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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

 สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกิน    
ร้อยละ ๙๐ นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
ยาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยจึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลก
เปิดกว้างขึ้นทั้งในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้
สังคมไทย ก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน 
กล่าวคือ  ด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 
 จากภาวะวิกฤติด้านต่าง ๆ 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 
คณะสงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” อันเป็นการ
ด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม 
 แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานี้ ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจ    
คณะสงฆ์ คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่              
(๕) ด้านสาธารณูปการ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ           
ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นการด า เนินการภายใต้ค่านิยม          
(Core Value) ที่ว่า “อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
 นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ 
(๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กร 
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
๑๐ กลยุทธ์ และ ๑๔ ตัวชี้วัด 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ.) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๓ + ๑ โครงการ ประกอบด้วย 
 ๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
 ๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 ๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 

 
 ๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
 ๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
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 ๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
 ๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
 ๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
 ๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
 ๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
 ๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
 ๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “พุทธศาสน์ม่ันคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน” 
 ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบใน
การก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 พุทธศาสน์ม่ันคง (ม่ันคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ 
สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตรา
ที่เพ่ิมข้ึนของ ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 
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 ด ารงศีลธรรม (ม่ังคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 
 น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วน าไปปฏิบัติจน
เป็นปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission) 
 การจะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องด าเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน 
คือ 
 ๑) ด้านการปกครอง 
 ๒) ด้านศาสนศึกษา 
 ๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
 ๔) ด้านเผยแผ่ 
 ๕) ด้านสาธารณูปการ 
 ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 
ค่านิยม (Core Value) 
 “อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑. วัด มีจ านวน ๑,๓๑๓ แห่ง 
  ๑. มหานิกาย  ๑,๑๙๘ แห่ง 
  ๒. ธรรมยุต ๑๑๕ แห่ง 
  ๓. พระอารามหลวง ๓ แห่ง 
   ๑.  มหานิกาย ๒ แห่ง 
   ๒.  ธรรมยุต ๑ แห่ง 
  ๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ๗๔๔ แห่ง 
   ๑.  มหานิกาย ๖๗๖ แห่ง 
   ๒.  ธรรมยุต ๖๘ แห่ง 
  ๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ๕๖๙ แห่ง 
   ๑.  มหานิกาย ๕๒๒ แห่ง 
   ๒.  ธรรมยุต ๔๗ แห่ง 
  ๖. วัดแหล่งท่องเที่ยว  ๑๘ แห่ง 
  ๗. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ๑๗ แห่ง 
  ๘. วัดพัฒนาตัวอย่าง ๒๘ แห่ง 
  ๙. อุทยานการศึกษาในวัด  ๙ แห่ง 
  ๑๐. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด ๘ แห่ง 
  ๑๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ๑๐ แห่ง 
   ๑.  มหานิกาย ๘ แห่ง 
   ๒.  ธรรมยุต ๒ แห่ง 
  ๑๒. ส านักเรียนธรรม-บาลี ๖๕๘ แห่ง 
   ๑.  มหานิกาย ๖๒๕ แห่ง 
   ๒.  ธรรมยุต ๓๓ แห่ง 
 ๒. จ านวนพระภิกษุสามเณร ๑๑,๑๐๒ รูป 
  ๑.  มหานิกาย  ๑๐,๒๓๒ รูป 
   ๑.  พระภิกษุ ๘,๙๒๑ รูป 
   ๒.  สามเณร ๑,๓๑๑ รูป 
  ๒. ธรรมยุต ๘๗๐ รูป 
   ๑.  พระภิกษุ ๖๕๘ รูป 
   ๒.  สามเณร ๒๑๒ รูป 
 
 
 ๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดศรีสะเกษ ๑๓๙๘ รูป 
  ๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ๓ รูป (ม./ธ.) 
  ๒. เจ้าคณะจังหวัด  ๒ รูป (ม./ธ.) 
  ๓. รองเจ้าคณะจังหวัด  ๑  รูป 
  ๔. เจ้าคณะอ าเภอ  ๓๑ รูป 
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   ๑.  มหานิกาย  ๒๒ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  ๙ รูป 
  ๕. รองเจ้าคณะอ าเภอ  ๑๗ รูป 
   ๑.  มหานิกาย  ๑๗ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  - รูป 
  ๖. เจ้าคณะต าบล  ๑๗๘ รูป 
   ๑.  มหานิกาย  ๑๖๒ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  ๑๖ รูป 
  ๗. เจ้าอาวาส  ๑๑๘๓ รูป 
   ๑.  มหานิกาย ๑๐๗๐ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต ๑๑๓ รูป 
  ๘. พระนักเทศน์ ๓๔  รูป 
   ๑.  มหานิกาย  ๓๔ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  - รูป 
  ๙. พระจริยานิเทศก์ ๓  รูป 
   ๑.  มหานิกาย  ๒ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  ๑ รูป 
  ๑๐. พระบัณฑิตเผยแผ่ ๑๒ รูป 
   ๑.  มหานิกาย  ๘ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  ๔ รูป 
  ๑๑. พระปริยัตินิเทศก์ ๑๓ รูป 
   ๑.  มหานิกาย  ๑๒ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  ๑ รูป 
  ๑๒. พระธรรมทูตจังหวัดศรีสะเกษ ๙๘ รปู 
   ๑.  มหานิกาย  ๙๘ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  - รูป 
 
 
  ๑๓. พระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๗๗ รูป 
   ๑.  มหานิกาย  ๗๑ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  ๖ รูป 
  ๑๔. พระสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ๓๓ รูป 
   ๑.  มหานิกาย  ๒๘ รูป 
   ๒.  ธรรมยุต  ๕ รูป 
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ 

 
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ตราประจ าจังหวัด 

ตราประจ าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรูปปราสาทหิน ภายในวงกลมใต้ปราสาทเป็นรูปดอกล าดวนมีใบ ๖ ใบ 
หมายถึง ปราสาทหิน หมายความว่า ปราสาทขอมซึ่งมีอยู่จ านวนมากใน
จังหวัดศรีสะเกษ จนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งปราสาทขอมโบราณ เช่น 
ปราสาทสระก าแพงใหญ่ ปราสาทสระก าแพงน้อย ปรางค์กู่ ปราสาท
โดนตวล ปราสาทเยอ ปราสาททามจาน (ปราสาทบ้านสมอ) เป็นต้น เท่าที่
ส ารวจพบขณะนี้ ยังคงมีร่องรอย และขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแล้ว 
๑๖ แห่ง จนได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งปราสาท มีความหลากล้วนทางวัฒนธรรม 
วิถีวัฒนธรรมของชาวศรีสะเกษ มีลักษณะพิเศษที่มีความหลากหลายของ
ชนเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ จึงเรียกขานกันอีกชื่อหนึ่ง
ว่า “ดินแดนสี่เผ่าไทย” 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ต้นล าดวน 
ค าขวัญ ประจ าจังหวัด หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม 
 ข้าว หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ 
 เขตดงล าดวน หลากล้วนวัฒนธรรม  เลิศล้ าสามัคคี 

 
  ศรีสะเกษ  เป็นจังหวัดชายแดนในภาคอีสานตอนล่าง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารย
ธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน
แบบไทยอีสานได้อย่างลงตัวและกลมกลืน มีเอกลักษณ์โดดเด่น และน่าสนใจ  
 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐาน
แน่นอน มีการจดบันทึกไว้พอสังเขป ส่วนมากได้จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าต่อ ๆ กันมา เอาความแน่นอน
ไม่ได้นัก นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พ้ืนที่ภาคอีสานในปัจจุบันเคยเป็นที่อยู่ของพวก
ละว้าและลาว มีแว่นแคว้นอาณาเขตปกครองเรียกว่า "อาณาจักรฟูนัน" 
 ประมาณปี พ.ศ.๑๑๐๐ พวกละว้าที่เคยมีอ านาจปกครองอาณาจักรฟูนันเสื่อมอ านาจลง ขอมเข้ามา
มีอ านาจแทนและตั้งอาณาจักรเจนละหรืออิศานปุระขึ้น พวกละว้าถอยร่นไปทางเหนือ ปล่อยให้พ้ืนที่ภาค
อีสานรกร้างว่างเปล่าเป็นจ านวนมากเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจึงถูกท้ิงให้เป็นที่รกร้างและ
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เป็นป่าดง ขอมได้แบ่งการปกครองเป็น ๓ ภาคโดยมีศูนย์การปกครองอยู่ที่ละโว้ (ลพบุรี) พิมาย (นครราชสีมา) 
และสกลนคร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อศูนย์กลางการปกครองใหญ่ที่นครวัด  
 ในยุคท่ีขอมเรืองอ านาจ ศรีสะเกษน่าจะเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่ขอมใช้เป็นเส้นทางไปมาระหว่างเมือง
ประเทศราชดังกล่าวแล้ว เพราะปรากฎโบราณสถานโบราณวัตถุของขอมซึ่งกรมศิลปากรส ารวจในจังหวัด      
ศรีสะเกษเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ จ านวน  ๑๕  แห่ง ไม่รวมเขาพระวิหารซึ่งเป็นเทวะสถานของขอมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีปราสาทหินสระก าแพงใหญ่  สระก าแพงน้อย ปราสาทลุมพุก ปราสาทบ้านทามจาน (บ้านสมอ) 
ปราสาทเยอ ปราสาทโดนต็วล (ช่องตาเฒ่า อ.กันทรลักษ์)  สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่านี้มีอายุประมาณ 
๑๐๐๐ ปีเศษ  มีอยู่ตามท้องที่อ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ขอมคงสร้างขึ้น เพ่ือเป็นที่พักและประกอบ
พิธีทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธมข้ามเทือกเขาพนมดงรักษ์มาสู่ศูนย์กลางการปกครองภาค
อีสานทั้ง ๓ เมืองดังกล่าวแล้ว 
 เมื่อขอมเสื่อมอ านาจลง ไทยเริ่มมีอ านาจครอบครองดินแดนเหล่านี้ ขณะเดียวกันจังหวัดศรีสะเกษมี
สภาพเป็นป่าดงอยู่นานเพราะแม้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางก็มิได้บันทึกกล่าวถึงจังหวัดศรีสะเกษใน
เอกสารใด เพ่ิงจะได้มีการบันทึกหลักฐานในพงศาวดารกล่าวถึงเมืองสุรินทร์ด้วย 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรไทยกว้างขวางมาก มีชาวบ้านป่าซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ( MINORITY 
TRIBE ) อาศัยอยู่แถบเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจ าปาสักฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวปัจจุบัน ชนพวกนี้เรียกตัวเองว่า "ข่า" ส่วย" "กวย" หรือ "กุย" อยู่ในดินแดนของราชอาณาจักร
ไทย โดยสมบูรณ์ (เพ่ิงเสียให้ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ หรือ ร.ศ.๑๑๒) พากนี้มีความรู้ความสามารถในการจับ
ช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน ชาวส่วยหรือชาวกวยได้อพยพย้ายที่ท ามาหากินข้ามมาฝั่งขวาแม่น้ าโขง เนื่องจาก
ชาวเมืองศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานแย่งที่ท ามาหากิน 
 ในปี พ.ศ.๒๒๖๐ ชาวส่วยได้อพยพแยกออกเป็นหลายพวกด้วยกัน แต่ละพวกมีหัวหน้าควบคุมมา 
เช่น เซียงปุม เซียงสี เซียงสง ตากะจะและเซียงขัน เซียงฆะ เซียงไชย หัวหน้าแต่ละคนก็ได้หาสมัครพรรคพวก
ไปตั้งรกรากในที่ต่าง ๆ กัน เวียงปุม อยู่ที่บ้านที เซียงสีหรือตะกะอาม อยู่ที่รัตนบุรี เซียงสงอยู่บ้านเมือลีง 
(อ าเภอจอมพระ) เซียงฆะ อยู่ที่สังขะ เวียงไชย อยู่บ้านจารพัด (อ าเภอศรีขรภูมิ) ส่วนตากะจะและเซียงขัน อยู่
ที่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน (บ้านดวนใหญ่ปัจจุบัน) 
 พวกส่วยเหล่านี้อยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ หาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรและหาของป่ามาบริโภคใช้สอย 
มีการไปมาหาสู่ติดต่อกันระหว่างพวกส่วยอยู่เสมอ มีสภาพภูมิประเทสติดต่อเขตกัมพูชา และมีเทือกเขาพนม
ดงรักเป็นเส้นกันเขตแดน ป่าดงเขตนี้มีฝูงสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ โขลงช้างพัง ชางพลาย ฝูงเก้งกวาง ละมั่งและโค
แดงอยู่มากมายตามทุ่งหญ้าและราวป่า เหมาะกับการท ามาหาเลี้ยงชีพของชาวส่วยอย่างยิ่ง 
 ลุ พ.ศ.๒๓๐๒ ปีเถาะ จุลศักราช ๑๑๘๑ ตรงกับสมัยแผ่นดินพระบรมราชาที่ ๓ หรือพระเจ้าอยู่หัว
พระที่นั่งสุริยามรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา พระยาช้างเผือกของพระองค์
ได้แตกออกจากโรงช้างต้นในกรุงศรีอยุธยา เดินทางมาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โปรดให้ทหารเอกคู่พระทัยสอง
พ่ีน้อง (เข้าใจว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พระนามเดิมทองด้วง และกรมพระราชวังบวรมหาสุร -         
สิงหนาท พระนามเดิมบุญมา) คุมไพร่พล ๓๐ นาย ออกติดตามผ่านมาแขวงพิมาย ทราบจากเจ้าเมืองพิมายว่า 
ในดงริมเขาพนมดงรักมีพวกส่วยช านาญใชการจับช้าง เลี้ยงช้าง สองพ่ีน้อง กับไพร่พล จึงได้ติดตามสองพ่ีน้อง
ไปเซียงสีไปที่บ้านกุดหวาย (อ าเภอรัตนบุรี) เซียงสีจึงได้พาสองพ่ีน้องและไพร่พลไปตามหาเซียงสง ที่บ้านเมือง
ลีง เซียงปุ่มที่บ้านเมืองที เซียงไชยที่บ้านกุดปะไท ตากะจะและเซียงขัน ที่บ้านโคกล าดวน เซียฆะที่บ้าน       
อัจจะปะนึง (เขตอ าเภอสังขะ) ทุกคนร่วมเดินทางติดตามพระยาช้างเผือก สองพ่ีน้องและหัวหน้าป่าดงทั้งหมด 
ได้ติดตามล้อมจับพระยาช้างเผือกได้ที่บ้านหนองโชก ได้คืนมาและน าส่งถึงกรุงศรีอยุธยา ด้วยความดีความชอบ
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ในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสริยามรินทร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้หัวหน้าบ้านป่าดงมีบรรดาศักด์
ทั้งหมด ตากะจะหัวหน้าหมู่บ้านโคกล าดวน ได้เป็นหลวงแก้วสุวรรณเซียงขันได้เป็นหลวงปราบอยู่กับตากะจะ 
 ต่อมาหัวหน้าหมู่บ้านป่าดงทั้ง ๕ ได้พากันไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรุงศรีอยุธยา โดยน า
สิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวาย คือ ช้าง ม้า แก่นสน ยางสน ปีกนก นกระมาด (นอแรด) งาช้าง ขี้ผึ้ง น้ าผึ้ง เป็นการ
ส่งส่วยตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ทรงพิจารณาเห็นความดีความชอบ
เมื่อครั้งได้ช่วยเหลือจับพระยาช้างเผือก และเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านได้น าสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวาย จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ให้หัวหน้าหมู่บ้านสูงขึ้นทุกคน 
 ในปี พ.ศ.๒๓๐๒ นี้เอง หลวงแก้วสุวรรณ(ตากะจะ) บ้านโคกล าดวนได้บรรดาศักดิ์เป็นเป็นพระยา
ไกรภักดีศรีนครล าดวนมีพระบรมราชโองการยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน ซึ่งเดิมเรียกว่า "เมืองศรีนคร
ล าดวน" ขึ้นเป็นเมืองขุขันธ์แปลว่า "เมืองป่าดง" ให้พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวนเป็นเจ้าเมืองปกครอง 
 เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ว สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสิน
มหาราช ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี  
 พ.ศ.๒๓๒๑ ปีจอ จุลศักราช ๑๑๔๐ กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) เป็นกบฎต่อไทย สมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช) กับเจ้าพระยาสุรสียห์เป็นแม่ทัพยกขึ้นไปทางเมืองพิมาย แม่ทัพสั่งให้เจ้าเมืองพิมายแต่งข้าหลวง
ออกมาเกณฑ์ก าลังเมืองประทายสมันต์ (จังหวัดสุรินทร์) เมืองสังฆะ เมืองขุขันธ์ เมืองรัตนบุรี เป็นทัพบกยกไป
ตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองจ าปาศักดิ์ ได้ชัยชนะยอมขึ้นต่อไทยทั้งสองเมือง กองทัพไทยเข้าเมืองเวียงจันทน์ ได้
อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางพร้อมคุมตัวนครจ าปาศักดิ์ไชยกุมารกลับกรุงธนบุรี  ในการศึกครั้งนี้เมื่อ
เดินทางกลับ หลวงปราบ(เซียงขัน) ทหารเอกในกองทัพ ได้หญิงม่ายชาวลาวคนหนึ่งกลับมาเป็นภรรยา มี
บุตรชายติดตามมาด้วยชื่อท้าวบุญจันทน์ 
 พ.ศ.๒๓๒๔ เมืองเขมรเกิดจราจล สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระยาสุรสีห์ ได้รับพระบรม
ราชโองการให้เป็นแม่ทัพยกกองทัพไปปราบจราจลครั้งนี้  โดยเกณฑ์ก าลังของเมืองปะทายสมันต์ เมืองขุขันธ์ 
และเมืองสังฆะ สมทบกับกองทัพหลวงออกไปปราบปราม กองทัพไทยยกไปตีเมืองเสียมราฐ ก าพงสวาย      
บรรทายเพชร บรรทายมาศ และเมืองรูงต าแรย์ (ถ้ าช้าง) เมืองเหล่านี้ยอมแพ้ ขอขึ้นเป็นขอบขัณฑสีมา เสร็จ
แล้วยกทัพกลับกรุงธนบุรี 
 เมื่อเสร็จสงครามเวียงจันทน์ และเมืองเขมรแล้ว ได้ปูนบ าเหน็จให้แก่เจ้าเมืองปะทายสมันต์ เมือง     
ขุขันธ์ และเมืองสังฆะ เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาให้พระยาทั้งสามเมือง เจ้าเมืองขุขันธ์ ได้บรรดาศักดิ์ใหม่ 
จากพระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน เป็นพระยาขุขันธ์ภักดี ในปีเดียวกันนั้นเอง พระยาขุขันธ์ภักดี(ตากะจะ) ถึง
แก่อนิจกรรม จึงโปรดให้หลวงปราบ (เซียงขัน) ขึ้นเป็นพระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ ต่อมา
เมืองขุขันธ์ที่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวนกันดารน้ า พระยาไกรภักดีฯ จึงอพยพเมืองย้ายมาอยู่บ้านแตระ 
(แตระ) ต าบลห้วยเหนือ ที่ตั้งอ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน 
 ลุ พ.ศ.๒๓๒๕ ปีขาล จุลศักราช ๑๑๔๔ พระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ  พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน(เซียงขัน) ได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาขุขันธ์ภักดี ได้มีใบบอก
กราบบังคมทูลข้อตั้งท้าวบุญจันทร์ เป็นพระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน ผู้ช่วยเจ้าเมือง อยู่มาวันหนึ่ง            
พระยาขุขันธ์ภักดี เผลอเรียกพระยาไกรภักดีฯ(บุญจันทร์) ว่า  "ลูกเชลย" พระยาไกรภักดีจึงโกรธและผูก
พยาบาท ภายหลังมีพ่อค้าญวน ๓๐ คน มาซื้อโคกระบือที่เมืองขุขันธ์ พระยาขุขันธ์ภักดีอ านวยความสะดวก
และจัดที่พักให้ญวนตลอดจนให้ไพร่น าทางไปช่องโพย ให้พวกญวนน าโค กระบือ ไปยังเมืองพนมเปญได้สะดวก 
พระยาไกรภักดีฯ (บุญจันทร์) ได้กล่าวโทษมายังกรุงเทพฯ และโปรดเกล้า ให้เรียกตัวพระยาขุขันธ์ไปลงโทษ
และจ าคุกไว้ที่กรุงเทพฯ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระยาไกรภักดีฯ (บุญจันทร์) เป็นเจ้าเมืองขุขันธ์แทน 
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 ในปี พ.ศ.๒๓๒๕ นี้ พระภักดีภูธรสงคราม(อุ่น) ปลัดเมืองขุขันธ์ กราบบังคมทูลขอแยกจากขุขันธ์ไป
ตั้งที่บ้านโนนสามขาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านโนนสามขาขึ้นเป็นเมือง "ศรีสระเกศ" ต่อมาปี 
พ.ศ.๒๓๒๘ ได้ย้ายเมืองศรีสระเกศจากบ้านโนนสามขา มาตั้ง ณ บ้านพันทาเจียงอีอยู่ในเขตเทศบาลเมือง     
ศรีสะเกษทุกวันนี้ 
 พ.ศ.๒๓๔๒ มีโปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์ก าลังเมืองสุรินทร์ เมืองขุขันธ์ เมืองสังฆะ เมืองละ ๑๐๐ รวม 
๓๐๐ ยกทัพไปตีพม่าซึ่งยกมาตั้งในเขตนครเชียงใหม่ กองทัพไทยมิทันไปถึง กองทัพพม่าก็ถอยกลับ จึงโปรด
เกล้าฯ ให้กองทัพไทยยกกลับ 
 พ.ศ.๒๓๕๐ ทรงพระราชด าริว่า เมืองสุรินทร์ เมืองสังฆะ และเมืองขุขันธ์ เป็นเมืองเคยตามเสด็จพระ
ราชด าเนินในการพระราชสงครามหลายครั้งมีความชอบมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทั้ง ๓ เมือง ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ 
มีอ านาจช าระคดีได้เอง ไม่ต้องขึ้นต่อเมืองพิมายเหมือนแต่ก่อน 
 พ.ศ.๒๓๖๙ รัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์แต่งตั้งให้เจ้าอุปราช    
(สีถาน) กับเจ้าราชวงศ์เมืองเวียงจันทน์ คุมกองทัพบกเข้าตีเมืองรายทางเข้ามาจนถึงเมืองนครราชสีมา ฝ่ายทาง
เมืองจ าปาศักดิ์ เจ้านครจ าปาศักดิ์(เจ้าโย่) เกณฑ์ก าลังยกทัพมาตีเมืองขุขันธ์จับพระไกรภักดีศรีนครล าดวน 
(บุญจันทร์) เจ้าเมืองขุขันธ์ กับพระภักดีภูธรสงคราม (มานะ) ปลัดเมืองกับพระแก้วมนตรี(ทศ)ยกกระบัตรกับ
กรมการได้ ฆ่าตายทั้งหมด เจ้าเมืองสังฆะ และเมืองสุรินทร์หนีได้ทัน กองทัพจ าปาศักดิ์ ตั้งค่ายอยู่ที่บ้าน
ส้มป่อย แขวงเมืองขุขันธ์ค่ายหนึ่ง และค่ายอ่ืน ๆ สี่ค่าย กวาดต้อนครอบครัวไทยเขมรไปเมืองจ าปาศักดิ์ 
จากนั้นมาเมืองขุขันธ์ ไม่มีข้าราชการปกครอง โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสังฆะ ไปเป็นพระยาไกรภักดีศรีนคร
ล าดวนเจ้าเมือง ให้พระไชยเป็นพระภักดีภูธรสงครามปลัดเมือง ให้พระสะเทื้ อน (นวน) เป็นพระแก้วมนตรี
ยกกระบัตรเมือง ให้ท้ายหล้า บุตรพระยาขุขันธ์(เซียงขัน) เป็นมหาดไทยช่วยกันรักษาเมืองขุขันธ์ต่อไป จากนั้น
มาได้มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเจ้าเมืองและนามเจ้าเมืองหลายครั้ง 
 พ.ศ.๒๔๒๖ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาขุขันธ์ (ปัญญา) เจ้าเมืองกับ
พระปลัด(จันลี) ได้น าช้างพังสีประหลาดหนึ่งเชือกลงมาน้อมเกล้าฯ ถวายที่กรุงเทพฯ  พ.ศ.๒๔๓๓ มีสารตรา
โปรดเกล้าฯ ให้เมืองศรีสระเกศ(ชื่อเดิม) ไปอยู่ในบังคับบัญชาของข้าหลวงใหญ่ได้โปรดให้หลวงจ านงยุทธกิจ
(อ่ิม) กับขุนไผทไทยพิทักษ์(เกลื่อน) เป็นข้าหลวงเมืองศรีสระเกศ 
 พ.ศ.๒๔๓๕  โปรดเกล้าฯ ให้จัดรูปการปกครองแบบมณทลเมืองศรีสะเกศขึ้นอยู่กับเมณฑลอีสาน
กองบัญชาการมณฑลอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธาณี 
 พ.ศ.๒๔๔๕ เปลี่ยนชื่อมณฑลอีสานเป็น มณฑลอุบลมีเมืองขึ้น ๓ เมืองคือ อุบลราชธานี ขุขันธ์ และ
สุรินทร์ ไม่ปรากฎชื่อเมืองศรีสระเกศ  สันนิษฐานว่าเมืองศรีสระเกศถูกยุบลงเป็นอ าเภอขึ้นกับเมืองขุขันธ์ซึ่ง
เป็นเมืองเก่ามาแต่เดิม 
 พ.ศ.๒๔๔๗ ย้ายที่ตั้งเมืองขุขันธ์ (ซึ่งอยู่ที่บ้านแตระ ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน) มาอยู่
ที่ต าบลเมืองเก่า(ปัจจุบันคือต าบลเมืองเหนือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน) และยังคงใช้ชื่อ"เมือง    
ขุขันธ์" ยุบเมืองขุขันธ์เดิมเป็นอ าเภอห้วยเหนือ (อ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบันนี้) 
 พ.ศ. ๒๔๕๙  กระทรวงมหาดไทย มีประกาศให้เปลี่ยนชื่อเมืองทุกเมืองเป็นจังหวัด เมืองขุขันธ์จึง
เป็นเป็นจังหวัดขุขันธ์ เมื่อวันที่ ๙  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๙ เปลี่ยนผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
 พ.ศ. ๒๔๘๑ มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์ เป็นจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน 

 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดยโสธรและร้อยเอ็ด 
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 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวกั้นเขตแดน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
 
สภาพภูมิศาสตร์ 
  สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษนั้น ตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวใน
แนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ยาว ๑๒๗ กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดใน
จังหวัดชื่อ "พนมตาเมือน" สูง ๖๗๓ เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยตั้งอยู่ในเขตอ าเภอกันทรลักษ์     
จากเขาพนมตาเมือนนี้ พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดต่ าลงไปทางเหนือเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ ามูล   
 ภูมิประเทศส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มลอนลาด 
มีระดับความสูงระหว่าง ๑๕๐-๒๐๐  เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง มีล าน้ าหลายสายไหลผ่านพ้ืนที่ราบนี้
ลงไปยังแม่น้ ามลู ล าน้ าสายส าคัญได้แก่ ห้วยทับทัน ห้วยส าราญ และห้วยขะยุง 
 ตัวจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยส าราญ ห้วยน้ าค าและห้วยขะยุง ห่างจากแม่น้ ามูลไป
ทางทิศใต้ประมาณสิบกิโลเมตร และอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ ๑๒๖ เมตร 
 ทางตอนเหนือของจังหวัดมีแม่น้ ามูลไหลผ่านเขตอ าเภอศิลาลาดอ าเภอราษีไศล อ าเภอเมือง         
ศรีสะเกษ อ าเภอยางชุมน้อย และอ าเภอกันทรารมย์ เป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร บริเวณนี้ถือ
เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่อันอยู่สูงจากระดับทะเล      
ปานกลางประมาณ ๑๑๕-๑๓๐ เมตร 

แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์  
 บริเวณที่ตั้งของจังหวัดนี้เคยเป็นอู่วัฒนธรรมโบราณ มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย จน
เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ได้แก่วัฒนธรรมทวารวดีอาณาจักรขอมหรือเขมรโบราณล้านช้าง อยุธยา และ 
รัตนโกสินทร์ ตามล าดับ เช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่
บ้านหลุบโมก ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล พบร่องรอยเมืองโบราณมีคูน้ าและคันดินล้อมรอบสองชั้น ภายใน
เมืองมีซากโบราณสถานและใบเสมาอันแสดงถึงร่องรอยการนับถือพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังพบปราสาทและ
ปรางค์กู่อีกหลายแห่ง โดยเป็นศิลปะเขมรราวพุทธศตวรรษที่ 13-17 รวมทั้งชุมชนเขมรโบราณ เช่น แหล่ง
โบราณคดีในเขตปราสาทสระก าแพงใหญ่ ซึ่งอยู่รอบ ๆ บารายหรือแหล่งน้ าขนาดใหญ่ประจ าชุมชนเขมร
โบราณใน อ าเภออุทุมพรพิสัย แหล่งโบราณคดีบ้านหัวช้าง อ าเภอไพรบึง ซึ่งพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผาชนิดเนื้อ
แกร่ง ตกแต่งผิวด้วยการเคลือบสีน้ าตาล ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่ท าด้วยโลหะ 
 โบราณสถานที่มีความส าคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมศิลปากร ได้ด าเนินการส ารวจ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ ได้แก่ 
  อาคารขุนอ าไพพาณิชย์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  สิมวัดคูซอด อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
  ปราสาทสระก าแพงใหญ่ อ าเภออุทุมพรพิสัย  ปราสาทสระก าแพงน้อย อ าเภออุทุมพรพิสัย 
  สิมวัดบ้านสะเดา อ าเภออุทุมพรพิสัย  กลุ่มโบราณสถานกู่แก้วสี่ทิศ อ าเภอราษีไศล 
  เมืองโบราณคงโคก อ าเภอราษีไศล  ปราสาทบ้านปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน 
  เมืองโบราณเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์  ปราสาทเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
  สิมวัดเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์  ปราสาทกู่สมบูรณ์ อ าเภอบึงบูรพ์ 
  สิมวัดสุทธิโสภณ อ าเภอบึงบูรพ์  ปราสาทเยอ อ าเภอไพรบึง 
  ธาตุหนองจังเกา อ าเภอไพรบึง  วิหารหนองจังเกา อ าเภอไพรบึง 
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  ปราสาทปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่  ปราสาททามจาน อ าเภอปรางค์กู่ 
  ปราสาทตาเล็ง อ าเภอขุขันธ์  ปราสาทกุดวัดเจ็กโพธิ์พฤกษ์ อ าเภอขุขันธ์ 
  ธาตุวัดเขียนบูรพาราม อ าเภอขุขันธ์  สิมวัดเขียนบูรพาราม อ าเภอขุขันธ์ 
  ปราสาทบ้านละลม อ าเภอภูสิงห์  ปราสาทต าหนักไทร อ าเภอขุนหาญ 
  ปราสาทหนองปราสาท อ าเภอขุนหาญ  ปราสาทภูฝ้าย อ าเภอขุนหาญ 
  โบราณสถานวัดบ้านกระมัล อ าเภอขุนหาญ  ปราสาทโดนตวล อ าเภอกันทรลักษ์ 
  ภาพสลักนูนต่ าผามออีแดง อ าเภอกันทรลักษ์  แหล่งตัดหินโบราณ อ าเภอกันทรลักษ์ 
  ช่องตาเฒ่า อ าเภอกันทรลักษ์  
  โบราณสถานบนยอดเขาพระวิหาร อ าเภอกันทรลักษ์ 
 

ประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลุ่มตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการอพยพย้ายครัว
เข้ามาของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพและ
วัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือส่วยหรือกวย) และ
เยอ 
 กลุ่มชาติพันธุ์ลาว  มีภาษาในการสื่อสารเป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนได้แก่อักษรไทย
น้อยและอักษรธรรมอีสาน ซึ่งมีพ้ืนฐานและตัวอักษรใกล้เคียงกับอักษรลาว ส าเนียงภาษาพูดของกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวลาว จัดอยู่อยู่ในตระกูลภาษาไท(หรือไต)-กะได ในจังหวัดศรีสะเกษมีความแตกต่างจากส าเนียงของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากพ้ืนฐานการพัฒนาและถิ่นฐานเดิมที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งชาวลาวที่เคลื่อนย้ายมาจากทางตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบัน ทั้งนี้ ภาษา
ลาวอีสานมีการพูดท่ัวไปในทุกอ าเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 
 กลุ่มชาติพันธุ์กูย (หรือส่วย หรือกวย)  มีเพียงภาษาพูด ส าเนียงและค าศัพท์ร่วมหลายค าคล้าย
ภาษาข่า แสก โส้ จัดล้วนจัดอยู่ในตระกูลภาษามอญ-เขมร(หรือขแมร์) ช่วยให้สามารถสื่อสารกันได้ ภาษากวย
ยังเป็นภาษาพิเศษที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของหมอควาญช้าง ส าหรับการบวงสรวงผีก่อนการออกจับช้าง
ป่า มีกลุ่มชาติพันธุ์กวยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบางส่วนของอ าเภอราษีไศล อ าเภอเมืองจันทร์  อ าเภอห้วยทับทัน 
อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอไพรบึง 
อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ 
 กลุ่มชาติพันธุ์เยอ  มีเพียงภาษาพูด ซึ่งมีค าศัพท์ส่วนใหญ่คล้ายกับภาษากวยแต่มีส าเนียงที่แตกต่าง
และเพ้ียนไปจากภาษากวยตามสภาพแวดล้อม นักภาษาศาสตร์ให้ความเห็นว่าภาษาเยอคือภาษากวยที่มีความ
ใกล้ชิดกับภาษาลาว ส่วนภาษากวยคือภาษาเยอที่ใกล้ชิดกับภาษาเขมร อย่างไรก็ตาม ภาษาเยอจัดเป็นภาษา
ในตระกูลมอญ-เขมร เช่นกัน โดยพบว่ามีการพูดภาษาดังกล่าวนี้ในบางพ้ืนที่ของอ าเภอไพรบึง อ าเภอพยุห์ 
อ าเภอศรีรัตนะ และอ าเภอน้ าเกลี้ยง 
 กลุ่มชาติพันธุ์เขมร  มีภาษาพูดที่จัดเป็นภาษาเขมรถิ่นไทย หรือเขมรสูง (ขแมร์เลอ) เนื่องจากมี
ส าเนียงและค าศัพท์หลายค าแตกต่างไปจากภาษาพูดของชาวเขมรในเขตประเทศกัมพูชาซึ่งจัดเป็นชาวเขมรลุ่ม
หรือเขมรต่ า(ขแมร์กรอม) อย่างไรก็ดี ภาษาเขมรสูงหรือเขมรถิ่นไทยในจังหวัดศรีสะเกษสามารถใช้พูดสื่อสาร
กับชาวเขมรในเขตประเทศกัมพูชาได้ โดยในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมรอาศัยอยู่หนาแน่น
ในอ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอกันทรลักษ์ รวมทั้งบางส่วนของอ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอ  
ไพรบึง อ าเภอปรางค์กู่และอ าเภอห้วยทับทัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัด 
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เทศกาลและงานประเพณีประจ าปี 
 เทศกาลดอกล าดวนบาน และประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 
 เทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 
 การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและมินิควอเตอร์สู่ผามออีแดง 
 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ จะเห็นจากโบราณสถานและ
โบราณวัตถุหลายแห่งที่มีความส าคัญและเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เช่น ปราสาทสระก าแพงใหญ่ ปราสาทปรางค์
กู ่ธาตุบ้านปราสาท หรือปราสาทห้วยทับทัน ปราสาทต าหนักไทร หรือ ปราสาททามจาม วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว 
(วัดล้านขวด) ผามออีแดง พระธาตุเรืองรอง สวนสมเด็จศรีนครินทร์  น้ าตกห้วยจันทร์  และอ่างเก็บน้ าห้วย
ศาลา 
 ๑. ปราสาทสระก าแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลสระก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๐ กิโลเมตร  
 ๒. ปราสาทห้วยทับทัน (ธาตุบ้านปราสาท) เป็นปราสาทโบราณท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน
ที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ใช้เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าตีมูรติ ตั้งอยู่ที่วัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาท หมู่ 
๑๒ ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๙ กิโลเมตร 
 ๓. พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุแบบศิลปะพ้ืนบ้าน จ านวน ๖ ชั้น ประดิษฐานพระธาตุของพระ
อรหันต์  และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านสี่เผ่า ( ส่วย เขมร ลาว เยอ ) ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง   ต าบล
หญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 
 ๔. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  เป็นสวนสาธารณะขนาด ๒๓๔ ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง    
ศรีสะเกษเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของไทยและเป็นสวนที่มีต้นล าดวนมากที่สุดในประเทศ      
มีจ านวนกว่า ๕๐,๐๐๐  ต้น  และภายในสวนฯ เป็นสถานที่ตั้งของสวนสัตว์ ซึ่งจัดแสดงพันธุ์สัตว์ไว้จ านวนมาก 
อาทิ กวาง นกกระจอกเทศ จระเข้ ฮิปโปโปเตมัส และนกประเภทต่าง ๆ 
 ๕. ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM) ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าศรีสะเกษ เป็น
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าแห่งแรกในอีสานใต้  ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  หรือที่เรียกกันว่า เกาะกลางน้ าห้วยน้ าค า ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเศษ ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า ๑ ปี เปิดให้เข้าชมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ  จัดแสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ าจืด และน้ าเค็มภายในอาคารแสดงพันธุ์
สัตว์น้ า จะมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหาชมได้ยากกว่า ๑๐๑ ชนิด  ปลาน้ าจืด ๗๙ ชนิด ปลาน้ าเค็ม ๒๒ ชนิด 
ซึ่งผู้เข้าชมสามารถชมสัตว์น้ าผ่านอุโมงค์แก้วใต้น้ ายาว ๒๔ เมตร  ใต้บ่อปลาขนาดใหญ่  
 ๖. ผามออีแดง สุดเขตของดินแดนไทยก่อนขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหาร เขตแดนของราชอาณาจักร
กัมพูชา คือ ผามออีแดง  ผาหินสีแดง สุดทางหลวงหมายเลข  ๒๒๑ มีลักษณะเป็นลานหินธรรมชาติ แวดล้อม
ด้วยขุนเขา และผาสูง  ผู้ที่ไปถึงผามออีแดงแต่เช้า จะได้สัมผัสบรรยากาศของแสงแดดอ่อนกระทบสายหมอกที่
ลอยล่องเหนือป่าเขาบนแผ่นดินด้านกัมพูชา มองเห็นไปไกลสุดสายตา อากาศสดชื่น ทัศนียภาพสวยงามให้อาบ
ลมห่มเมฆ เก็บภาพเป็นความทรงจ าประทับใจไปแสนนาน ที่นี่จึงนับได้ว่ าเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระ
อาทิตย์รุ่งอรุณที่ดีท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน  
 ธงไทยโบกสะบัด อยู่ที่  "ผาชูธง" ประกาศอาณาเขตประเทศไทย ให้ความรู้สึกอบอุ่นที่ได้ยืนบน
แผ่นดินของเรา ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ขึ้นไปชมปราสาทเขาพระวิหาร สามารถชมความงามของปราสาทซึ่งอยู่ห่าง
ออกไป ๑ กิโลเมตร ได้จากจุดชมทัศนียภาพฝั่งไทยเดินลัดเลาะลงบันไดตามหน้าผาลงไป ชมภาพปริศนาภาพ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
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นางอัปสราบนผาหินเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย ให้น่าฉงนใจว่าเหตุใดจึงได้สลักภาพไว้ ณ ผาหินแห่งนี้  ชมภาพ
สลักแล้วขึ้นไปกราบสักการะพระพุทธรูปนาคปรก ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารบริเวณใกล้ๆ กันด้วย 
 ๗. น้ าตกภูลออ น้ าตกส าโรงเกียรติ น้ าตกวังใหญ่ และน้ าตกห้วยจันทร์ (น้ าตกกันทรอม)  
  น้ าตกภูลออ อยู่ในเขต ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์  ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าภูดินน้อย
ประมาณ ๔ กิโลเมตร มีถนนไปที่น้ าตกภูลออประมาณ ๓ กิโลเมตร  และเดินเท้าต่อเข้าไป ส าหรับผู้รัก
ธรรมชาติ ถ้าได้สัมผัสสภาพป่าที่ร่มรื่น สายน้ าไหลหลั่งจากผา ลดหลั่นลงมาเป็นธารน้ าใสไหลผ่านบนลานหิน
เป็นที่ลงเล่นน้ าคลายร้อนได้ไม้แพ้ผืนป่าใหญ่ในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย 
  น้ าตกส าโรงเกียรติ อยู่ที่บ้านส าโรงเกียรติ ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ ซึ่งในบริเวณนี้เป็นที่ตั้ง
สวนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้ และส านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน
ชมธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม้ และเล่นน้ าได้ตลอดท้ังปี  
  น้ าตกวังใหญ่ ส่วนหนึ่งของล าห้วยขยูง ในเขตอ าเภอกันทรลักษ์  ช่วงล าห้วยเหนือน้ าตกเป็น
แหล่งรวมฝูงปลาจาดฝูงใหญ่ สวยงามให้ชม  (ห่างจากบ้านส าโรงเกียรติ ๑๔ กิโลเมตร ลาดยาง ห่างจากอ าเภอ
ขุนหาญ ๒๕ กิโลเมตร) 
  น้ าตกห้วยจันทร์ (น้ าตกกันทรอม) อยู่ห่างจาก อ าเภอขุนหาญ ๒๔ กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัด 
๘๕  กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๖ เส้นทางกันทรอม-บ้านส าโรงเกียรติ  เป็นน้ าตกที่สวยงามไหล
ลดหลั่นมาตามชั้นหิน มีน้ ามากในช่วงเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์  บริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด 
เหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
 ๘. หลวงพ่อโตคู่บ้าน ใกล้กับตลาดสดเป็นวัดมหาพุทธารามหรือวัดหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมือง    
ศรีสะเกษมาแต่โบราณ  เข้าไปกราบหลวงพ่อโต เพ่ือความเป็นสิริมงคลของชีวิต ในพระอุโบสถที่สงบเงียบ 
หลวงพ่อโตหรือพระพุทธมหามุนีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ค้นพบเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๘ เมื่อพระยาวิเศษภักดี (ชม)     
เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่ ๒ ได้ย้ายเมืองศรีสะเกษ  จากที่ตั้งเดิมบ้านโนนสามขาสระก าแพงมาตั้งที่บริเวณที่เป็น
ศาลหลักเมืองในปัจจุบัน ระหว่างสร้างเมือง  มีคนพบหลวงพ่อโต อยู่กลางป่าแดง  จึงได้ให้สร้างวัดขึ้นบริเวณที่
พบหลวงพ่อโต  ตั้งชื่อว่า “วัดพระโต หรือวัดป่าแดง” ซึ่งเจ้าเมืองศรีสะเกษทุกคนได้อุปถัมภ์ท านุบ ารุงเสมือน
เป็นวัดคู่เมืองศรีสะเกษ มาโดยตลอด ในปี พ.ศ.๒๔๙๐ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดมหาพุทธาราม” 

การปกครอง     
 จงัหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑. การปกครองส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็น ๒๒ อ าเภอ ๒๐๔ ต าบล 
๒,๖๓๓  หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘) 
   อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
   อ าเภออุทุมพรพิสัย 
   อ าเภอกันทรารมย์ 
   อ าเภอราษีไศล 
   อ าเภอกันทรลักษ์ 
   อ าเภอขุขันธ์ 
   อ าเภอขุนหาญ 
   อ าเภอปรางค์กู่ 
   อ าเภอไพรบึง 
   อ าเภอยางชุมน้อย 
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   อ าเภอห้วยทับทัน 
   อ าเภอโนนคูณ 
   อ าเภอศรีรัตนะ 
   อ าเภอวังหิน 
   อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
   อ าเภอบึงบูรพ์ 
   อ าเภอเบญจลักษ์ 
   อ าเภอพยุห์ 
   อ าเภอเมืองจันทร์ 
   อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
   อ าเภอศิลาลาด 
   อ าเภอภูสิงห์ 
  ๒. การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษแบ่งการปกครองออกเป็นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ๑ แห่ง  เทศบาลเมือง ๒ แห่ง  เทศบาลต าบล ๓๕  แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๗๙  แห่ง  (ข้อมูล 
ณ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด า เนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ
วัตถปุระสงค์ตาม มส. ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
(คปพ.) ระดับภาค จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับ
ภาค และระดับจังหวัด ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๓ + ๑ โครงการ ประกอบด้วย  
 ๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
 ๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 ๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
 ๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 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) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
 ๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 
ดังเอกสารแนบ  
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ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะผู้จัดท า 
พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 
พระครูสุตภัทราภรณ์  ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 
พระครูนิวาสธรรมโชต ิ เจ้าอาวาสวัดนิวาสสุวรรณาราม 
พระมหาดอนไชย  สิริวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอศรีรัตนะ 
พระปลัดธนาทิพย์  ธนวิชฺโช เลขานุการเจ้าคณะอ าเภออุทุมพรพิสัย 
พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอกันทรลักษ์ 
พระปลัดสุระเกียรติ  สุจิตฺโต เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
 
 



หน้า ๑๘ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

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 1,192,000  1,311,200 1,442,320 1,586,550 - - - - 5,532,070  

 มวลรวมความสุขของประเทศที่
เพิ่มข้ึน   

+1  +1  +1  +2  ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5  1,770,000  1,770,000 1,770,000 1,770,000     7,080,000 

 อันดับความสันติสุขของประเทศ
เพิ่มข้ึน  

+1   +1  +1  +2  วิปัสสนากรรมฐานเพือ่พัฒนา    
ทุนมนุษย์ 

1,326,000  1,326,000  1,326,000  1,326,000      5,304,000 

 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  

4,000,000 4,400,000 4,840,000 5,324,000 

        

18,564,000 

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

ร่วมมอืภาคี
เครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล 

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

๖๐๐ ๗๕๐ ๙๓๘ ๑๑๗๓ ส่งเสริมความร่วมมอื
ภาคีเครือข่าย (บวร) 

ส่งเสริมความร่วมมอืภาคีเครือข่าย  826,000  1,032,500 1,290,600 1,613,200 

        

4,762,300  

พัฒนา 
ระบบธรรมาภิบาล  

 ร้อยละกระบวนการท างานได้รับ
การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  

    40      60      80    100   พัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

542,000  542,000 542,000 542,000         2,168,000  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4.0 

 ร้อยละความส าเร็จของ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน  

    40      60      80    100  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card 
(ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 

362,000  362,000  362,000  362,000          1,448,000  

พัฒนาหลักสตูร 
เชิงพุทธและ
นวัตกรรมให้ทนัสมัย  
 

 จ านวนนวัตกรรมการท างาน
ที่ทนัสมัย  

      6  ๑๒ ๑๘ ๒๔ ส่งเสริมนวัตกรรม 
เชิงพุทธ  

ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ  630,000  636,300 642,600 649,000 

        

2,557,900 

พัฒนาสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้เชิงพทุธ 
 
 
 
 
 

เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

 ร้อยละของ 
ศาสนบุคคลที่ม ี
ขีดความสามารถเพิ่มข้ึน  

    20  30 40 50 เพิ่มศักยภาพ 
ศาสนบุคคล 

พัฒนาขีดความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

460,000  460,000  460,000  460,000          1,840,000 

เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา  

 ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาพร้อมใช้  

    40      60      80    100  เผยแผ่พระพทุธศาสนา
เชิงรกุ  

พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้
พระพุทธศาสนา   

476,000  476,000  476,000  476,000          1,904,000  

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาพุทธมณฑล 



หน้า ๑๙ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

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 ิ

บริหารจัดการศาสนสมบัติ  
(ระบบการเงนิ-บัญชี) 

592,000  592,000  592,000  592,000  
        

2,368,000  

 ร้อยละของวดัที่พัฒนาเปน็  
"ธรรมอทุยาน"  

    ๕๐  ๖๐ ๗๐ ๘๐ วัดสร้างสขุด้วยกจิกรรม 5 ส 706,000 706,000 706,000 706,000         2,824,000  

จัดหาแหล่ง
งบประมาณ
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

 ร้อยละอัตราการคงอยู่ของ
กองทุนเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา  

    10  ๑๕  ๒๐ ๒๕ พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม 

สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 3,436,000 3,779,600 3,968,580 4,167,000                          
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

15,351,180  

รวม (บาท) 16,318,000 17,393,600 18,418,100 19,573,750 - - - - 71,703,450 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ (บาท) 16,318,000 17,393,600 18,418,100 19,573,750      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 



หน้า ๒๐ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

สนับสนุนจากภาครัฐ 
 งบประมาณ 

สนับสนุนจากคณะสงฆ์  
 หน่วยรับผิดชอบหลัก   หน่วยสนับสนุน  

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม             1,192,000 - คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์จังหวัดศรสีะเกษ กองพุทธศาสนศึกษา 

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5  1,770,000 - คณะกรรมการฝา่ยเผยแผจ่ังหวัดศรีสะเกษ กองเผยแผ ่

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 1,326,000 - คณะกรรมการฝา่ยเผยแผจ่ังหวัดศรีสะเกษ กองเผยแผ ่

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  4,000,000 - คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาจังหวัดศรสีะเกษ กองพุทธศาสนศึกษา 

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  826,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ กองเผยแผ ่

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 542,000 - คณะกรรมการฝา่ยปกครองจังหวัดศรสีะเกษ ส านักงานเลขานุการกรม 

7 โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card               
(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 

362,000 
- 

คณะกรรมการฝา่ยปกครองจังหวัดศรสีะเกษ ส านักงานเลขานุการกรม 

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 630,000 - คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาจังหวัดศรสีะเกษ กองเผยแผ ่

9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 460,000 - คณะกรรมการฝา่ยปกครองจังหวัดศรสีะเกษ กองกลาง 

10 โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา  476,000 - คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์จังหวัดศรสีะเกษ กองเผยแผ ่

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 592,000 - คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการจังหวัดศรีสะเกษ  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 706,000 - คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการจังหวัดศรีสะเกษ  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 3,436,000 - คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ  กองพุทธศาสนสถาน 

รวมงบประมาณ (บาท) 16,318,000 - - - 

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจ าปี 2561 (บาท) 16,318,000.00 

 
 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑     : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑    : ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวช้ีวัด      : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 



หน้า ๒๑ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

โครงการ ๑     : ขยายโอกาสทางการศึกษาสูส่ังคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน 

๒. เพื่อยกระดับกระบวนการจดัการศึกษาสาหรับคฤหสัถ ์
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อยา่งเป็นรูปธรรม 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน   ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔    
๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดบัอ าเภอ แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับอ าเภอ         ๘๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์   
๒  เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกีารและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม             

( โรงเรียนการกุศล โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)                                      
กิจกรรมธรรมะศึกษา บาลีศึกษา 
กิจกรรมโรงเรียนการกุศล 
กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

ได้รูปแบบวิธกีารและส่งเสริมการศึกษา
สงเคราะห์ใหม่อย่างน้อย ๑ รูปแบบ 

        

๒๐,๐๐๐ 

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์    

๓ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนในจังหวดั         ๓๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์    
๔ พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห ์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         ๒๔๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์    
๕ พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ " โรงเรียนต้นแบบ ๑ โรงเรียน         ๕๐๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์    
๖ ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" " กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวดั "         ๖๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์    
๗ พัฒนารูปแบบ วธิีการ "มอบธรรม มอบทุน" คู่มือการด าเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"         ๒๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์    
๘ จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จ านวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา         ๑๗๖,๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์    
๙ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกจิกรรม         ๖๖,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์    

รวมงบประมาณป ี๒๕๖๑ (บาท) ๑,๑๙๒,๐๐๐     

 
 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑     : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑    : ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวช้ีวัด      : มวลรวมความสุขของประเทศท่ีเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๒    : ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน   ๒. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน   ๓. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดสังคมสันติสุข 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน   ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ 



หน้า ๒๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 จัดท าแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของภาค จังหวัดและ
ถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการในจังหวัด 

จ านวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ         ๑๑๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม 
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรยีน หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

        1,000,000   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

  กิจกรรมวันตรุษไทย จ านวนวัด ชุมชน หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม              
  หิ้วปิ่นโตเข้าวัด อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง              
  ลานวัด ลานธรรม ลานปัญญา ทุกวัดจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา              
  กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง              
  กิจกรรมรวมพลคนรักษาศีล 5 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง              
  กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง               
3 สรรหา พ้ืนที่ต้นแบบ  " มีศีล มีธรรม มีสันติสุข " พ้ืนที่ต้นแบบ "ชุมชนสันติสุข" ของจังหวัด         440,000  คณะกรรมการฝา่ยเผยแผ ่   
4 ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน 

โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
จ านวนครั้งการลงพ้ืนที่         220,000  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พ้ืนที่ต้นแบบ          
" ชุมชนสันติสุข " 

มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รางวัล         440,000   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

6 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานผลการด าเนินกิจกรรม         66,000  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 1,770,000     
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑     : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑      : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑      : ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวช้ีวัด       : อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๓      : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก      : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสานักปฏิบัติธรรมให้ได้เกณท์มาตรฐานตามที่ก าหนด 

๒. เพื่อก าหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
๓. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิม่ขึ้น 



หน้า ๒๓ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน   ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด                
2 ปรับปรุงและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใหไ้ด้คณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด จ านวนส านักปฏิบตัิธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน         50,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   
3 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 
จ านวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด         50,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

4 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จ านวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพ่ิมข้ึนปีละ 44 รูป         360,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   
5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร 

กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ 
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ 
กิจกรรมปริวาสกรรม (เพ่ิมข้ึน 10%) ของทุกปี 

ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน         600,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

6 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จ านวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มข้ึน          คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่  งบสนับสนุน  

7 ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลส านักปฏิบัติธรรม/วัดที่ปฏิบัติธรรม  
ทั้งท่ีขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรม ต้นแบบ
ของจังหวัด 

จ านวนส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบ         200,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

8 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         66,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่   

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 1,326,000     
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑     : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑       : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๒       : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา 
ตัวช้ีวัด        : ร้อยละของผูส้อบผ่านนักธรรมบาลี / ร้อยละของผูส้อบผ่านธรรมศกึษาบาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ์       : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา 
โครงการ ๔       : ยกระดับคณุภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก       : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ      ๑. เพื่อยกระดับและพัฒนาคณุภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม   ๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปรยิัติธรรม  ๓. เพื่อสรา้งศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน   ผลผลิต (output) ระยะเวลา  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี 
นักธรรม สามัญ สู่การปฏิบัต ิ

แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปรยิัติธรรม         100,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
 

  



หน้า ๒๔ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

2 บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม  สามัญ การเรยีนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ         50,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา   

3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนา         50,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา   

4 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยตัิธรรม กระบวนการเรียนการสอนพระปรยิัติธรรมที่ไดร้ับกาปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอนพระปรยิัติธรรมที่ไดร้ับกาปรับปรุง 
แนวข้อสอบบาลี นักธรรม 
ส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา และโรงเรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 

        500,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา   

  กิจกรรมปรับปรุงรปูแบบการสอน ประโยค 1-2 - ปธ.5              

  กิจกรรมแนวข้อสอบส าเร็จรปู              

  กิจกรรมนเิทศการศึกษาพระปรยิตัิธรรม              

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มขีีดความสามารถตามที่ก าหนด ร้อยละของบุคลากรที่มีขดีความสามารถตามก าหนด         200,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา   

6 พัฒนาและปรับปรุง "ส านักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปรยิัติธรรม" ประจ าจังหวัด โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง         1,000,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา   

7 จัดกิจกรรมส่งเสรมิการศึกษาพระปริยัติธรรม  
(บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามญั ) 

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม         1,000,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา   

  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพ่ือสรา้งศาสนทายาท 1 ต าบล 1 ศาสนทายาท              

  กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนพระปริยตัิธรรม  อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการท าสอบ              

  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผูส้อน จ านวนผู้สอนทีผ่่านการพัฒนา              

  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน จ านวนทุนนักเรียนดเีด่นต่อนักเรียนท้ังหมด              

  กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน จ านวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานท่ี              

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปรยิัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยตัิธรรมทุกระดบั         1,000,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา   

9 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         100,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา   

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 4,000,000     
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒     : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๓     : ร่วมมือภาคเีครือข่ายใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผล 
ตัวช้ีวัด      : จ านวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน) 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร) 
โครงการ ๕     : ส่งเสรมิความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคเีครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 

๒. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก 
๓. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) งบประมาณ ปี 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 จัดท าระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด         40,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์    



หน้า ๒๕ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร
คณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก 

จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ         200,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์    

  กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์ภาค ๑๐ วัดต้นสังกัดได้รับช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 วัน              
  กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศาสนา              
3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 

องค์กรคณะสงฆ์ 
จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         100,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

จ านวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

        100,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

5 กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร) จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน (บ ว ร)         220,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   
6 จัดตั้งกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ         100,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   
7 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานผลการด าเนินกิจกรรม         66,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 826,000     
 
 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒      : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๔      : พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละกระบวนการทางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ ๖      : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการท างานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. เพื่อสร้างมาตรฐานการด าเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพ่ือจัดท าคู่มือการท างานให้พระสงฆ์ทุกระดับ 
๓. เพื่อจัดท าคู่มือการท างานเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ทุกระดับ 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 



หน้า ๒๖ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาการท างานของคณะสงฆ์          
ในจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการท างานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด         110,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการท างานของพระสังฆธิการ  จ านวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจ             
ในกระบวนการท างาน 

        200,000  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

3 ก ากับ ติดตาม กระบวนการท างานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จ านวนครั้งการลงพ้ืนที่ติดตาม         66,000  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   
6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการท างาน         100,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

7 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         66,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 542,000     

 
 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒      : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๕      : พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละความส าเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ ๗      : พระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

๒. เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้ทันสมัย 
๓. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา 

        110,000  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   



หน้า ๒๗ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

2 จัดท าฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้         20,000  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

3 บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card  Smart Card  พร้อมใช้         50,000  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

4 สนับสนุนการท าบัตรประชาชนของพระ เณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน         50,000  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

5 จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้         66,000  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

9 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0         66,000  คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 362,000     
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑     : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒       : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๖       : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย 
ตัวชี้วัด        : จ านวนนวัตกรรมการทางานที่ทันสมัย 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์      : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
โครงการ ๘       : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
ผู้รับผิดชอบหลัก      : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ      ๑. เพื่อยกระดับกระบวนการท างานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย 

๒. เพื่อพัฒนากระบวนการท างานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด         110,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา  
 

  

2 จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ 
"นวัตกรรมเชิงพุทธ" 

        110,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา    



หน้า ๒๘ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

3 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุง 
กระบวนการท างานในทุกด้าน 

จ านวนกระบวนการท างานกิจการพระพุทธศาสนาที่มี
การพัฒนา 

        110,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา    

4 จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ จ านวนนวัตกรรมการท างานทั้ง 6 ด้าน 
ของกิจการพระพุทธศาสนา 

        200,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา    

5 น านวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง         100,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา    

6 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         66,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา    

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 630,000     

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์  ๓      : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
กลยุทธ์  ๗      : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล 
โครงการ  ๙      : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล 

๒. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับอ าเภอ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด         110,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
 

  

2 พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
-กิจกรรมประชุมสัญจรประจ าเดือน 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนา ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและ  
ศาสนบุคคล อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง จ านวนพระสังฆาธิการ
ใหม่ที่ผ่านการอบรม 

        150,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง    



หน้า ๒๙ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

-กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์ 
-กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพพระสังฆาธิการใหม่ 

3 ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีด
ความสามารถตามก าหนด 

        100,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง    

4 รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ 
และศาสนบุคคล 

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล         100,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง    

5 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         66,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง    

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 460,000     
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๓      : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
กลยุทธ์  ๘      : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด       : ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 
โครงการ ๑๐      : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อรวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้ 
๓. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4    
1 ก าหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่ส าคัญในทุกด้านของกิจการ

พระพุทธศาสนาของจังหวัด 
รายชื่อองค์ความรู้ที่ส าคัญในทุกด้านของกิจการ
พระพุทธศาสนา  จังหวัดละ 3 เรื่อง/ปี 

        30,000  คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์    

2 จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว         50,000  คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์    

3 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ระดับจังหวัด 

ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม         200,000 คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์    

4 จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่ส าคัญของทุกด้าน         100,000  คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์    



หน้า ๓๐ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

5 สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวนครั้งในการสื่อสาร         30,000  คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์    

6 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         66,000  คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์    

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 476,000     
 
 
 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔      : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๙      : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด (Outcome )     : ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
โครงการ ๑๑      : บริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 

๒. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4    
1 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ         200,000 คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   
2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร 

ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม 

    

    

200,000 คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   

3 จัดท าระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสน
สมบัติที่เป็นปัจจุบัน 

    
    

66,000 คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   

4 จัดท ารายงานศาสนสมบัติน าเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เก่ียวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ         60,000 คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   



หน้า ๓๑ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

5 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         66,000 คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 592,000     
 
 
 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔      : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๙      : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด (Outcome )     : ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน" 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ 
โครงการ ๑๒      : วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสาหรับพุทธศาสนิกชน 

๒. เพื่อบ ารุง รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณีย์สถาน 
๓. เพื่อให้มีพ้ืนที่พร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติธรรม 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4    
1 ถ่ายทอดคู่มือ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส สู่การปฏิบัติ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด         110,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   
2 สื่อสารแนวทางการด าเนิน  

"โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส  แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย     

    
110,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ 

  

3 ด าเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส           220,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด  พ้ืนที่วัดปลอดขยะ              
  กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด ห้องน้ า ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้              
  กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ พ้ืนที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม              
3 คัดเลือกพ้ืนที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จ านวนวัดที่ผ่านการประเมิน         100,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   



หน้า ๓๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

4 ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จ านวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ         100,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   

5 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         66,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ   

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)  706,000      
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔      : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑๐      : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
โครงการ ๑๓     : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อก าหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 

๒. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อจัดตั้งและบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ก าหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส. 

รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม         60,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

2 สื่อสารแนวทางการท างานด้านสาธารณสงเคราะห์ 
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล 

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร         50,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจ าจังหวัดและอ าเภอ ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจ าจังหวัด  1 แห่ง และอ าเภอ
ละ ๑ แห่ง 

        1,000,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

4 ด าเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ 
-ทอดผ้าป่าเครื่องไทยธรรมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา 
-กองทุนพระสงฆ์อาพาต 
-กิจกรรมศาสตร์พระราชา 

          1,000,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   



หน้า ๓๓ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

-กิจกรรมสนับสนุนการสาธาณสุขจังหวัด/อ าเภอ 
-กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต 

5 คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน 
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น 

จ านวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น         60,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

6 สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์ องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น         50,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

7 จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัดและอ าเภอ มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของจังหวัด และอ าเภอ         1,100,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

8 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพ่ือสมทบ 
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์  

ร้อยละของกองทุนที่เพ่ิมขึ้น         50,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   

9 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         66,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์   
  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 3,436,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๔ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 



หน้า ๓๕ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๖ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 



หน้า ๓๗ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 



หน้า ๓๘ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 



หน้า ๓๙ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 



หน้า ๔๐ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 



หน้า ๔๑ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 



หน้า ๔๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 


