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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
 คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
ตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ ในการวางแผน  และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัดชลบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 
 
      คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

ความเป็นมา  
  จากกระแสสังคมปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้กระท่ัง
วงการพระพุทธศาสนา  และจากสาเหตุของปัญหาการนําพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะมี
รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร  และปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ซ่ึงได้รับ
การยกย่องนับถือว่า “เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่ง
ศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมคําสอนผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  

  ด้วยเหตุน้ี สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาใน ๔ 
ประเด็นหลักคือ 

  ๑) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความ
อวดรวย ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ทําให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดง
บัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส 

  ๒) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ท่ีไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนํามาซ่ึงความเสื่อมศรัทธา 
เน่ืองจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม ท้ังน้ี เพราะไม่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่คิด
ว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์ที่เคยสั่งสอนกันมาจากอดีต 

  ๓) เรื่องการทําพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย 
เน่ืองจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลงหลักธรรม
คําสอนนั้นให้เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติ
ตามจนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 

  ๔) เรื่องฝ่ายอาณาจักรท่ีจะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา 
เพราะเห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      
ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนา       
ขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที 

  สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงนําข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
คณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายศาสนาจักร คือ มหาเถรสมาคม ดําเนินการหาแนวทางในการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีต
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบกันมา   

 
   การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพ่ือสร้างศรัทธา

ประชาชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ



๒ 
 

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  สอดคล้องกับ
ภาระงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ มีการจัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขตปกครองทุกหน  กําหนด
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยถ่ายทอดสู่ระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับวัด  
 

ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ 
  ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 

  ๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร ความสําคัญ การปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันไปตามลําดับช้ัน นับต้ังแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้า
อาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ลําดับชั้นการปกครอง
คณะสงฆ์ไว้ดังน้ี มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบ
การ ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคม หลักการปกครอง เป็น ภารกิจท่ี
วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ดําเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดี
งาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ สมเด็จพระสังฆราช ภารกิจ
ด้านน้ีครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุผู้ทําหน้าท่ีเป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ นับต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ 
(หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีพระภิกษุทําหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการ
อุปสมบทกุลบุตรด้วย  

  ๒ . การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม ความสําคัญของ
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ท้ังแผนกธรรม และบาลี 
นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแล้ว ยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบต่ออาย ุพระพุทธศาสนาไว้อีก
ด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้ และเข้าใจพระ
พุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนา ก็จะต้องเสื่อมสูญไป
ด้วย ด้วยเหตุน้ีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงทําการทํานุบํารุง สนับสนุน
การเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง พระภิกษุสามเณร ท่ีเรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดร 
พระราชทานราชูปการต่างๆ    มีนิตยภัต เป็นต้น หลักการศาสนศึกษา เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ท้ัง แผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง
สองแห่ง ภารกิจ ด้านน้ีครอบคลุมถึงการ ท่ีพระภิกษุทําหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ
ธรรมบาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผู้อํานวยการหรือเป็นประธานจัด
สอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าสํานักเรียน   ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากน้ียังรวมถึง
การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยเช่น มอบทุนการศึกษาแก
พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม  เป็นต้น  



๓ 
 

  ๓. การเผยแผ่ หมายถึง ทําให้ขยายออกไป ทําให้ขยาย กว้างขวางออกไป ความสําคัญ 
การเผยแผ่คือการทําให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไปเช่น เผยแผ่ ศาสนา เผยแผ่ธรรม 
องค์การเผยแผ่ ส่วนคําว่า เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ทําให้แพร่หลาย ในลักษณะ
กระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น 

  หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้  รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมแล้ว น้อมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ี
ต่าง ๆ ท้ังในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านน้ีครอบคลุมถึงการท่ีวัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือ
มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ 
การจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  การจัด
อุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม ในวันธัมมสวนะ 
(วันพระ)  นอกจากน้ี ยังมีการเผยแผ่ธรรมท่ีคณะสงฆ์ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้
ดําเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล   (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน 
ข้าราชการ และประชาชน” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” กล่าวโดยสรุป การดําเนินการใด ๆ 
ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ช่ือ
ว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ ต้องดําเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐  

  ๔. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
ภายในวัด ความสําคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะ
แต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการทําวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดิน ใน
วัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากน้ีการสาธารณูปการ เป็นงานประจํา 
ของเจ้าอาวาสอย่างหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องทํา ท้ังนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จําเป็น รักษา สิ่งท่ีมีอยู่แล้วไว้
และ ซ่อมแซมสิ่งท่ีชํารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ ภายในวัด ในการน้ี
ให้รวมถึง การดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่สมบัติ
ส่วนตัวของผู้ใดผู้หน่ึง โดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ต้ังพระภิกษุทํา
หน้าท่ีดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซ่ึงเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง 
คือ - ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง เป็นหน้าท่ีของสงฆ์ในวัดน้ันซ่ึงมี เจ้าอาวาส เป็นต้น 
ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย - ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสน
สมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง เช่น ท่ีดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้สงฆ์
ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ท้ังน้ีการจัดการศาสน



๔ 
 

สมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยท่ัวไป หากไม่จําเป็น 

  ๕. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่
ประชาชน ความสําคัญของการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ดําเนินการขึ้น เพ่ือ
สนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา หลักการศึกษา
สงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการจัดการศึกษาท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถดํารงตนและดําเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ของประเทศ โดยมีความ มุ่งหมาย ๔ 
ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณร 
นักเรียน ได้ศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมใน
วัด (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือวันหยุดอ่ืน ๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้นําในการต้ังโรงเรียนในชนบทที่ต้ังวัด การ
ให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษา
ของรัฐ หรือท้องถิ่น การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็กวัด ๓. การสอน
ศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น การสอนธรรมศึกษา การ
สอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ในการเผยแผ่ศีลธรรมใน
โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านน้ี ครอบคลุมถึงการท่ี
พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือ
ของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา หรือ การดําเนินการใด ๆ ของพระภิกษุท่ีมี
ความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยท่ีเป็นไป เพ่ือการส่งเสริม การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
วัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ท้ังสิ้น  

  ๖. การสาธารณสงเคราะห์หมายถึง การช่วยเหลือเพ่ือประชาชนทั่วไป ความสําคัญ
ของการสาธารณสงเคราะห์นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ และประสบภัยแล้ว 
ยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การฝึก อาชีพแก่
ประชาชน การให้ใช้สถานท่ีวัดสําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม หลักการสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นภารกิจท่ีวัด หรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินการช่วยเหลือสังคมใน รูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย ท้ังนี้โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ประชาชนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณร และวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับ
เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้
วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ 
การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล 



๕ 
 

การให้ ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การ
ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยหรือการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

  โดยสรุป การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ต้องคํานึงถึง
ภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ท่ีถือเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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บทท่ี  ๒  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลท่ัวไปจังหวัดชลบุร ี

 
ตราประจําจังหวัดชลบุรี 

ตราจังหวัดชลบุรี เป็นรูปภู เขาอยู่ริมทะเล   แสดงถึงสัญลักษณ์ สําคัญ  ๒  ประการของ
จังหวัด  คือ “ทะเล”  หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่ อุดมสมบูรณ์   และ “รูปภู เขาอยู่ริม
ทะเล” หมายถึงเขาสามมุข  อันเป็นท่ีต้ังของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักด์ิสิทธ์ิ   เป็นท่ีเคารพของชาว
ชลบุรี  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซ่ึงต่างมีความเช่ือตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้
ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆได้  โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพ
จับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์สําคัญย่ิงแห่งหน่ึงของชาวชลบุรี
มาโดยตลอด 

 
คําขวัญประจาํจังหวัด  
 “ทะเลงาม  ข้าวหลามอร่อย   อ้อยหวาน  จักสานดี  ประเพณีวิ่งควาย” 
 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชลบุรี 

 จังหวัดชลบุรี เป็นดินแดนที่ปรากฏข้ึนมาในหน้าประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยทวารวดี  ขอม  และ
สุโขทัย  แต่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมและชุมชนประมงเล็กๆหลายเมืองกระจัดกระจายกันอยู่ห่างๆ 
โดยในทําเนียบศักดินาหัวเมืองสมัยอยุธยากําหนดให้ชลบุรีเป็นเมืองช้ันจัตวา  ส่วนแผนที่ไตรภูมิก็มีช่ือ
ตําบลสําคัญของชลบุรีปรากฏอยู่  เรียงจากเหนือลงใต้  คือ เมืองบางทราย  เมืองบางปลาสร้อย  เมือง
บางพระเรือ  (ปัจจุบันคือบางพระ) และเมืองบางละมุง  แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็อุดมไปด้วย
ทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล  มีการทําไร่  ทํานา ทําสวน  และออกทะเลมาแต่เดิม  นอกจากน้ียังมี
การติดต่อกับชาวจีนท่ีล่องเรือสําเภาเข้ามาค้าขายกับกรุงสยามด้วย 

ดินแดนท่ีเรียกว่าจังหวัดชลบุรี   มีผู้คนอาศัยอยู่มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว   คือ
สามารถย้อนไปได้จนถึงยุคหินขัด  เช่น บริเวณท่ีลุ่มริมฝั่งแม่นํ้าพานทองเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ 
โดยชนกลุ่มน้ีนิยมใช้ขวานหินขัดเพ่ือการเก็บหาล่าไล่ รวมถึงใช้ลูกปัดและกําไล ภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา
ซ่ึงมีลายท่ีเกิดจากการใช้เชือกทาบลงไปขณะดินยังไม่แห้ง  นอกจากน้ียังพบเศษอาหารทะเลพวก



๗ 
 

หอย  ปู  และปลาอีกด้วย   เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการขุดสํารวจท่ีตําบลพนมดี อําเภอพนัสนิคม พบ
ร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี  ทําให้สันนิษฐานได้ว่า ภายในเน้ือที่ ๔,๓๖๓ 
ตารางกิโลเมตรของชลบุรี  อดีตเคยเป็นที่ต้ังเมืองโบราณท่ีมีความรุ่งเรืองถึง ๓ เมือง  ได้แก่  เมืองพระ
รถ  เมืองศรีพโล  และ เมืองพญาแร่  โดยอาณาเขตของ ๓ เมืองน้ีรวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 

เมืองพระรถ ในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี ประมาณ ๑,๔๐๐-๗๐๐ ปีก่อน บริเวณตําบล
หน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคมในปัจจุบัน มีร่องรอยของเมืองใหญ่ช่ือ “เมืองพระรถ” ต้ังอยู่ในท่ีราบลุ่ม
ซ่ึงแม่น้ําหลายสายไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ําพานทอง โดยสามารถใช้แม่น้ําสายนี้เป็นทางคมนาคม
ติดต่อกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันคือบริเวณบ้านสระมะเขือ  บ้านโคกวัด และบ้าน
หนองสะแก อําเภอศรีมโหสถ)  จนไปถึงอําเภออรัญประเทศได้  อีกท้ังยังมีเส้นทางเดินเท้าเช่ือมไปถึง
จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี  ผ่านเมืองพญาเร่ซ่ึงเป็นเมืองโบราณสําคัญอีกแห่งหน่ึงของชลบุรี  เมืองพระ
รถจึงกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของชลบุรีในยุคน้ัน 

นอกจากน้ี  นักโบราณคดียังสํารวจพบว่าเมืองพระรถเป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองศรีพโล 
หรือเก่ากว่าเล็กน้อย  เน่ืองจากปรากฏว่ามีทางเดินโบราณเชื่อมต่อสองเมืองน้ีในระยะทางประมาณ ๒๐ 
กิโลเมตร  

เมืองศรีพโล “เมืองศรีพโล” ต้ังอยู่บริเวณบ้านอู่ตะเภา ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมือง
ชลบุรี    หน้าเมืองมีอาณาเขตจรดตําบลบางทรายในปัจจุบัน  เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น 
พระพุทธรูปทองคํา สัมฤทธ์ิ แก้วผลึก ขันทองคํา ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน และก้อน
ศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเมืองศรีพโลเป็นเมืองในสมัยขอมเรืองอํานาจแห่ง
ภูมิภาคอุษาคเนย์ และอาจจะมีอายุร่วมสมัยกับลพบุรีซ่ึงอยู่หลังยุคอู่ทอง  และก่อนยุคอยุธยาคือ
ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๙๐๐ 
  จากการขุดค้นทางโบราณคดีทําให้ทราบว่า ตัวเมืองศรีพโลต้ังอยู่ใกล้กับปากนํ้าบางปะกง  โดย
เม่ือประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนในสมัยสุโขทัย  เมืองนี้มีฐานะเป็นเมืองท่าชายทะเลท่ีม่ังคั่ง  เปิดรับเรือสําเภา
จากจีน กัมพูชา และเวียดนาม ให้มาจอดพักก่อนเดินทางต่อไปยังปากนํ้าเจ้าพระยา (เป็นท่ีน่าเสียดาย
ว่ากําแพงเมืองศรีพโลได้ถูกทําลายไปหมดสิ้นจากการก่อสร้างถนนสุขุมวิท จึงไม่เหลือร่องรอยทาง
โบราณคดีไว้ให้ศึกษา)  ต่อมาในสมัยอยุธยาเมืองศรีพโลก็ค่อยๆหมดความสําคัญลง อาจเพราะปาก
แม่นํ้าต้ืนเขินจากการพัดพาสะสมของตะกอนจํานวนมหาศาล  ประชาชนจึงย้ายถิ่นฐานลงมาสร้างเมือง
ใหม่ท่ี “บางปลาสร้อย” ซ่ึงก็คือ “เมืองชลบุรี” ในปัจจุบัน (วัดใหญ่อินทารามในตัวเมืองชลบุรีปัจจุบัน 
ยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังการค้าขายระหว่างคนไทย จีน  และฝรั่ง  บ่งบอกถึงบรรยากาศการค้า
ขายอันคึกคักในอดีต) 
 เมืองพญาเร่ “เมืองพญาเร่” ต้ังอยู่ในเขตตําบลบ่อทอง  อําเภอบ่อทอง เป็นเมืองยุคทวาร
วดีเช่นเดียวกับเมืองพระรถ  เมืองนี้ต้ังอยู่ในเขตท่ีสูง ห่างจากเมืองพระรถประมาณ ๓๒ กิโลเมตร 
ลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรี ๒ ช้ัน ช้ันแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ส่วนช้ันในประมาณ 
๖๐๐ เมตร โดยคูเมืองและคันดินของตัวเมืองช้ันนอกทางด้านเหนือยังคงปรากฏเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน 

 เมืองพญาเร่ มีการติด ต่อกับ เมืองพระรถอ ยู่ เนื องๆโดยใช้คลองหลวงเป็น เส้นทาง
สัญจร  ปัจจุบันลําคลองน้ียังคงอยู่  โดยเป็นคลองสายสําคัญและมีความยาวท่ีสุดของจังหวัดชลบุรี   ทุก
วันนี้การทํานาในอําเภอพนัสนิคมและอําเภอพานทอง  ยังคงอาศัยนํ้าจากคลองน้ี  เน่ืองจากมีแควหลาย
สายแตกสาขาออกไป  แควใหญ่ท่ีสุด  คือ  แควที่เกิดจากทิวเขาป่าแดง   
 



๘ 
 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
  เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทําเนียบศักดินาหัวเมือง ตราเม่ือ พ.ศ. ๑๙๑๙ มีฐานะเป็น
เมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองคือ “ออกเมืองชลบุรีศรีมหาสมุทร” ศักดินา ๒,๔๐๐ ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ใน
รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. ๒๓๐๙ ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกทัพพม่า
ล้อมอยู่นั้น กรมหม่ืนพิพิธซ่ึงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์หน่ึงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่
ถูกเนรเทศไปลังกา ได้กลับมาเกล้ียกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัวเมืองภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี 
ชลบุรี บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพ  อ้างว่าจะยกไปช่วยกรุงศรีอยุธยารบพม่า ใน
ครั้งน้ันชาวชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมทัพเป็นจํานวนมาก จนกระทั่งเมืองชลบุรีแทบจะกลายเป็น
เมืองร้าง  

เม่ือกรมหม่ืนเทพพิพิธยกไพร่พลไปต้ังม่ันที่ปราจีนบุรีแล้ว  จึงมีหนังสือกราบบังคมทูลพระ
เจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ ณ กรุงศรีอยุธยา ขออาสาช่วยป้องกันพระนคร แต่พระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ทรง
พระราชดําริว่า กรมหม่ืนเทพพิพิธเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงจนถูกเนรเทศมาแล้วครั้งหน่ึง การท่ีมาเรียกระดม
ผู้คนเข้าเป็นกองทัพโดยพลการคร้ังน้ีก็เป็นการทําผิดกฎมณเทียรบาล จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพจาก
กรุงศรีอยุธยาไปปราบกรมหมื่นเทพพิพิธจนบอบชํ้า จากนั้นพม่ายังได้ส่งกองทัพเข้าโจมตีกองทัพกรม
หม่ืนพิพิธจนแตกพ่าย  จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเม่ือ พ.ศ. ๒๓๑๐ ชาวชลบุรีได้ให้ความ
ร่วมมือกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้อิสรภาพอย่างใกล้ชิด  จนสามารถกอบกู้เอกราช
กลับคืนมาได้สําเร็จ 
 
สมัยกรุงรัตโกสินทร์ 
  สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๓ พระอินทอาษาชาวเมืองเวียงจันทน์  ได้
พาชาวลาวจํานวนหน่ึงอพยพเข้ามาขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ไปต้ัง
ถิ่นอาศัยอยู่ระหว่างเมืองชลบุรีและฉะเชิงเทรา (บริเวณเมืองพนัสนิคมในปัจจุบัน)  คร้ันต่อมาสมัย
รัชกาลที่ ๔-๖  พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของสยาม  ได้เสด็จประพาสชลบุรีหลายหน 
เน่ืองจากชลบุรีเป็นเมืองชายทะเลท่ีมีทัศนียภาพงดงาม  เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ  อีกท้ังไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานครมากนัก 

จนถึงปี  พ .ศ . ๒๓๕๐  พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ )  รัตนกวีของไทย  ได้ เดินทางจาก
กรุงเทพมหานคร ไปเย่ียมบิดาท่ีเมืองแกลง จังหวัดชลบุรี ได้เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงกล่าวถึงเมือง
ต่างๆ เม่ือเข้าถึงเขตจังหวัดชลบุรีตามลําดับจากเหนือไปใต้  คือ บางปลาสร้อย  หนองมน  บ้าน
ไร่  บางพระ  บางละมุง  นาเกลือ  พัทยา  นาจอมเทียน  ห้วยขวาง  และหนองชะแง้ว (ปัจจุบันเรียก
บ้านชากแง้ว อยู่ในเขตอําเภอบางละมุง ซ่ึงเป็นทางที่จะไปอําเภอแกลง จังหวัดชลบุรีได้)  

ในช่วง พ.ศ. ๒๔๓๗ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้ทรง
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรท่ีเป็นหัวเมืองเล็กๆแบบโบราณ ยุบรวมเข้าด้วยกัน ให้อยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานเดียว  ดังมีบันทึกว่า “รวมหัวเมืองทางลําน้ําบาง
ปะกง คือ เมืองปราจีนบุรี ๑ เมืองนครนายก ๑ เมืองพนมสารคาม ๑ เมืองฉะเชิงเทรา ๑ รวม ๔ หัว
เมือง เป็นเมืองมณฑล ๑ เรียกว่า มณฑลปราจีน” ต้ังที่ว่าการมณฑล ณ เมืองปราจีน ต่อเม่ือโอนหัว
เมืองในกรมท่ามาขึ้นกระทรวงมหาดไทย จึงย้ายท่ีทําการมณฑลลงมาต้ังท่ีเมืองฉะเชิงเทรา  เพราะขยาย
อาณาเขตมณฑลต่อลงไปทางชายทะเล รวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี  และเมืองบางละมุง  เพ่ิมให้อีก 
๓ รวมเป็น ๗ เมืองด้วยกัน แต่คงเรียกชื่อว่ามณฑลปราจีนอยู่ตามเดิม   



๙ 
 

ครั้นถึงช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ได้ทรงรวมมณฑลจัดต้ังขึ้นเป็น “ภาค” โดยมี
อุปราชเป็นผู้ปกครอง  มีอํานาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วย กัน ๔ ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ 
ภาคอีสาน และภาคตะวันตก สําหรับภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่างเดิม เรียกว่ามณฑลอยุธยา มี
อุปราชปกครองแทนสมุหเทศาภิบาล การปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภาคและมีตําแหน่งอุปราชเช่นน้ี
ยกเลิกเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๘ ในสมัยรัชกาลท่ี ๗ โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่างเดิม 
ในลักษณะที่มีจํานวนมากถึง ๒๐ มณฑล และภายใน ๑๐ ปีต่อมา คือก่อน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ยุบลงเหลือ
เพียง ๑๐ มณฑลเป็นครั้งสุดท้าย 
 
สรุปความเป็นมาของจังหวัดชลบุร ี

๑. ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา  พ้ืนที่ซ่ึงปัจจุบันเป็นจังหวัดชลบุรีมีเมืองศรีพโลและเมืองพระรถต้ังอยู่
แล้ว โดยทุกวันน้ียังมีหลักฐานความเป็นเมืองบางอย่างปรากฏชัดอยู่  
 ๒. ยุคกรุงศรีอยุธยา  เมืองศรีพโลและเมืองพระรถอาจเสื่อมไปแล้ว  และมีชุมชนที่รวมกันอยู่
หลายจุด ในลักษณะเป็นบ้านเมือง  อาทิ  บางทราย  บางปลาสร้อย  บางพระเรือ  บางละมุง  ฯลฯ 
 ๓. ยุคกรุงรัตนโกสินทร์  แบ่งเป็น ๓ ช่วงย่อยๆ  ได้แก่ 
  ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๐ หรือ ร.ศ. ๑๑๕) ช่วงนี้จังหวัดชลบุรียังไม่เกิดขึ้น  แต่ได้มีเมือง
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีเกิดขึ้นแล้ว  คือ  เมืองบางปลาสร้อย  เมืองพนัสนิคม  และเมืองบางละมุง 
  ช่วงสอง (หลัง พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๗๕) ขณะน้ันคําว่า “จังหวัด” มีใช้แห่งเดียวในราชอาณาจักร 
คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าใจว่าคําว่า “เมืองชลบุรี” มีช่ือเรียกในช่วงน้ี โดยมีอําเภอเมืองบางปลา
สร้อย (ท่ีต้ังตัวเมือง) อําเภอพานทอง  อําเภอบางละมุง  และอําเภอพนัสนิคม  อยู่ในเขตการปกครอง
ระยะต้น     ต่อมาในระยะหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๐  จึงมีอําเภอศรีราชาและอําเภออ่ืนๆ     เกิดขึ้นรวมกัน
อยู่ในเขตเมืองชลบุรี 
  ช่วงสาม (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน) มีการเปลี่ยนแปลงรูปการปกครองประเทศคร้ัง
ใหญ่ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย  โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
บริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม  พ .ศ . ๒๔๗๖  ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบ  “เมือง” ท่ั ว
ราชอาณาจักร  แล้วต้ังขึ้นเป็น “จังหวัด” แทน โดยมีข้าหลวงประจําจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา 
เมืองชลบุรีจึงกลายเป็นจังหวัดชลบุรี  และเปลี่ยนข้าหลวงประจําจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 



๑๐ 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดชลบุร ี
 

๑. วัด  มีจํานวน            ๓๙๖  แห่ง 
๑. มหานิกาย     ๓๗๕  แห่ง 
๒. ธรรมยุต        ๒๑  แห่ง 
๓. พระอารามหลวง           ๖  แห่ง 

๑. มหานิกาย       ๔  แห่ง 
๒. ธรรมยุต        ๒  แห่ง 

๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา            ๑๑๙  แห่ง 
๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา      ๒๕  แห่ง 
๖. วัดร้าง         ๓  แห่ง 
๗. วัดแหล่งท่องเท่ียว      ๑๒  แห่ง 
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น      ๑๘  แห่ง 
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง      ๒๙  แห่ง 
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด        ๑๐  แห่ง 
๑๑. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด       ๒๗  แห่ง 

๑. มหานิกาย      ๒๗  แห่ง 
๒. ธรรมยุต         -  แห่ง 

๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ          ๒  โรง 
๑๓. สํานักเรียนธรรม-บาลี            ๒  แห่ง 

๑. มหานิกาย        ๒  แห่ง 
๒. ธรรมยุต         -  แห่ง  

๒. จํานวนพระภิกษุสามเณร มีจํานวน           ๕๗๒๗  รูป 
๑.  มหานิกาย            ๕๓๐๔  รูป 

๑. พระภิกษุ           ๔๗๙๔  รูป 
๒. สามเณร             ๕๑๐  รูป 

๒. ธรรมยุต       ๔๒๓  รูป 
๑. พระภิกษุ     ๔๐๐  รูป 
๒. สามเณร       ๒๓  รูป 

  
๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุร ี             ๔๘๗  รูป 

๑. เจ้าคณะภาค           -  รูป 
๒. เจ้าคณะจังหวัด          ๒  รูป 
๓. เจ้าคณะอําเภอ         ๑๗  รูป 
๔. เจ้าคณะตําบล        ๗๑  รูป 
๕. เจ้าอาวาส              ๓๙๖  รูป 
๖. ครูสอนแผนกธรรม       ๘๐  รูป 



๑๑ 
 

๗. ครูสอนแผนกบาลี       ๒๔  รูป 
๘. พระธรรมทูตฝา่ยบริหาร          ๑๕  รูป 
๙. พระธรรมทูตฝา่ยปฏิบัติการ        ๓๗  รูป 
๑๐. พระนักเทศน์        ๒๐  รูป 

๑. มหานิกาย       ๑๕  รูป 
๒. ธรรมยุต         ๕  รูป 

๗. พระจริยานิเทศ          ๒  รูป 
๑. มหานิกาย         ๒  รูป 
๒. ธรรมยุต         -  รูป 

๘. พระบัณฑิตเผยแผ่        ๓  รูป 
๑. มหานิกาย        ๒  รูป 
๒. ธรรมยุต            ๑  รูป 

๙. พระปริยัตินิเทศ         ๑๐  รูป 
๑. มหานิกาย        ๙  รูป 
๒. ธรรมยุต           ๑  รูป 

           ๑๐. พระสอนศลีธรรมในโรงเรียน             ๒๕๐  รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 “พุทธศาสน์มั่นคง  ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” 
 ในการกําหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติท่ีว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เป็น
ต้นแบบในการกําหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 

พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง)  เป็นการแสดงถึงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ 
สถาบันหลักของชาติ  พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและ
มีอัตราที่เพ่ิมขึ้นของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

 

ดํารงศีลธรรม (มั่งค่ัง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 

 

นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลท่ีเกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วนําไป
ปฏิบัติจนเป็นปฏิเวช คือผลลัพธ์ท่ีจะนําสังคมให้มีสันติสุขอย่างย่ังยืน โดยเทียบอันดับความสันติสุข
ระดับประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission)   
การจะทําให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดําเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ 

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

  
ค่านิยม (Core Value) 
 “อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน” 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
  ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 กลยุทธ์ 

๑. ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 

 
ตัวชี้วัด 

  ๑. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
  ๒. มวลรวมความสุขของประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 
  ๓. อันดับความสันติสุขของประเทศเพ่ิมขึ้น 
  ๔. ศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 
  ๕. ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม บาลี ธรรมศึกษา 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

เป้าประสงค์ 
  มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 



๑๔ 
 

 กลยุทธ์  
   ๑. ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกดิสัมฤทธิผล 
   ๒. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
   ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
   ๔. พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
 

ตัวชี้วัด 
  ๑. จํานวนเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น (เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา สถานศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน) ภาคละ ๑ เครือข่าย 
  ๒. ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
  ๔. จํานวนนวัตกรรมการทํางานท่ีทันสมัย 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

เป้าประสงค์   
 ศาสนทายาทมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 
 กลยุทธ์ 
   ๑. เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล 
   ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด 
  ๑. ร้อยละของศาสนบุคคลท่ีมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น  
  ๒. ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
๑. วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติท่ีดี 
๒. กิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 

   
 กลยุทธ์ 
  ๑. บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสทิธิภาพ 
  ๒. จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
  
 ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทาํฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 
๒. ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น “ธรรมอุทยาน” 
๓. ร้อยละการคงอยู่ของกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา 



๑๕ 
 

เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตาม มส. กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา 
(คปพ.) ระดับภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
ระดับภาค และระดับจังหวัด ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการสง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการสง่เสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 

          ๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ที่ โครงการ งบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ

 งบประมาณสนับสนุน
จากคณะสงฆ์

 หน่วยรับผิดชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 776,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 1,100,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพือ่พฒันาทุนมนุษย์ 611,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 7,735,481                    -                           คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 456,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

6 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 252,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

7 โครงการพระพทุธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 172,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพทุธ 460,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่

9 โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล 250,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง

10 โครงการพฒันาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพทุธศาสนา 646,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 486,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 486,000                      -                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สังคม 1,416,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองพุทธศาสนสถาน

14 โครงการพฒันาพทุธมณทลสู่ศูนย์กลางพระพทุธศาสนาโลก 
(อ้างอิงข้อมูลแผนพฒันาพทุธมณฑล)

14,846,481            -                    -                               -                            รวมงบประมาณ (บาท)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท) 14,846,481                                                                                                                 

แผนปฏิบตักิารการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาป ี๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาจังหวัดชลบรุี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 
 
 



๑๗ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน

2. เพื่อยกระดบักระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกีารและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

/  กองพุทธศาสนศึกษา

2  เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่าง
เป็นรูปธรรม(โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  โรงเรียนวิถีพุทธ 
ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)

ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ใหม่
อย่างน้อย 1 รูปแบบ

 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

กิจกรรมศึกษาสงเคราะห์เพื่อผู้สูงอายุ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษา บาลีศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิถีพุทธ

3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนในจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

4 พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

5 พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ " โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

6 ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" " กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด "  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

7 พัฒนารูปแบบ วิธีการ "มอบธรรม มอบทุน" คู่มือการดําเนินกิจกรรม "มอบธรรม  มอบทุน "  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

8 จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๑๘ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 2 : ยกระดบัหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยเผยแผข่องจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน

2. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันตสิุข

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของภาค จังหวัดและ

ถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการในจังหวัด
จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสารักษ์ศีล ๕ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมสวดมนต์สร้างสุข อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

3 สรรหา พื้นที่ต้นแบบ 
" มีศีล มีธรรม มีสันติสุข "

พื้นที่ต้นแบบ "ชุมชนสันติสุข" ของจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

4 ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน

จํานวนครั้งการลงพื้นที่  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่ต้นแบบ
 " ชุมชนสันติสุข "

มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รางวัล  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 
 



๑๙ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : อันดบัความสันตสิุขของประเทศเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 3 : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยเผยแผข่องจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสํานักปฏิบัตธิรรมให้ไดเ้กณท์มาตรฐานตามที่กําหนด

2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธกีารปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด
2 ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนด
จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

3 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

4 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้นปีละ 15 รูป คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ
กิจกรรมปริวาสกรรม

6 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จํานวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่  งบสนับสนุน

7 ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบของ
จังหวัด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๐ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์2 : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตวัชี้วัด : ร้อยละของผูส้อบผา่นนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ ์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดบัและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม

2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัตธิรรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี 

นักธรรม สามัญ สู่การปฏิบัติ
แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 

กองพุทธศาสนศึกษา

2 บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม  สามัญ การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

4 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

กิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน ประโยค 1-2 - ปธ.5 กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง
กิจกรรมแนวข้อสอบสําเร็จรูป แนวข้อสอบบาลี นักธรรม
กิจกรรมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และโรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถตามที่กําหนด ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

6 พัฒนาและปรับปรุง 
"สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจําจังหวัด

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
( บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามัญ )

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท ๑ อําเภอ ๑ เปรียญ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทําสอบ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอน จํานวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน จํานวนทุนนักเรียนดีเด่นต่อนักเรียนทั้งหมด
กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน จํานวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานที่

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๑ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ ์3  : ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผ์ล
ตวัชี้วัด   : จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร)
โครงการ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ตอ่เนื่อง ยั่งยืน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองเผยแผ่

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรคณะ
สงฆ์และหน่วยงานภายนอก

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี วัดต้นสังกัดได้รับช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 วัน
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศาสนา

3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์

จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

5 กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร)
๖ จัดตั้งสภาสงฆ์เพื่อกิจการพระพุทธศาสนา สภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี
๗ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองเผยแผ่

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
งบประมาณ ปี 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๒ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ ์4 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ตวัชี้วัด : ร้อยละกระบวนการทํางานไดร้ับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานดา้นกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดบั
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิองคณะสงฆ์ทุกระดบั

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัดตาม

หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

สํานักงานเลขานุการกรม

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆาธิการ จํานวนพระสังฆาธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ทํางาน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

3 กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

๕ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ ์5 : พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
ตวัชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 7 : พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดไูดทุ้กที่ ทุกเวลา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

สํานักงานเลขานุการกรม

2 จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

3 บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card Smart Card  พร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

4 สนับสนุนการทําบัตรประชาชนของพระ เณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

5 จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

9 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ ์6 : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย
ตวัชี้วัด  : จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการ 8 : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดบักระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างตอ่เนื่อง
3. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

/ กองเผยแผ่

2 จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรม
เชิงพุทธ"

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

3 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานในทุกด้าน

จํานวนกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

4 จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ จํานวนนวัตกรรมการทํางานทั้ง 6 ด้าน
ของกิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

5 นํานวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ7์ : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
ตวัชี้วัด   : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
โครงการ 9  : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล

2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้การบรหิารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

/ กองกลาง

2 พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลตาม
หลักสูตรที่กําหนด

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

กิจกรรมเตรียมพระสังฆาธิการ หลักสูตรเตรียมพระสังฆาธิการ
กิจกรรมประชุมสัญจรประจําเดือน ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

/ กองกลาง

กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการใหม่ จํานวนพระสังฆาธิการใหม่ที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

3 ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถ
ตามกําหนด

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

4 รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ 
และศาสนบุคคล

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 



๒๖ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ ์8 : เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด  : ศูนย์รวมองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก
โครงการ 10 : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้
3. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการ

พระพุทธศาสนาของจังหวัด
รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนา คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

2 จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

3 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติของ
จังหวัดชลบุรี

ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

4 จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

5 สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จํานวนครั้งในการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์9 : บริหารศาสนสมบัตอิย่างมีประสิทธภิาพ
ตวัชี้วัด (Outcome ) : ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
โครงการ 11  : บริหารจัดการศาสนสมบัต ิ(ระบบการเงิน-บัญชี)
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัตใิห้มีประสิทธภิาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัตมิีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติ
การใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

3 จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน
4 จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์9 : บริหารศาสนสมบัตอิย่างมีประสิทธภิาพ
ตวัชี้วัด (Outcome )  : ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน"
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
โครงการ 12 : วัดสร้างสุขดว้ยกิจกรรม 5 ส
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสําหรับพุทธศาสนิกชน

2. เพื่อบํารุง รักษาศาสนสมบัตใิห้เป็นรมณีย์สถาน
3. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัตธิรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดคู่มือ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส สู่การปฏิบัติ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

2 สื่อสารแนวทางการดําเนิน 
"โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส  แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

3 ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด พื้นที่วัดปลอดขยะ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม

3 คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

4 ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๙ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์10  : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โครงการ 13  : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธกีาร และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธภิาพ
3. เพื่อจัดตัง้และบริหารกองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อ

สังคมตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองพุทธศาสนสถาน

2 สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัดชลบุรี ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจํา  จังหวัดละ  1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

4 ดําเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมสนับสนุนการสาธารณสุขจังหวัด บริจาคเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาล บูรณะตึกสงฆ์อาพาธ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต กองทุนสังฆประชานุเคราะห์จังหวัดชลบุรี

5 คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

6 สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์ องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

7 จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัดชลบุรี กองทุนสังฆประชานุเคราะห์จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

8 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 


