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จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกิน ร้อย
ละ ๙๐ นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามายาวนาน 
วิถีชีวิตของคนไทยจึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้น
ทั้งในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรม  จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่นาพาให้สังคมไทย  ก้าว
เข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ ด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม  

จากภาวะวิกฤติด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพระพุทธศาสนา แม้ว่า
หลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากร 
ทางศาสนาก็เป็นเหตุน ามาซึ่งวิกฤติศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ท าให้ต้องเกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และให้ทันต่อ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง  

มหาเถรสมาคมและรัฐบาลได้เห็นชอบร่วมกันในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของ 
คณะสงฆ์ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” อันเป็นการด าเนิน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม  

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา นี้ ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจคณะ
สงฆ ์คือ (๑) ด้านการปกครอง  (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่ (๕) ด้าน
สาธารณูปการ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
พุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นการด าเนินการภายใต้ค่านิยม (Core Value) ที่ว่า “อุทิศ
ตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ  
(๑) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กร 
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
๑๐ กลยุทธ์ และ ๑๔ ตัวชี้วัด  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
(คปพ.) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 
๑๓ + ๑ โครงการ ประกอบด้วย  

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม  
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  
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จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)  
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ  
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล  
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน -บัญชี)  
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม  
๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
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จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“พุทธศาสน์ม่ันคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน”  

ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบในการก าหนด
ทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  

พุทธศาสน์ม่ันคง (ม่ันคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบัน
หลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น
ของ ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก  

ด ารงศีลธรรม (ม่ังคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน  

น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วน าไปปฏิบัติจน
เป็นปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ  

พันธกิจ (Mission)  
การจะทาให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดาเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ  

๑) ด้านการปกครอง  
๒) ด้านศาสนศึกษา  
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์  
๔) ด้านเผยแผ่  
๕) ด้านสาธารณูปการ  
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์  

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก  

ค่านิยม (Core Value)  
“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
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จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดอ านาจเจริญ 
ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

๑. วัด มีจ านวน ๓๗๒ แห่ง  
๑. มหานิกาย  ๓๑๐  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  ๖๒  แห่ง  
๓. พระอารามหลวง  ๑  แห่ง  

๑. มหานิกาย  -  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  ๑  แห่ง  

๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา  
๑. มหานิกาย  ๒๒๐  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  ๔๐  แห่ง  

๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา  
๑. มหานิกาย  ๙๐  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  ๒๒  แห่ง  

๖. วัดร้าง  
๑. มหานิกาย  ๕  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  -  แห่ง  

๗. วัดแหล่งท่องเที่ยว ๙ แห่ง  
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  ๑๐  แห่ง  
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง ๑๒  แห่ง  
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด ๑๐ แห่ง  
๑๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  

๑. มหานิกาย ๑๕ แห่ง  
๒. ธรรมยุต  ๓  แห่ง  

๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ  
๑. มหานิกาย ๕ แห่ง  
๒. ธรรมยุต ๑  แห่ง  

๑๓. ส านักเรียนธรรม  ๕  บาลี  
๑. มหานิกาย  ๔  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  ๑  แห่ง 

๒. จ านวนพระภิกษุสามเณร มีจ านวน ๒,๔๐๒  รูป  
๑. มหานิกาย ๑,๘๙๖  รูป  

๑. พระภิกษุ  ๑,๔๘๑  รูป  
๒. สามเณร  ๔๑๕  รูป  

๒. ธรรมยุต  ๕๐๔  รูป  
๑. พระภิกษุ  ๑๓๘  รูป  
๒. สามเณร   ๓๖๖  รูป  

๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดอ านาจเจริญ  ๒,๔๐๒  รูป  
 



หน้า ๗ 
 

 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค - รูป (ม)  
๒. เจ้าคณะภาค ๑ รูป (ธ)  
๓. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด - รูป (ม./ธ.)  
๔. เจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป (ม./ธ.)  
๕. รองเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป  

๑. มหานิกาย ๑ รูป  
๒. ธรรมยุต - รูป  

๖. เจ้าคณะอ าเภอ ๑๑ รูป  
๑. มหานิกาย ๗ รูป  
๒. ธรรมยุต ๔  รูป  

๗. รองเจ้าคณะอ าเภอ  ๕  รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
๘. เจ้าคณะต าบล  ๕๖  รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
๙. เจ้าอาวาส  ๓๒๕  รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
๑๐.พระนักเทศน์  ๒๐  รูป  

๑. มหานิกาย  ๑๕  รูป  
๒. ธรรมยุต  ๕  รูป  

๑๑. พระจริยานิเทศ ๕  รูป  
๑. มหานิกาย ๔ รูป  
๒. ธรรมยุต  ๑  รูป  

๑๒. พระบัณฑิตเผยแผ่  
๑. มหานิกาย ๒ รูป  
๒. ธรรมยุต ๑  รูป  

๑๓. พระปริยัตินิเทศ  
๑. มหานิกาย ๓  รูป  
๒. ธรรมยุต - รูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๘ 
 

 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวดัอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอ านาจเจริญ 

  

เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๓๗ เจ้าพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี      คนที่ ๒ ได้มี
ใบบอก ลงไปกราบทูลพระกรุณา พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขอพระราชทานตั้งบ้านโคกก่ง กงพะเนียง 
(ปัจจุบันเป็นต าบลอยู่ในการปกครองของอ าเภอชานุมาน) เป็นเมืองเขมราฐธานี พระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านโคกก่งกงพะเนียง เป็นเมืองเขมราฐธานี ตามที่เจ้าพรหมวรราช
สุริยวงศ์ กราบทูล และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้อุปฮาดก่ า บุตรชายคนโตของพระวอ จากเมือง
อุบลราชธานี มาเป็นเจ้าเมืองเขมราฐ(ที่ตั้งอยู่เมืองบริเวณบ้านค าแห้ว เมืองเก่า อ าเภอชานุมาน) ได้รับ
สถาปนาเป็นพระเทพวงศา(ก่ า)  ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๓๖๙ เกิดศึกระหว่างกรุงเทพฯ กับกองทัพเจ้า
อนุวงศ์ เจ้านครจ าปาศักดิ์ ได้ยกทัพมายึดเมืองเขมราฐ ขอให้พระเทพวงศา (ก่ า)เข้าเป็นพวกด้วย แต่
พระเทพวงศาไม่ยอมจึงถูกประหารชีวิตพระเทพวงศา (ก่ า) มีบุตรชาย ๓ คน คือ พระเทพวงศา (บุญเฮ้า) 
คนที่ ๓ ท้าวแดง มียศเป็นพระก าจนตุรงค์ ได้เป็นเจ้าเมืองวารินช าราบ พระเทพวงศา (บุญจันทร์) มี
บุตรชาย ๒ คน คือ ท้าวบุญสิงห์ และท้าวบุญชัย ต่อมา ท้าวบุญสิงห์ ได้เป็นเจ้าเมืองเขมราฐ มียศเป็น
พระเทพวงศา (บุญสิงห์) มีบุตรชาย ๒ คน คือ ท้าวเสือ และท้าวพ่วย ซึ่งได้รับยศเป็น ท้าวจันทบุรมหรือ
จันทบรม ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๐๑ ได้กราบบังคมทูลยกฐานะบ้านค้อใหญ่ (ปัจจุบันน้อยในท้องที่
อ าเภอลืออ านาจ) ขึ้นเป็นเมืองอ านาจเจริญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านค้อใหญ่ ขึ้นเป็นเมือง ให้ชื่อว่า "เมืองอ านาจเจริญ" เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๑๐ และ
โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวจันทบรม (เสือ) เป็นเจ้าเมืองคนแรก มียศเป็นพระอมรอ านาจ(ต้นสกุลอมรสิน)  

ต่อมา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง 
โดยการปฏิรูปการปกครอง ให้เข้าสู่ระบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบยุโรปตามแบบสากล เป็น
เทศาภิบาล เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๒๙ ถึง พุทธศักราช ๒๔๔๕ โดยยกเลิกการปกครองแบบเดิมที่ให้มีเจ้า
เมือง พระอุปราช ราชวงศ์ และราชบุตร ที่เรียกว่า อาญาสี่ ถึง พุทธศักราช ๒๔๕๕ ได้ยกเลิกการ
ปกครองแบบเก่า คือ ยกเลิกต าแหน่งอาญาสี่สืบสกุล ในการเป็นเจ้าเมืองนั้นเสีย จัดให้ข้าราชการจาก
ราชส านัก ในกรุงเทพฯมาปกครอง เปลี่ยนชื่อต าแหน่งผู้ปกครอง จากเจ้าเมือง มาเป็น ผู้ว่าการเมืองแทน
และ ปรับปรุงการปกครองหัวเมืองมณฑลอีสาน จึงยุบเมืองเล็กเมืองน้อยรวมเป็นเมืองใหญ่ ยุบเมืองเป็น
อ าเภอ เช่น เมืองเขมราฐธานี เมืองยศ(ยโสธร) เมืองฟ้าหยาด(มหาชนะชัย) เมืองลุมพุก(ค าเขื่อนแก้ว) 
เมืองขุหลุ(ตระการพืชผล) เมืองอ านาจเจริญ ไปขึ้นการปกครองกับจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมา อ าเภออ านาจเจริญจึงได้แต่งตั้งนายอ าเภอปกครอง  นายอ าเภอคนแรก คือ รองอ ามาตย์โทหลวง
เอนกอ านาจ (เป้ย สุวรรณกูฏ) พุทธศักราช. ๒๔๕๕ - ๒๔๕๙ ต่อมาประมาณ พุทธศักราช๒๔๕๙ ย้าย
จากที่เดิม (บ้านค้อ บ้านอ านาจ อ าเภอลืออ านาจในปัจจุบัน) มาตั้ง ณ ต าบลบุ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองใน
ปัจจุบัน ตามค าแนะน าของพระยาสุนทรพิพิธ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งเลขามณฑลอีสาน ได้เดินทา งมา
ตรวจราชการโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ มีความเห็นว่าหากย้ายอ าเภอมาตั้งใหม่ที่บ้านบุ่ง ซึ่งเป็นชุมชน
และชุมทางสี่แยก ระหว่างเมืองอุบล-มุกดาหาร และเมืองเขมราฐ-เมืองยศ (ยโสธร) โดยคาดว่าจะมีความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต โดยชื่อว่า อ าเภอบุ่ง (เสนอแนะย้ายพร้อมกับอ าเภอเดชอุดม ย้ายจากเมืองขุ
ขันธ์ (ศรีสะเกษ) มาขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี) โดยยุบเมืองอ านาจเจริญเป็นต าบล ชื่อว่าต าบลอ านาจ 
ซึ่งชาวบ้านชอบเรียกว่า เมืองอ านาจนอยู่ อยู่ในเขตท้องที่อ าเภอลืออ านาจในปัจจุบัน ต่อมาในปี 



หน้า ๙ 
 

 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ จึงเปลี่ยนชื่อจากอ าเภอบุ่ง เป็นอ าเภออ านาจเจริญ ขึ้นการปกครองกับจังหวัด
อุบลราชธานีต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอ านาจเจริญ พุทธศักราช ๒๕๓๖ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่
วันที่   ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ตรงกับวันพุธ แรม ๓ ค่ า เดือน ๑๒ ปีระกา ยกฐานะอ าเภออ านาจเจริญ เป็น
จังหวัดอ านาจเจริญ โดยให้แยกอ าเภออ านาจเจริญ อ าเภอชานุมาน อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอพนา   
อ าเภอหัวตะพาน อ าเภอเสนางคนิคม และอ าเภอลืออ านาจ รวม ๖ อ าเภอ ออกจากการปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี รวมกันขึ้น เป็นจังหวัดอ านาจเจริญ  
 
ค าขวัญประจ าจังหวดั 

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจด็ลุ่มน้ า งามล้ าถ้ าศกัดิ์สิทธิ ์เทพนิมติพระเหลา 
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอคา่ด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม 

 
ตราประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
พระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระประธานของภาพ แสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมโีดยรอบพระเศรียรซ้ายขวามี
ต้นไม้อยู่สองข้าง ถดัไปเปน็กลุ่มเมฆ ดา้นล่างเปน็แถบปา้ยชื่อจังหวัดอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจริญใช้
อักษรย่อวา่ อจ. 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อดอกไม้:  ดอกทองกวาว ,ดอกจานเหลือง 

ชื่อสามัญ: Flame of the forest, Bastard Teak, Bengal kinotree, Kino tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Butea monosperma 



หน้า ๑๐ 
 

 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 
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วงศ์: LEGUMINOSAE 
พันธุ์ไม้มงคลประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นไม้ประจ าจังหวัด อ านาจเจริญ  
ชื่อพันธุ์ไม้ ตะเคียนหิน  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hopea ferrea Heim.  
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE  
ลักษณะทางกายภาพ 
๑. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอ านาจเจริญ 

สภาพภูมิประเทศ  โดยทัว่ไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ย ๆ  ทอดยาวไปจรดจงัหวัดอบุลราชธานีที่
อ าเภอชานมุาน  ตั้งอยู่สงูจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ  ๖๘  เมตร  ( ๒๒๗ ) ฟุต  สภาพ
ดินโดยทัว่ไปเปน็ดนิรว่นปนทรายและดนิลูกรงับางส่วน  มีแม่น้ าโขงเปน็แนวเขตกั้นจังหวดัอ านาจเจริญ
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อ าเภอชานุมาน  มีล าน้ าใหญ ่ๆ  ไหลผ่าน  ได้แก ่ ล าเซบก  
และล าเซบาย 

๑.๑ สภาพภูมิอากาศ  ภูมิอากาศโดยทัว่ไป  จงัหวัดอ านาจเจริญจดัอยู่ในเขตอากาศแบบ  
Tropical  Savannah  คือจะเหน็ความแตกต่างของฤดฝูนและฤดูแลง้อย่างชดัเจน  มีช่วงกลางวนัยาว
ในฤดรู้อน  และมอีุณหภูมิสงูตลอดป ี ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถงึกลางเดอืนตุลาคม  ในปี  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  มีฝนตก  ๗๘ วัน  ปริมาณน้ าฝนวดัได้  ๑,๗๘๒.๘  มิลลิเมตร  ฤดหูนาวเริม่ตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม  ฤดูร้อนเริม่ตั้งแต่เดอืนกุมภาพันธ ์ ถึงเมษายน๗ 
 

๑.๒ การปกครองและประชากร 
       ประชากร ข้อมูล ณ วนัที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๙ จงัหวดัอ านาจเจริญ มีประชากร ๓๗๒,๖๒๔ 

คน  แยกเป็นชาย ๑๘๖,๕๗๗ คน หญิง ๑๘๖,๐๔๗ คน จ านวนครัวเรือน ๑๐๑,๘๓๗ ครวัเรือน โดยแยก
เป็นอ าเภอตา่ง ๆ ดังนี ้

๑) อ าเภอเมืองอ านาจเจริญมีประชากร ๑๓๐,๑๘๙ คน แยกเป็นชาย ๖๕,๐๓๓ คน 
หญิง ๖๕,๑๕๖  คน  จ านวนครัวเรือน  ๓๙,๐๒๗  ครัวเรือน   

       ๒) อ าเภอชานุมาน  มีประชากร ๓๙,๕๑๐ คน แยกเป็นชาย ๑๙,๘๙๒๑ คน  
หญิง ๑๙,๕๘๙ คน  จ านวนครัวเรือน ๑๑,๐๒๕ ครัวเรือน 
       ๓) อ าเภอปทุมราชวงศา  มีประชากร ๔๗,๓๘๙ คน แยกเป็นชาย ๒๔,๐๐๘ คน   
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ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
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หญิง ๒๓,๓๘๑ คน  จ านวนครัวเรือน  ๑๒,๕๓๙  ครัวเรือน 
       ๔) อ าเภอพนา  มีประชากร ๒๘,๐๕๔ คน  แยกเป็นชาย ๑๔,๑๑๔ คน               

หญิง ๑๓,๙๔๐ คน  จ านวนครัวเรือน ๗,๗๕๑ ครัวเรือน 
       ๕) อ าเภอเสนางคนิคม  มีประชากร ๔๐,๖๐๐ คน  แยกเป็นชาย ๒๐,๑๕๘ คน  

หญิง ๒๐,๔๔๒ คน  จ านวนครัวเรือน ๑๐,๕๔๔ ครัวเรือน  
       ๖) อ าเภอหัวตะพาน  มีประชากร ๕๐,๐๗๗ คน แยกเป็นชาย ๒๕,๐๕๕ คน  

หญิง ๒๕,๐๒๒ คน  จ านวนครัวเรือน ๑๑,๗๑๔ ครัวเรือน  
       ๗) อ าเภอลืออ านาจ  มีประชากร ๓๖,๘๐๕ คน แยกเป็นชาย ๑๘,๒๘๘ คน  

หญิง ๑๘,๕๑๗ คน จ านวนครัวเรือน ๙,๒๓๗ ครัวเรือน 
๑.๒.๑ อาณาเขต มเีขตตดิตอ่ใกล้เคียงจังหวดัต่างๆ จ านวน ๓ จงัหวัด  ดังนี ้
         ทิศเหนือ   ตดิกับจงัหวดัยโสธร  ที่อ าเภอเลิงนกทาและจงัหวัดมุกดาหารที่ อ าเภอดอนตาล  
         ทิศตะวันออก  ตดิกบัสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปปล. )   
ตามแนวฝั่งแมน่้ าโขงด้านอ าเภอชานุมานเป็นระยะทาง ๓๘ กโิลเมตร  และตดิกับจงัหวดัอุบลราชธานี ที่
อ าเภอเขมราฐ  กุดข้าวปุ้น และอ าเภอตระการพืชผล   
         ทิศใต้           ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีท่ีอ าเภอม่วงสามสิบ 
         ทิศตะวันตก   ติดกับจังหวัดยโสธร  ท่ีอ าเภอป่าติ้ว  และอ าเภอเลิงนกทา 
 

การคมนาคม    ภายในตัวจังหวัดอ านาจเจริญ 
การเดินทางจากอ าเภอเมืองอ านาจเจริญไปยังอ าเภอตา่ง ๆ 
อ าเภอเมือง     -  กิโลเมตร 
อ าเภอชานมุาน   ๗๘  กิโลเมตร 
อ าเภอปทุมราชวงศา  ๓๒  กิโลเมตร 
อ าเภอพนา   ๔๗ กิโลเมตร 
อ าเภอเสนางคนิคม ๒๒  กิโลเมตร 
อ าเภอหวัตะพาน  ๓๕  กิโลเมตร 
อ าเภอลืออ านาจ   ๒๒  กิโลเมตร 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตาม มส. ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) 
ระดับภาค จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค 
และระดับจังหวัด ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย  

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม  
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  
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๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)  
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ  
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล  
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน -บัญชี)  
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม  
 

ดังเอกสารแนบ  
คณะผู้จัดท า 
พระครูปริยัติวีราภรณ์   เจ้าคณะอ าเภอลืออ านาจเจริญ/เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ านาจเจริญ 
พระครูวิโรจน์วรานุกูล       เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอ านาจเจริญ  
พระมหาไทยรัฐ  ทินฺนวโร   กองงานเลขานุการจังหวัดอ านาจเจริญ 
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กรอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด  
 เป้าหมายการด าเนินการ  

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท) รวมงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564  
สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา 

ปลูกฝังศรทัธาใน
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละการเพิ่มข้ึนขององค์กร/
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
  

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เสริมสร้างศรทัธาใน
พระพุทธศาสนา 

ขยายโอกาสทางการศกึษาสู่สังคม 70,000  80,000  90,000  100,000  - - - - 340,000  

 มวลรวมความสุขของประเทศที่
เพิ่มข้ึน   

 +1   +1   +1   +2  ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5  100,000  100,000  100,000  100,000      400,000  

 อันดับความสันติสุขของประเทศ
เพิ่มข้ึน  

 +1   +1   +1   +2  วิปัสสนากรรมฐานเพือ่พัฒนา    
ทุนมนุษย์ 

50,000  60,000  70,000  80,000      260,000 

 ศูนย์ข้อมลูด้าน
พระพุทธศาสนาของโลก   

 ร้อยละ
ความส าเร็จ

ตามแผน  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ

ตามแผน  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ

ตามแผน  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ

ตามแผน  
 
                 

-    

เพิ่มศักยภาพทาง
ปัญญา 

 ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม
,บาลี 
ร้อยละของผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
,บาลีศึกษา   

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เพิ่มศักยภาพทาง
ปัญญา 

ยกระดับคุณภาพการศกึษา 
พระปริยัติธรรม  

100,000  100,000  100,000  100,000  

        

400,000  

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

ร่วมมอืภาคี
เครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล 

 จ านวนเครือข่ายท่ีเพิ่มข้ึน (เครือข่าย 
= องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)    
ภาคละ 1 เครือข่าย 
  

36 36 36 36 ส่งเสริมความร่วมมอื
ภาคีเครือข่าย (บวร) 

ส่งเสริมความร่วมมอืภาคีเครือข่าย  50,000  50,000 50,000 50,000 

        

200,000  

พัฒนา 
ระบบธรรมาภิบาล  

 ร้อยละกระบวนการท างานได้รับ
การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  

    40      60      80    100   พัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

 พัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

50,000  50,000 50,000 50,000         200,000  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4.0 

 ร้อยละความส าเร็จของ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน  

    40      60      80    100  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card 
(ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 

50,000  50,000 50,000 50,000         200,000  

พัฒนาหลักสตูร 
เชิงพุทธและ
นวัตกรรมให้ทนัสมัย  
 

 จ านวนนวัตกรรมการท างาน
ที่ทนัสมัย  

      6        6        6        6  ส่งเสริมนวัตกรรม 
เชิงพุทธ  

ส่งเสริมนวัตกรรม 
เชิงพุทธ  

30,000  30,000  30,000  30,000  

        

120,000  

พัฒนาสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้เชิงพทุธ 
 
 
 
 
 

เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

 ร้อยละของ 
ศาสนบุคคลที่ม ี
ขีดความสามารถเพิ่มข้ึน  

    20  30 40 50 เพิ่มศักยภาพ 
ศาสนบุคคล 

พัฒนาขีดความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

30,000  30,000  30,000  30,000  

        

120,000  

เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา  

 ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาพร้อมใช้  

    40      60      80    100  เผยแผ่พระพทุธศาสนา
เชิงรกุ  

พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้
พระพุทธศาสนา   

 40,000   40,000  40,000  40,000          160,000  



หน้า ๑๔ 
 

 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินการ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท) รวมงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564  
 มีทรัพยากรเพียงพอ
ในการขับเคลือ่น
กิจการ
พระพุทธศาสนา 

บริหารศาสนสมบัติ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัต ิ 

    40      60      80    100  บริหารจัดการศาสน
สมบัต ิ

บริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติ  
(ระบบการเงนิ-บัญชี) 

 50,000  50,000  50,000  50,000  

        

 200,000  

 ร้อยละของวดัที่พัฒนาเปน็  
"ธรรมอทุยาน"  

    77      77      77      77  วัดสร้างสขุด้วยกจิกรรม 5 ส 30,000  30,000  30,000  30,000          120,000  

จัดหาแหล่ง
งบประมาณ
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

 ร้อยละอัตราการคงอยู่ของ
กองทุนเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา  

    10      10      10      10  พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม 

สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 150,000  150,000  150,000  150,000                           
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

300,000  

รวม (บาท) 800,000  820,000  840,000  860,000  - - - - 3,320,00 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ (บาท) 
800,000  820,000  840,000  860,000       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๕ 
 

 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวดัอ านาจเจริญ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

สนับสนุนจากภาครัฐ 
 งบประมาณ 

สนับสนุนจากคณะสงฆ์  
 หน่วยรับผิดชอบหลัก   หน่วยสนับสนุน  

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม               240,000  100,000 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  กองพุทธศาสนศึกษา 
2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5              200,000  200,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่  กองเผยแผ่ 
3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์               260,000  200,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่  กองเผยแผ่ 
4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม              300,000  100,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา  กองพุทธศาสนศึกษา 
5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย                150,000  50,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  กองเผยแผ่ 
6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล               200,000  - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  ส านักงานเลขานุการกรม 
7 โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card               

(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
              150,000 

500,000 
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  ส านักงานเลขานุการกรม 

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ               100,000  20,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา  กองเผยแผ่ 
9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล               120,000  - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  กองกลาง 
10 โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา                160,000  - คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  กองเผยแผ่ 
11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 150,000 50,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ   กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 
12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส               120,000  - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ   กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 
13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม             150,000  150,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   กองพุทธศาสนสถาน 

รวมงบประมาณ (บาท) 2,300,000 1,370,000 - - 

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจ าปี 2561 (บาท) 3,320,00 

 
 


