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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
 คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ในการวางแผน และกําหนดแนวทางการพัฒนา
กิจการพระพุทธศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 
 
      คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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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 ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์
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  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ตราประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ตราประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ เป็นรูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบ้ืองหลงั 
ศาลามณฑป  หมายถึ ง  พระที่ นั่ งคู ห าคฤห าสน์ ใน ถ้ํ าพ ระยานคร  

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างไว้เม่ือ พ.ศ.๒๔๓๓ และเคยเสด็จไปประทับที่ถ้ําน้ี 
๒ ครั้ง และต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖ ก็เคยเสด็จไปประทับที่น่ีอีก 

ภาพเกาะเบื้องหลัง  หมายถึ ง  เกาะหลั ก  ซ่ึ ง เป็ นสถานที่ สํ าคัญ แห่ งห น่ึ ง 
มาแต่โบราณ จึงได้นํามาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใช้อักษรย่อว่า "ปข" 

คําขวัญประจําจังหวัด  
 เมือง  ทองเนือ้เก้า มะพร้าว สับปะรด สวย สด หาด เขา ถํ้า งาม ลํ้าน้ําใจ 

ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นจังหวัดหน่ึงในจํานวน  ๒๕  จังหวัดในภาคกลางของประเทศ 
ต้ังอยู่ตอนใต้สุดของภาคกลาง เส้นละติจูดที่ ๑๑ องศา ๔๘ ลิปดา ๔๒ ฟิลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ ๙๙ 
องศา ๔๗ ลิปดา ๕๓ ฟิลิปดาเหนือ ตะวันออก มีพ้ืนท่ีจํานวนท้ังสิ้น  ๖,๓๖๗.๖๒  ตารางกิโลเมตร หรือ  
๓,๙๗๙,๗๖๒.๕๐  ไร่    ทิศเหนือจดเขตอําเภอชะอํา   และอําเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี   ด้านทิศใต้   
จดเขตอําเภอปะทิวและอําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย  และด้านทิศตะวันตก
จดประเทศพม่า  ซ่ึงส่วนที่แคบท่ีสุดเพียง  ๑๐.๙๖ กิโลเมตร จากเขตแดนไทยถึงชายฝั่งทะเลที่สถานี
รถไฟวังด้วน หมู่ท่ี ๙ ตําบลห้วยทราย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปด้านทิศตะวันออกของจังหวัดจดทะเลด้านอ่าวไทยตลอดแนวเขต
จังหวัด  และด้านทิศตะวันตกจดแนวเทือกเขาตะนาวศรีตลอดแนวเขตจังหวัดเช่นเดียวกัน   พ้ืนท่ีมาก
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ไปด้วยภูเขา  ถ้ํา  และมีเกาะในทะเล   ประมาณ  ๒๑  เกาะ  สภาพเนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทราย 
 เส้นทางการเดินทาง มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๓๒๕.๓ กิโลเมตร และเป็น
เส้นทางสู่ภาคใต้ โดยผ่านพ้ืนท่ีจังหวัดตลอดทุกอําเภอ ระยะทางประมาณ ๒๑๑ กิโลเมตร เส้นทาง
เดินทางหลัก ๒ เส้นทาง คือ 
 ๑.  เส้นทางรถไฟ   ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ   ประมาณ ๖ ช่ัวโมง 
 ๒. เส้นทางรถยนต์ ใช้เวลาเดินทางจากกรงุเทพฯ   ประมาณ ๔ ช่ัวโมง 

 ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะอากาศอยู่ในเขตมรสุมร้อนช้ืน อากาศโดยท่ัวไปไม่ร้อน ไม่หนาว
จนเกินไป ฤดูกาลเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมต่าง ๆ ที่พัดผ่าน 
 ฤดูร้อน   ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  
 ฤดูฝน     ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
 ฤดูหนาว ต้ังแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 การประกอบอาชีพที่สําคัญ คือ ประมง  การเกษตรด้านเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซ่ึงเป็นไปตาม
สภาพของพื้นท่ี การทําการเกษตรด้านเพาะปลูกมีลักษณะตามคํากล่าวของชาวประจวบคีรีขันธ์ในอดีต  
ท่ีว่า  “ประจวบฯ  เหนือ  ทําไร่ ประจวบฯ  ใต้  ทําสวน”  

ประเพณี/วัฒนธรรม/กิจกรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๑. ประเพณีไทยทรงดําบ้านตาลเจ็ดยอด 
 คนในหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่เป็นคนรุ่นแรกมาจากตําบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมา
จากจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ โดยใช้ถนนรถไฟเป็นเส้นทางในการเดินทาง เดินทาง 
มาด้วยกันสามครอบครัวโดยทั้ งสามครอบครัวเป็นญาติพ่ีน้องกัน  เม่ือมาถึงบริเวณ ท่ีเรียกว่า  
ตาลเจ็ดยอด เห็นว่าภูมิประเทศท่ีเหมาะสม และท่ีดินบริเวณน้ียังไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของ จึงหยุดการ
เดินทาง และต้ังรกรากอยู่ ท่ี น้ี  ที่ เรียกว่าตาลเจ็ดยอด เพราะบริเวณ น้ี มี ต้นตาลอยู่ต้นหน่ึงที่ 
ไม่เหมือนต้นตาลต้นอ่ืน คือ มีต้นตาลต้น เดียวท่ีมีเจ็ดยอด ต้นตาลต้นนี้ตายไปแล้ว แล้วมีชาวบ้านเล่า
กันว่ามีฟ้าผ่ายอดจนไหม้ตายไปประมาณ๔๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดําประมาณ ๕๐๐ คน  
๕๐ หลังคาเรือน และอาศัยอยู่นอกเขตหมู่ที่ ๑ ประมาณ ๕๐ คน ในสังคมปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติได้แพร่กระจายเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนรับวัฒนธรรมแบบตะวันตก ไม่
สนใจ ศึกษาและปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตของคนไทย ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอดซ่ึงเป็นชุมชนเช้ือสายไทยทรง
ดํา แตกต่างจากชุมชนอ่ืน โดยชุมชนน้ีได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอยู่คู่กับชุมชนบ้านตาลเจ็ด
ยอดมาอย่างต่อเน่ือง 

๒. แข่งเรือยาว 
 แข่งเรือเป็นกีฬาพ้ืนบ้านเก่าแก่ชนิดหน่ึงของชาวกรุงเก่าท่ีมีการเล่นสืบทอดกันต่อกันมาแต่สมัย
โบราณ  จากหลักฐานพบว่ามีการแข่งเรือกันมาแล้วต้ังแต่  สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏใน 
กฎมนเทียรบาลเก่ียวกับพระราชพิธีต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงพระราชพิธีประจําเดือน ๑๑ 
ซ่ึงเป็นการอาษยุชพิธีนั้น จะมีพิธีแข่งเรือด้วย นอกจากน้ีในจดหมายเหตุลาลูแบร์ยังได้กล่าวถึงการเล่น
แข่งเรือของชาวบ้านในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงมักมีการพนันปะปนอยู่ด้วยและมีการละเล่นท่ีนิยม กันมาก
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ในสมัยนั้ น ที เดียว  การเล่นแข่ งเรือนั บ เป็นกีฬ าพ้ืน บ้ าน ท่ี นิยม เล่น สืบทอดต่อ เนื่ อ งกั นมา 
โดยตลอด แม้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ปรากฏหลักฐานว่ามีการเล่นแข่งเรือกันเป็นประจําเสมอมา เช่น 
ในสมัยรัชกาล ท่ี  ๒  เม่ือค ร้ังทรงโปรดให้ปรับป รุง ราชวัง มีการขุดสระภายในพระราชวั ง  
ในพ.ศ.๒๓๖๑ ก็ทรงโปรดให้มีการแข่งเรือใน ครั้งนั้นด้วย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ การแข่งเรือเป็นกีฬาท่ีเล่น
กันอย่างแพร่หลาย เม่ือมีชาวต่างชาติชมด้วย ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ตอนหน่ึงความว่าเย็นวันน้ีมี
การแข่งนาวา ที่กรงน่าตําหนักแพแม่นํ้าใหญ่เรือที่ น่ังกราบสี่เอกไชย มาพายให้เจ้าฝรั่งเขาน่ังดู 
การเล่นแข่งเรือของชาวบ้านในสมัยก่อนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการทําบุญ ทํากุศล คือ ชาวบ้านจะเล่นกัน
ในเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซ่ึงจะอยู่ในเดือน ๑๐-๑๒ ซ่ึงระยะนี้จะเป็นช่วงฤดูน้ํามาก ชาวบ้านท่ีอยู่
ตามที่อยู่ริมฝั่งแม่นํ้าจะใช้เรือเป็นพาหนะ เม่ือมีงานพิธีทําบุญจะมีการแห่แหนกันทางนํ้า เพ่ือนําองค์กฐิน 
องค์ผ้าป่าไปยังวัดเม่ือเสร็จพิธีการทางศาสนาแล้ว ก็จะมีการเล่นแข่งเรือกัน ซ่ึงถือกันว่าผู้ท่ีร่วมแข่งขัน
จะได้บุญทางหนึ่งด้วย นอกจากน้ีการเล่นแข่งเรือยังเป็นการเล่นเพ่ือจุดมุ่งหมายอีกประการ เช่น บาง
ท้องถิ่นจะจัดให้มีการแข่งเรือในงานทําบุญไหว้พระประจําปีของแต่ละท้องถิ่น บางแห่งจะมีการแข่งเรือ
เพ่ือเป็นการบรวงสรวงสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบ้านนับถือ บางแห่งจัดให้มีการเล่นแข่งเรือเทศกาล
สนุกสนานรื่นเริงต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการแข่งเรือมัก จัดการเล่นกันเฉพาะในฤดูน้ํามากเท่ากัน 
การเล่นแข่งเรือของชาวบ้านสมัยก่อนในภาคกลาง มักจัดเป็นประเพณีประจําปีและมีการเล่นเป็นท่ี
แพร่หลายแทบทุกจังหวัด เช่น  จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
ส มุท รป ราก าร  ก าญ จน บุ รี  กรุ ง เทพ ฯ  จั น ทบุ รี  อ่ า งท อ ง  สุ พ รรณ บุ รี  และนครส วรรค์  
เป็นต้น ในปัจจุบันการแข่งเรือยังมีการเล่นกันอยู่โดยทั่วไป 

๓. งานประเพณีแห่นางสงกรานต์เข้าเมือง 
 งานประเพณีแห่นางสงกรานต์เข้าเมือง เป็นงานประเพณีที่ชาวบ้านหมู่ท่ี ๓ บ้านนาห้วย ตําบล
ปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ซ่ึงเป็นพิธีเชิญนางสงกรานต์
เข้าเมืองท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

 ประวัติความเป็นมา 
 นายหง่วน  ยั งบุญมา ช่ือ  จรัญ  มีอาชีพรับราชการครู  เป็นผู้ ริ เริ่มประเพณี น้ีขึ้นมา  
ซ่ึงเม่ือก่อนเคยเล่นละครและรําอยู่หน้าพระลาน โดยมีอาจารย์สุคนธรส เฉยฉิน เป็นผู้ฝึกสอนการรํา 
และการประดิษฐ์ท่ารํา ขั้นตอนการปฏิบัติ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ น้ี วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันพุธที่ ๑๔ 
เมษายน ขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๖ เวลา ๗ นาฬิกา ๒๑ นาที ๐ วินาที เริ่มพิธีด้วยการการยกเสาพิธีลงหลุม 
ก่อนวันงาน ๑ วัน การขุดหลุมจะต้องต้ังนะโม ๓ จบก่อนแล้วบอกแม่ธรณีว่าจะทํางานอะไร แล้วปลุก
ธรณีเสร็จแล้ว ก็เอามือวนตรงแผ่นดินตรงที่เราจะขุดหลุม แล้วตบธรณีให้รู้ว่าเราจะทํางานแล้ว  
เม่ือขุดหลุมเสร็จแล้วก็เอาเสาลงแล้วบอกธรณีอีกครั้ง กล่าวว่า จะเอาเสาข้ึนแล้วนะ แล้วบอกเทวดา
เบ้ืองบนให้รู้ว่า วันนี้จะจัดงานสงกรานต์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานบวช หรืองานอ่ืน ๆ ต้องบอกเทวดาชุมนุม
เทวดาให้ รับรู้ เม่ือเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตให้เป็นไปตามท่ีต้องการ การกล่าวคํา ให้กล่าวแต่ 
คําบาลีอย่างเดียว ไม่ต้องอ่านคําแปล โดยกล่าวและออกชื่อส่วนตัวว่า ข้าพเจ้าทําให้แล้ว และให้เทวดา
เบ้ืองบนเป็นสักขีพยานแก่ข้าพเจ้าด้วย วันนี้ข้าพเจ้าได้ฤกษ์ได้ยาม แล้วก็ยกเลย ในการประกอบพิธีเชิญ
นางสงกรานต์เข้าเมือง ต้องตรงกับวันมหาสงกรานต์ และเวลาตามประกาศสงกรานต์ จะต้องจัดทําทุก
อย่างตามประกาศสงกรานต์อย่างเคร่งครัด และต้องใช้ของใหม่ท้ังหมด การจัดต้ังขบวนเชิญ นาง
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สงกรานต์ ประกอบด้วย พัดต้ัง พัดเฉียง พัดโบก เศียรพระพรหม พระพุทธ พระพรหม ท้าวธรรมบาล 
นกฮูกสองผัวเมีย พญานาค นางสงกรานต์ พร้อมอาวุธและพาหนะ  

๔. โปโลช้าง 
 เป็นการแข่งขันโปโลช้าง ท่ีจัดขึ้นในประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติแล้ว ในแต่ละแมตช์ จะเป็นการ
แข่งขันระหว่างสองทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นห้าคนและช้างห้าเชือก ซ่ึงไม่มีเงินรางวัล หากแต่
ได้รับถ้วยคิงส์คัพที่ทําจากสําริด การแข่งขันโปโลช้าง คิงส์คัพได้จัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ.๒๕๔๔ ที่อําเภอ
หัวหิน โดยใช้ระยะเวลาในการแข่งขันครั้งดังกล่าวเพียง ๒ วัน แต่ในภายหลังได้กลายมาเป็นรายการ
แข่งขันระดับสากลท่ีได้รับความนิยมของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่
สําคัญ อาทิ พระราชวงศ์จากเยอรมนี นักกีฬารักบ้ีท่ีมีช่ือเสียงจากนิวซีแลนด์ ตลอดจนได้รับการตอบรับ
จากบุคคลที่มีช่ือเสียงชาวต่างชาติหลายรายโปโลช้าง คิงส์คัพ มีครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงเดิมการ
แข่งขันดังกล่าว มักจัดขึ้นท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นระยะเวลา ๖ ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เป็นกีฬาเพ่ือการกุศล ในการนําเงินมาสมทบแก่สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลําปาง 
ก่อนที่จะย้ายสถานที่จัดการแข่งมาอยู่ท่ีภาคเหนือใน พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับการแข่งขันโปโลช้าง คิงส์คัพ 
๒๐๐๙ ได้จัดการแข่งขันที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีช้างเข้าร่วมแข่งขันจํานวน ๕๑ เชือก 
จาก ๑๒ ประเทศ โดยการแข่งขันคู่แรก ได้มีการไว้อาลัยแด่ จิม เอสเวด ซ่ึงเป็นผู้ก่อต้ังการ แข่งขันโปโล
ช้าง ท่ีได้เสียชีวิตก่อนการแข่งขันนัดดังกล่าวเพียง ๑ วัน ใน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการจัดการแข่งขันเนื่องใน
โอกาสครบรอบสิบปีของรายการดังกล่าว โดยจัดขึ้นในช่วงระหว่าง วันท่ี ๕-๑๑กันยายน ท่ีอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจํานวน ๑๒ ทีม กับจํานวนผู้เล่นกว่า ๔๐ ราย จาก ๑๕ 
ประเทศ 

๕.งานตักบาตรเทโวเขาช่องกระจก ประจวบคีรีขันธ์ 
 จัดขึ้น ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร เชิงเขาช่องกระจก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ
ช่วงออกพรรษาของทุกปี ชมและเลือกซ้ือสินค้าของดีเมืองประจวบคีรีขันธ์และชมนิทรรศการพระเคร่ือง 
พระบูชาร่วมทําบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาแด่พระภิกษุจํานวน ๒๐๐ รูป ชมประเพณีชักพระ 
ขบวนแห่รถพุทธประวัติ  นอกจากน้ันผู้ เข้ าร่วมงานสามารถชมภู มิทัศน์ของอ่าวประจวบฯ 
อ่าวน้อย และอ่าวมะนาวจากยอดภูเขากลางเมืองได้อีกด้วย ประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะมีดังน้ี 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจํา ณ นครสาวัตถี จนมีประชาชนจํานวนมาก
หันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุทําให้เหล่าเดียรถีย์เสื่อมลง (เดียรถีย์ หมายถึง 
นักบวชประเภทหนึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนาและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างย่ิง มีพุทธ
บัญญัติว่า หากเดียรถีย์จะมาขอบวชในพระพุทธศาสนาต้องมารับการฝึก เพ่ือตรวจสอบว่ามีความ
เลื่อมใสแน่นอนเสียก่อน เรียกว่า ติตถิยปริวาส) พวกเดียรถีย์เดือดร้อนเนื่องจาก เครื่องถวายสักการะก็
ลดน้อยลงตามไปด้วย จึงคิดหาวิธีท่ีจะทําลายพระพุทธศาสนาโดยการกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าสาวก แต่
ประชาชนก็ยังเลื่อมใสศรัทธาเหมือนเคยในที่สุดเดียรถีย์จึงใช้อุบายทําลายพระพุทธศาสนาโดยการใช้
พุทธบัญญัติท่ีว่าม่ันใจว่าพระพุทธเจ้าไม่กล้า ฝ่าฝืนข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เอง จึงช่วยกัน
กระจายข่าวให้ประชาชน ได้ทราบว่า “พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกสิ้นท่าหมดอิทธิฤทธ์ิ แล้วงด 
การแสดง ตรงข้ามกับเหล่าคณาจารย์เดียรถีย์ ซ่ึงมีปาฏิหาริย์อบรมม่ันคงเต็มท่ีและมีความพร้อมท่ีจะ
แสดงให้เห็นได้ทุกเม่ือถ้าไม่เช่ือก็เชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงปาฏิหาริย์แข่งกันก็ย่อมได้เพ่ือพิสูจน์ว่าใครจะ
เก่งกว่าใคร “ฝ่ากพระพุทธเจ้าและสาวกก็เงียบเฉย เดียรถีย์จึงกล่าวร้ายหนักอีกว่า “พระพุทธเจ้าไม่มี



๑๐ 
 

ความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธ์ิ” เม่ือพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงคิดใคร่ครวญและตัดสินใจท่ีจะแสดง
ปาฏิหาริย์ให้พวกเดียรถีย์ได้ประจักษ์เพ่ือไม่ให้พระพุทธศาสนา โดนยํ่ายี โดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะ
แสดงยมกปาฏิหาริย์ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ณ ใต้ต้นมะม่วง เม่ือฝ่ายเดียรถีย์รู้ ความดังนั้นจึงแบ่ง
พวกให้ไปทําลายต้นมะม่วงทุกต้นในเมืองสาวัตถี อีกพวกก็ช่วยกันสร้างมณฑปเพ่ือแสดงปาฏิหาริย์ของ
ตน และประกาศให้ประชาชนมาชมความล้มเหลวของพระพุทธองค์ เม่ือถึงกําหนดก็เกิดพายุใหญ่ทําให้
มณฑปของเดียรถีย์พังหมด สิ้นส่วนพระพุทธเจ้ายังมิได้แสดงปาฏิหาริย์แต่อย่างใด ในวันน้ันเอง คนเฝ้า
พระราชอุทยานของพระเจ้าปเสนทิโกศล ช่ือว่า นายคัณฑะ ได้ถวายมะม่วงผลหนึ่งแก่พระพุทธเจ้า
เน่ืองจาก มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จึงสั่งให้พระอานนท์นํามะม่วงไปทํานํ้า
ปานะ (ปานะ หมายถึง นํ้า ของสําหรับด่ืม) มาถวายและเอาเมล็ดมะม่วงวางบนดิน เม่ือทรงฉัน นํ้า
ปานะเสร็จ ก็ทรงล้างพระหัตถ์โดยให้นํ้ารดลงบนเมล็ดมะม่วง ทันใดน้ันเอง ก็กลายเป็นต้นมะม่วงท่ีงอก
เงยนมาและต้นใหญ่ หลังจากน้ันพระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์เนรมิตช่อไฟ ช่อนํ้าเนรมิต บุคคลท่ี
เหมือนพระองค์ทุกประการ ทรงแสดงธรรม จงกรม พระพุทธนิมิตให้ประชาชนได้ประจักษ์แก่สายตาจึง
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่ัวกัน ส่วนเดียรถีย์จึงโดน ประชาชนสาปแช่งจนย่อยยับกลับไป วันนรุ่งขึ้น
เป็นวันเข้าพรรษา พระองค์ประกาศว่าจะไปจะพรรษาที่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์เน่ืองจากพระพุทธองค์ทรง
ต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เพ่ือเป็นการสนองพระคุณ ดังน้ันพระองค์จึง
ได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน เม่ือถึงวันออกพรรษาพระ
พุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสสนคร เป็นการหย่ังจากเทวโลก (เทโวโรหณะ) 
เม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๑ ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนํา
อาหารมาเพ่ือทําบุญตักบาตรเป็นจํานวนมาก ประชาชนบางพวกอยู่ห่างไม่สามารถท่ีจะถวายอาหารใส่
ลงบาตรได้ จึงนําข้าวสาลีมาป้ันเป็นก้อนแล้วโยนใส่ลงในบาตร จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมท่ีว่าจะต้อง
ทําข้าวต้มลูกโยนเพ่ือไว้ใส่บาตรในวันเทโวโรหณะ ข้าวต้มลูกโยนทํามาจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบมะพร้าว
ไว้หางยาว ๆ 
 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตาม มส. กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ .) ระดับ ภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบั ติการ การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค และระดับ จังหวัด ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จํานวน ๑๓ 
โครงการ ประกอบด้วย 
๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 



๑๑ 
 

๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
๑๔) โครงการศูนย์กลางพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ดังเอกสารแนบ 
 
คณะผู้จัดทํา 
พระศรีปริยัติเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๐๘๙-๘๒๓-๘๓๐๘ 
พระครูโอภาสธรรมวงศ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) ๐๘๔-๖๖๗-๐๐๕๓ 



๑๒ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

๑. วัด มีจํานวน  ๒๔๖ แห่ง 
 ๑.๑ มหานิกาย  ๒๓๔ แห่ง 
 ๑.๒ ธรรมยุต  ๑๒ แห่ง 
 ๑.๓ พระอารามหลวง ๔ แห่ง 
   (๑) มหานิกาย ๓ แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต ๑ แห่ง 
 ๑.๔ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ๑๕๖ แห่ง  
   (๑) มหานิกาย ๑๕๐ แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต ๖ แห่ง 
 ๑.๕ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ๙๐ แห่ง 
   (๑) มหานิกาย ๘๔ แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต ๖ แห่ง 
 ๑.๖ วัดร้าง  - แห่ง 
   (๑) มหานิกาย - แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต - แห่ง 
 ๑.๗ วัดแหล่งท่องเท่ียว ๑๐ แห่ง 
 ๑.๘ วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น ๑๐ แห่ง 
 ๑.๙ วัดพัฒนาตัวอย่าง ๒๒ แห่ง 
 ๑.๑๐ อุทยานการศึกษาในวัด ๒๔ แห่ง 
 ๑.๑๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ๒๗ แห่ง  
   (๑) มหานิกาย ๒๔ แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต ๓ แห่ง 

๒. จํานวนพระภกิษุสามเณร มจีํานวน ๒,๑๙๕ รูป 
 ๒.๑  มหานิกาย  ๒,๐๖๐ รูป 
   (๑) พระภิกษุ ๑,๕๗๕ รูป 
   (๒) สามเณร ๔๘๕ รูป 
 ๒.๒ ธรรมยุต  ๑๓๕ รูป 
   (๑) พระภิกษุ ๘๕ รูป 
   (๒) สามเณร ๕๐ รูป 
 

๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ๓๘๔ รูป 
  (๑) เจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป 
  (๒) รองเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป 
  (๓) เจ้าคณะอําเภอ ๘ รูป 
  (๔) รองเจ้าคณะอําเภอ ๔ รูป  



๑๓ 
 

  (๕) เจ้าคณะตําบล ๓๘ รูป 
  (๖) เจ้าอาวาส ๒๓๔ รูป 
  (๗) รอง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑๕๐ รูป 
 ๓.๑ พระนักเทศน์ ๒๕ รูป 
   (๑) มหานิกาย ๒๐ รูป 
   (๒) ธรรมยุต ๕ รูป 
 ๓.๒ พระจริยานิเทศ ๑ รูป 
   (๑) มหานิกาย ๑ รูป 
   (๒) ธรรมยุต - รูป 
 ๓.๓ พระบัณฑิตเผยแผ่ ๑ รูป 
   (๑) มหานิกาย ๑ รูป 
   (๒) ธรรมยุต - รูป 
 ๓.๔ พระปริยัตินิเทศ ๑๐ รูป 
   (๑) มหานิกาย ๘ รูป 
   (๒) ธรรมยุต ๒ รูป 



๑๔ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 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” 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

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 



๑๖ 
 

 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 



๑๗ 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

ที่ โครงการ  หน่วยรับผิดชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพือ่พฒันาทุนมนุษย์ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

6 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

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

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพทุธ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่

9 โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง

10 โครงการพฒันาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพทุธศาสนา คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

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

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สังคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองพุทธศาสนสถาน

14 โครงการสร้างศูนย์กลางการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

-                                               -                                          รวมงบประมาณ (บาท)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท) 13,240,000                                                                                      

แผนปฏิบตักิารการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาป ี๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 
 



๑๙ 
 

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

2. เพื่อยกระดบักระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
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

 



๒๐ 
 

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

2. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันตสิุข

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

 



๒๑ 
 

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

2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น

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

 
 



๒๒ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 2 : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตวัชี้วัด : ร้อยละของผูส้อบผา่นนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ์  : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดบัและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม

2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัตธิรรม
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

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๓ 
 

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

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ตอ่เนื่อง ยั่งยืน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด

1 จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด/
อําเภอ/ตําบล/วัด

ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรคณะ
สงฆ์และหน่วยงานภายนอก

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา
กิจกรรมพระช่วยพระคณะสงฆ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์

จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

กิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม
กิจกรรมชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
งบประมาณ ปี 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๒๔ 
 

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

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานดา้นกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดบั
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิองคณะสงฆ์ทุกระดบั

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด

1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน

3 ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการทุกระดับ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ
บริหารงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

4 กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม

5 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๕ 
 

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

2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ตลอดเวลา

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 สามเณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

5 จัดทําฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

6 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

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

2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างตอ่เนื่อง
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

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๗ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ์7 : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
ตวัชี้วัด   : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
โครงการ 9  : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ์ 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 ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 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

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

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

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัตใิห้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัตมิีความโปร่งใส 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

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๓๐ 
 

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

2. เพื่อบํารุง พัฒนา 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 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

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 



๓๑ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 10  : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โครงการ 13  : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดตัง้และบริหารกองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

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

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๒ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัตอิย่างมีประสิทธิภาพ
ตวัชี้วัด (Outcome ) : ร้อยละความสําเร็จของการบริหารงานคณะสงฆ์
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
โครงการ 14 :ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. เพื่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบรีให้มีประสิทธิภาพ
3.มีพื้นที่พร้อมใช้ในการบริหารงานคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

"ศูนย์กลางการบริหารงานคณะสงฆ์"
มีสถานที่ในการทํางานเป็นศูนย์รวมแห่งเดียวกันทั้งหมด

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ โครงการ 5 ปี

การสํารวจพื้นที่และดําเนินการตามโครงการ

หมายเหตุลําดบั กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 


