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  การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนงานการคณะสงฆ์จากหลายส่วน ทั้งจากเจ้าคณะ
ผู้ปกครองสงฆ์  พระสังฆาธิการระดับวัด เลขานุการทุกระดับชั้น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่สนองงานการคณะสงฆ์
ในระดับจังหวัด คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ช่วยในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และเกิดผลอันเป็นหิตานุหิตประโยฃน์ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับปรุงการ ด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ 
ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคลให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย  คณะสงฆ์จังหวัดยโสธรจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 
(๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการ บริหารกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะ
สงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ในปัจจุบัน    

คณะท างานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง
เป็นประโยชน์ในการวางแผน และก าหนดแนวทางการพัฒนา กิจการพระพุทธศาสนาของจังหวัด ยโสธรให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป     

 
      คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร   
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 จากกระแสสังคมปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร  ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการพระพุทธศาสนา 
และจากสาเหตุของปัญหาการน าพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันอาจมีรูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร  และ
ปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร  ซึ่งได้รับการยกย่องนับถือว่า  “เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ”  บาง



รูปได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมค าสอนผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง 
 ด้วยเหตุนี้  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาใน ๔ ประเด็นหลัก  คือ 
 ๑) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์  เนื่องจากเห็นว่า  มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความอวดรวยใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ท า
ให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ  และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงที่มา
ที่ไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส 
 ๒) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ท่ีไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยน ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์
บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะไม่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่คิดว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์ที่เคยสั่งสอน
กันมาจากอดีต 
 ๓) เรื่องการท าพระวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย เนื่องจากมีพระภิกษุบางรูปที่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลงหลักธรรมค าสอนนั้นให้เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง สร้าง
ความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติตามจนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 
 ๔) เรื่องฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา เพราะเห็นว่า องค์กร
ทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการ
พระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนาขาดความทันสมัย แก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงที 
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงน าข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมี
มติให้ฝ่ายศาสนาจักร คือ มหาเถรสมาคม ด าเนินการหาแนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา 
 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพ่ือสร้างศรัทธาประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา
ให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา 
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งานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  สอดคล้องกับภาระงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ มีการจัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองทุกหน ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติโดยถ่ายทอดสู่ระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับวัด 

ภำรกิจงำน ๖ ด้ำนของคณะสงฆ์    
ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย    
๑. งำนกำรปกครอง หมายถึง การดูแล บริหาร ควบคุมและส่งเสริม  



การปกครองของคณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบธรรมาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม มีการบังคับบัญชากันไปตามล าดับชั้น นับตั้งแต่ระดับมหาเถร
สมาคมลงไปจนถึงระดับวัด 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้
ล าดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ไว้ ดังนี้  

มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม  

หลักการปกครอง เป็นภารกิจที่วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ด าเนินการสอดส่อง 
ดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย 
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ สมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้
ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าคณะ ปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้า
อาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่พระภิกษุ
ท าหน้าทีพ่ระอุปัชฌาย์ในการให้การบรรพชาอุปสมบทด้วย     

๒. งำนกำรศำสนศึกษำ หมายถึง การจัดการศึกษาเล่าเรียน การฝึกฝน และการอบรม แผนกธรรม บาลี  
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี  เป็น

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณรเป็นศาสนทายาทที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องถ่องแท้  ปลูกฝังความศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธศาสนา น้อมน าหลักธรรมและพระวินัยไป
ประพฤตปิฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตเกิดปัญญา สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยเผยแผ่ 
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ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมสันติสุขแก่สังคม และยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย  

โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธวจนะใน
พระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย์
ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงท าการท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง 
พระภิกษุสามเณร ที่เรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดร  พระราชทานราชูปการต่างๆ มีนิตยภัต เป็นต้น  

หลักการศาสนศึกษา  เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม  แผนกบาลี 
และแผนกสามัญ  การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง  ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุท าหน้าที่
เป็นครูสอน  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมบาลีสนามหลวง  เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็น
ผู้อ านวยการหรือเป็นประธานจัดสอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าส านักเรียน  ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  เช่น  มอบทุนและอุปกรณ์
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม  เป็นต้น 



๓. งำนกำรเผยแผ่  หมายถึง  ท าให้แผ่ขยายออกไป ท าให้ขยาย กว้างขวางออกไป  
การเผยแผ่  คือ  การท าให้แผ่ขยายในลักษณะติดแน่น กระจายไปเช่น เผยแผ่ศาสนา เผยแผ่ธรรม องค์การเผย

แผ่ ส่วนค าว่า เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ท าให้แพร่หลาย ในลักษณะกระจายให้เป็นรูปธรรม หรือ
ให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น   

หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้  รับทราบในทุก ๆ วิธีที่
ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมแล้ ว น้อมน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัด และ นอกวัด การบรรยายธรรมทั้ง
ทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึง
การที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้า
วัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับ อิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์
มหาชาติ การจัดงานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  การจัดอุปสมบท
หมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม ในวันธัมมสวนะ (วันพระ)   

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแผ่ธรรม ที่คณะสงฆ์ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้ด าเนินการใน 
รูปแบบ “หนว่ยอบรมประชาชนประจ าต าบล  (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน”  
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“การส่งเสริมหน่วย เผยแพร่ศีลธรรม”  
กล่าวโดยสรุป การด าเนินการใดๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทาง

พระพุทธศาสนาทั้งในวัด  นอกวัด  ชื่อว่า  ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น  ปัจจุบันการเผยแผ่ต้องด าเนินงานตามระเบียบ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐     

๔. งำนกำรสำธำรณูปกำร  หมายถึง  การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด  
การสาธารณูปการโดยรวม  หมายถึง  การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่ศาสนสถาน เท่านั้น หาก

รวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนน ทางเดิน ในวัด และการตบแต่งวัด ให้ดูสวยงามให้สบาย
ตาแก่ผู้พบเห็น  

นอกจากนี้การสาธารณูปการเป็นงานประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่ง ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องท าทั้งนี้เพ่ือ
สร้างสิ่งที่จ าเป็นรักษา สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรม ให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและ
พระสงฆ์ภายในวัด  ในการนี้ให้รวมถึง การดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่
สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง โดยเฉพาะมีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา  เช่น  ให้ตั้งพระภิกษุท าหน้าที่ดูแล
รักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์  ซ่ึงเรียกว่า  ภัณฑาคาริก เป็นต้น 

โดยเฉพาะศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ  
- ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมี เจ้าอาวาส เป็นต้น ช่วยกัน

ดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย  



- ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง เช่น ที่ดิน และ
ผลประโยชน์วัด ร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล 
รักษา  

ทั้งนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัดจะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถร 
สมาคม  และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไปหากไม่จ าเป็น    

๕. งำนกำรศึกษำสงเครำะห์  หมายถึง  การให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่ประชาชน  
การศึกษาสงเคราะห์  เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ด าเนินการขึ้น เพ่ือสนองต่อนโยบาย ของภาครัฐ ใน

อันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา หลักการศึกษาสงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการจัด
การศึกษาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความ เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
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เพ่ือสามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็น พลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ของประเทศ โดย
มีความ มุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ  

๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณร นักเรียน ได้ 
ศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด (ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือ วันหยุดอ่ืนๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ์  

๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ตามแผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้น าใน การตั้งโรงเรียนในชนบทที่ตั้งวัด การให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัดการให้ใช้หรือ 
ให้เช่าที่ดินวัด หรือ  ที่ธรณีสงฆใ์นการสร้างสถานศึกษาของรัฐหรือท้องถิ่น การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความ 
อุปถัมภ์ แก่เด็กวัด  

๓. การสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น การสอน 
ธรรมศึกษา การสอนศีลธรรมในการเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา  สถาบันการศึกษา หรือ บุคลากรทางการศึกษา เช่น มอบ 
ให้สถานการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่ พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาค
ทุนทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของ เอกชน หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร
สถานศึกษา หรือ การด าเนินการใด ๆ ของพระภิกษุที่มีความสามารถ โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไป เพ่ือการ
ส่งเสริม การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน จัดว่าเป็น ภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น     

๖. งำนกำรสำธำรณสงเครำะห ์ หมายถึง  การท ากิจกรรมและช่วยเหลือหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป  
การสาธารณสงเคราะห์  หมายถึง การด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงาน  บุคคล

หรือคณะบุคคล  หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 



ความส าคัญของการสาธารณสงเคราะห์  นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และประสบภัย
แล้วยังหมายรวมถึง การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การฝึก อาชีพแก่ประชาชน การให้
ใช้สถานที่ วัดส าหรบัด าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

หลักการสาธารณสงเคราะห์  เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ด าเนินการช่วยเหลือสังคมใน รูปแบบต่าง ๆ ที่
ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และ ความสุข แก่ประชาชนเป็นส าคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การท าบุญ อุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม 

หน้า ๖ 
 

ประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่ วนตัว 
หรือชักชวนญาติโยมบริจาค ทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การให้ ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การ
สาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยหรือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น    

โดยสรุป การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ต้องค านึงถึงภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์
ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที ่๒ 
ข้อมูลพื้นฐำนจังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดยโสธร 
  
ตรำประจ ำจังหวัดยโสธร  รูปพระธาตุอานนท์ ปูชนียสถานส าคัญของจังหวัดยโสธร ขนาบด้วยรูปสิงห์  

๒ ตัว เบื้องล่างของภาพดังกล่าวรองรับด้วยรูปดอกบัวบานเป็นการแสดงถึงการที่
จังหวัดยโสธรแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี 

ต้นไม้ประจ ำจังหวัดยโสธร   ต้นกระบาก 
ดอกไม้ประจ ำจังหวัดยโสธร ดอกบัวแดง  
ค ำขวัญประจ ำจังหวัด   เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 
 
  ยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะปฏิวัติของจอมพล
ถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ อันให้แยกอ าเภอยโสธร อ าเภอ
กุดชุม อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้ว
รวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๕ สืบไป โดยมีนายชัยทัต สุนทรพิพิธ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรก    

  จังหวัดยโสธรเดิมเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยทรงยกฐานะเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๓ รวมเข้าอยู่ใน
บริเวณอุบลราชธานีจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๐ เมื่อยุบบริเวณอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นอ าเภอใน
จังหวัดอุบลราชธานี กระท่ังมีประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว 

  จังหวัดยโสธรอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง ๑๒๘ เมตร ตั้งศาลากลางจังหวัดที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ยโสธร ณ ละติจูด ๑๕° ๔๗´.๖ เหนือ ลองจิจูด ๑๐๔° ๐๘´.๗ ตะวันออก ประกอบด้วยอ าเภอ ๙ อ าเภอ, ต าบล ๗๘  

หน้า ๘ 



ต าบล และหมู่บ้าน ๘๓๕ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔,๑๖๒ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร, 
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี, ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อ
กับจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาขนาดเล็กเป็นบางบริเวณในตอนเหนือของจังหวัด 
ด้านตะวันตกของจังหวัดมีล าน้ ายังไหลผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่แม่น้ าชี 

  ในด้านเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรมีการท านา ปลูกปอแก้ว มันส าปะหลัง และถั่วลิสง มีแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่ส าคัญ เช่น วัดมหาธาตุ พระธาตุยโสธร พระธาตุก่องข้าวน้อย สวนสาธารณะพญาแถน หมู่บ้านท าหมอน    
ขิตบ้านศรีฐาน ซากเมืองโบราณบ้านสงเปือย ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย พระธาตุกู่จาน ภูถ้ าพระ เจดีย์บรรจุดินจาก
สังเวชนียสถาน รอยพระพุทธบาทจ าลอง 

วัฒนธรรมประเพณี 
ประเพณีบุญบ้ังไฟ  ช่วงเดือนหกถึงเดือนเจ็ดจัดตามอ าเภอต่างภายในจังหวัด  ช่วงเดือนหกถึงเดือนเจ็ดมีขบวนแห่บั้งไฟ
ซึ่งจัดอย่างสวยงาม  แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  โดยเฉพาะอ าเภอเมืองยโสธร  มีขบวนแห่ของแต่ละ
อ าเภอเข้ามาร่วมขบวนทุกอ าเภอ  ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม  ประชาชนภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงได้เดินทางมา
ชมเป็นจ านวนมาก   
 

งำนประเพณีบุญกฐิน  เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นตามฮีต สิบสอง จารีตประเพณีโบราณของชาวอีสาน ซึ่งถือว่าการได้
ท าบุญกฐินจะได้บุญกุศลมากและเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง 
 

งำนประเพณีบุญสงกรำนต์  เป็นอีกบุญประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรม มีการจัด
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ อาท ิท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เป็นประจ าทุกปี 
 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์ตามมหา
เถรสมาคมก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ระดับภาค 
จึงได้ดาเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค และระดับจังหวัด ซึ่งมี
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย  
 
 
 

หน้า ๙ 
 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม  
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  



๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)  
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ  
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล  
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน -บัญชี)  
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๐ 
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑  จังหวัดยโสธร 

ข้อมูลพื้นฐำนทำงพระพุทธศำสนำของจังหวัดยโสธร 
 

๑. วัดมีจ ำนวน        ๖๔๓   แห่ง  
๑. มหานิกาย       ๕๕๘  แห่ง  
๒. ธรรมยุต         ๘๕   แห่ง  
๓. พระอารามหลวง          ๒   แห่ง  

๑. มหานิกาย          ๑   แห่ง  
๒. ธรรมยุต          ๑   แห่ง  

๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา     ๔๒๗  แห่ง 
๑. มหานิกาย      ๓๗๒   แห่ง  



๒. ธรรมยุต        ๕๔   แห่ง  
๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา     ๒๑๗  แห่ง 

๑. มหานิกาย      ๑๘๖   แห่ง  
๒. ธรรมยุต        ๓๑   แห่ง  

๖. วัดร้าง         ๕๖  แห่ง 
๑. มหานิกาย        ๔๙   แห่ง  
๒. ธรรมยุต          ๗   แห่ง  

๗. วัดแหล่งท่องเที่ยว        ๓๐   แห่ง  
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น        ๓   แห่ง  
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง        ๑๒   แห่ง  
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด         ๓   แห่ง  
๑๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด        ๖  แห่ง 

๑. มหานิกาย          ๒   แห่ง  
๒. ธรรมยุต          ๔   แห่ง  

๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ        ๓  แห่ง 
๑. มหานิกาย          ๒   แห่ง  
๒. ธรรมยุต          ๑   แห่ง  

๑๓. ส านักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี      ๑๑  แห่ง 
๑. มหานิกาย          ๙   แห่ง  
๒. ธรรมยุต          ๒   แห่ง  

หน้า ๑๑ 
 

๒. จ ำนวนพระภิกษุสำมเณร มีจำนวน     ๒,๔๘๘   รูป  
๑. มหานิกาย       ๑,๗๕๐   รูป  

๑)  พระภิกษุ      ๑,๕๐๐   รูป  
๒) สามเณร         ๒๕๐   รูป  

๒. ธรรมยุต          ๗๓๘   รูป  
๑) พระภิกษุ         ๖๗๕   รูป  
๒) สามเณร          ๖๒   รูป  

๓. พระสังฆำธิกำรและพระผู้สนองงำนกำรคณะสงฆ์ในจังหวัดยโสธร ๑,๓๓๒ รูป  
๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด            ๑   รูป (ธ)  
๒. เจ้าคณะจังหวัด             ๒   รูป (ม./ธ.)  
๓. รองเจ้าคณะจังหวัด             ๒   รูป (ม.) 
๔. เจ้าคณะอ าเภอ           ๑๓   รูป (ม./ธ.) 
๕. รองเจ้าคณะอ าเภอ           ๑๑   รูป (มหานิกาย)  
๖. เจ้าคณะต าบล           ๘๔   รูป (มหานิกาย)  
๗. เจ้าอาวาส          ๕๕๘   รูป (มหานิกาย)  



๘.พระนักเทศน์            ๑๐   รูป (มหานิกาย) 
๙. พระจริยานิเทศก์             ๒   รูป (มหานิกาย) 
๑๐. พระบัณฑิตเผยแผ่             ๘  รูป 

๑) มหานิกาย            ๗   รปู  
๒) ธรรมยุติ            ๑   รูป  

๑๑. พระปริยัตินิเทศ            ๘  รูป 
๑. มหานิกาย            ๗   รูป  
๒. ธรรมยุติ            ๑   รูป  

 ๑๒. พระวิปัสสนาจารย์       ๒๕๐  รูป 

 ๑๓. พระธรรมทูต         ๗๙  รูป 

 ๑๔. ครูสอนพระปริยัติธรรม        ๔๕  รูป 

  ๑) แผนกธรรม         ๓๒  รูป (ม./ธ.) 
  ๒) แผนกบาลี         ๑๓  รูป (ม./ธ.) 
 ๑๕. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัด มจร     ๒๐๑  รูป 

บทที่ ๓ 
แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ 

 
วิสัยทัศน์(Vision) 

“พุทธศำสน์ม่ันคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่ำงย่ังยืน” 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบในการก าหนด

ทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
พุทธศำสน์ม่ันคง (ม่ันคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของ

ชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นของผู้ศึกษาพระ
ปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

ดำรงศีลธรรม (ม่ังคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทนาหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 

น ำสังคมสันติสุขอย่ำงยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วนาไปปฏิบัติจนเป็นปฏิเวช 
คือผลลัพธ์ที่จะนาสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยเทียบอันดับความสันติสุขระดับประเทศ 

พันธกิจ (Mission) 
การจะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดาเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้านคือ 
๑) ด้านการปกครอง 
๒) ด้านศาสนศึกษา 
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 



๔) ด้านการเผยแผ่ 
๕) ด้านสาธารณูปการ 
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

ค่ำนิยม (Core Value) 
“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  

 
 
 

หน้า ๑๓ 
แผนที่ยุทธศำสตร์ 

 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 

เป้ำประสงค์ 
ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ 
๑. ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 



ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา 
๒. มวลรวมความสุขของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
๓. อันดับความสันติสุขของประเทศเพ่ิมข้ึน 
๔. ศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 
๕. ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม บาลี ธรรมศึกษา 

หน้า ๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
เป้ำประสงค์ 

มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี  
กลยุทธ์ 

๑. ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล 
๒. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
๔. พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 

ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึน (เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และ 

เอกชน) ภาคละ ๑ เครือข่าย 
๒. ร้อยละกระบวนการท างานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. ร้อยละความส าเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
๔. จ านวนนวัตกรรมการท างานที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
เป้ำประสงค์ 

ศาสนทายาทมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
กลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๒. ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔  มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
เป้ำประสงค์ 



๑. วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติที่ดี 
๒. กิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 

หน้า ๑๕ 
 

กลยุทธ์ 
๑. บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 
๒. ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น “ธรรมอุทยาน” 
๓. ร้อยละการคงอยู่ของกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา 

เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มส. 
ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ระดับภาค จึงได้ 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค และระดับจังหวั ด ซึ่งมี
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 
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) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๖๑ 
กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ 

 คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร 

 
 

จัดท าโดย 
คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร 

ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดยโสธร 

 
 

 
คณะผู้จัดท ำ 
 

 พระอุดมปัญญาภรณ์   รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร 

 พระครูปริยัติวีรวงศ์   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยโสธร 

 พระครูปลัดจ าเนียร  ธีรว โส  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร 



 พระครูสุกิจธรรมากร   เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอป่าติ้ว 

 พระมหาธีระโรจน์  ติกฺขวิริโย  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 พระครูพิศาลกิจจานุการ   เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอเมืองยโสธร 

 พระครูวินัยธรวุฒิพงษ์  กุสลจิตฺโต  เจ้าหน้าที่ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดยโสธร 

 นายชวรัตน์  ราชสาร          นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 

 นายสุรสีห์  ป้องเศร้า   โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
 

 


