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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
 คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี (๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ใหทั้นต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ ในการวางแผน  และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัดราชบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
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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  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดราชบุรี 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัดราชบุรี 
 

ตราประจําจังหวัดราชบุร ี
ตราประจําจังหวัดราชบุรี เป็นรูปเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ ๒ อย่าง คือ ฉลองพระบาท  
  บนพานทองและพระแสงขรรค์ชัยศรี 
ความหมาย  เป็นการสื่อถึงช่ือเมือง เพราะเมืองราชบุรี แปลว่าเมือง

พระราชา 
จังหวัดราชบุรี  ใช้อักษรย่อว่า "รบ" 

คําขวัญประจําจังหวัด  
 คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ต่ืนใจถ้ํางาม ตลาดน้ํา
ดําเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านย่ีสกปลาดี 

ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดราชบุรี มีช่ืออันเป็นมงคลย่ิง หมายถึง “เมืองพระราชา” เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของ

ประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้า
แม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่ อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาต้ังแต่อดีต จาก
หลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุ จํานวนมากทําให้เช่ือได้ว่ามีผู้คนต้ัง     ถิ่นฐานอยู่ในบริเวณน้ี
ต้ังแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบ เมืองโบราณสมัยทราวดี ท่ี ตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคย ดํารงตําแหน่ง
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและ 
ตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า เมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านท่ีสําคัญ 
เป็นสมรภูมิการรบ หลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ยกทัพมาต้ังรับศึก
พม่าในเขตราชบุรีหลายครั้ง ครั้งที่สําคัญที่สุดคือสงครามเก้าทัพ  ต่อมา  พ .ศ . ๒๓๖๐  ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างกําแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของ
แม่น้ําแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพ.ศ. 



๗ 
 

๒๔๓๗ ได้ทรงเปล่ียนการปกครองส่วนภูมิภาค โดยรวมหัวเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกัน ต้ังขึ้นเป็นมณฑล
และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมือง 
ประจวบคีรีขันธ์ รวม ๖ เมือง ต้ังข้ึนเป็นมณฑลราชบุรี ต้ังท่ีบัญชาการมณฑล ณ เมืองราชบุรี ทางฝั่ง
ขวาของแม่นํ้า แม่กลอง (ปัจจุบันคือศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่า) ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ย้ายท่ี
บัญชาการเมืองราชบุรี จากฝ่ังซ้าย กลับมาต้ังรวมอยู่แห่งเดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชบุรี ทางฝั่งขวา
ของแม่นํ้าแม่กลอง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ เม่ือได้มีการ ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลท้ังหมด มณฑล
ราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชุบรีจนถึงปัจจุบัน 
 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลางด้านทิศตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 
๑๐๐ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี ๓,๒๔๗ ล้านไร่ หรือ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๗ ของเน้ือที่
ภาคตะวันตก ๘ จังหวัด มีพ้ืนท่ีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยม เทือกเขาตะนาว
ศรีเป็นแนวพรมแดนสันปันน้ฎา ระยะความยาว ๗๓ กิโลเมตร มีแม่นํ้าแม่กลองเป็น แม่นํ้าสายหลักไหล
ผ่านจังหวัดราชบุรีในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบ้านโป่ง โพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง ๖๗ 
กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อดังน้ี    
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
การปกครอง/ประชากร/หน่วยงานภาครัฐ/สถานศึกษาและวัด 
     เขตการปกครอง  

จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ อําเภอ ๑๐๔ ตําบล ๙๗๗ หมู่บ้าน ๖๙ ชุมชน  
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 

         การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกอบด้วย 
  (๑) ส่วนราชการในระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค
ประจําจังหวัด จํานวน ๓๑ หน่วยงาน และหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง จํานวน ๗๘ หน่วยงาน 
          (๒ )ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  จํ า น ว น  ๑ ๑ ๒  แ ห่ ง  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่งได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองบ้านโป่ง เมือง
โพธารามและเทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลตําบล ๓๐ แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล ๗๗ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

แสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดราชบุร ี
 

ลําดับ  อําเภอ ตั้งเมื่อ พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

จํานวน (แห่ง) การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ตําบล

 
หมู่บ้า
น 

 
ชุมช
น 

 
อบจ. 

เทศบาล เทศบาล  
อบต.เมือง ตําบล 

๑ เมือง
ราชบุรี  ร.ศ. ๑๑๖  ๔๓๐.๒๙๘ ๒๒ ๑๘๗ ๓๕ ๑  ๑  ๔ ๑๗

๒ บ้านโป่ง  ร.ศ. ๑๑๖ ๓๖๖.๕๕๙ ๑๕ ๑๘๓ ๒๔ - ๒  ๔ ๑๑
๓ โพธาราม  พ.ศ. ๒๔๓๖ ๔๑๗.๐๐๙ ๑๙ ๑๕๖ ๑๐ - ๑  ๘ ๑๑

๔ ดําเนิน
สะดวก  

ก่อน พ.ศ.
๒๔๐๐  ๒๑๐.๒๗๑ ๑๓ ๑๐๕ - - - ๕ ๘

๕ ปากท่อ  ร.ศ.๑๑๘  ๗๕๗.๘๓๕ ๑๒ ๘๕ - - - ๒ ๑๐
๖ จอมบึง  พ.ศ. ๒๔๓๘  ๗๗๒.๐๕๔ ๖ ๙๐ - - - ๒ ๖
๗ บางแพ  พ.ศ. ๒๔๕๗  ๑๗๒.๕๙๗ ๗ ๖๕ - - - ๒ ๔

๘ สวนผึ้ง  พ.ศ. ๒๕๑๗  ๑,๐๐๕.๐
๘ ๔ ๓๗ - - - ๒ ๔

๙ บ้านคา  พ.ศ. ๒๕๔๐  ๑,๐๒๖.๘๖
๗ ๓ ๔๑ - - - - ๓

๑๐ วัดเพลง  พ.ศ. ๒๔๕๓  ๓๗.๘๙๒ ๓ ๒๘ - - - ๑ ๓

รวม ๕,๑๙๖.๔๖
๒ ๑๐๔ ๙๗๗ ๖๙ ๑ ๔ ๓๐ ๗๗

หมายเหตุ : ตําบลจํานวน ๑๐๔ ตําบล แยกตําบลในการปกครองท้องที ่จํานวน ๑๐๑ ตําบล การปกครอง
ท้องถิ่น(อยู่ในเขตเทศบาลเมือง)  จํานวน ๓ ตําบล ได้แก่ ตําบลหน้าเมือง เทศบาลเมืองราชบุรี ตําบลบ้านโป่ง 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และตําบลโพธาราม เทศบาลเมืองโพธาราม 
ประชากรจังหวัดราชบุร ี

 
เพศ จํานวน 

ประชากรชาย 
ประชากรหญิง 

๔๒๓,๒๙๘ คน 
๔๔๔,๕๘๕ คน 

รวม ๘๖๗,๘๘๓ คน 
จํานวนครัวเรือน        ๒๙๙,๕๖๙ ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

แสดงการแบ่งเขตประชากรของแต่ละอําเภอ 
 

ท่ี จังหวัด/อําเภอ 
ประชากร (คน) จํานวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (หลัง) 
 จังหวัดราชบุรี ๘๖๗,๘๘๓ ๔๐๘,๒๑๓ ๔๕๙,๖๗๐ ๒๐๗,๐๓๘ 
๑ เมืองราชบุรี ๒๐๑,๑๘๑ ๘๙,๙๔๒ ๑๑๑,๒๓๙ ๑๖,๔๗๑ 
๒ บ้านโป่ง ๑๗๒,๖๗๖ ๘๖,๕๑๕ ๘๖,๑๖๑ ๓๐,๗๕๙ 
๓ โพธาราม ๑๓๖,๔๓๐ ๖๔,๖๕๒ ๗๑,๗๗๘ ๒๗,๑๘๔ 
๔ ดําเนินสะดวก ๙๔,๑๖๑ ๔๐,๒๐๒ ๕๓,๙๕๙ ๒๖,๗๔๓ 
๕ ปากท่อ ๖๗,๐๑๘ ๓๒,๗๒๕ ๓๔,๒๙๓ ๑๖,๔๗๑ 
๖ จอมบึง ๖๒,๙๒๑ ๓๑,๔๐๕ ๓๑,๕๑๖ ๑๗,๑๘๕ 
๗ สวนผึ้ง ๕๑,๕๓๒ ๒๓,๐๘๔ ๒๘,๔๔๘ ๑๖,๐๔๓ 
๘ บางแพ ๔๔,๗๔๓ ๒๑,๖๗๗ ๒๓,๐๖๖ ๗,๗๕๖ 
๙ วัดเพลง ๑๒,๒๔๑ ๕,๑๙๘ ๗,๐๔๓ ๒,๖๔๙ 
๑๐ บ้านคา ๒๔,๙๘๐ ๑๒,๘๑๓ ๑๒,๑๖๗ ๘,๖๒๕ 
               รวม ๘๖๗,๘๘๓ ๔๐๘,๒๑๓ ๔๕๙,๖๗๐ ๒๐๗,๐๓๘ 

 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคยดํารง
ตําแหน่ง หลวง ยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซ่ึง ในช่วงปลายสมัยกรุงศรี
อยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้า
ด่านท่ีสําคัญ เป็นสมรภูมิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟูา จุฬาโลกมหาราช 
ได้ยกทัพมาต้ังรับศึกพม่า ในเขตราชบุรีหลายครั้ง ครั้งที่สําคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ต่อมา พ.ศ.
2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกําแพงเมืองใหม่ทางฝั่ง
ซ้ายของแม่น้ฎาแม่กลองตลอดมาจนถึง ปัจจุบัน คร้ันถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ใน พ.ศ.2437 ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วน ภูมิภาค โดยรวม หัวเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกันต้ังขึ้นเป็น
มณฑล และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง ต้ังขึ้นเป็นมณฑลราชบุรี โดยต้ังท่ีบัญชาการ มณฑล ณ เมืองราชบุรี ทาง
ฝั่งขวาของแม่น้ฎาแม่กลอง (ต่อมาเป็นท่ีต้ังของศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่า และในปัจจุบันเป็นท่ีต้ัง
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) ต่อมาในปี พ.ศ.2440 ได้ย้ายท่ีบัญชาการเมืองราชบุรี จากฝั่งซ้าย
กลับมาต้ังรวมอยู่แห่ง เดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่นํ้าแม่กลอง จนถึง พ.ศ.
2476 เม่ือได้มีการยกเลิกการ ปกครองแบบมณฑลท้ังหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็น
จังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 



๑๐ 
 

สถานที่ท่องเท่ียวในจังหวัด 
อําเภอเมืองราชบุรี 

๑. พระปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร : ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ชาวบ้านนิยม 
เรียกว่า วัดหน้าพระธาตุ เป็นพระปรางค์เก่าแก่ที่สร้างด้วยอิฐฉาบปูนและมีฐานเป็นศิลาแลง จําลองแบบ
มาจากนครวัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี : เป็นสถานที่แสดงแหล่งประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการ
ของชาวจังหวัดราชบุรี ต้ังแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน ความเป็นมาของการสร้างบ้านแปงเมืองในแต่ละยุคแต่
ละสมัยรวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ร่องรอยของอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาวพ้ืนเมือง 

๒. เมืองโบราณคูบัว : ต้ังอยู่ท่ีตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ไปทางทิศใต้ประมาณ  ๘ กม. เป็นอาคารพุทธศาสนาเนื่องในลัทธิมหายานที่สําคัญอีกแห่งหน่ึง 
          ๓. ค่ายภาณุรังษี : เป็นท่ีต้ังของกรมทหารช่าง ริมแม่นํ้าแม่กลอง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
ดังนี้  

     ๓ .๑  ศาลเจ้าพ่อหลัก เมือง เป็นหลักเมืองท่ี ต้ั งขึ้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย รัชกาลท่ี ๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองเดิมไปต้ัง
ทางฝ่ังตะวันออกแม่นํ้าแม่กลอง 

 ๓.๒ พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับ
กิจกรรมทหารช่างรวมทั้งยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต 
          ๔. สถานที่ท่องเที่ยวภายในค่ายบุรฉัตร 

     ๔.๑ เทือกเขางู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๘ กม. ในตําบลเกาะพลับพลา อําเภอ
เมือง บริเวณเทือกเขาเป็นท่ีต้ังของปูชนียสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิและเก่าแก่ท่ีสุดของจังหวัด 
                ๔ .๒ ถ้ําระฆัง เป็นถ้ําหินปูน ต้ังอยู่บนเขาพญาปราบที่อยู่ในเทือกเขางู เป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธสยัมภู และศาลเจ้าพ่อพญาปราบ ภายในถ้ํามีหินย้อยเป็นรูประฆัง ปัจจุบันมี
ค้างคาวอาศัยอยู่จํานวนมาก 
          ๕. เขาแก่นจันทร์ : ต้ังอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒ กม. บริเวณเชิงเขา
เป็นที่ต้ังของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ บนยอด
เขาสูง ประมาณ 141 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็น ๑ ใน ๔ องค์ 
ของพระสี่มุมเมือง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ขึ้นแล้วนําไปประดิษฐาน 
ณ เมืองรอบพระนคร ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ลําปาง สระบุรี และพัทลุง 
          ๖. สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน : ต้ังอยู่ตําบลดอนตะโก ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง
ราชบุรีบริเวณเชิงเขาแก่นจันทร์ เป็นท่ีต้ังของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ปัจจุบันจังหวัดได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและออกกําลังกายของประชาชนท่ัวไป 
          ๗ . เขาวัง : อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เดิมเรียก เขาสัตตนาถ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุ ริ 
ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ครั้งดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ได้สร้างพระราชวังขึ้นบนภูเขาแห่งน้ี
เพ่ือให้เป็นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๔ 

๘. วัดหนองหอย : เป็นที่ต้ังของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม หรือ พระแม่
กวนอิมบนยอดเขา ตําบลเขาแร้ง อําเภอเมืองราชบุรี ห่างจากตัวจังหวัด ๑๒ กม. ไปทางถนนสายเขางู – 
เบิกไพร  
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๙. วัดอรัญญิกาวาส : จากถนนเขางูเล้ียวขวา ตรงไปพบส่ีแยกถนนเพชรเกษม ตรงข้ึนไปอีก
ประมาณเกือบ ๓ กม. จะเห็นองค์ปรางค์วัดอรัญญิกาวาสต้ังแต่เด่นสง่าแต่ไกล 
อําเภอดําเนินสะดวก 

๑. ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก : อยู่ติดกับถนนสุขาภิบาล 1 มีอาณาบริเวณตลอดคล้องต้นเข็ม ปาก
คลองด้านที่บรรจบกับคลองเฮียกุ่ย จะมีร้านขายของที่ระลึกต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก ตลาดน้ําเป็น
วัฒนธรรมของชาวบ้านท่ีค้าขายกันทางน้ํา โดยใช้เรือพายเล็กๆ เป็นพาหนะติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า
ต้ังแต่เช้ามืดจนใกล้เที่ยงวัน 

๒. ตลาดนํ้าดําเนินฯ เก่า (คลองลัดพลี) : อยู่ในเขตตําบลดําเนินสะดวก หน้าวัดราษฎร์เจริญ
ธรรม บริเวณน้ีเคยเป็นตลาดนํ้าด้ังเดิม ซ่ึงได้สูญหายไปเม่ือหลายปีก่อน กระท่ังทางจังหวัดราชบุรีได้
ร่วมมือร่วมใจกับประชาชน รื้อฟ้ืนคืนชีวิตให้กับตลาดนํ้าแห่งน้ีอีกครั้ง ล่องคลองลัดพลี ชมวิถีชนแปด
เผ่า สัมผัสตลาดนํ้าเก่า ชิมของอร่อยเมืองดําเนิน 

๓.วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต้ังอยู่ติดกับถนนสาย  บางแพ –สมุทรสงคราม  ระหว่าง
กิโลเมตรที่ ๑๔  ภายในอุโบสถเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปหยกพม่า องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปที่
สําเร็จด้วยหินรัตนชาตินานาชนิดอีกสิบกว่าองค์  นอกจากน้ียังเป็นอุทยานมัจฉา ให้ผู้คนได้ชมและให้
อาหารได้ตลอดทั้งวัน 
อําเภอโพธาราม 

๑. วัดขนอนหนังใหญ่ : ต้ังอยู่ตําบลสร้อยฟ้า อําเภอโพธาราม เป็นวัดท่ีมีการจัดแสดงหนังใหญ่
และมีพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ของโบราณ 
          ๒. ค่ายหลวงบ้านไร่ : ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๙ กม. อยู่ในตําบลคลองตาคต อําเภอโพ
ธารามเคยเป็นท่ีต้ังของค่ายลูกเสือในรัฐกาลท่ี ๖         
          ๓. วัดคงคารามและจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม : ต้ังอยู่ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม
เป็นวัดมอญ ภายในอุโบสถวัดคงคารามมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ละเอียดอ่อนสวยงาม ถ่ายทอดตาม
ต้นแบบท่ีมีชีวิตจริงและภาพพุทธประวัติตอนต่าง ๆ 
          ๔. วัดเขาช่องพรานและค้างคาวเขาช่องพราน : ต้ังอยู่หมู่ที่ ๒ ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม มี
ถ้ําที่เกิดจากหินปูน สูงจากพ้ืนประมาณ ๓๐ เมตร ปากถ้ํากว้างประมาณ ๒ เมตร สิ่งสําคัญคือ มี
ค้างคาวตัวเล็กๆ เข้าไปอยู่อาศัยจํานวนนับร้อยล้านตัว จนพลบค่ําประมาณ ๑๘.๐๐น. ของทุกวัน จะ
เห็นภาพค้างคาวนับล้านๆ ตัว บินออกจากถํ้าเป็นริ้วขบวนนานนับช่ัวโมง เป็นภาพสวยงามและแปลกตา 
จวบจนฟ้าสางฝูงค้างคาวจึงบินกลับเข้าถ้ํา 
 
อําเภอบ้านโป่ง 
          ๑. สระน้ําโกสินารายณ์ : จากหลักฐานการค้นคว้าทางโบราณคดีแสดงว่าเคยเป็นเมืองโบราณมา
แต่สมัยเก่า ซ่ึงได้ขุดพบพระกรของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทําด้วยหินทรายแดง ๕ พระกรถือคัมภีร์
ลูกประคํ า และดอกบัวกับพระบาทของพระโพธิสัต ว์คู่หนึ่ ง ซ่ึ งปัจ จุ บันได้ประดิษฐานอยู่ ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุร่องรอยอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
ของชนพ้ืนเมือง 
          ๒. วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง : ต้ังอยู่ตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง เป็นวัดท่ีมีหน้า
บันพระอุโบสถเป็นปูนปั้นลวดลายเรขาคณิตระบายสีคล้ายรูปมังกร พระอุโบสถวัดม่วงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.
๒๔๒๗ ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ภายในมีพิพิธภัณฑ์
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พ้ืนบ้านวัดม่วง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่น จัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
          ๓. บึงกระจับ : มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยู่ในเขตอําเภอบ้านโป่ง และอําเภอโพธาราม แต่สะดวกที่จะ
เดินทางเข้าไปทางอําเภอบ้านโป่ง เส้นทางเบิกไพร – เขางู แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามคลองชลประทาน ซ่ึงอยู่
ห่างจากตัวอําเภอประมาณ ๑๐ กม. บึงกาจับแห่งน้ีเป็นบึงน้ําและแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ําจืดขนาดใหญ่
ท่ีสุดในภาคตะวันตก 
อําเภอจอมบึง 
          ๑. ถ้ําเขาบิน : อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๐ กม. ตามเส้นทางสายราชบุรี – จอมบึง แยก
ซ้ายจากถนนใหญ่เข้าไปอีกประมาณ ๒ กม. ภายในถ้ําเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีบ่อ
น้ําแร่ลึกประมาณ ๑ เมตร ท่ีไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านเช่ือกันว่าศักด์ิสิทธ์ิ 
          ๒. สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง และสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง : ห่างจากตัวจังหวัด
ราชบุรีประมาณ ๒๕ กม. ตามเส้นทางสายราชบุรี –จอมบึง ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาประทับช้างในเขต
อําเภอเมืองราชบุรี และอําเภอจอมบึง พ้ืนที่ประมาณ ๑,๒๖๗ ไร่ มีต้นไม้ พรรณไม้ต่างๆ ตามเรื่องราว
ในวรรณคดีไทย สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ร่มรื่นปลูกเป็นสัดส่วนและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีสัตว์ป่าชนิด
ต่างๆ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงแพร่พันธ์ุสัตว์ป่าต่างๆ โดยเฉพาะเสือโคร่ง เหมาะสําหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 
          ๓. ถ้ําจอมพลและสวนรุกขชาติ : อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๐ กม. ตามเส้นทางสาย
ราชบุรี – จอมบึง อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เดิมช่ือถ้ํามุจลินทร์ สภาพเป็นป่า
ธรรมชาติ มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก กรมป่าไม้ได้จัดเป็นสวนรุกขชาติ เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
อําเภอสวนผึ้ง 
          ๑. เขากระโจม : ต้ังอยู่ในตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ๘๐ กิโลเมตร 
เป็นพ้ืนที่ท่ีสูงที่สุดในจังหวัดราชบุรี ประมาณ ๑,๐๔๕ เมตร จากระดับนํ้าทะเล การเดินทางสู่ยอดเขา
ต้องใช้พาหนะขับเคลื่อน ๔ ล้อ สองข้างทางยังเป็นป่าเขาที่สภาพสมบูรณ์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
และพบกล้วยไม้ป่าหลากหลายอยู่ท่ัวไป ทัศนียภาพโดยรวมคล้ายป่าทางภาคเหนือ บนจุดสูงสุดเป็นเส้น
แบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศพม่า มีลานกว้างสําหรับกางเต็นท์พักแรม สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้
รอบบริเวณ ระหว่างทางมีนํ้าตก 
ผาแดง จุพักชมวิว และทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีสวยงาม 
          ๒. โป่งยุบ : อยู่ในท้องที่ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๐ กม. ตาม
เส้นทางสายราชบุรี – สวนผึ้ง (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗) แยกซ้ายประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๒๗ เข้า
ไปอีก ๕ กิโลเมตร เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีหาชมยากในเน้ือท่ีประมาณ ๑๐ ไร่ แผ่นดินยุบตัวลง
และถูกนํ้ากัดเซาะดินทําให้เกิดเป็นหน้าผาสูงชันเป็นหลุมเป็นบ่อ ลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผีท่ีจังหวัด
แพร่ 
          ๓. นํ้าตกบ่อหวี : ต้ังอยู่บริเวณหมู่ท่ี ๔ ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง เป็นนํ้าตกที่มีความเป็น
ธรรมชาติอยู่มาก 
          ๔. ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ (สวนป่าสิริกิต์ิ) : เป็นแหล่งรวมพรรณไม้
นานาชนิด 
มีสัตว์ป่าและลําธาร มีแก่งหินขนาดใหญ่ช่ือ แก่งส้มแมว กลางลําน้ําภาชี 
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          ๕. น้ําตกผาชลแดน : ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๓ ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ที่ยังคงสภาพธรรมชาติอยู่มาก และน้ําตกในแต่ละช้ันมีความสวยงามไม่เหมือนกัน
เหมาะสําหรับผู้ท่ีชอบธรรมชาติ 
          ๖. น้ําตกห้วยผาก : อยู่ก่อนธารนํ้าร้อนบ่อคลึงประมาณ ๑ กม. มีทางแยกซ้ายเข้าไปทางวัดห้วย
ผาก ประมาณ ๑ กม. เป็นนํ้าตกสายเล็กๆ เชิงเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของช้ันนํ้าตกสามารถเดิน
เที่ยวชมได้ 
       ๗. ธารนํ้าร้อนบ่อคลึง : ต้ังอยู่ในเขตอําเภอสวนผ้ึง เลยที่ว่าการอําเภอสวนผ้ึงไปประมาณ ๑๕ 
กม.  ในท่ีดินของเอกชน เป็นธารน้ําร้อนท่ีไหลออกจากซอกหินเชิงเขาตะนาวศรี มีความร้อนประมาณ 
๕๐ – ๕๗ องศาเซลเซียส นับเป็นธารนํ้าร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากท่ีสุด 
          ๘. อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี :
ต้ังอยู่ท่ีบ้านห้วยผาก ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง อยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท้ังหมด๑๓๒,๙๐๕ ไร่ จัดต้ังขึ้นตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์คือ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า สํารวจสภาพทางสังคม ทาง
กายภาพ และทางชีวภาพ เพ่ือจัดทําเป็นแหล่งความรู้ และเผยแพร่ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน และประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตต่อไป 
          ๙. น้ําตกเก้าโจน หรือน้ําตกเก้าชั้น : ต้ังอยู่ท่ีบ้านผาปก อยู่ถัดจากธารน้ําร้อนบ่อคลึงไป ๓ กม.
จากลานจอดรถซ่ึงอยู่ด้านล่าง เดินด้วยเท้าอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร ถึงบริเวณตัวนํ้าตกตอนล่างของลํา
ห้วยบ่อคลึง บริเวณเทือกเขาตะนาวศรีมีน้ําตกเก้าโจนหรือน้ําตกเก้าช้ัน เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีสูง ๙ ช้ัน 
ต้ังอยู่ในหุบเขาที่สมบูรณ์ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ระยะทางเดินจากช้ันล่างถึงช้ันบนประมาณ ๒ กม. ใช้
เวลาประมาณ   ๒ – ๓ ช่ัวโมง 
          ๑๐ ฟาร์มกล้วยไม้ - ลันดา อยู่ถัดจากอุทยานธรรมชาติวิทยาไปไม่ถึง ๑ กม. เป็นสวนกล้วยไม้
เอกชน มีพันธ์ุกล้วยไม้จําพวกแวนด้าไว้จําหน่าย 
          ๑๑. พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรือนไทยประยุกต์จากหน้าสถานีตํารวจ
สวนผึ้งแยกไปประมาณ ๒ กม. ผ่านวัดสวนผ้ึงแล้วแยกขวาไปอีกจนข้ามสะพานก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ท่ีอยู่
ทางซ้ายมือมีพ้ืนท่ีประมาณ ๒๐ ไร่ รวบรวมวัตถุโบราณสยามในอดีต รวมท้ังมีรถม้า พันธ์ุไม้ดอก ไม้
ประดับของไทยชนิดต่าง ๆ  เช่น  ดอกมณโฑ  พิ พิธภัณฑ์ เปิดให้ เข้ าชมทุก วัน  เสาร์-อาทิตย์ 
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ในเครื่องแบบให้ทําจดหมายก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว 
อําเภอปากท่อ 
          ๑. อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน : ต้ังอยู่ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และบางส่วนของกิ่ง
อําเภอบ้านคา มีพ้ืนท่ี ๑๓๖,๒๕๐ ไร่ ภูมิประเทศ เป็นหุบเขาตะนาวศรีสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าต้น
น้ําของห้วยแม่ประจัน จัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงามและสําคัญแห่งหน่ึงของจังหวัด ประกอบไปด้วย
น้ําตกแม่ประจัน พุนํ้าร้อนบ้านบึงที่สวยงาม ลําห้วยตลอดแนว อ่างเก็บนํ้าท่ีร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ แนวป่า
เขาเหมาะเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เที่ยวศึกษาธรรมชาติ มีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ดูแลอํานวยความสะดวก 
อําเภอบางแพ 
          ๑. อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม : ต้ังอยู่ในตําบลบางแพ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ภายในบริเวณอุทยานจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสําคัญท่ีประกอบคุณงานความดี รวมทั้งงานศิลปะ



๑๔ 
 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่ทรงคุณค่าของไทย โดยการนําเสนอแบบผสมผสานกลมกลืนกับ
ลักษณะที่เป็นธรรมชาติและบรรยากาศแบบไทย 
อําเภอวัดเพลง 
          ๑. วัดเกาะศาลพระ : ต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ ๑๐ กม. มีเน้ือที่ประมาณ ๓๕ 
ไร่ด้านหน้าวัดต้ังอยู่ริมฝั่งขวาของแม่นํ้าแควอ้อม ด้านหลังอยู่ติดกับโรงเรียนประชาบาลและถนนสาย
ราชบุรี– วัดเพลง วัดเก่าแก่วัดหน่ึงไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเม่ือใด แต่พอสันนิษฐานได้จากศิลปะลวดลาย
ไทยที่ซุ้มประตูและหน้าบันอุโบสถหลังเก่าว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือต้นรัตนโกสินทร์ 
          ๒. โบราณสถานโคกวิหาร : ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๓ ตําบลเกาะศาลพระ มีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่
โบราณ วัตถุท่ีพบส่วนใหญ่เป็นรูปป้ันรูปใบหน้าบุคคลและเศียรพระพุทธรูปและเทวดา 
           ๓. โบราณสถานโคกนายผาด : ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๑ ตําบลเกาะศาลพระ 
          ๔. โบสถ์คริสต์พระหฤทัยวัดเพลง : ต้ังอยู่ริมคลองแควอ้อม มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี 
 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตาม มส. กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ .) ระดับ ภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 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) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
ดังเอกสารแนบ 
 
คณะผู้จัดทํา 
พระมหาสุนทร สุนฺทโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ๐๘๓-๑๓๔-๔๑๔๐ 
พระครสูังฆวิจิตร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ) ๐๘๔-๓๒๙-๖๕๐๙ 
 
 
 



๑๕ 
 

ข้อมูลพืน้ฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดราชบุร ี
 

๑. วัด มีจํานวน  ๔๓๐ แห่ง 
 ๑.๑ มหานิกาย  ๓๙๐ แห่ง 
 ๑.๒ ธรรมยุต  ๓๙ แห่ง 
 ๑.๓ อนัมนิกาย   ๑ 
 ๑.๓ พระอารามหลวง ๘ แห่ง 
   (๑) มหานิกาย ๕ แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต ๓ แห่ง 
 ๑.๔ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ๓๘๑ แห่ง  
   (๑) มหานิกาย ๓๕๒ แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต ๒๙ แห่ง 
 ๑.๕ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ๔๘ แห่ง 
   (๑) มหานิกาย ๓๘ แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต ๑๐ แห่ง 
 ๑.๖ วัดร้าง  - แห่ง 
   (๑) มหานิกาย - แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต - แห่ง 
 ๑.๗ วัดแหล่งท่องเท่ียว ๑๐ แห่ง 
 ๑.๘ วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น ๒๑ แห่ง 
 ๑.๙ วัดพัฒนาตัวอย่าง ๓๖ แห่ง 
 ๑.๑๐ อุทยานการศึกษาในวัด ๑๓ แห่ง 
 ๑.๑๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ๓๘ แห่ง  
   (๑) มหานิกาย ๓๓ แห่ง 
   (๒) ธรรมยุต ๕ แห่ง 

๒. จํานวนพระภิกษุสามเณร มีจํานวน ๕,๔๔๑ รูป 
 ๒.๑  มหานิกาย  ๕,๑๒๖ รูป 
   (๑) พระภิกษุ ๔,๘๔๔ รูป 
   (๒) สามเณร ๒๘๒ รูป 
 ๒.๒ ธรรมยุต  ๓๑๕ รูป 
   (๑) พระภิกษุ ๓๐๐ รูป 
   (๒) สามเณร ๑๕ รูป 
 
 

 

 



๑๖ 
 

๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดราชบุรี ๗๑๕ รูป 
  (๑) เจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป 
  (๒) รองเจ้าคณะจังหวัด ๑ รูป 
  (๓) เจ้าคณะอําเภอ ๑๔ รูป 
  (๔) รองเจ้าคณะอําเภอ ๗ รูป  
  (๕) เจ้าคณะตําบล ๗๕ รูป 
  (๖) เจ้าอาวาส ๔๓๐ รูป 
  (๗) รอง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑๘๖ รูป 
 ๓.๑ พระนักเทศน์ ๖๒ รูป 
   (๑) มหานิกาย ๕๗ รูป 
   (๒) ธรรมยุต ๕ รูป 
 ๓.๒ พระจริยานิเทศ ๑ รูป 
   (๑) มหานิกาย ๑ รูป 
   (๒) ธรรมยุต - รูป 
 ๓.๓ พระบัณฑิตเผยแผ่ ๕ รูป 
   (๑) มหานิกาย - รูป 
   (๒) ธรรมยุต - รูป 
 ๓.๔ พระปริยัตินิเทศ ๕ รูป 
   (๑) มหานิกาย ๔ รูป 
   (๒) ธรรมยุต ๑ รูป 



๑๗ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดราชบุรี 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) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 

          ๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ที่ โครงการ งบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ

 งบประมาณสนับสนุน
จากคณะสงฆ์

 หน่วยรับผิดชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 934,000                       -                           คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 2,850,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพือ่พฒันาทุนมนุษย์ 6,070,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 6,430,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 1,250,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

6 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 510,000                       -                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

7 โครงการพระพทุธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 300,000                       -                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพทุธ 1,316,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่

9 โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล 686,000                       -                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง

10 โครงการพฒันาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพทุธศาสนา 466,000                       -                           คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 760,000                       -                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 1,580,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สังคม 1,130,000                    -                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองพุทธศาสนสถาน

24,282,000            -                    -                                     -                         รวมงบประมาณ (บาท)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท) 24,282,000                                                                                                                   

แผนปฏิบตักิารการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาป ี๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาจังหวัดราชบรุี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัดราชบุรี
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

 



๒๓ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 2 : ยกระดบัหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยเผยแผข่องจังหวัดเพชรบุ
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

 



๒๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : อันดบัความสันตสิุขของประเทศเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 3 : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยเผยแผข่องจังหวัดราชบุรี
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 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ/ครูสอน ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

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 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 2 : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตวัชี้วัด : ร้อยละของผูส้อบผา่นนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ์  : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดราชบุรี
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
และพัฒนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน ประโยค ป.ธ.1-2-ป.ธ.9
๔.๒ กิจกรรมอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
๔.๓ กิจกรมอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง
๔.๔ กิจกรรมอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถตามที่กําหนด ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

6 พัฒนาและปรับปรุง 
"สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจําจังหวัด

สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
( บาลี นักธรรม  )

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท ๑ ตําบล ๑ ศาสนทายาท
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ร้อยละของการสอบผ่านบาลี นักธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอน ผู้เรียน จํานวนผู้สอบผ่านสูงขึ้น
กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน นอกสถานที่ จํานวนครั้งของการเรียนนอกสถานที่
กิจกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งเปรียญธรรม พระมหาเปรียญ/สามเณรปเปรียญ ตําบลละ ๑ รูป
กิจกรรมสร้างสรรค์เชิดชูนักเรียนเรียนดี นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๖ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 3  : ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ตวัชี้วัด   : จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร)
โครงการ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดราชบุรี
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 ราชบุรี

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

 



๒๗ 
 

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

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานดา้นกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดบั
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิองคณะสงฆ์ทุกระดบั

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด

1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการทุกระดับ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ
บริหารงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

3 กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

4 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

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

2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ตลอดเวลา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

สํานักงานเลขานุการกรม

2 จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด ฐานข้อมูลออนไลน์ศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

3 บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card Smart Card  พร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

สนับสนุนการทําบัตรประชาชนของพระ สามเณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

4 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 6 : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย
ตวัชี้วัด  : จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการ 8 : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดราชบุรี
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

 
 
 
 
 



๓๐ 
 

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

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

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

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

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

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัตใิห้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัตมิีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

2 จัดอบรมระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติการใช้งานแก่
พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล 
ไวยาวัจกร ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

3 จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

4 จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๓๓ 
 

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

 
 
 



๓๔ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 10  : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โครงการ 13  : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดราชบุรี
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
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 การดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 


