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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 เป็นการศึกษาเล่าเรีย 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 ของพระภิ กษุ 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
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดตรัง
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตรัง

สัญลักษณ์ประจําจังหวัดตรัง
ตราประจําจังหวัดตรัง
เป็นรูปสะพานกระโจมไฟ ความหมาย สะพานกระโจมไฟ หมายถึง จังหวัดตรัง เคยเป็นเมือง
ท่าค้าขาย กับต่างประเทศมาตั้งแต่โบราณ ลูกคลื่น หมายถึง ความหมายของคําว่า “ตรังค์)ในภาษา
สันสกฤต ซึ่งแปลว่าลูกคลื่น เพราะลักษณะพื้นที่ของตรังเป็นเนิน (ควน) เล็กๆ สูงๆ ต่ําๆ คล้ายกับลูก
คลื่น
คําขวัญ ประจําจังหวัด
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างเลิศรส ถิ่นกําเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกสี
ตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ําตกสวยตระการตา
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่
ทั่วไป เช่น โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ําซาไก อําเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษ
ภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับ ตามถ้ําต่าง ๆ เช่นเขาสามบาตร ถ้ําเขาไม้แก้ว ถ้ําเขาเทียมป่า
ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ําตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ อาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะ
ที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลําดับ
สมัยศรีวิชัย มีผู้พบพระพิมพ์ดิบซึ่งเป็นศิลปะกลุ่มศรีวิชัยที่บริเวณถ้ําวัดคีรีวิหาร ถ้ําเขาสาย และถ้ํา
เขาขาว อําเภอห้วยยอด แต่ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นเมืองเก่าหรือแหล่งที่ตั้ง
เมืองในยุคนี้
สมัยตํานานเมืองนครศรีธรรมราช ตํานานเมืองนครฯ กล่าวถึงพระธนกุมาร และนางเหมชาลา
จากอินเดียอัญเชิญพระบรมธาตุหนีศึกเพื่อจะไปลังกาแต่ถูกพายุจนเรืออับปาง ต่อมาขึ้นบกได้ที่ หาด
ทรายแก้วและฝังพระบรมธาตุไว้ ครั้นพระยาศรีธรรมาโศกราชมาพบเข้า จึงได้สร้างบ้านเมืองขึ้น ณ
หาดทรายแก้ ว พร้อมทั้งสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ไว้ และได้ค รอบครองเมื อง ต่ าง ๆ ในแหลมมลายู

๗
เรี ย กว่ า เมื อ ง ๑๒ นั ก ษั ต ร เมื อ งตรั ง คื อ หนึ่ ง ในเมื อ ง ๑๒ นั ก ษั ต ร มี ต ราม้ า เป็ น ตราประจํ า เมื อ ง
เป็นหลักฐานแสดงว่าในยุคนครศรีธรรมราชตรังมีฐานะเป็นเมืองแล้ว
สมัยสุโขทัย ตํานานพระพุทธสิหิงค์ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า พระเจ้า-ร่วงแห่งกรุง
สุโขทัยร่วมกับพระเจ้าสิริธรรมแห่งสิริธรรมนครส่งทูตไปขอพระพุทธสิหิงค์จากลังกา และในหลักศิลา
จารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ ที่กล่าวว่า "สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุก
แต่เมืองศรีธรรมราชมา" แสดงว่ามีการติดต่อระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับอินเดียและลังกา ส่วนใน
ตํานานเมืองพัทลุงกล่าวถึงนางเลือดขาวอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากลังกา และสร้างวัดพระศรีสรรเพชญ
พุทธสิหิงค์ไว้ที่ตรังเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนั้น เรื่องราวเหล่านี้บ่งชี้ว่าท่าเรือเมืองตรังเป็นเส้นทาง
ผ่านของพระพุทธศาสนาเข้าสู่ภาคใต้
สมั ย อยุ ธ ยา เมื่ อ โปรตุ เกสตี ม ะละกาได้ ใน พ.ศ. ๒๐๕๔ ก็ ส่ ง ทู ต ไปกรุ งศรีอ ยุ ธยาเพื่ อ ทํ า
สัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โดยผ่านท่าเรือเมืองตรัง เมืองตรังจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแรกที่
ได้รับรองฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาในไทย
หลักฐานความเป็นเมืองตรังที่ปรากฏชัดเจนในท้องถิ่น คือ ที่ถ้ําเขาสามบาตร ตรงเพดานปากถ้ํา
มีจารึกเป็นอักษรสมัยอยุธยา ความตอนหนึ่งเรียกชื่อเขาสะบาป และกล่าวว่า
"…ขุ น นางกรมการทั ง…เมื อง แลสั ป รุศ ชายญ…..ให้ เลิ ก ลาศนาพระพุ ท เจ่ ากบริบู น
แล้วแลสัปรุศ…..ชวนกันฉลองกุศลบุญ…หาสุ่กกรุราชได้สองพันร้อยหาสิบเจดปีเจดวันนันแล.."
ข้อความนี้ระบุ พ.ศ.๒๕๑๗ แสดงว่าสมัยนั้นเมืองตรังมีชุมชนใหญ่ระดับเมืองอยู่แล้วในบริเวณ
เขาสามบาตร เพราะมีทั้งขุนนางและกรมการเมือง ทั้งยังมีคําบอกเล่าเรื่องชื่อวัดคูเมืองอยู่ใกล้ ๆ ส่วน
จารึกยังมีปรากฏอีกแห่งหนึ่งคือที่ถ้ําเขาพระ ตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎา แต่ยังไม่มี ผู้อ่านวิเคราะห์
ไว้ อย่างไรก็ตาม เมืองตรังก็ยังเป็นเมืองหน้าด่านขึ้นตรงต่อนครศรีธรรมราชจนสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี ตรังเป็นเมืองท่าฝั่งทะเลตะวันตกของนครศรีธรรมราช คู่กับเมือง ท่าทองทาง
ฝั่งทะเลตะวันออก
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เมืองตรังกับเมืองภูรารวมกันเป็นเมืองตรังภู
รา สําหรับเรื่องที่ตั้งเมืองนี้ ครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ําตรัง ที่บ้านนาแขก ตําบลหนองตรุด เจ้าเมือง
ชื่อพระยาตรังนาแขก ยังมีลูกหลานสืบตระกูลมาจนปัจจุบัน
เจ้าเมืองตรังในสมัยต้นรัชกาลที่ ๑ เข้าใจกันว่า คือ พระยาตรังที่เป็นกวี ทําความผิดต้องโทษถูก
เรียกตัวกลับเข้ารับราชการในกรุงเทพฯ พระภักดีบริรักษ์ได้เป็นเจ้าเมืองตรังแทน ต่อจากนั้นโต๊ะปังกะ
หวา หรือ พระเพชภักดีศรีสมุทรสงคราม ปลัดเมืองซึ่งประจําอยู่ที่เกาะลิบงได้เป็น เจ้าเมือง ศูนย์
อํานาจของเมืองตรังจึงอยู่ที่เกาะลิบง เมื่อสิ้นโต๊ะปังกะหวา หลวงฤทธิสงครามได้ สืบทอดตําแหน่ง

๘
ในช่วงนี้มีเหตุการณ์สําคัญคือ พม่ายกมาตีเมืองถลางใน พ.ศ. ๒๓๕๒ เกาะลิบงเป็นที่ชุมนุมทัพเรือของ
หัวเมืองทางใต้เพื่อยกไปช่วยถลางรบพม่า
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๕๔ หลวงอุไภยราชธานีเป็นผู้พยาบาลเมืองตรัง สถานที่ตั้งเมืองคงเป็นที่ควน
ธานี ในระยะนี้เองที่เจ้าพระยานครฯ (น้อย) ได้ปรับปรุงเมืองตรังให้เป็นฐานทัพเรือที่เข้มแข็งเพื่อรับศึก
พม่า คุมหัวเมืองมลายูและปราบปรามโจรสลัด เมืองตรังช่วงนี้เจริญมาก เป็นทั้งที่ต่อเรือและส่งสินค้า
ไปต่างประเทศ สินค้าสําคัญคือ
ข้าง เมืองตรังจึงเป็นทั้งท่าเรือค้าและท่าเรือรบ ผู้สําเร็จราชการของอังกฤษซึ่งประจําอยู่ที่เกาะ
ปีนังได้ส่งร้อยโท เจมส์ โลว์ มาเจรจาความเมืองกับเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ที่เมืองตรัง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗
ซึ่งฝ่ายเจ้าพระยานครฯ
ส่งบุตรชายมาเจรจาแทน พ.ศ. ๒๓๘๑ เกิดกบฎทางไทรบุรี หวัน
หมาดหลีแขกสลัดจากเกาะยาวเป็นพวกเดียวกับกบฏ เข้าตีเมืองตรัง พระสงครามวิชิตเจ้าเมืองตรัง
ต้านทานไม่ได้ ต้องถอยไปแจ้งข่าวแก่เมืองนคร พวกข้าศึกเข้าตีเมืองพัทลุงและสงขลาต่อทางไทยได้ส่ง
ทัพมาต้านไว้จนข้าศึกหนีกลับไป พ.ศ. ๒๓๙๖ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ เจ้าเมืองตรังถึงแก่กรรม มีตราตั้ง
เจ้าเมืองตรังคนใหม่
ชื่อพระยาตรังควิษยานุรักษ์พิทักษ์รัฐสีมา
สมัยการปกครองหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตกจนถึงปัจจุบัน ต้นรัชกาลที่ ๕ พวกกรรมกรจีน
ก่อความไม่สงบในหัวเมืองฝั่งตะวันตกอยู่เนืองๆจึงมีการแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่จากกรุงเทพฯ มาประจําที่
ภูเก็ตเพื่อดูแลหัวเมืองฝั่งตะวันตกทั้งหมด ข้าหลวงใหญ่มาตั้งศูนย์บัญชาการ ที่ตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วกลับ
ภูเก็ต
เมืองตรังตั้งอยู่ที่ควนธานีจนถึงสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
เป็นผู้ว่าราชการเมือง และจัดการย้ายที่ตั้งเมืองไปกันตังใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ต่อมาเมืองทาง ส่วนกลางเริ่ม
จัดการปกครองระบบมณฑล ตรังเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลภูเก็ต
ตั้งแต่สมัยอยุธยา ปะเหลียนมีฐานะเป็นเมือง ขึ้นกับเมืองพัทลุง มีผู้ว่าราชการเมืองอีกคนหนึ่ง
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๓๔ เมืองปะเหลียนถูกยุบเป็นอําเภออยู่ในการปกครองของเมืองตรัง
สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (สินธุ์ เทพหัสดิน) เป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง มีการ
ย้ายที่ตั้งเมืองจากกันตังมาตั้งที่ตําบลทับเที่ยง ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลยุบเลิกระบบมณฑล ตรังจึงมีฐานะเป็น
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแต่นั้นมา

๙

สภาพภูมิศาสตร์
๑. ที่ ตั้ งและอาณาเขต จั งหวัดตรังอยู่ ท างภาคใต้ ข องประเทศไทย เป็ น จังหวัด ที่ มี พื้ น ที่
จั งหวั ด เลี ย บชายฝั่ ง ทะเลตะวั น ตกของมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ยาวตลอดแนวเขตจั งหวั ด ถึ ง ๑๑๙ กม.
ประมาณเส้นรุ้งที่ ๗ องศา ๓๑ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๙๙ องศา ๓๘ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่าง
จากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางสายเพชรเกษม ๘๒๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔,๙๓๕.๐๙ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๓,๐๘๘,๓๙๙.๓๗๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อด้านจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

จรดอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่

ทิศใต้

จรดอําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ทิศตะวันออก จรดอําเภอควนขนุน อําเภอกงหรา อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
(มีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต)
ทิศตะวันตก จรดอําเภอคลองท่อม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย
๒. ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับด้วยภูเขา
ใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ราบเรียบมีจํานวนน้อยซึ่งใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว ทางทิศ
ตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากตอนเหนือจดตอนใต้ และเป็นแนวเขตแบ่งจังหวัดตรังกับจังหวัด
พัทลุง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีป่าชายเลนสําหรับท้องที่ที่อยู่
ติดกับทะเล มีพื้นที่เป็นเกาะจํานวน ๔๖ เกาะ อยู่ในพื้นที่อําเภอกันตัง ๑๒ เกาะ อําเภอ ปะเหลียน ๑๓
เกาะ และอําเภอสิเกา ๒๑ เกาะ
๓. ลักษณะภูมิอากาศ
๓.๑ ฤดูกาล แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น ๒ ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์
๓.๒ ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเป็นฤดูกาล ๒
ชนิด คือ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน พฤษภาคม
๓.๓ อุณ หภูมิของอากาศปี ๒๕๕๗ อุณ หภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๗.๔๔ องศาเซลเซียส อุณ หภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี ๓๓.๒๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี ๒๓.๒๘ องศาเซลเซียส

๑๐
ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ปี ๒๕๕๗ ความชื้ น สัมพั ท ธ์ เฉลี่ยตลอดปี ป ระมาณ ๘๐.๒๗% ความชื้ น
สัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี ๙๗.๖๗% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดเฉลี่ยตลอดปี ๔๕.๔๒%
ปริมาณฝนปี ๒๕๕๗ ปริมาณฝนตกตลอดปี ๒,๑๙๕.๑ มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่
๐.๑ มิลลิเมตรขึ้นไป มีทั้งหมด ๑๘๓ วัน
แผนภูมิแสดงปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝนตก ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๗
$$

183

$$

166

$$
$$
$$

188

$$
$$
$$

2,195.10
2,489.20
2,579.10

177

2,335.40

187

2,342.70

171

2,117.20

161

1,781.40

175

$$
$$

179

$$
$$
$$

155

$$

189

175
157
158

2,452.10

-๘-

" !…
$" …

1,998.60
2,032.30
1,813.00
1,832.60
1,637.60
2,120.00

๔. แหล่งน้ําธรรมชาติ จังหวัดตรังมีแม่น้ําลําคลองที่สําคัญอยู่ ๒ สาย คือ
๔.๑ แม่น้ําตรัง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
และจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่ มีความยาวประมาณ ๑๒๓ กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ ๗ สาย
ได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลําภูรา และคลองนางน้อย
แม่น้ํานี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง ๕ อําเภอคือ อําเภอรัษฎา อําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ อําเภอ
เมืองตรังและอําเภอกันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากน้ํากันตัง อําเภอกันตัง
๔.๒ แม่น้ําปะเหลียน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล มี
ความยาวประมาณ ๕๘ กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ ๗ สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน คลองลําแคลง
คลองลําปลอก คลองห้วยด้วน คลองลําพิกุล คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองลําชาน แม่น้ํา
นี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง ๒ อําเภอ คือ อําเภอย่านตาขาวและอําเภอปะเหลียนแล้วไหลลงสู่ทะเลอัน
ดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแม่น้ําปะเหลียน อําเภอปะเหลียน
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่สําคัญของจังหวัดตรังจําแนกตามประเภท ต่าง ๆ ได้ดังนี้
- สัตว์น้ํา จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดต่อกับชายทะเล ด้านทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย มีความยาวประมาณ ๑๑๙ กิโลเมตร จึงอุดมไปด้วยสัตว์น้ํานานา
ชนิด

๑๑
- แร่ แร่ธาตุที่สําคัญ ได้แก่ ดีบุก ถ่านหินและแร่แบไรท์
- รังนก มีตามเกาะต่าง ๆ ในเขตอําเภอกันตัง อําเภอปะเหลียน และอําเภอสิเกา

การปกครอง
การบริหารราชการ จังหวัดตรังแบ่งการบริหารราชการออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ
๑. การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
- ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๓๔ หน่วยงาน
- ระดับอําเภอ จังหวัดตรังมี ๑๐ อําเภอ ๘๗ ตําบล ๗๒๓ หมู่บ้าน และประชากร
๖๔๐,๗๙๓คน ประชากรในจังหวัดตรังส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นชาวมุสลิม
ร้อยละ ๑๘.๕ และศาสนาคริสต์ร้อยละ ๑.๕ มีวัด ๑๖๙ แห่ง สํานักสงฆ์ ๕๕ แห่ง มัสยิด ๘๗ แห่ง
โบสถ์คริสต์ ๑๐ แห่ง ศาลเจ้า และโรงเจ ๑๙ แห่ง
๒. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ซึ่งจัดตั้งสํานักงานอยู่ในพื้นที่
ของจังหวัดตรัง รวมทั้ งสิ้ น ๑๐๒ หน่วยงาน เป็ นหน่วยงานสังกั ดกระทรวง กรม ต่าง ๆ รวม ๗๐
หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๑๙ หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ ๑๓ หน่วยงาน
๓. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
(๒) เทศบาล มี ๒๒ เทศบาล คือ
- เทศบาลนครตรัง
เทศบาลเมืาบลควนโพธิ
องกันตัง ์ (อ.ย่านตาขาว)
--เทศบาลตํ
- เทศบาลตําบลนาเมืองเพชร (อ.สิเกา)
- เทศบาลตําบลสิเกา (อ.สิเกา)
เทศบาลตําาบลควนกุ
บลห้วยยอด
(อ.ห้
--เทศบาลตํ
น (อ.สิ
เกา)วยยอด)
- เทศบาลตําบลวังวิเศษ (อ.วังวิเศษ) -๕เทศบาลตําาบลนาโยงเหนื
บลลําภูรา (อ.ห้
วยยอด)
--เทศบาลตํ
อ (อ.นาโยง)
เทศบาลตําาบลคลองปาง
บลนาวง (อ.ห้(อ.รั
วยยอด)
--เทศบาลตํ
ษฎา)
- เทศบาลตําบลท่างิ้ว (อ.ห้วยยอด)
- เทศบาลตําบลห้วยนาง (อ.ห้วยยอด)
- เทศบาลตําบลคลองเต็ง (อ.เมือง)
- เทศบาลตําบลโคกหล่อ (อ.เมือง)
- เทศบาลตําบลนาตาล่วง (อ.เมือง)
- เทศบาลตําบลท่าข้าม (อ.ปะเหลียน)
- เทศบาลตําบลทุ่งยาว (อ.ปะเหลียน)
- เทศบาลตําบลท่าพญา (อ.ปะเหลียน)
- เทศบาลตําบลย่านตาขาว (อ.ย่านตาขาว)

๑๒
- เทศบาลตําบลทุ่งกระบือ (อ.ย่านตาขาว)
(๓) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) จํานวน ๗๗ แห่ง

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและข้อมูลพื้นฐานของคณะ
สงฆ์จงั หวัดตรัง
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
๑. พระธรรมวินัย หมายถึง หลักการเดิม เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาหรือตัวแท้จริง
ของพระพุทธศาสนา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน หรือทรงแสดงและทรงบัญญัติไว้ซึ่งปรากฎใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาและรักษาสืบทอดต่อกันมาด้วยการจารึก จดจํา หรือสื่อสารอ้างอิงพระ
คัมภีร์เหล่านั้น
๒. จารีต ประเพณี วัฒนธรรม พุทธศาสนาด้านที่เป็นวัฒนธรรม หมายถึง
พระพุทธศาสนาอย่างที่คนไทยรู้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติสะสมต่อกันมา จนแทรกซึมเข้าไปใน
ชีวิตจิตใจ กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งลักษณะนิสัยและความเป็นอยู่ ซึ่งปรากฎออกมาทางชีวิตของ
หมู่ชนและอาศัยหมู่ชนที่ดําเนินตามวิถีชีวิตนั้นหมายเป็นเครื่องรักษาสืบทอดตัวของมันเอง
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งการ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่ งยื น สั ง คมอยู่ ร่ วมกั น อย่างมี ค วามสุ ข และนํ าไปสู่ ก ารบรรลุ วิสั ย ทั ศ น์ ร ะยะยาว “มั่ น คง มั่ งคั่ ง
ยั่งยืน” ของประเทศ ซึ่ง มียุทธศาสตร์ ๖ ด้าน คือ
๑. ความมั่นคง
๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์จังหวัดตรัง (มหานิกาย)
คณะสงฆ์จังหวัดตรัง มีเขตการปกครอง ๙ อําเภอ คือ
๑. อําเภอเมืองตรัง มี ๗ ตําบล ดั งนี้ ตําบลโคกหล่อ ตําบลนาโยงใต้ ตําบลนาโต๊ะหมิง ตําบล
นาท่ามใต้ ตําบลบ้านโพธิ์ ตําบลทับเที่ยง ตําบลนาตาล่วง
๒. อําเภอห้วยยอด มี ๕ ตําบล ดังนี้ ตําบลห้วยยอด ตําบลห้วยนาง ตําบลนาวง ตําบลลําภูรา
ตําบลเขากอบ
๓. อําเภอย่านตาขาว มี ๔ ตําบล ดังนี้ ตําบลในควน ตําบลนาชุมเห็ด ตําบลย่านตาขาว ตําบล
เกาะเปียะ
๔. อําเภอสิเกา มี ๒ ตําบล ดังนี้ ตําบลไม้ฝาด ตําบลกะลาเส

๑๓
๕. อําเภอกันตัง มี ๒ ตําบล ดังนี้ ตําบลกันตัง ตําบลควนธานี
๖. อําเภอปะเหลียน มี ๒ ตําบล ดังนี้ ตําบลท่าพญา ตําบลปะเหลียน
๗. อําเภอวังวิเศษ มี ๒ ตําบล ดังนี้ ตําบลเขาวิเศษ ตําบลอ่าวตง
๘. อําเภอนาโยง มี ๓ ตําบล ดังนี้ ตําบลนาโยงเหนือ ตําบลกะช่อง ตําบลนาข้าวเสีย
๙. อําเภอรัษฎามี ๒ ตําบล ดังนี้ ตําบลคลองปาง ตําบลหนองบัว
รวมทั้งสิ้น ๒๙ ตําบล มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ปกครอง ดังนี้
เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดตรัง ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ (มหานิกาย)
ที่
ชื่อ /ฉายา
ตําแหน่ง
วัด
หมายเหตุ
๑ พระพรหมจริยาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนใต้
กะพังสุรินทร์
๒ พระราชวรากร
เจ้าคณะจังหวัดตรัง
กะพังสุรินทร์
๓ พระประสิทธิโสภณ
รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง
ประสิทธิชัย
๔ พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร
เจ้าคณะอําเภอเมืองตรัง
นิโครธาราม
๕ พระครูสิริรัตนากร (เหิม)
เจ้าคณะอําเภอห้วยยอด
ศรีรัตนาราม
๖. พระครูอาทรกิตยานุกูล (ศิริ)
เจ้าคณะอําเภอย่านตาขาว
ตันตยาภิรม
๗ พระมหาโอทก อริยปคุโณ
เจ้าคณะอําเภอสิเกา
มัชฌิมภูมิ
๘ พระมหาโอทก อริยปคุโณ
รก.เจ้าคณะอําเภอนาโยง
มัชฌิมภูมิ
๙ พระครูถาวรศีลวัฒน์
เจ้าคณะอําเภอกันตัง
ตรังคภูมิพทุ ธาวาส
๑๐ พระครูธรรมจักรศีลคุณ
เจ้าคณะอําเภอปะเหลียน
คลองน้ําเจ็ด
ตําบลทางการปกครองคณะสงฆ์ตรัง ระดับเจ้าคณะตําบล (มหานิกาย)
อําเภอ
เมืองตรัง

ห้วยยอด

ย่านตาขาว

ตําบล
ตําบลโคกหล่อ
ตําบลนาโยงใต้
ตําบลนาโต๊ะห
มิง ตําบล
นาท่ามใต้
ตําบลบ้านโพธิ์
ตําบลทับเที่ยง
ตําบลนาตาล่วง
ตําบลห้วยยอด
ตําบลห้วยนาง
ตําบลนาวง
ตําบลลําภูรา
ตําบลเขากอบ
ตําบลในควน
ตําบลนาชุมเห็ด

เจ้าคณะผู้ปกครอง
พระครูประยุตอัครธรรม
พระครูประภัศร์ธรรมโสภณ
พระครูพิมลสิรวิ ัฒน์
พระครูวรสิทธิชัย
พระครูสังวรธรรมวิมล
พระครูไพบูลวีรธรรม
พระครูโสภณพุทธารักษ์

หมายเหตุ
วัดควน นาแค
วัดโคกพิกุล
วัดน้ําผุดใต้
วัดสิทธิชัยรังสรรค์
วัดสาริการาม
วัดควนวิเศษ
วัดพระงาม

พระครูสุธรรมโศภน
พระครูอาทรจันทคุณ
พระครูโกศลวีรธรรม
พระครูกิตติญาณวิมล
พระครูวิริยกิจโสภิต
พระครูปลัดเริงชัย สุภโร
พระครูโอภาสรัตนาภิรักษ์

วัดเขาห้วยแห้ง
วัดคีรีวิหาร
วัดนาวง
วัดลําภูรา
วัดน้ําพราย
วัดควนอินทนินงาม
วัดหนองชุมแสง

๑๔

สิเกา
กันตัง
ปะเหลียน
วังวิเศษ
นาโยง

รัษฎา

ตําบลย่านตา
ขาว ตําบลเกาะ
เปียะ
ตําบลไม้ฝาด
ตําบลกะลาเส
ตําบลกันตัง
ตําบลควนธานี
ตําบลท่าพญา
ตําบลปะเหลียน
ตําบลเขาวิเศษ
ตําบลอ่าวตง
ตําบลนาโยง
เหนือ ตําบลกะ
ช่อง
ตําบลนาข้าว
เสีย
ตําบลคลองปาง
ตําบลหนองบัว

พระครูนิกรธรรมาทร
พระครูประภาตสิกขกิจ

วัดนิกรรังสฤษฎิ์
วัดประชาบํารุง

พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ
พระครูอมรปัญญารัตน์
พระครูสุทันตจิตตากร
พระครูสังวรธรรมโชติ
พระครูทีฆเขตตาภิรักษ์
พระครูจันทสารวรวัฒน์
พระครูสุภทั รธรรมสาร
พระครูมหาเขตตารักษ์
พระครูโกศลสุตกิจ
พระครูมงคลวีรธรรม
พระครูสุธรรมสาธก

วัดเขาแก้ว
วัดเขาไม้แก้ว
วัดควนตุ้งกู
วัดโคกยาง
วัดทุ่งยาว
วัดป่าวังเจริญ
วัดหนองคล้า
วัดทุ่งหลวง
วัดรัตนาภิมุข
วัดมงคลสถาน
วัดธรรมาราม

พระครูวิจัยสังฆกิจ
พระมหารณยุทธ จันทฺโชโต

วัดเขาพระ
วัดล่องน้ํา

ข้อมูลวัด และพระภิกษุ สามเณร จังหวัดตรัง ข้อมูล กันยายน ๒๕๕๙ (มหานิกาย)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

อําเภอ
เมืองตรัง
ห้วยยอด
ย่านตาขาว
สิเกา
กันตัง
ปะเหลียน
วังวิเศษ
นาโยง
รัษฏา
รวม

จํานวนวัด
๔๑
๓๑
๒๒
๘
๑๓
๑๘
๑๒
๑๒
๑๕
๑๗๒

ที่พักสงฆ์
๙
๖
๘
๒
๑๕
๑๐
๔
๗
๑
๖๒

พระสงฆ์
๓๕๙
๒๒๑
๑๙๒
๖๙
๑๒๔
๙๑
๙๘
๑๒๔
๙๘
๑๓๗๖

สามเณร
๑๔๙
๒๑
๒๗
๘
๔
๑
๕
๒๓
๖
๒๔๔

วิเคราะห์สภาพการณ์พระพุทธศาสนาจังหวัดตรังและคณะสงฆ์จังหวัดตรัง (มหานิกาย)
การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรคณะสงฆ์เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคต เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา รวมทั้งการ

๑๕
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของพระพุทธศาสนาในภาพรวม อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กร
คณะสงฆ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของคณะสงฆ์ในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า
“ปัจจุบันองค์กรคณะสงฆ์มีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการ
ดําเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่
จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ (Opportunity-O) และอุปสรรค
(Threat-T) เป็นเครื่องมือ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรคณะสงฆ์จังหวัดตรัง
จุดแข็ง (Strengths) ในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
๑.๑ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดเด่น เป็นสัจธรรมอย่างแท้จริง ต้องนําพาผู้
ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ ผู้ที่ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติของตน ทนทานต่อการพิสูจน์โดยไม่
จํากัดเวลา และเป็นศาสนาแห่งสันติภ าพไม่ปรากฎว่ามีสงครามเกิดขึ้นในนามศาสนา หรือเผยแผ่
ศาสนาโดยการบังคับผู้คนให้นับถือ ให้เสรีภาพในการพิจารณา ให้มีปัญญากํากับการศรัทธา
๑.๒ ต้นทุนทางศรัทธาของสังคมยังคงมีอยู่สูง สามารถระดมทุนในการบริหารจัดการได้เป็น
อย่างดี
๑.๓ มีทรัพยากรทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ และเครือข่ายคณะสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ
มากพอสมควร สามารถระดมมาช่วยทําให้งานพระพุทธศาสนาให้พัฒนาไปได้อย่างกว้างไกล
๑.๔ ปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนบริหารกิจการพระพุทธศาสนามีความพร้อมพอสมควร
๑.๕ มีรองเจ้าคณะภาค ๑๗ (ปธ.๙) และเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๗ (ปธ.๙) ซึ่งเป็น
บุคลากรที่สําคัญอยู่ในพื้นที่ ทําให้การติดต่อ ประสานงาน ปรึกษา หารือ มีความสะดวกยิ่งขึ้น
๑.๖ มีศูนย์วิสปัสนาจารย์
จุดอ่อน (Weakness) ในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
๒.๑ ขาดนโยบายในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกภาพ ทําให้ดําเนินยถากรรม
ขาดเอกภาพ ต่างหน่วยงานต่างก็ทํากันไป ไม่มีเป้าหมาย ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแน่นอน
๒.๒ พระสังฆาธิการที่มีศักยภาพในการทํางานได้จริง ๆ มีจํานวนค่อนข้างน้อยมาก และยังไม่
มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการอย่างชัดเจน
๒.๓ จํานวนศาสนทายาทมีน้อย ผู้บวชเป็นสามเณรมีจํานวนลดน้อยลงเรื่อย ๆ และที่ยังคงอยู่
ก็ยังไม่มีแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๒.๔ ความไม่สมัครสมานสามัคคีกันในหมู่ของคณะสงฆ์ และทัศนคติแบบเดิม ๆ ของพระ
สังฆาธิการที่คิดว่าทําแบบเดิมดีอยู่แล้ว รูปแบบเดิมที่คณะสงฆ์ทํามาในอดีตมีความเหมาะสมอยู่แล้ว
๒.๕ ระบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ไม่สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมทําให้การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ยังขาดประสิทธิภาพ
๒.๖ ขาดซึ่งพระภิกษุที่มีคุณภาพพอที่จะเป็นผู้นําก็หายาก ส่วนใหญ่ได้พระหลวงตาอายุมาก
ๆ เป็นผู้คอยดูแลรักษาวัด
๒.๗ ความนอกลู่ น อกทางของพระภิ ก ษุ บ างรู ป บางกลุ่ ม ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นวิ นั ย กฎ กติ ก า
ระเบียบการปฏิบัติของคณะสงฆ์ ทําให้เกิดเสื่อมศรัทธาและดูหมิ่น

๑๖
โอกาส (Opportunities) ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
๓.๑ วัดมีอยู่จํานวนมากในเกือบทุกชุมชน ถ้าคณะสงฆ์มีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและมีนโยบาย
ที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูบทบาทของวัดและองค์กรคณะสงฆ์กลับมาได้โดยไม่ยาก
๓.๒ ปัจจุบันสังคมวิกฤต สังคมกําลังต้องการ เรียกร้องศีลธรรม ธรรมะ ในอัตราที่สูงมาก
จึ ง เป็ น โอกาสให้ พ ระสงฆ์ อ อกมาทํ า งานเผยแผ่ พุ ท ธศาสนาในเชิ ง รุ ก ได้ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ พยุ ง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน
๓.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้วัดสามารถจัดการศึกษาได้
เป็นโอกาสอันดีที่วัดหรือสถาบันทางพระพุทธศาสนาสามารถจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนได้ทุกระดับโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย
๓.๔ สั ง คมไทยกํ า ลั ง มี ปั ญ หาโดยเฉพาะปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เยาวชน กํ า ลั ง มี ค วามต้ อ งการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเยียวยาแก้ปัญหาสังคม ความต้องการพระที่จะหน้าที่นี้ยังมีในอัตราที่
สูงมาก
๓.๕ ประเพณีหรือการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จะมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจํานวนมาก ถ้า
หากคณะสงฆ์ใช้โอกาสในการทําพิธีกรรมเหล่านี้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การเทศน์ จะทํา
ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
๓.๖ จังหวัดตรังเป็นที่ตั้งสํานักปฏิบัติวัดนิโครธาราม ซึ่งจัดอบรมแก่พระสงฆ์ ภาค ๑๗ จึง
เป็นโอกาสที่ดีในการทํางานเชิงรุกโดยเฉพาะด้านเผยแผ่ได้ง่ายยิ่งขึ้น
๓.๗ ความศรัทธาในพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ ทําให้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นการปลูกฝังพื้นฐานของความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ สร้างจิตสํานึกให้
เห็นความสามัคคีว่ามีความสําคัญในการอยู่ร่วมกัน เป็นพื้นฐานไปสู่ความสงบสุขของประเทศชาติ
ภาวะคุกคามหรือจุดอันตราย (Threats) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
๔.๑ กระแสโลกปัจจุบันและกระแสวัตถุนิยมไหลบ่ามาอย่างรวดเร็ว องค์กรคณะสงฆ์ไม่ได้มี
การเตรียมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จึงทําให้เกิดปัญหาต่อองค์กรคณะสงฆ์ และต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
๔.๒ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อในเรื่องของขลัง วัตถุมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้
มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
๔.๓ รัฐและหน่วยงานของรัฐ ยังให้ ความสําคัญ กับพระพุท ธศาสนาค่อนข้างน้อย ยังไม่มี
นโยบายการสนับสนุนใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากรัฐโดยตรง ถึงแม้จะมี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ก็ยังไม่มงี านใดชัดเจน
๔.๔ องค์กรศาสนาอื่น ๆ กําลังกระทําการเผยแผ่ในเชิงรุกอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแย่งชิงศา
สนิกชนอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่องค์กรคณะสงฆ์ไม่ได้ตื่นตัวถึงสภาวะคุกคามดังกล่าว จึงไม่มีมาตรการ
รองรับที่ดีพอ
๔.๕ การเข้ามาบวชในระยะสั้นตามวัดต่าง ๆ ยังขาดกระบวนการฝึกฝนอบรมที่เหมาะสมเมื่อ
บวชเข้ามาแล้วไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรือฝึกฝนตามหลักธรรมวินัยอย่างจริงจัง ส่งผลให้เกิดผลเสีย
ต่อองค์กรคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา

๑๗
๔.๖ ภาวะด้อยการศึกษาคณะสงฆ์เอง ซึ่งเป็นสิ่งที่คุกคามพระพุทธศาสนาทําให้ขาดหรือไม่
มีผู้นําทางจิตวิญญาณ ออกมาทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เท่าทันยุคสมัย ในขณะที่ประชาคมโลก
เรียกร้องต้องการผู้นําทางจิตวิญญาณที่รู้เท่าทันทั้งโลกฝ่ายธรรม และโลกฝ่ายคฤหัสถ์
๔.๗ ปั จ จัย ภายนอกที่ คุ ก คามพระพุ ท ธศาสนา เช่ น ลัท ธิ นิ ยมต่ างๆที่ ไหลบ่ าเข้ ามาสู่
ประเทศไทย ลัทธิประชาธิปไตยที่มาพร้อมกับเสรีภาพพื้นฐานทางศาสนา เสรีภาพพื้นฐานทางเพศ
เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นภัยคุกคาม
๔.๘ สื่อมวลชนจํานวนมากได้ยึดพื้นที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปเป็นพื้นที่ในการเผย
แผ่ในเชิงไม่สร้างสรรค์ ถูกใช้ไปเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ความงมงาย ซึ่งเป็นช่องทางในการกระตุ้น
ผู้คนให้มีกิเลสยั่วให้อยาก หลอกให้ซื้อ และหลอกให้บริโภค หากไม่พระสงฆ์ไม่รู้เท่าทัน สื่อมวลชนก็
กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คุกคามความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของสังคมไทยเสียเองจากสถานการณ์
ของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จังหวัดตรัง ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงนํามาสู่การกําหนดแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การบริหารดําเนินงานเป็นไป
ด้วยดี เกิดประสิทธิภาพ ต่อไป

๑๘

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
ลําดับ
ข้อมูล
ที่
๑ จํานวนวัด
-วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา
-วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา
๒ พระอารามหลวง
๓ วัดร้าง
๔ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด
๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ
๖ จํานวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)
-พระภิกษุ
-สามเณร
๗ ครูแผนกธรรม (รูป)
๘ ครูแผนกบาลี (รูป)
๙ พระจริยานิเทศก์ (รูป)
๑๐ พระปริยัตินิเทศก์(รูป)
๑๑ พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร(รูป)
๑๒ พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ(รูป)
๑๓ พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)
๑๔ พระวิปัสนาจารย์ (รูป)

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

๑๖๙
๑๑๔
๕๕
๒
๖
๒

-

๑๖๙
๑๑๔
๕๕
๒
๖
๒

๑
๑,๓๕๖
๒๒๗
๒๑
๖
๑
๒
๑๑
๓๑
-

๑
-

๑,๓๕๖
๒๒๗
๒๑
๖
๑
๒
๑๑
๓๑
-

หมายเหตุ

๑๙

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดตรัง 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”

๒๐
แผนที่ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความมัน่ คงด้านพระพุทธศาสนา
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

๒๑
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

๒๒
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

๒๓

แผนปฏิบตั กิ ารการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 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

๒๔
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 1
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
: คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน
2. เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต (output)

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด

2

ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ใหม่อย่าง
น้อย 1 รูปแบบ

3

เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์
อย่างเป็นรูปธรรม ( โรงเรียนการกุศล โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)
กิจกรรมส่งเสริมศาสนพิธีกรในโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมธรรมะศึกษาในโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษาคฤหัสถ์
กิจกรรมส่งเสริมบาลีศึกษา
กิจกรรมโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุกับ อสม. / อบต.
กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์สร้างอาชีพ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์

๑ จังหวัด ๑ แห่ง
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๑ อาชีพ ๑ จังหวัด
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"

จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา

9

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนศึกษา

๑ อําเภอ ๑ ศาสนพิธีกร
๑ ครั้งต่อเดือน
๑ รุ่นต่อปี

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

หมายเหตุ

๒๕
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 2
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

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

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบร่วม

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

1

จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของภาค จังหวัดและถ่ายทอดสู่พระ
สังฆาธิการในจังหวัด

จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2

ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมสวดมนต์สร้างสุข
กิจกรรมหมู่บ้านปลอดอบายมุข***
ลานวัด ลานธรรม ลานปัญญา
กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี
กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจร
สรรหา พื้นที่ต้นแบบ
" มีศีล มีธรรม มีสันติสุข "
ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน
จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่ต้นแบบ
" ชุมชนสันติสุข "
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพิ่มขึ้น 1 หมู่บ้าน 1 อําเภอ
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง / อําเภอ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
พื้นที่ตน้ แบบ "ชุมชนสันติสุข" ของจังหวัด

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

จํานวนครั้งการลงพื้นที่

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รางวัล

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

3
4
5
6

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุ

๒๖
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 3
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
: คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสํานักปฏิบัตธิ รรมให้ได้เกณท์มาตรฐานตามที่กําหนด
2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตวิ ิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น
กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบร่วม

2

ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

3

สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

4

สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้นปีละ ....... รูป

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

5

ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ
กิจกรรมปริวาสกรรม (เพิ่มขึ้น 10%) ของทุกปี

ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

6

ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์

จํานวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น

7

ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม/วัดที่ปฏิบัติธรรมทั้งที่ขึ้นทะเบียน
และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสํานักปฏิบัติธรรม ต้นแบบของจังหวัด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

8

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

หมายเหตุ

งบสนับสนุน

๒๗
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 สู่การ
ปฏิบัติ
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

7

จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา

8

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอน
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน
ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ

1 ตําบล 1 ศาสนทายาท
อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทําสอบ
จํานวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา
จํานวนทุนนักเรียนดีเด่นต่อนักเรียนทั้งหมด
จํานวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานที่
ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ

9

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

1

5
6

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/
กองพุทธศาสนศึกษา

หมายเหตุ

๒๘
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 3
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 5
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
: 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

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ

กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์ภาค 2 (แนวทางร่วม
บางไทร )
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา
กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์

วัดต้นสังกัดได้รับช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 วัน

3

ปีละ 3 ครั้ง
จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4

กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

5

กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร)

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร)

7

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ ปี 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่

หมายเหตุ

๒๙
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 4
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 6
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ
1

กิจกรรม / การดําเนินงาน

2

กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล
ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ

3
6

กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
: ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
: แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
1. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ ทุกระดับ
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิ องคณะสงฆ์ ทุกระดับ
ผลผลิต (output)
แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด
จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ทํางาน
จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม
รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

หมายเหตุ

๓๐
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

9

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ

รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

2

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

หมายเหตุ

๓๑
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

๓๒
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

กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด

2

พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลตาม
หลักสูตรที่กําหนด
-กิจกรรมประชุมสัญจรประจําเดือน
-กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์
-กิจกรรมเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการใหม่
ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา
ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง จํานวนพระสังฆาธิการใหม่ที่ผ่านการอบรม

3
4
5

รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ
และศาสนบุคคล
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถ
ตามกําหนด
รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ กองกลาง

หมายเหตุ

๓๓
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

1

กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัด

รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดละ 3 เรื่อง/ปี

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

2

จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

3

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

หมายเหตุ

๓๔
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
4

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร
ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน
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

๓๕
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

2

สื่อสารแนวทางการดําเนิน
"โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย

3

ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด
กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมจิตอาสาประชารักษ์วัด

พื้นที่วัดปลอดขยะ
ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม

3

คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

4

ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

หมายเหตุ

๓๖
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 วิธีการ 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
จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด 1 แห่ง

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองพุทธศาสนสถาน

3
4

5

ดําเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์
-กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ป่วยและคนชรา
-กิจกรรมสงเคราะห์พระสงฆ์อาพาธ
-กิจกรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมสนับสนุนการสาธาณสุขจังหวัด
-กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต
คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

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

