้การทจุรติเชงินโยบาย 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

 พฒันาระบบป้องกนัการทจุรติ
เชงิรุก 

ยทุธศาสตรท์ี ่5  

ปฏริูปกลไก   และกระบวนการ
การปราบปรามการทจุรติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่6  

ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรู ้  
การทจุรติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติกิารตวัชีว้ดัระดบัโลก 

 ตวัชีว้ดัประเทศทีป่ลอดภยัทีสุ่ดในโลกขอ้มูลของสถาบนัเศรษฐศาสตรแ์ละสนัตภิาพ 
(The Institute for Economics and Peace : IEP)  

 อตัราการเกดิอาชญากรรมต า่   
 ระดบัอาชญากรรมรนุแรง 
 จ านวนประชากรคกุ 
 การรกัษาความปลอดภยัในสงัคม 
 ไมม่ภียัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
 การทจุรติคอรปัช ัน่นอ้ย 

 การแกป้ญัหาตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

มาตรการการสรา้งความอยูเ่ย็นเป็นสขุในระดบัจงัหวดั 

1. การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดขีองคนในชุมชน  
2. การเพิม่ความโปรง่ใสใชง้บประมาณพฒันาดว้ยการน ารายการใชจ้า่ยเปิดเผยตอ่ 
สาธารณชนในจงัหวดัผา่นเว็บไซต ์วทิยชุุมชน ป้ายโฆษณาและเอกสารแจกจา่ยในหมูบ่า้น
ชุมชนตา่งๆ  
3. การเพิม่ความเขม้งวดในการใชก้ฎหมายควบคมุพฤตกิรรมไมด่ขีองคน  
4. การไมเ่ลอืกปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีร่ฐั ท ัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ การลงทนุประกอบธุรกจิ 

และปญัหาตา่งๆ ของสงัคม 

มาตรฐานทางจรยิธรรมของประเทศองคก์ารเพือ่ความรว่มมอื 
และการพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) 

 
1. ความเป็นกลาง (Impartiality) 
2. ความชอบธรรม (Legality) 
3. ความซือ่ตรงยดึม ัน่ในความถกูตอ้ง (Integrity) 
4. ความโปรง่ใส (Transparency) 
5. ประสทิธภิาพ (Efficiency) 
6. ความเทา่เทยีม (Equality) 
7. ความรบัผดิชอบ (Responsibility) 

8. ความยตุธิรรม (Justice) 

ภาพสะทอ้น “นครสวรรคค์นธรรมด”ี ในมติ ิ“ตวัเลข”  

การนบัถอืศาสนา 

 ประชากรของจงัหวดันครสวรรคร์อ้ยละ 99.76 นบัถอืศาสนาพุทธ รองลงมาคอื 

ศาสนาครสิต ์และศาสนาอสิลาม รอ้ยละ 0.18 และ 0.06 ตามลาดบั 

 จ านวนศาสนสถาน รวม 839 แหง่  

 วดั 809 วดั นกิายมหายาน 791 วดั นกิายธรรมยตุ ิ18 วดั  

 โบสถค์รสิต ์25 แหง่ มสัยดิ 5 แหง่  

 พระอารามหลวง 4 แหง่ คอื วดัโพธาราม วดันครสวรรค ์วดัวรนาถบรรพต อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค ์และวดัตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า โดยท ัง้ 4  วดัเป็นมหานกิาย 

มองหลากหลายมติ ิเพือ่ยกระดบั “นครสวรรคค์นธรรมด”ี 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนดศีร ี“นครสวรรค”์  
หลวงพอ่เดมิ พทุธสโร วดัหนองโพ จ.นครสวรรค ์

  

 "หลวงพ่อเดมิ พุทฺธสโร" หรือ "พระครูนิวาสธรรมขันธ์" เจา้อาวาสวัดหนองโพ อ.ตาคล ี 
จ.นครสวรรค ์เป็นพระเกจอิาจารย ์ทีม่ชี ือ่เสยีงเลือ่งลอืในเรือ่งวทิยาคมและเครือ่งรางของขลัง จนเป็น
ทีเ่ลือ่งลอื โดยเฉพาะเหรยีญหลวงพอ่เดมิ รุน่แรก มดีหมอหลวงพอ่เดมิ สงิหง์าแก 

 

ประวตัหิลวงพอ่เดมิ วดัหนองโพ 

 หลวงพ่อเดมิ เกดิในสกุล ภู่มณี เมือ่วันศุกรท์ี ่๘ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๔๐๓ โยมบดิา-มารดาชือ่ 
นายเนยีมและนางภู ่ภูม่ณี ในชว่งวยัเยาวก์อ่นอปุสมบทนัน้ โยมบดิามารดาไดน้ าหลวงพ่อเดมิเขา้ไปหา
พระหาวัดที่วัดหนองโพ กระท่ังเมื่ออายุครบบวช ไดเ้ขา้พิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเขาแกว้  
อ.พยหุะครี ีจ.นครสวรรค ์เมือ่วันอาทติยท์ี ่๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ โดยมหีลวงพ่อแกว้ วัดอนิทาราม 
(วัดใน) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเงนิ วัดพระปรางคเ์หลอืง ต.ท่าน ้าออ้ย เป็นพระกรรมวาจาจารย ์
และหลวงพอ่เทศ วดัสระทะเล ต.สระทะเล เป็นพระอนุศาสนาจารย ์ 
 

 หลวงพ่อเดมิ ไดรั้บฉายาว่า "พุทธสโร" เมือ่หลวงพ่อเดมิ อุปสมบทแลว้ไดเ้ดนิทางกลับมา 
จ าพรรษาอยู่ ณ วัดหนองโพ เพือ่ศกึษาเล่าเรยีนตามทางทีพ่ระนวกะ ท่านตัง้ตน้ศกึษาหาความรูเ้ป็น
การใหญ่ รวมทั้งไดศ้กึษาเล่าเรียนพระธรรมวนัิยและท่องพระคัมภีร์วนัิย นอกจากนี้ หลวงพ่อเดมิ  
วัดหนองโพท่านยังไดศ้กึษาวทิยาคมกับนายพัน ชพัูนธ ์ผูท้รงวทิยาคุณอยู่ในบา้นหนองโพ ภายหลัง
นายพันถึงมรณกรรม ไดไ้ปศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อมี ณ วัดบา้นบน ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีร ี 
จ.นครสวรรค ์ 
 

 หลวงพ่อเดมิ วัดหนองโพ ไดรั้บพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ ์เป็นพระครูนวิาสธรรมขนัธ ์ 
รองเจา้คณะแขวงเมอืงนครสวรรค ์ในวนัที ่๓๐ ธันวาคม ๒๔๕๗ น าความปีตยินิดแีกบ่รรดาศษิยานุศษิย์
ของหลวงพ่อเป็นอันมาก พ.ศ. ๒๔๖๒ หลวงพ่อเดมิไดรั้บตราตัง้เป็นพระอุปัชฌาย ์หลวงพ่อเดมิ ได ้
ปฏบิัตศิาสนกจิในหนา้ทีม่าตลอดเวลา ๒๐ ปี กระท่ังลว่งเขา้วัยชรามาก คณะสงฆจ์งึไดเ้ลือ่นหลวงพ่อ
ขึน้เป็นต าแหน่งกติตมิศักดิ ์หลวงพ่อเดมิ เปรยีบเสมอืนร่มโพธิแ์ละร่มไทรทีม่กี ิง่กา้นสาขาแผ่ออกไป
อย่างไพศาล เป็นที่พึง่พาอาศัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่หลวงพ่อกลับจากการเป็น
ประธานงานกอ่สรา้งโบสถใ์นวัดอนิทาราม ต.พยหุะ อ.พยหุะครี ีจ.นครสวรรค ์ตอ่มา หลวงพ่อเดมิ เริม่
อาพาธ และมอีาการหนักขึน้ บรรดาศษิยานุศษิย ์ตา่งพากันมาหอ้มลอ้มพยาบาลและฟังอาการกันเนือง
แน่น ในทีส่ดุ หลวงพอ่เดมิ ไดล้ะสงัขารอยา่งสงบ สริอิาย ุ๙๒ ปี ๗๑ พรรษา ทา่มกลางความเศรา้สลด
ของพทุธศาสนกิชน คณะศษิยานุศษิยไ์ดช้ว่ยกันสรงน ้าศพหลวงพ่อ กอ่นบรรจุศพตัง้บ าเพ็ญกศุล และ
จัดใหม้กีารพระราชทานเพลงิในวนัที ่๓๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 

 

 หลวงพ่อเดมิ วัดหนองโพ ไดรั้บการขนานนามและยกย่องเป็น "เทพเจา้แห่งเมอืงสีแ่คว"      
ซึง่ชาวนครสวรรคใ์หค้วามนับถอืหลวงพ่ออยู่มเิสือ่มคลาย โดยเฉพาะวัดหนองโพไดส้รา้งมณฑปที่
ประดษิฐานรปูหลอ่โลหะของหลวงพอ่พระรปูเหมอืนหลวงพอ่เดมิขนาดเทา่องคจ์รงิพระเครือ่ง และวัตถุ
มงคลของทา่นเป็นทีน่ยิมอยา่งมากในปัจจบุัน 


