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บทที่ ๑
บทนํา
ความเป็นมา
จากกระแสสังคมปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่ง
วงการพระพุทธศาสนา และจากสาเหตุของปัญหาการนําพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะมี
รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร และปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ซึ่งได้รับ
การยกย่องนับถือว่า “เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่ง
ศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมคําสอนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
ด้วยเหตุนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาใน ๔
ประเด็นหลักคือ
๑) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความ
อวดรวย ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ทําให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดง
บัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส
๒) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนํามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา
เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะไม่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่คิด
ว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์ที่เคยสั่งสอนกันมาจากอดีต
๓) เรื่อ งการทํ าพระธรรมวินั ย ให้ วิป ริต และการประพฤติ วิป ริต จากพระธรรมวินั ย
เนื่องจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลงหลักธรรม
คําสอนนั้นให้เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติ
ตามจนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
๔) เรื่องฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา
เพราะเห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนา
ขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที
สภาปฏิ รูปแห่งชาติ จึงนําข้อเสนอให้ คณะรัฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาให้ความเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายศาสนาจักร คือ มหาเถรสมาคม ดําเนินการหาแนวทางในการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีต
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมา
การปฏิ รู ป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนาถู ก ยกขึ้ น มาเป็ น เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ สร้ า งศรั ท ธา
ประชาชนที่ มีต่ อพระพุท ธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการจัดทํ าแผนยุท ธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ 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 มีการบังคับบัญชากันไปตามลําดับชั้น นับตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้า
อาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ลําดับชั้นการปกครอง
คณะสงฆ์ไว้ดังนี้ มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบ
การ ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคม หลักการปกครอง เป็น ภารกิจที่
วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ดําเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดี
งาม เพื่ อ ให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ อ ยู่ ในวัด หรือ ในปกครองปฏิ บั ติ ตามพระธรรมวินั ย กฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ สมเด็จพระสังฆราช ภารกิจ
ด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ทําหน้าที่เป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่
(หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่พระภิกษุทําหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการ
อุปสมบทกุลบุตรด้วย
๒. การศาสนศึ ก ษา หมายถึ ง การเล่ า เรี ย น ฝึ ก ฝน และอบรม ความสํ า คั ญ ของ
การศึก ษาในทางพระพุ ทธศาสนา เป็ นการศึกษาเล่าเรีย นพระปริยัติธรรม ทั้ งแผนกธรรม และบาลี
นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุ พระพุทธศาสนาไว้อีก
ด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้ และเข้าใจพระ
พุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนา ก็จะต้องเสื่อมสูญไป
ด้วย ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงทําการทํานุบํารุง สนับสนุน
การเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง พระภิกษุสามเณร ที่เรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดร
พระราชทานราชูปการต่างๆ มีนิตยภัต เป็นต้น หลักการศาสนศึกษา เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้ง แผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง
สองแห่ง ภารกิจ ด้านนี้ครอบคลุมถึงการ ที่พระภิกษุทําหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ
ธรรมบาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผู้อํานวยการหรือเป็นประธานจัด
สอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าสํานักเรียน ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังรวมถึง
การส่งเสริมการศึกษาพระปริยั ติธรรมทุ ก ๆ วิธีที่ ไม่ขัดต่ อพระธรรมวินั ยเช่ น มอบทุ น การศึ กษาแก
พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น
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๓. การเผยแผ่ หมายถึง ทําให้ขยายออกไป ทําให้ขยาย กว้างขวางออกไป ความสําคัญ
การเผยแผ่ คื อการทํ าให้ แพร่ห ลายในลั กษณะติ ด แน่ น กระจายไปเช่น เผยแผ่ ศาสนา เผยแผ่ ธรรม
องค์การเผยแผ่ ส่วนคําว่า เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ทําให้แพร่หลาย ในลักษณะ
กระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น
หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้ รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมแล้ว น้อมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือ
มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ
การจัดงานในวันสําคัญ ทางพระพุ ท ธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัด
อุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม ในวันธัมมสวนะ
(วันพระ) นอกจากนี้ ยังมีการเผยแผ่ธรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้
ดําเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน
ข้าราชการ และประชาชน” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” กล่าวโดยสรุป การดําเนินการใด ๆ
ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อ
ว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ ต้องดําเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. การสาธารณู ป การ หมายถึง การก่ อสร้างและการบู รณปฏิ สั งขรณ์ ศ าสนสถาน
ภายในวัด ความสําคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะ
แต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการทําวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดิน ใน
วัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการ เป็นงานประจํา
ของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํา ทั้งนี้เพื่อสร้างสิ่งที่จําเป็น รักษา สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้
และ ซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ ภายในวัด ในการนี้
ให้รวมถึง การดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุ ทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่สมบัติ
ส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง โดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ตั้งพระภิกษุทํา
หน้าที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง
คือ - ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมี เจ้าอาวาส เป็นต้น
ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย - ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสน
สมบั ติ วั ด แต่ เป็ น ของสงฆ์ ส่ วนกลาง เช่ น ที่ ดิ น และผลประโยชน์ วัด ร้ า ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ ย กให้ ส งฆ์
ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ทั้งนี้การจัดการศาสน

๔
สมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยทั่วไป หากไม่จําเป็น
๕. การศึ ก ษาสงเคราะห์ หมายถึ ง การให้ ก ารสงเคราะห์ ด้ านการฝึ ก ฝน อบรมแก่
ประชาชน ความสําคัญของการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ดําเนินการขึ้น เพื่อ
สนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา หลักการศึกษา
สงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสามารถดํารงตนและดําเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ของประเทศ โดยมีความ มุ่งหมาย ๔
ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณร
นักเรียน ได้ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมใน
วัด (ศู น ย์ ศึก ษาพระพุ ท ธศาสนาวัน อาทิ ตย์ เดิ ม หรือ วัน หยุด อื่น ๆ) ศู น ย์อบรมเด็ก ก่ อนเกณฑ์ ในวัด
วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้นําในการตั้งโรงเรียนในชนบทที่ตั้งวัด การ
ให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษา
ของรัฐ หรือ ท้ อ งถิ่ น การเป็ น ผู้ อุป การะโรงเรีย นต่ างๆ การให้ ค วามอุ ป ถัม ภ์ แ ก่เด็ ก วัด ๓. การสอน
ศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น การสอนธรรมศึกษา การ
สอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ในการเผยแผ่ศีลธรรมใน
โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่
พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือ
ของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อ มแซมอาคารสถานศึกษา หรือ การดําเนิ นการใด ๆ ของพระภิก ษุ ที่ มี
ความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไป เพื่อการส่งเสริม การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
วัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น
๖. การสาธารณสงเคราะห์หมายถึง การช่วยเหลือเพื่อประชาชนทั่วไป ความสําคัญ
ของการสาธารณสงเคราะห์นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ และประสบภัยแล้ว
ยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อ มู ล ข่าวสารทางราชการ เป็ นศู นย์กลางการเรีย นรู้การฝึ ก อาชี พ แก่
ประชาชน การให้ ใช้ ส ถานที่ วั ด สํ า หรั บ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม หลั ก การสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นภารกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินการช่วยเหลือสังคมใน รูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ประชาชนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน 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 ด้านของคณะสงฆ์ที่ถือเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์เพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

๖

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัญลักษณ์ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตราประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปพระบรมธาตุไชยา กล่าวกันว่า พระบรมธาตุ
ไชยา เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็น
ปู ชนี ยสถานสําคั ญ ที่ สุด ของจังหวัด เป็ นที่ เคารพสั กการบู ชาของชาว
จั งหวัด สุ ราษฎร์ธานี และนั กท่ องเที่ ย ว รวมทั้ งประชาชนทั่ วไปที่ มา
เยี่ยมชมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ใช้อักษรย่อว่า“สฏ ”
คําขวัญ ประจําจังหวัด
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

๗
สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ ชาวเซมัง และ
มลายูดั้งเดิมซึ้งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ําหลวง (แม่น้ําตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพ
เข้ามาตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฎหลักฐานในชุมชนโบราณ ที่อําเภอท่าชนะ อําเภอไชยา
เป็นต้น
ต่ อมาในพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๓ มี ห ลั ก ฐานปรากฏว่ า เมื อ งนี้ ได้ รวมกั บ อาณาจั ก รศรีวิชัย เมื่ อ
อาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น ๓ เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมือง
นครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาลสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่า
ทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง "กาญ
จนดิษฐ์" ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่าเมืองไชยา
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๘ รัชกาลที่ ๖ โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมือง
แห่งคนดี
สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ ๖๘๕ กิโลเมตร มี
พื้นที่ ๑๒,๘๙๑ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและ
สัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ําทะเลใส หาดทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
และเกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป
วัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว
ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งก็คืองาน
เดือนสิบเอ็ด ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับเทศกาลออกพรรษา กิจกรรมที่สําคัญได้แก่การประกวดเรือพระ ซึ่ง
จะมีทั้งรถพนมพระ และเรือพนมพระ ซึ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะตกแต่งประดับประดาด้วยการ
แกะสลัก หรือฉลุไม้ ตกแต่งจําลอง เสมือนฉากที่พระพุทธเจ้ากลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ในงานพิธีจะ
ใช้คนลาก เชื่อว่าผู้ที่ได้ร่วมลากจูงรถหรือเรือพนมพระจะได้อานิสงส์หลายประการ
การจัดพุ่มผ้าป่าเป็นการจําลองพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแสดงออกเป็นตอนๆ ด้วยการนํา
ต้นไม้หรือกิ่งไม้ ประดับกับหลอดไฟสีต่างๆ บ้างก็จะจัดอุปกรณ์อื่นร่วมประกอบฉาก ทั้งการเขียนภาพ
ปั้นรูปดินเหนียว อุปกรณ์ประกอบฉากจะไม่นิยมนําสิ่งมีชีวิตเช่นปลาสวยงาม เต่า หรือสัตว์เลี้ยงชนิด
หนึ่งชนิดไดมาจัดประกอบฉาก เพราะเชื่อว่าเป็นการทรมานสัตว์ และจะไม่ได้รับอานิสงส์ และตกแต่ง
ด้วยเครื่อง อัฐบริขาร เพื่อในเช้าวันรุ่งของวันออกพรรษาจะได้นิมนต์พระมาทําพิธีทอดผ้าป่า การจัดพุ่ม
ผ้าป่ามีทั้งหน่วยงานในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม และมีการประกวดกันด้วยงาน
ประเพณีนี้จัดขึ้นบริเวณเขื่อนลําน้ําตาปีตั้งแต่บริเวณศาลหลักเมืองจนกระทั่งถึงโรงแรมวังใต้ ขึ้นอยู่กับ

๘
จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าในแต่ละปีจะเลือกเอาบริเวณใด ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของภาคใต้
งานวันเงาะโรงเรียน
ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เงาะโรงเรียน เงาะมีความแตกต่างจาก
เงาะที่อื่น คือ หวาน และกรอบ ซึ่งนับเป็นความภูมิใจหนึ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น เพื่อเป็น
การแสดงถึงความภาคภูมิใจดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงจัดให้มีการนําผลผลิตจากเงาะโรงเรียนและ
ผลผลิตอื่น ๆ มาจําหน่ายและตั้งชื่อว่า งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคมของ
ทุกปี
การละเล่นพื้นบ้าน
การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัด อาทิเช่น การละเล่นเด็ก ได้แก่ จุ้มจี้ จี้จิบ ลูกหวือ ชักลูกยาง
ทองสูง กบกับ หมากโตน บอกโผละ ลูกฉุด ทอยหลุม เหยก เตย และหมากขุม การละเล่นผู้ใหญ่ ได้แก่
เพลงชักพระอําเภอเกาะพะงัน เพลงบอก เพลงนา คําตัด ลิเกป่า มโนห์รา และหนังตะลุง
อาหารพื้นบ้าน
ได้แก่ ผัดไทยไชยาและผัดไทยท่าฉาง โดยมีความแตกต่างกับผัดไทยภาคกลาง ที่ใส่น้ํากระทิ
มีรสเผ็ดเล็กน้อย อาจจะใส่ เต้าหู้ หรือกุ้งเป็นเครื่องเคียงด้วยก็ได้ทานพร้อมผัก ประเภทแกง แกงเหลือง
แกงส้มอ้อดิบ ผัดสะตอใส่กะปิ แกงหมูกับลูกเหรียงเห็ดแครงปิ้งสาหร่ายข้อ แกงป่า ยําปลาเม็ง (เฉพาะที่
อําเภอบ้านนาเดิมและอําเภอบ้านนาสาร) โล้งโต้ง (เฉพาะที่สุราษฎร์ธานี) ประเภทน้ําพริก น้ําพริกกะปิ
น้ําพริกมุ้งมิ้ง น้ําพริกตะลิงปิง น้ําพริกปลาทู ประเภทอาหารทะเล เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นชื่อ
เรื่องหอยนางรมที่มีขนาดใหญ่และสดแล้ว ยังมีหอยหวาน ที่มีรสชาติดีเช่นกัน แล้วยังมีกุ้งแม่น้ําตาปีด้วย

๙
ข้อมูลพืน้ ฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ที่
๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ข้อมูลวัด
จํานวนวัด
- วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา
- วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา
- ที่พักสงฆ์
พระอารามหลวง
วัดร้าง
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
วัดแหล่งท่องเที่ยว
วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
วัดพัฒนาตัวอย่าง
อุทยานการศึกษาในวัด
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
สํานักเรียนธรรม-บาลี
- เรียนธรรม
- เรียนบาลี
สวนสมุนไพรในวัด

หมายเหตุ : ข้อมูล : สํานักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
: สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

มหานิกาย
๓๔๘
๒๘๕
๖๓
๑๗๑
๓
๑๑๘
๑๑
๓
๓๒
๗
๒๖
๗
๑๑
๓
๑๐๑
๙๕
๖
๘

หมายเหตุ

๑๐
ที่
ข้อมูลบุคลากร
๑๔. จํานวนพระภิกษุ-สามเณร
- พระภิกษุ
- สามเณร
๑๕. พระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เจ้าคณะภาค
- เจ้าคณะจังหวัด
- เจ้าคณะอําเภอ/รักษาการแทนเจ้าคณะอําเภอ
- เจ้าคณะตําบล
- เจ้าอาวาส /รักษาการเจ้าอาวาส
๑๖. ครูแผนกธรรม
๑๗. ครูแผนกบาลี
๑๘. พระจริยานิเทศ
๑๙. พระปริยัตินิเทศ
๒๐. พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร
๒๑. พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ
๒๒. พระบัณฑิตเผยแผ่
๒๓. พระวิปัสสนาจารย์
๒๔. พระนักเทศน์
๒๕. พระวินยาธิการ
หมายเหตุ : ข้อมูล : สํานักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
: สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

มหานิกาย
๓,๔๘๔
๓,๑๗๕
๓๐๙
๓๒๙
๑
๑
๑๗
๕๒
๓๒๙
๔๒
๖
๒
๘
๒๓
๖๔
๒
๔๗
๑๒๗
๗๕

หมายเหตุ

๑๑

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์(Vision)
“พุทธศาสน์มั่นคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”
ในการกํา หนดวิ สั ย ทั ศ น์ นั้ น ได้ อาศั ย แผนยุ ท ธศาสตร์ชาติ ที่ ว่า “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น” เป็ น
ต้นแบบในการกําหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓
สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและ
มีอัตราที่เพิ่มขึ้นของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก
ดํ า รงศี ล ธรรม (มั่ ง คั่ ง ) แสดงถึ ง พุ ท ธบริ ษั ท นํ า หลั ก ธรรมไปใช้ เป็ น หลั ก ในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน
นําสั งคมสั น ติ สุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน ) เป็ น ผลที่เกิดจากการศึ กษาในหลักปริยัติ แล้วนําไป
ปฏิบัติจนเป็นปฏิเวช คือผลลัพธ์ที่จะนําสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยเทียบอันดับความสันติสุข
ระดับประเทศ
พันธกิจ (Mission)
การจะทําให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดําเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖
ด้านคือ
๑) ด้านการปกครอง
๒) ด้านศาสนศึกษา
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์
๔) ด้านการเผยแผ่
๕) ด้านสาธารณูปการ
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์
ค่านิยม (Core Value)
“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

๑๒
แผนที่ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
เป้าประสงค์
ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์
๑. ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
๒. เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
๒. มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น
๓. อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น
๔. ศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก
๕. ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม บาลี ธรรมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
เป้าประสงค์
มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี

๑๓
กลยุทธ์
๑. ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล
๒. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐
๔. พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา สถานศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน) ภาคละ ๑ เครือข่าย
๒. ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
๔. จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
เป้าประสงค์
ศาสนทายาทมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กลยุทธ์
๑. เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของศาสนบุคคลทีม่ ีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
๒. ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
เป้าประสงค์
๑. วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติที่ดี
๒. กิจการพระพุทธศาสนามีความมั่นคง
กลยุทธ์
๑. บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
๒. ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น “ธรรมอุทยาน”
๓. ร้อยละการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา

๑๔
เพื่อให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตาม มส. กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
(คปพ.) ระดับภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบตั ิ
ระดับภาค และระดับจังหวัด ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย
๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงั คม
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี)
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

๑๕

แผนปฏิบตั กิ ารการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5
โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card
(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา
โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)
โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท)

งบประมาณ
งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ สนับสนุนจากคณะสงฆ์
776,000
1,100,000
636,000
7,735,481
456,000
252,000
172,000
460,000
250,000
646,000
486,000
486,000
1,416,000

-

14,871,481

-

หน่วยรับผิดชอบหลัก

หน่วยสนับสนุน

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส.

กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส.

กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส.

กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส.

กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.

กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส.

สํานักงานเลขานุการกรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส.

สํานักงานเลขานุการกรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส.

กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส.

กองกลาง

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส.

กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.

กองพุทธศาสนสถาน

-

14,871,481

๑๖
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 1
ผู้รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ร้อยละการเพิม่ ขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
: คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พทุ ธศาสนิกชน
2. เพือ่ ยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพือ่ พัฒนารูปแบบ วิธกี ารและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต (output)

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด

2

3

เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่าง ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ใหม่อย่างน้อย
เป็นรูปธรรม ( โรงเรียนการกุศล โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 รูปแบบ
ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)
กิจกรรมธรรมะศึกษา บาลีศึกษา
กิจกรรมโรงเรียนการกุศล
กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์
คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนในจังหวัด

4

พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

5

พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ "

โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน

6

ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์"

" กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด "

7

พัฒนารูปแบบ วิธีการ "มอบธรรม มอบทุน"

คู่มือการดําเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"

8

จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน"

จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

9

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา

หมายเหตุ

๑๗
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 2
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

1
2

3
4
5
6

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5
: คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด
1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันติสุข
ผลผลิต (output)

กิจกรรม / การดําเนินงาน

จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของภาค จังหวัดและ
ถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการในจังหวัด
ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมวันตรุษไทย
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด
ลานวัด ลานธรรม ลานปัญญา
กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี
กิจกรรมรวมพลคนรักษาศีล 5
กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจร
สรรหา พื้นที่ต้นแบบ
" มีศีล มีธรรม มีสันติสุข "
ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน
จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่ต้นแบบ
" ชุมชนสันติสุข "
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบร่วม

จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าพรรษา

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
พื้นที่ต้นแบบ "ชุมชนสันติสุข" ของจังหวัด

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

จํานวนครั้งการลงพื้นที่

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รางวัล

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุ

๑๘
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 3
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

1
2

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใิ นระดับจังหวัด
ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด
สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์
ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ
กิจกรรมปริวาสกรรม (เพิ่มขึ้น 10%) ของทุกปี
ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์
ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม/วัดที่ปฏิบัติธรรม
ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสํานักปฏิบัติธรรม ต้นแบบ
ของจังหวัด
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

3
4
5

6
7

8

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
: คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสํานักปฏิบัตธิ รรมให้ได้เกณท์มาตรฐานตามที่กําหนด
2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบัตวิ ิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบร่วม

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้นปีละ 15 รูป
ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

จํานวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น
จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุ

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

งบสนับสนุน

๑๙
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 2
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธ์
โครงการ 4
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
: ร้อยละของผูส้ อบผ่านนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้ อบผ่านธรรมศึกษา,บาลีศึกษา
: แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
: ยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิ รรม
: คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด
1. เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิ รรม
2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัตธิ รรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา
ผลผลิต (output)

ระยะเวลา
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบร่วม

แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา

2

ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี
นักธรรม สามัญ สู่การปฏิบัติ
บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม สามัญ

การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ

3

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา

กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

4

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
กิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน ประโยค 1-2 - ปธ.5
กิจกรรมแนวข้อสอบสําเร็จรูป
กิจกรรมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถ
ตามที่กําหนด
พัฒนาและปรับปรุง
"สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจําจังหวัด

กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง
แนวข้อสอบบาลี นักธรรม
สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และโรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
ึ

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา

8

จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
(บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามัญ )
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอน
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน
ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ

1 ตําบล 1 ศาสนทายาท
อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทําสอบ
จํานวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา
จํานวนทุนนักเรียนดีเด่นต่อนักเรียนทั้งหมด
จํานวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานที่
ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ

9

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

1

5
6
7

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา

หมายเหตุ

๒๐
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 3
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 5
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผ์ ล
: จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)
: แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร)
: ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน
ผลผลิต (output)

1

จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

2

จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร
คณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์ภาค 9
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา
กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร)
จัดตั้งกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนาภาค9
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ

3
4
5
6
7

วัดต้นสังกัดได้รับช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 วัน
จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศาสนา
จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร)
กองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนาภาค9
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ ปี 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่

หมายเหตุ

๒๑
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 4
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 6
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ
1

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
: ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
: แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
1. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดับ
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิ องคณะสงฆ์ทุกระดับ
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

2

กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัดตาม แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด
หลักธรรมาภิบาล
ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ
จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน

3

กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด

จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม

4

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

5

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

หมายเหตุ

๒๒
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 5
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 7
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
: ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
: แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
: พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด

แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา
ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้

3

บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card

Smart Card พร้อมใช้

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

4

สนับสนุนการทําบัตรประชาชนของพระ เณร

พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

5

จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้

ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

6

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ

รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

2

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

หมายเหตุ

๒๓
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 6
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 8
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย
: จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
: แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
: ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
: คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด
1. เพื่อยกระดับกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด

2

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรม
เชิงพุทธ"
จํานวนกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา

4

จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานในทุกด้าน
จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ

5

นํานวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จํานวนนวัตกรรมการทํางานทั้ง 6 ด้าน
ของกิจการพระพุทธศาสนา
จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

3

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ กองเผยแผ่

หมายเหตุ

๒๔
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 3
กลยุทธ์7
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 9
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
: เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
: ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
: แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
: พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
1. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล
2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

2

พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลตาม
หลักสูตรที่กําหนด
-กิจกรรมประชุมสัญจรประจําเดือน
-กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์
-กิจกรรมเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการใหม่
ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา
ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง จํานวนพระสังฆาธิการใหม่ที่ผ่านการอบรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถ
ตามกําหนด
รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

3
4
5

รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ
และศาสนบุคคล
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

หมายเหตุ

๒๕
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 3
กลยุทธ์ 8
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 10
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
: เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้ นพระพุทธศาสนา
: ศูนย์รวมองค์ความรู้ดา้ นพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
: แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
: พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา
: คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพื่อรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ดา้ นพระพุทธศาสนา
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้
3. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ดา้ นพระพุทธศาสนา
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัด
จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดละ 3 เรื่อง/ปี
แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

4

ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ระดับ ภาค 9
จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน

องค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

5

สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ

จํานวนครั้งในการสื่อสาร

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

6

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

1
2
3

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ

๒๖
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 9
ตัวชี้วัด (Outcome )
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 11
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: บริหารศาสนสมบัตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ
: ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
: แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
: บริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด
1. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัตใิ ห้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัตมิ ีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

1

รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน

ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

2

3

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร
ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน

4

จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ

5

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

หมายเหตุ

๒๗
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 9
ตัวชี้วัด (Outcome )
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 12
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: บริหารศาสนสมบัตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ
: ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน"
: แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
: วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด
1. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสําหรับพุทธศาสนิกชน
2. เพื่อบํารุง รักษาศาสนสมบัตใิ ห้เป็นรมณีย์สถาน
3. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัตธิ รรม
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

ถ่ายทอดคู่มือ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส สู่การปฏิบัติ

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

2

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

4

สื่อสารแนวทางการดําเนิน
"โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด
กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

พื้นที่วัดปลอดขยะ
ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน

5

ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ

6

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

3

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

หมายเหตุ

๒๘
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 10
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 13
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
: ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
: แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
: สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธกี าร และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดตัง้ และบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

2

สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

3

จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด

ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด 1 แห่ง

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

4

ดําเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์
-ทอดผ้าป่าเครื่องไทยธรรมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา
-กองทุนพระสงฆ์อาพาต
-กิจกรรมศาสตร์พระราชา
-กิจกรรมสนับสนุนการสาธาณสุขจังหวัด
-กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต
คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

5

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

6

สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์

องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

7

จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัด

มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของจังหวัด

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

8

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

9

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

หมายเหตุ

