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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
 คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี (๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบุรี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ในการวางแผน และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บทท่ี  ๒  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดเพชรบุรี 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบุรี 

 
สัญลักษณ์ประจําจังหวัดเพชรบุรี 

ตราประจําจังหวัด 
ต้นตาลโตนดมีมากในจังหวัดน้ีมาแต่โบราณให้น้ําตาล ที่มีรสหวานแหลมเป็นที่ขึ้นช่ือกันทั่วไป

ผืนนาปลูกข้าว หมายถึงข้าวพันธ์ุดีอาชีพและความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดส่วนเทือกเขาสามยอด
เบ้ืองหลังคือ เขาวัง 

 
ตราประจําจังหวัดเพชรบุรีเป็นรูปพระธาตุเจดีย์ต้ังอยู่บนตอไม้ (ปัจจุบันเรียกว่าพระธาตุขามแก่น)  
สองข้างองค์พระธาตุเจดีย์ขนาบด้วยต้นไม้ 
 
ธงประจําจังหวัด 

 
 

ต้นไม้ประจําจังหวัดเพชรบุรต้ีนหว้า 

 
 
ดอกไม้ประจําจังหวัดเพชรบุรี  ไม่มีดอกไม้ประจําจังหวัด 
 
คําขวัญประจําจังหวัด 
" เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมอืงพระเลิศลํ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม " 



๗ 
 

ลักษณะนิสัยใจคอผู้คน : ย้ิมแย้มแจ่มใสโอบอ้อมอารีย์มีนํ้าใจ เป็นมิตรและรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พ่ึงพาอาศัยกัน และให้เกรีติซ่ึงกันและกันไม่เบียดเบียนกัน 
คติพจน:์ "สามัคคีคือพลัง" 
 
ความเป็นมา 
 ร่องรอยของผู้คนในอดีตในเขตจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏหลักฐานใน
รูปของโบราณวัตถุโบราณสถานแหล่งท่ีอยู่อาศัยหลงเหลืออยู่ท่ัวไปต้ังแต่
ในช่วงที่ เป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐานแถบภูเขาทาง
ตะวันตกในเขตอําเภอท่ายาง จวบจนสังคมพัฒนาขึ้นภายใต้วัฒนธรรมแบบ
ทวารวดี ก็พบร่องรอยของชุมชนเหล่าน้ีในหลายพ้ืนที่เช่น กลุ่มผลิตรูปเคารพ
หนองปรง ในเขตอําเภอเขาย้อย กลุ่มบ้านหนองพระเนินโพธ์ิใหญ่ เนินดิน
แดง วัดป่าแป้นในเขตอําเภอบ้านลาด กลุ่มเขากระจิว ในเขตอําเภอท่ายาง กลุ่มทุ่งเศรษฐีในเขตอําเภอ
ชะอํา แต่ในลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีก็ยังไม่พบหลักฐานของเมืองท่ีมีคูนํ้าคันดินล้อมรอบแบบเมืองทวารวดีท่ี 
พบท่ัวไปในลุ่มแม่นํ้าสําคัญอ่ืน ๆ ในแถบภาคกลางของไทยแต่ก็พบหลักฐานโบราณวัตถุแบบทวารวดี 
คือธรรมจักรหินในบริเวณชุมชนเก่าทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเพชรบุรี 

เพชรบุรีในวัฒนธรรมเขมรโบราณ 
 เม่ือชุมชนในแถบลุ่มแม่นํ้าเพชรบุรีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณในช่วงเวลานี้น่าจะมีการ
พัฒนาขึ้นในระดับหน่ึงคงมีการสร้างเมืองในรูปแบบของวัฒนธรรมเขมรโบราณเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นที่ทาง
ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเพชรบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตตําบลช่องสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี)ผลจาก
การศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ (โดยผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา)พบว่าบริเวณเมืองเพชรบุรีมี
ร่องรอยของแนวคูเมืองและกําแพงเมืองท่ีมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ใกล้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่า
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวของแนวคูเมืองกําแพงเมืองแต่ละด้านกว่า ๑ กิโลเมตร เมืองน้ีใช้แม่นํ้าเพชรบุรี
เป็นคูเมืองด้านทิศตะวันตกลักษณะของผังเมืองท่ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบสมํ่าเสมอเป็นเมืองท่ีมีอายุหลัง
สมัยทวารวดีมักพบมากในช่วงท่ีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณลงมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าร่องรอยของแนวคูเมืองกําแพงเมืองที่หลงเหลืออยู่น้ีเป็นร่องรอยของเมืองต้ังแต่
ในช่วงท่ีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร หลักฐานท่ีเป็นเครื่องสนับสนุนความเป็นบ้านเป็นเมืองในช่วงเวลา
นี้คือโบราณสถานที่วัดกําแพงแลงอันได้แก่ปรางค์ศิลาแลง ๕ องค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูป
เคารพที่ได้จากบริเวณน้ีล้วนมีอิทธิพลศิลปเขมรโบราณแบบบายน ท่ีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ 
- ๑๙ และถ้าหากเชื่อว่าเมืองนี้คือหน่ึงในเมืองที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ทรง
ประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถไว้เมืองน้ีก็คือเมือง ศรีชัยวัชรบุรี 
 

ช่ือเมืองและท่ีตั้งของเมือง ช่ือของเมืองเพชรบุรีปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในศิลาจารึกสุโขทัย ๒ 
หลัก คือ ศิลาจารึกหลักที่ ๑ และศิลาจารึกวัดเขากบ ในศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ตอนที่กล่าวถึงเมืองในอาณา
เขตของสุโขทัยท่ีอยู่ทางใต้กล่าวว่า "…เบ้ืองหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี 
เพชรบุรีศรีธรรมราช ฝั่งทะเลสมุทรเป็นท่ีแล้ว…" จากข้อความในจารึกแสดงให้เห็นว่าเพชรบุรีมีฐานะ
เป็นเมืองที่น่าจะมีความสําคัญใกล้เคียงกับเมืองต่างๆ ท่ีถูกกล่าวถึงในจารึก เช่น สุพรรณภูมิ ราชบุรี 



๘ 
 

และนครศรีธรรมราชและในศิลาจารึกวัดเขากบ ที่กล่าวถึงการแสวงหาพระ
ธาตุจนถึงเมืองอินเดียและลังกาตอนหนึ่งกล่าวถึงเส้นทางขากลับท่ี ได้
เดินทางมาขึ้นบกท่ีตะนาวศรี แล้วตัดข้ามมาเพชรบุรีย้อนขึ้นไปยังราชบุรี
และอโยธยาดังน้ี "…โสด ผสมสิบข้าว ข้ามมาลุตะนาวศรีเพ่ือเลือกเอาฝูงคน
ดี …. สิงหลทีป รอดพระพุทธศรีอารยไมตรี เพชรบุรีราชบุรีน…ส อโยธยา 
ศรีรามเทพนคร…" สําหรับที่ต้ังของเมืองเพชรบุรีในช่วงเวลาดังกล่าวไม่อาจ
กล่าวได้เน่ืองจากไม่มีหลักฐาน แน่ชัด แต่ถ้าหากพิจารณาจากหลักฐานที่
หลงเหลืออยู่ในด้านศิลปสถาปัตยกรรมก็ไม่พบอิทธิพลศิลปะสุโขทัยที่
เด่นชัด แต่มีข้อน่าสน ใจประการหน่ึงคือ ท่ีวัดมหาธาตุเมืองเพชรบุรีแม้ว่า
จะไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาเม่ือใด และผ่านการบูรณะมา
หลายคร้ังหลายสมัยแต่ก็พบว่าฐานรากมีอิฐขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่ใช้
สร้างโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดี น่าเสียดายท่ีไม่มีหลักฐานชัดแจ้ง
รูปทรงองค์ปรางค์ท่ีปรากฏอยู่ก็เป็นการบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์ ซ่ึงอาจ
คงเค้าเดิมไว้คล้ายกับองค์มหาธาตุอ่ืนๆ ที่ได้รับการบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือทรงเรียวแบบฝัก
ข้าวโพด ประกอบกับหลักฐานแวดล้อมอ่ืน เช่น ศาสนสถานอ่ืนๆ ก็ปรากฏเป็นสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม
สมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงคงได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเม่ือมีการบูรณะในปัจจุบัน 
พบโบราณวัตถุ เช่น เครื่องถ้วยจีนเป็นเคร่ืองเคลือบสมัยราชวงศ์สุ้งเป็นจํานวนมากซ่ึงมีอายุในราว พุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๖ - ๑๙ อาจเป็นการนําของมีค่าในยุคก่อนนํามาฝังก็เป็นได้แต่ก็ไม่น่าจะมีอายุห่างจาก
โบราณวัตถุมากนัก อาจจะราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ก่อนการสร้างกรุงศรี
อยุธยาอย่างไรก็ตามก็ยังมีหลักฐานอ่ืนท่ีเก่าไปกว่าสมัยอยุธยาเป็นเครื่องสนับสนุน คือ พระพุทธรูปหิน
ทรายแดงขนาดใหญ่ศิลปะแบบอู่ทอง และยังมีเสมา ที่มีลวดลายซ่ึงนักวิชาการบางท่านเช่ือว่า เป็น
ศิลปะอู่ทอง หรือศิลปะแบบก่อนอยุธยาจึงกล่าวได้ว่าวัดมหาธาตุ เมืองเพชรบุรีน้ี มีมาก่อนสมัยกรุงศรี
อยุธยา อันเป็นช่วงเวลาท่ีพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกาท่ีนครศรีธรรมราชแพร่หลายขึ้นมาผ่านเพชรบุรี
ดินแดนในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นไปยังสุโขทัย แล้วเป็นศาสนาหลักของสังคมที่เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม
อีก หลายด้าน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเนื่องในศาสนาเป็นต้นว่าการสร้างศาสนสถานเม่ือไทยรับเอาลัทธิ
ลังกาวงศ์เข้ามาเม่ือต้นสุโขทัย  ได้เกิดธรรมเนียมการมีวัดมหาธาตุเป็นวัด สําคัญ ของเมืองแต่มิได้
หมายความว่าพระธาตุเจดีย์เพ่ิงจะเริ่มมีในสมัยสุโขทัยเน่ืองจากมีธาตุเจดีย์อีกหลายองค์ท่ีมีอายุเก่ากว่า
ยุคสุโขทัยเช่น พระบรมธาตุเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระธาตุพนม จังหวัดนครพนมธรรมเนียม
การสร้างธาตุเจดีย์เป็นปูชนียสถานน่าจะเข้ามาตั้งแต่ครั้งท่ีพระพุทธศาสนาเข้ามาใน ดินแดนท่ี เป็น
ประเทศไทยในปัจจุบัน ในระยะแรก ๆ ส่วนธรรมเนียมท่ีเพ่ิมขึ้นจากลัทธิลังกาวงศ์คือการมีวัดมหาธาตุ
เป็นหลักของเมือง มีข้อสนับสนุนจากโบราณสถานท่ีปรากฏในปัจจุบันในเมืองสําคัญ ๆ หลายเมือง ไม่ว่า
จะเป็นเมืองสุโขทัย ลพบุรี พระนครศรีอยุธยาพิษณุโลก สวรรคโลก สุพรรณบุรี ราชบุรี สวรรค์บุรี และ
สิงห์บุรีเป็นต้น ล้วนแต่มีวัดมหาธาตุเป็นวัดหลักของเมืองท้ังสิ้น รวมท้ังเมืองเพชรบุรีด้วยความสัมพันธ์
ของเมืองเพชรบุรี กับสุโขทัยในช่วงเวลาดังกล่าวแม้ว่าจะไม่เด่นชัดแต่จากข้อความในจารึกสุโขทัยท้ัง๒
หลักที่กล่าวข้างต้นก็บ่งชัดว่าเพชรบุรีมีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ตําแหน่งท่ีต้ังของมหาธาตุนี้อยู่ริมแม่นํ้า
เพชรบุรีทางฝั่งตะวันตกซ่ึงอยู่คนละฟากกับเมืองในสมัยที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ท่ีมีศูนย์กลางอยู่
ท่ีปราสาทวัดกําแพงแลงหากว่าวัดมหาธาตุได้สถาปนาขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย บ้านเมืองทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ําเพชรบุรีก็คงมีความสําคัญอาจเป็นศูนย์กลางของเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว ในสมัยกรุงศรี



๙ 
 

อยุธยาปรากฏหลักฐานในกฎหมายตราสามดวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดให้ชําระข้ึนมีความตอนหนึ่งว่าสมัยพระบรมไตรโลกนาถแห่ง
กรุงศรีอยุธยา ตอนหน่ึงในพระราชบัญญัติหัวเมืองบัญญัติไว้ว่า "…ออกพระศรีสุริทฤาไชย เมืองเพชญ
บุรีย ขึ้นประแดงเสนฎขวา…" โดยมีฐานะเป็นเมืองจัตวา และในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เมือง
เพชรบุรีจัดอยู่ในหัวเมืองฝ่ายตะวันตก โดยปรากฏหลักฐานอยู่ใน คําให้การชาวกรุงเก่าโดยเรียกว่าเมือง
วิดพรี นอกจากในเอกสารของไทยแล้วในเอกสารของชาวตะวันตกที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยายังได้
บันทึกเรื่องราวของเมืองเพชรบุรีไว้อีกหลายท่ีด้วยกัน เช่น Tome Piresชาวโปรตุเกสท่ีเดินทางไปยัง
อิ น เ ดี ย แ ล ะ ม ะ ล ะ ก า ใน ปี  พ .ศ .๒ ๐ ๕ ๔  แ ล ะ ไ ด้ ทํ า บั น ทึ ก เกี่ ย ว กั บ เ มื อ ง ท่ี สํ า คั ญ 
ท่ีมีบทบาททางการค้าระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก เอาไว้ โดยกล่าวถึงเมืองเพชรบุรี (Peperim , 
Pepory) ว่าเป็นเมืองท่าที่สําคัญ เมืองหน่ึงในเขตฝั่งตะวันออก แล้วยังเป็นเมืองท่ีมีเจ้าเมืองปกครอง
เย่ียงกษัตริย์และยังมีสําเภาส่งไปค้าขายยังภูมิภาคต่างๆด้วยส่วนในประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักร
สยามของนายฟรังซัวร์ อังรี ตุรแปง กล่าวว่า เมืองเพชรบุรี (Pipli) เป็นท่าเรือติดทะเล ค้าข้าว ผ้า และ
ฝ้ายมาก นิโกลาส์ แชรแวส ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามากรุงศรีอยุธยาในสมัย สมเด็จ พระนารายณ์ได้กล่าวไว้ใน 
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามในบทที่ว่าด้วยเมืองบางกอกและเมืองท่า
อ่ืน ๆ กล่าวถึง เมืองเพชรบุรีไว้ด้วยคือ "เมืองพิบพลี (Piply : เพชรบุรี)…อยู่ไกลจากปากนํ้าเพียง ๑๐ 
หรือ ๑๒ ลี้ เท่าน้ัน เป็นเมืองเก่ามากกล่าวกันว่าเคยเป็นเมืองที่งดงาม…" จดหมายเหตุการเดินทางของ
พระสังฆราชแห่งเบริธ ท่ีเดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาเม่ือพ.ศ. ๒๒๐๕ (สมัยสมเด็จพระนารายณ์) ได้
กล่าวถึงเมืองเพชรบุรี ไว้ว่า "จากเมืองปราณบุรี เรามาถึงเมืองเพชรบุรี (Pipili) เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
โดยใช้เวลาเดินทาง ๕ วัน เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่และมีกําแพงเมืองก่ออิฐ"จาก The History of Japan 
together with a description of the Kingdom of Siam ๑๖๙๐ - ๙๒ ของ EngellbertKaempfer 
M.D. ท่ีเดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ.๒๒๓๓ ได้บรรยายเส้นทางการเดินทางไว้ตอนหนึ่งว่า "…
ต่อจากน้ันก็ถึงจาม (Czam) ถัดขึ้นไปคือเพชรบุรี (Putprib)"  ในจดหมายเหตุของมองสิเออร์เซเบเรต์ 
ราชทูตฝรั่งเศสท่ีเดินทางเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในสมัยสมเด็จ  พระนารายณ์มหาราช ตอนท่ี
กล่าวถึงการเดินทางเพ่ือไปลงเรือที่เมืองมะริดในปี พ.ศ.๒๒๓๐ ได้บรรยายเมืองเพชรบุรีไว้ว่า"เมือง
เพชรบุรีน้ีเป็นเมืองขนาดใหญ่ในประเทศสยามและเดิม ๆมาพระเจ้าแผ่นดินสยามก็เคยมาประทับอยู่ใน
เมืองน้ีเสมอ ๆ เมืองน้ีมีกําแพงก่อด้วยอิฐล้อมรอบและมีหอรบหลายแห่ง แต่
กําแพงน้ันชํารุดหักพังลงมากแล้วยังเหลือดีอยู่แถบเดียวเท่าน้ัน บ้านเรือนใน
เมืองนี้ไม่งดงามเลย เพราะเป็นเรือนปลูกด้วยไม้ไผ่ท้ังสิ้นสิ่งที่งามมีแต่วัดวา
รามเท่าน้ันและวัดในเมืองน้ีก็มีเป็นอันมาก…" จากเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในเอกสารฝ่ายไทย เรียก เมืองเพชรบุรี ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาว่า เมืองเพชญบุรีย ส่วนท่ีเรียกว่า เมืองวิดพรีในคําให้การชาวกรุงเก่า
นั้น เอกสารฉบับนี้ต้นฉบับเป็นภาษาพม่า กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณขอคัดสําเนามาจากพม่า แล้ว
มาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหน่ึงเป็นเรื่องราวพงศาวดารไทยท่ีพระเจ้าอังวะกษัตริย์พม่าให้เรียบเรียงจาก
คําให้การของชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนไปเม่ือครั้งพม่ายกมาตีกรุงศรี อยุธยา จึงเป็นไปได้ว่าช่ือวิดพรีนั้น
เป็นการเรียกตามสําเนียงพม่า ส่วนในเอกสารชาวตะวันตกท่ีเข้ามากรุงศรีอยุธยาก็เรียกช่ือเมืองเพชรบุรี
แตกต่างกันไปหลายแบบคือ Tome Piresชาวโปรตุเกส (พ.ศ.๒๐๕๔) เรียกว่า Peperim , Peporyใน
จดหมายเหตุการเดินทางของพระสังราชแห่งเบริธ (พ.ศ.๒๒๐๕) เรียกPipiliในประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
และการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามของนิโกลาส์ แชรแวส เรียก Piplyส่วนใน The History of 
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Japan together with a description of the Kingdom of Siam ๑ ๖ ๙ ๐  - ๙ ๒  ข อ ง 
EngellbertKaempfer M.D.(พ.ศ.๒๒๓๓) เรียก Putpribเหตุท่ีมีการเรียกช่ือเมืองเพชรบุรีแตกต่างกัน
หลายแบบน่าจะเป็นการถ่ายเสียงจากภาษาไทยตามสําเนียงของแต่ละชาติแต่ละภาษา 

 
เพชรบุรีในสมัยสุโขทัย   
อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคําแหงแม้จะมีอํานาจครอบคลุมเพชรบุรี    แต่เพชรบุรีก็ยังมี

อิสระอยู่มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้     ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัยสุโขทัยคือ พระพนมทะเล
ศิริ  ผู้เป็นเช้ือสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชยปราการ  ราชวงศ์น้ีได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัย
พระเจ้าอู่ทอง  จึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

 
 เพชรบุรีในสมัยอยุธยาตอนต้น  
เพชรบุรีขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดินาสวามิภักด์ิมีขุนนางควบคุมเป็นช้ัน ๆ ขึ้นไป แต่หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถอํานาจใน   ส่วนกลางมีมากขึ้น  เพชรบุรียังมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นอํานาจจากส่วนกลางจึงมามีส่วนในการปกครองเพชรบุรี
มากกว่าเดิม 

ในสมัยพระมหาธรรมราชา  ทางเขมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรี แต่ชาว
เพชรบุรีป้องกันเมืองไว้ได้  ต่อมาพระยาละแวกได้ยกทัพมาเองมีกําลังประมาณ ๗,๐๐๐ คน เมือง
เพชรบุรีจึงตกเป็นของเขมร จนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเป็นอิสระ 
และเน่ืองจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ จึงได้เสด็จมาประทับที่เมืองเพชรบุรีเป็นเวลาถึง ๕ 
ปี ก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปปราบพม่า และสวรรคตที่เมืองหาง 

เจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้ร่วมเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับข้าศึกหลายครั้ง 
นับต้ังแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ โดยเฉพาะ
ในสมัยพระเทพราชานั้น การปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซ่ึง  แข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได้เป็น
กําลังสําคัญในการส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายราชสํานักอยุธยา อย่างไรก็ดีเมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั้ง 
เม่ือพม่าโดยมังมหานรธราได้ยกมาตีไทย จนไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็นครั้งที่ ๒ น่ันเอง 

 
 เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  
                  ต้ังแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ไทยยังคงทําสงคราม
กับพม่ามาโดยตลอดซ่ึง เจ้าเมืองและชาวเมืองเพชรบุรีก็ยังคงมีส่วนในการทําสงครามดังกล่าว จนเม่ือ
พม่าตกเป็นของอังกฤษบทบาทของเมืองเพชรบุรีท่ีมีต่อเมืองหลวงและราชสํานักจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีต้ังแต่ครั้ง  ยังทรงผนวชอยู่เม่ือขึ้น
ครองราชย์แล้ว  โปรดให้สร้างพระราชวัง วัดและพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นบนเขาเต้ีย ๆ ใกล้กับตัวเมืองและ
พระราชทานนามว่า  “พระนครคีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรด
ให้สร้างพระราชวังอีกแห่งหน่ึงในตัวเมืองเพชรบุรี คือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือท่ีเรียกกันภาษา
ชาวบ้านว่า “วังบ้านปืน”  
 และด้วยความเช่ือท่ี ว่าอากาศชายทะเลและ   น้ําทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” 
ขึ้นท่ีชายหาดชะอําเพ่ือใช้เป็นท่ีประทับรักษาพระองค์ 
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พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 

 

เพชรบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางท่ีต้ังอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ๑๒๓ กิโลเมตร
เป็นเมืองเก่าท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานโดยมีช่ือปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักท่ีหน่ึงสมัยสุโขทัยและ
พบหลักฐานทางโบราณคดีซ่ึงมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดีท้ังยังเคยเป็นเมืองหน้าด่าน
สําคัญช้ันเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา 

เพชรบุรี มีพ้ืนที่ ๖,๒๕๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตรสภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่า
เขาสลับซับซ้อนมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพเมียนม่าร์ส่วนทางด้าน
ทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน 
๓ สายได้แก่แม่น้ําเพชรบุรี แม่นํ้าบางกลอย และแม่นํ้าบางตะบูนประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีการทํานาสวนผลไม้ทํานํ้าตาลโตนดเลี้ยงสัตว์และทําการประมง 
       จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อําเภอ คือ อําเภอเมืองอําเภอเขาย้อย อําเภอหนอง
หญ้าปล้อง อําเภอบ้านแหลม อําเภอบ้านลาด อําเภอท่ายางอําเภอแก่งกระจาน และอําเภอชะอํา 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และอําเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพเมียนม่าร์ 

การเดินทาง 
        รถยนต์ ทางท่ีสะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (สายธนบุรี-ปาก
ท่อ)ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอําเภอปากท่อ   แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๔ไปจังหวัด
เพชรบุรี  รวมระยะทางประมาณ ๑๒๓ กิโลเมตร  หรือจากกรุงเทพฯเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 
๔ ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี  เป็นระยะทาง๑๖๖ กิโลเมตร 
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       รถโดยสารประจําทาง   จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจําทางปรับอากาศออกจากสถานีขนส่ง
สายใต้  ถนนบรมราชชนนี  สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร.๐ ๒๔๓๕๑๑๙๙, ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒, ๐ 
๒๔๓๕๕๖๐๕ หรือรถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่เพชรบุรีทัวร์  โทร.๐ ๒๔๓๕๗๔๐๘ นอกจากน้ี
ยังสามารถโดยสารรถประจําทางสายใต้หลายสายที่ว่ิงผ่านเพชรบุรี เช่นสายกรุงเทพฯ-ชุมพร  สาย
กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรีเป็นต้น จากกรุงเทพฯ ยังสามารถเดินทางไปยังอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
เพชรบุรีได้คือ กรุงเทพฯ – ชะอํา,  กรุงเทพฯ–ท่ายาง,  กรุงเทพฯ–บ้านแหลมอีกด้วย นอกจากนี้จากตัว
เมืองเพชรบุรียังมีรถโดยสารไปหัวหิน  ปราณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและราชบุรี 
         รถไฟ จากกรุงเทพฯมีบริการรถไฟไปเพชรบุรีและอําเภอชะอําทุกวัน รถไฟออกจากสถานีรถไฟ
หัวลําโพงสอบถามรายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร.๑๖๙๐,  ๐ ๒๒๒๓๗๐๑๐,   ๐ ๒๒๒๓ 
๗๐๒๐ หรือ www.railway.co.th และยังมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย)ทุก
วัน  สอบถามรายละเอียดติดต่อ โทร.๐ ๒๔๑๑๓๑๐๒ 
การเดินทางจากตัวเมืองเพชรบุรีไปอําเภอต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง 

อําเภอบ้านลาด          ๘ กโิลเมตร 
อําเภอบ้านแหลม        ๑๒  กิโลเมตร 
อําเภอท่ายาง            ๑๘  กิโลเมตร 
อําเภอเขาย้อย           ๒๓  กิโลเมตร 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง ๓๔  กิโลเมตร 
อําเภอชะอํา            ๔๐  กิโลเมตร 
อําเภอแก่งกระจาน     ๕๗ กิโลเมตร 
อําเภอหัวหิน            ๖๖  กิโลเมตร 
อําเภอเมืองประจวบฯ   ๕๘ กิโลเมตร 
จังหวัดราชบุรี           ๕๔ กิโลเมตร 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และการละเล่นพ้ืนเมืองประจําจังหวัด 

จังหวัดเพชรบุรี มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพ้ืนเมืองที่สําคัญ ท่ีนิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน   ดังน้ี 
            ๑.งานพระนครคีรีเมืองเพชร   จะจัดวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ มักตรงกับเทศกาลตรุษจีน  
เป็นงานประจําปีเพ่ือรําลึกถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่สิ่งท่ีดีงามใน
ทุกด้านให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 

 
๒. ประเพณีวัวลาน  เป็นการละเล่นของสังคมชาวนาเมืองเพชรบุรีหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ขึ้นช่ือว่า

ลูกผู้ชายเมืองเพชรต้องเคยผ่านการร่วมแข่งขันวัวลานมาบ้างแล้ว เป็นการละเล่นท่ีมีวิวัฒนาการมาจาก
การนวดข้าว ซ่ึงจะต้องต้อนวัวโดยการผูกติดกันเป็นพรวนให้ยํ่าไปบนข้าว และบังคับให้เดินเป็นวงกลม 
ชาวเมืองเพชรจึงนําวิธีการดังกล่าวมาปรับเป็นการแข่งขัน   



๑๓ 
 

โดยการปักหลักเกียด    ซ่ึงเป็นหลักไม้ไว้กลางลาน    แล้วนําวัวตัวผู้มาผูกติดเป็นรัศมีออกไปยาว
ประมาณ  ๑๙  ตัว  และจะแบ่งวัวออกเป็น  ๒ ฝ่าย คือ  วัวรอง  และวัวนอก (ตัวท่ีอยู่นอกสุด)     ใน
การแข่งขันถือว่า  วัวฝ่ายใดว่ิงแซงอีกฝ่ายหน่ึงได้ถือว่าฝ่ายนั้นชนะ    ปัจจุบันประเพณีน้ีจะจัดขึ้นเป็น
กิจกรรมหน่ึงในงานพระนครคีรีเมืองเพชร 

 
๓.ละครชาตรี  ละครชาตรีเป็นละครรําที่เก่าแก่ท่ีสุด  ได้รับวัฒนธรรมจากละครของอินเดีย  

เข้ามาสู่เมืองเพชรบุรีต้ังแต่เม่ือใดไม่ปรากฏหลักฐาน  มีเพียงประวัติว่า  “หม่อมเมือง”  ซ่ึงเป็นหม่อมใน
รัชกาลที่  ๕ เป็นคนเพชรบุรี        ด้วยเป็นผู้มีความสามารถในการเล่นละครชาตรี   จึงมักเล่นถวาย
หน้าพระท่ีน่ังทุกคร้ังที่เสด็จมา   จนได้รับพระราชทานบริเวณ  “หน้าพระลาน”  เพ่ือเป็นท่ีแสดงละคร
เป็นประจํา     ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี ๖  มีผู้นําละครนอกมาประสมกับละครชาตรี    เรียกว่า ละครเข้า
เครื่องหรือละครชาตรีเครื่องใหญ่  เป็นละครที่รวมศิลปะการร้อง  และการรําเข้าด้วยกัน  และได้
แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 ๔.ไทยทรงดํา  หรือไทยดํา  หรือไทยโซ่ง  หรือลาวโซ่ง    เป็นช่ือกลุ่มชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งใน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี   ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอําเภอเขาย้อย  อาชีพหลักของชาวไทยทรงดํา คือทํานา  
ทําไร่  หาของป่า  และจับสัตว์ป่า  นอกจากน้ียังมีความสามารถเป็นพิเศษในการจับปลาตามห้วย  หนอง  
ลําคลอง  ส่วนอาชีพรอง คือ อาชีพจักสานเป็นอาชีพท่ีแพร่หลายของชาวไทยทรงดําในเขตอําเภอเขา
ย้อย  โดยเฉพาะการจักสานหลัวหรือเข่ง  ภาษาของชาวไทยทรงดํา  มีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอ่ืน  ๆ 
ท่ัวไป แต่มีลักษณะเฉพาะในการออกเสียงและศัพท์เฉพาะบางคํา  และมีอักษรเขียนของตน   ซ่ึง
ปัจจุบันมีผู้อ่านได้น้อยลง  ทรงผมเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจ        โดยเฉพาะทรงผมของ
ผู้หญิงมีถึง  ๘  แบบ    แต่ละแบบจะบ่งบอกถึงสถานภาพของสตรีผู้น้ัน 

 
 



๑๔ 
 

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมส . กําหนดคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ .) ระดับภาคจึงได้ดาเนินการจัดทําแผนปฏิบั ติการการปฏิ รูปกิจการ
พระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติระดับภาคและระดับจังหวัดซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์จํานวน ๑๔ 
โครงการประกอบด้วย 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการสง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)  
๘) โครงการสง่เสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน -บัญชี)  
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม๕ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
๑๔) โครงการสร้างพุทธมณฑลประจําจังหวัด 

 
ดังเอกสารแนบ 
คณะผู้จัดทํา 

พระปลัดไพร รวิวํโส เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี    ๐๘๑ ๗๙๙๔๓๑๖   
พระมหาสมนึก จนฺทโชโต,ดร. เลขานุการเจ้าคณะตําบลท่ายาง-ท่าคอย ๐๘๙ ๘๐๖๔๕๙๓ 
นางสาวณัฐสินี เพ็งเอ่ียม นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุร ี
 

๑. วัดมีจํานวน ๒๗๒  แห่ง 
๑. มหานิกาย     ๒๔๗   แห่ง 
๒. ธรรมยุต     ๒๕  แห่ง 
๓. พระอารามหลวง    ๔ แห่ง 

๑. มหานิกาย    ๓ แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๑ แห่ง 

๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา 
๑. มหานิกาย    ๒๑๗ แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๒๐ แห่ง 

๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา 
๑. มหานิกาย    ๓๐ แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๕ แห่ง 

๖. วัดร้าง 
๑. มหานิกาย    ๖๙ แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๐ แห่ง 

๗. วัดแหลง่ท่องเท่ียว    ๑๑ แห่ง 
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น  ๑๒ แห่ง 
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง    ๑๓ แห่ง 
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด   ๙ แห่ง 
๑๑. สํานักปฏบัิติธรรมประจําจังหวัด 

๑. มหานิกาย    ๒๘ แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๕ แห่ง 

๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
๑. มหานิกาย    ๐ แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๐ แห่ง 

๑๓. สํานักศาสนศึกษาเรียนธรรม-บาลี 
๑. มหานิกาย    ๒๔๗ แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๒๕ แห่ง 

 
๒. จํานวนพระภิกษุสามเณรมีจํานวน   ๓,๑๕๘ รูป 

๑. มหานิกาย     ๒,๙๐๗ รูป 
๑. พระภิกษุ    ๒,๗๕๗ รูป 
๒. สามเณร       ๑๕๐ รูป 

๒. ธรรมยุต        ๒๕๑ รูป 
๑. พระภิกษุ    ๒๑๕ รูป 
๒. สามเณร      ๓๖ รูป 



๑๖ 
 

๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบุร ี   ๓๓๙ รูป 
๑. ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค    ๑ รูป (ม)  
๒. เจ้าคณะภาค     ๐ รูป (ธ)  
๓. ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด   ๑ รูป (ม./ธ.)  
๔. เจ้าคณะจังหวัด    ๒ รูป (ม./ธ.)  
๕. รองเจ้าคณะจังหวัด    ๑ รูป 

๑. มหานิกาย    ๑ รูป 
๒. ธรรมยุต    ๐ รูป 

๖. เจ้าคณะอําเภอ    ๑๐ รูป 
๑. มหานิกาย    ๘ รูป 
๒. ธรรมยุต    ๒ รูป 

๗. รองเจ้าคณะอําเภอ    ๔ รูป (เฉพาะมหานิกาย)  
๘. เจ้าคณะตําบล    ๕๔ รูป (เฉพาะมหานิกาย)  
๙. เจ้าอาวาส     ๒๔๗ รูป (เฉพาะมหานิกาย)  
๑๐.พระนักเทศน์     ๑๕ รูป 

๑. มหานิกาย    ๑๒ รูป 
๒. ธรรมยุต    ๓ รูป 

๑๑. พระจริยานิเทศ    ๑ รูป 
๑. มหานิกาย    ๑ รูป 
๒. ธรรมยุต    ๐ รูป 

๑๒. พระบัณฑติเผยแผ ่
๑. มหานิกาย    ๓ รูป 
๒. ธรรมยุต    ๐ รูป 

 
๑๓. พระปริยัตินิเทศ 

๑. มหานิกาย    ๒ รูป 
๒. ธรรมยุต    ๑ รูป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดเพชรบุรี 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 สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

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 



๑๙ 
 

 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 



๒๐ 
 

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) โครงการพัฒนาศูนยร์วมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 

          ๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ที่ โครงการ  หน่วยรับผิดชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

7 โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่

9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง

10 โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

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

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองพุทธศาสนสถาน

14 โครงการสร้างศูนย์กลางการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

-                                -                             รวมงบประมาณ (บาท)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท) 19,846,000                                                         

แผนปฏิบตักิารการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาป ี๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาจังหวัดเพชรบรุี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 



๒๒ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด   : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน

2. เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

/  กองพุทธศาสนศึกษา

2  เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่าง
เป็นรูปธรรม( โรงเรียนการกุศล โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
โรงเรียนวิถีพุทธ ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)

ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ใหม่
อย่างน้อย 1 รูปแบบ

 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ใน
จังหวัด

 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

4 พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

5 พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ " โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

6 ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" " กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด "  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

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

8 จัดกิจกรรม "มอบทุนการศึกษา" จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๒๓ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด   : มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์  
โครงการ 2 : ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยเผยแผข่องจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันติสุข

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดอําเภอ และ

ถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการในระวัด ในจังหวัด
จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมรวมใจร่วมพลังพุทธศาสนิกชนคนรักษาศีล 5 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจรใน-นอกพรรษา ทุกวันพระเข้าพรรษา และ นอกพรรษา
กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รักษาศีล 5
กิจกรรม งานศพ งานบวช ลด ละ เลิก เหล้า
กิจกรรม วันสําคัญของชาติ

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  " หมู่บ้าน
ร่มเย็น"

มอบรางวัล "หมู่บ้านร่มเย็น" จังหวัด/อําเภอ/ตําบล             
   ละ 1 รางวัล

 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด   : อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 3 : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยเผยแผข่องจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้เกณท์มาตรฐานตามที่กําหนด

2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 พัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กําหนด
จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

3 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

4 พัฒนาพระวิทยากร จํานวนพระวิทยากรที่เพิ่มขึ้น

5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ/ครูสอน ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
กิจกรรมเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร จํานวนเยาวชนเข้าอบรมเพิ่มขึ้น

6 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จํานวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

7 ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบของ
จังหวัด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๕ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 2 : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผูส้อบผา่นนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ์  : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม

2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี 
นักธรรม สู่การปฏิบัติ

แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

2 บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

4 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน ป 1 2 ,ป.ธ.3-5
๔.๒ กิจกรรมอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
๔.๓ กิจกรมอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง
๔.๔ กิจกรรมอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถตามที่กําหนด ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

6 พัฒนาและปรับปรุง 
"สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจําจังหวัด

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
( บาลี นักธรรม  )

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอน ผู้เรียน
กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน นอกสถานที่
กิจกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งเปรียญธรรม
กิจกรรมสร้างสรรค์เชิดชูนักเรียนเรียนดี

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 

กองพุทธศาสนศึกษา

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๖ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 3  : ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ตัวชี้วัด   : จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร)
โครงการ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

1 จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด/
อําเภอ/ตําบล/วัด

ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรคณะ
สงฆ์และหน่วยงานภายนอก

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา
กิจกรรมพระช่วยพระคณะสงฆ์ จังหวัด เพชรบุรี

3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์

จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

กิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม
กิจกรรมชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
งบประมาณ ปี 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๒๗ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 4 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด : ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดับ
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ทุกระดับ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน

ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการทุกระดับ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ
บริหารงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

3 กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม

4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๘ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 7 : พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดูได้ทุกที่ 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 จัดทําฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

6 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 6 : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด  : จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการ 8 : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดับกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๐ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ์7 : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
ตัวชี้วัด   : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
โครงการ 9  : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล

2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

/ กองกลาง

2 พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ  ทุก
ระดับ และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ศาสนพิธีกร ตามหลักสูตรที่
กําหนด

ร้อยละของพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล 
ไวยาวัจกร ศาสนพิธีกร ที่ได้รับการพัฒนา

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

3 ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล 
ไววัจกร ศาสนพิธีกร

ร้อยละของพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล 
ไวยาวัจกร ศาสนพิธีกร ที่มีขีดความสามารถตามกําหนด

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

4 รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ พระ
เลขานุการ และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ศาสนพิธีการ

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสน
บุคคล

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ์ 8 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด  : ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก
โครงการ 10 : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้
3. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการ

พระพุทธศาสนาของจังหวัด
รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนา คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

2 จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

3 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

4 จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

5 สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จํานวนครั้งในการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (Outcome ) : ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
โครงการ 11  : บริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

การสํารวจวัดและจัดทําคําขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2 จัดอบรมระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติการใช้งานแก่

พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล 
ไวยาวัจกร ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

3 จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน
4 จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (Outcome )  : ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน"
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
โครงการ 12 : วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสําหรับพุทธศาสนิกชน

2. เพื่อบํารุง พัฒนา รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณีย์สถาน
3. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัติธรรม

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 ดําเนินกิจกรรมวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด พื้นที่วัดปลอดขยะ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดสีขาว พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม

4 คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

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

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 



๓๔ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 10  : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โครงการ 13  : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดตั้งและบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อ

สังคมตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองพุทธศาสนสถาน

2 สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

กิจกรรมยุวทูต

กิจกรรมเกษตรชุมชนวิถีพุทธ

กิจกรรมพุทธอาสาพัฒนาชุมชน

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน/หมู่บ้าน

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด  1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

4 คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

5 สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์ องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

6 จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัด มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

7 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๕ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (Outcome ) : ร้อยละความสําเร็จของการบริหารงานคณะสงฆ์
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
โครงการ 14 :ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี

2. เพื่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบรีให้มีประสิทธิภาพ
3.มีพื้นที่พร้อมใช้ในการบริหารงานคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลประจําจังหวัดเพชรบุรี "ศูนย์กลาง

การบริหารงานคณะสงฆ์"
มีสถานที่ในการทํางานเป็นศูนย์รวมแห่งเดียวกันทั้งหมด

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ โครงการ 5 ปี

การสํารวจพื้นที่และดําเนินการตามโครงการ

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 


