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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
 คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท  (๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณใ์นปัจจุบัน  
 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ ในการวางแผน  และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัดชัยนาทให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

ความเป็นมา  
  จากกระแสสังคมปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้กระท่ัง
วงการพระพุทธศาสนา  และจากสาเหตุของปัญหาการนําพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะมี
รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร  และปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ซ่ึงได้รับ
การยกย่องนับถือว่า “เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่ง
ศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมคําสอนผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  

  ด้วยเหตุน้ี สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาใน ๔ 
ประเด็นหลักคือ 

  ๑) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความ
อวดรวย ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ทําให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดง
บัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส 

  ๒) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ท่ีไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนํามาซ่ึงความเสื่อมศรัทธา 
เน่ืองจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม ท้ังน้ี เพราะไม่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่คิด
ว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์ที่เคยสั่งสอนกันมาจากอดีต 

  ๓) เรื่องการทําพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย 
เน่ืองจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลงหลักธรรม
คําสอนนั้นให้เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติ
ตามจนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 

  ๔) เรื่องฝ่ายอาณาจักรท่ีจะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา 
เพราะเห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      
ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนา       
ขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที 

  สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงนําข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
คณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายศาสนาจักร คือ มหาเถรสมาคม ดําเนินการหาแนวทางในการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีต
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบกันมา   

 
   การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพ่ือสร้างศรัทธา

ประชาชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ



๒ 
 

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  สอดคล้องกับ
ภาระงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ มีการจัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขตปกครองทุกหน  กําหนด
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยถ่ายทอดสู่ระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับวัด  
 

ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ 
  ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 

  ๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร ความสําคัญ การปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันไปตามลําดับช้ัน นับต้ังแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้า
อาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ลําดับชั้นการปกครอง
คณะสงฆ์ไว้ดังน้ี มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบ
การ ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคม หลักการปกครอง เป็น ภารกิจท่ี
วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ดําเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดี
งาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ สมเด็จพระสังฆราช ภารกิจ
ด้านน้ีครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุผู้ทําหน้าท่ีเป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ นับต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ 
(หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีพระภิกษุทําหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการ
อุปสมบทกุลบุตรด้วย  

  ๒ . การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม ความสําคัญของ
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ท้ังแผนกธรรม และบาลี 
นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแล้ว ยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบต่ออาย ุพระพุทธศาสนาไว้อีก
ด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้ และเข้าใจพระ
พุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนา ก็จะต้องเสื่อมสูญไป
ด้วย ด้วยเหตุน้ีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงทําการทํานุบํารุง สนับสนุน
การเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง พระภิกษุสามเณร ท่ีเรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดร 
พระราชทานราชูปการต่างๆ    มีนิตยภัต เป็นต้น หลักการศาสนศึกษา เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ท้ัง แผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง
สองแห่ง ภารกิจ ด้านน้ีครอบคลุมถึงการ ท่ีพระภิกษุทําหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ
ธรรมบาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผู้อํานวยการหรือเป็นประธานจัด
สอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าสํานักเรียน   ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากน้ียังรวมถึง
การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยเช่น มอบทุนการศึกษาแก
พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม  เป็นต้น  



๓ 
 

  ๓. การเผยแผ่ หมายถึง ทําให้ขยายออกไป ทําให้ขยาย กว้างขวางออกไป ความสําคัญ 
การเผยแผ่คือการทําให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไปเช่น เผยแผ่ ศาสนา เผยแผ่ธรรม 
องค์การเผยแผ่ ส่วนคําว่า เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ทําให้แพร่หลาย ในลักษณะ
กระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น 

  หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้  รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมแล้ว น้อมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ี
ต่าง ๆ ท้ังในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านน้ีครอบคลุมถึงการท่ีวัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือ
มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ 
การจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  การจัด
อุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม ในวันธัมมสวนะ 
(วันพระ)  นอกจากน้ี ยังมีการเผยแผ่ธรรมท่ีคณะสงฆ์ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้
ดําเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล   (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน 
ข้าราชการ และประชาชน” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” กล่าวโดยสรุป การดําเนินการใด ๆ 
ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ช่ือ
ว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ ต้องดําเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐  

  ๔. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
ภายในวัด ความสําคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะ
แต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการทําวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดิน ใน
วัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากน้ีการสาธารณูปการ เป็นงานประจํา 
ของเจ้าอาวาสอย่างหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องทํา ท้ังนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จําเป็น รักษา สิ่งท่ีมีอยู่แล้วไว้
และ ซ่อมแซมสิ่งท่ีชํารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ ภายในวัด ในการน้ี
ให้รวมถึง การดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่สมบัติ
ส่วนตัวของผู้ใดผู้หน่ึง โดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ต้ังพระภิกษุทํา
หน้าท่ีดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซ่ึงเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง 
คือ - ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง เป็นหน้าท่ีของสงฆ์ในวัดน้ันซ่ึงมี เจ้าอาวาส เป็นต้น 
ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย - ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสน
สมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง เช่น ท่ีดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้สงฆ์
ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ท้ังน้ีการจัดการศาสน



๔ 
 

สมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยท่ัวไป หากไม่จําเป็น 

  ๕. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่
ประชาชน ความสําคัญของการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ดําเนินการขึ้น เพ่ือ
สนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา หลักการศึกษา
สงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการจัดการศึกษาท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถดํารงตนและดําเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ของประเทศ โดยมีความ มุ่งหมาย ๔ 
ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณร 
นักเรียน ได้ศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมใน
วัด (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือวันหยุดอ่ืน ๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้นําในการต้ังโรงเรียนในชนบทที่ต้ังวัด การ
ให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษา
ของรัฐ หรือท้องถิ่น การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็กวัด ๓. การสอน
ศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น การสอนธรรมศึกษา การ
สอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ในการเผยแผ่ศีลธรรมใน
โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านน้ี ครอบคลุมถึงการท่ี
พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือ
ของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา หรือ การดําเนินการใด ๆ ของพระภิกษุท่ีมี
ความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยท่ีเป็นไป เพ่ือการส่งเสริม การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
วัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ท้ังสิ้น  

  ๖. การสาธารณสงเคราะห์หมายถึง การช่วยเหลือเพ่ือประชาชนทั่วไป ความสําคัญ
ของการสาธารณสงเคราะห์นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ และประสบภัยแล้ว 
ยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การฝึก อาชีพแก่
ประชาชน การให้ใช้สถานท่ีวัดสําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม หลักการสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นภารกิจท่ีวัด หรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินการช่วยเหลือสังคมใน รูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย ท้ังนี้โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ประชาชนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณร และวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับ
เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้
วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ 
การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล 



๕ 
 

การให้ ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การ
ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยหรือการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

  โดยสรุป การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ต้องคํานึงถึง
ภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ท่ีถือเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บทท่ี  ๒  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดชัยนาท 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชัยนาท 

 
 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัดชัยนาท 
 

ตราประจําจังหวัดชัยนาท 
ประกอบด้วย : รูปพระธรรมจักร รองรับด้วยพญาครุฑ เบื้องหลังเป็นแม่น้ําและภูเขา 
รูปพระธรรมจักร : สัญลักษณ์รูปธรรมจักรท่ีฝ่าพระหัตถ์ข้างขวาของหลวงพ่อธรรมจักร 

(พระพุทธรูปปางห้ามญาติ) ที่ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณวัดธรรมามูล วรวิหาร (พระอารามหลวง) ต้ังอยู่
บนไหล่เขาธรรมามูลท่ีชาวชัยนาทมีความศรัทธาเคารพนับถือ เป็นพระสําคัญประจําเมืองชัยนาท 

รูปพญาครุฑ : มีความหมายว่า "แม้นแต่พญาครุฑซ่ึงมีศักดานุภาพก็ยังซาบซ้ึงในพระธรรมจักร
อันเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของพระศาสนา” 

แม่น้ําและภูเขา : เพ่ือแสดให้เห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท 
 

คําขวัญประจําจังหวัดชัยนาท 
“หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือช่ือ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา” 

 
ชัยนาท เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่นํ้าเจ้าพระยาท่ีปากคลอง                  

แพรกศรีราชา ใต้ปากน้ําเก่า สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยพญาเลอไทครองกรุงสุโขทัยระหว่าง 
พ.ศ. ๑๘๖๐-๑๘๗๙ เมืองแห่งน้ีจึงได้ช่ือว่า เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ 
เม่ือกรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง เมืองแพรกได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา 
ต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ไม่ไกลจากเมืองสรรค์ เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ มีช่ือว่า ชัยนาท ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยางมาต้ังตรงฝั่งซ้าย
แม่นํ้าเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์น้ันเสื่อมลงเรื่อย ๆ เพราะผู้คนอพยพมาอยู่ท่ีชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ใน
ท่ีสุดก็กลายเป็นเพียงอําเภอหนึ่งของชัยนาทเท่าน้ัน ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ เคยใช้เป็นท่ีต้ัง
ทัพรับศึกพม่าหลายครั้งและมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองชัยนาทแห่งน้ี 



๗ 
 

จังหวัดชัยนาท  แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพ้ืนท่ีออกเป็น  ๘ อําเภอ ๕๑  ตําบล ๕๐๕  
หมู่บ้าน  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๖๐  แห่ง  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๑  แห่ง  เทศบาล  ๓๙  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตําบล  ๒๐  แห่ง 
 ชาวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  ร้อยละ ๙๙.๘๑  รองลงมา คือ 
ศาสนาคริสต์ ประมาณ  ร้อยละ ๐.๑๐  ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๐๙  
 

แหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญ 
   ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 ๑. วัดธรรมามูล วรวิหาร  เป็นพระอารามหลวงต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก 
ห่างจากจังหวัดชัยนาท ขึ้นไป ๘ กิโลเมตร ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท เป็นวัดเก่า
ท่ีถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยนาท มาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ในพระวิหารมีพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิ  คือ  “หลวงพ่อธรรมจักร”  เป็นพระพุทธรูปยืนในฝ่าพระหัตถ์ท่ียกขึ้น  ลักษณะปางห้ามญาติ  
มีรูปธรรมจักรติดอยู่ 

 ๒. วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร  ต้ังอยู่ท่ีบ้านท้ายเมืองฝั่งขวาของแม่น้ําเจ้าพระยา  จาก
หลักฐานตามศิลปวัตถุท่ีค้นพบพอสันนิษฐานได้ว่า  สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  มีตํานาน
พ้ืนบ้านเล่ากันว่ามีพระภิกษุรูปหน่ึงลงไปสรงนํ้าท่ีหน้าวัดในเวลาจวนจะพลบค่ําได้ยินเสียวัตถุกระทบขัน
ตักน้ํา และเห็นแสงเป็นประกาย จึงหยิบมาดูก็แน่ใจว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ จึงอัญเชิญบรรจุไว้ใน
องค์พระเจดีย์ นอกจากน้ันยังมีจารึกยืนยันการปฏิสังขรณ์ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปรากฏอยู่ท่ีวัด
พระบรมธาตุ วรวิหาร แห่งนี้ด้วย 

 ๓. วัดปากคลองมะขามเฒ่า  เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงทางพระเครื่อง คือ หลวงปู่ศุข ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จักกันทั่วประเทศ ภายในอุโบสถมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ สําหรับ
นามมะขามเฒ่าน้ีมีตํานานเล่าว่า แต่ก่อนมีต้นมะขามอายุนับร้อยปีอยู่ด้านหน้าของวัด แต่ริมฝั่งตลิ่งพัง
ต้นมะขามจึงจมหายไป สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งของว ัดนี้ก็คือ มณฑปวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นมณฑป
แห่งเดียวที่มีวิธีการสร้างแปลก กล่าวคือ หลวงปู่ศุขได้ใช้วิชาอาคมขลังสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามวิธีการ 
เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมสักการะแก่ลูกศิษย์และประชาชนทั่วไป 

 ๔. วัดพระแก้ว  เป็นวัดโบราณสร้างท่ีสําคัญวัดหนึ่ง ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๑๐ ตําบลแพรกศรีราชา 
อําเภอสรรคบุรี มีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดวาม ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับเจดีย์ทวา
ราวดี ตอนปลายฐานเรือนธาตุแบบลด ทองไม้เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัยผสมผสานกัน บริเวณ
หน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย มีทับหลังแกะสลักติดอยู่ ลักษณะเป็นภาพหงายเป็นรูปช้างหมอบหงาย
อยู่บนท่าน ส่วนบนสุดเป็นรูปพระอินทร์ หรือพระศิวะกําลังหลังน้ําพระพุทธมนต์ไหลถึงตัวช้าง 

 ๕. วัดมหาธาตุ  เป็นวัดสําคัญซ่ึงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีอยุธยา 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๘ ตําบลแพรกศรีราชา เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมือง
แพรกหรือเมืองสรรค์ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสและ
ทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้ โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระ
ปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐถือปูน ๓ องค์ พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง 
ต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ. 
๒๕๒๖ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปซ่ึงแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น 
ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซ่ึงเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆ 

 ๖. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี  เป็นพิพิธภัณฑ์สถานประจําจังหวัดชัยนาท ต้ังอยู่ใน



๘ 
 

บริเวณวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อําเภอเมืองชัยนาท พระชัยนาทมุนี (นวม) อดีตเจ้าอาวาสและเจ้าคณะ
จังหวัดชัยนาทได้รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในท้องที่จังหวัดชัยนาทไว้เป็นอันมาก ต่อมาได้มอบสิ่ง
ต่าง ๆ ท้ังหมดแก่กรมศิลปากร กรมศิลปากรจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมา 

 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ท่ีนอนดักคะนน เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่นอน ซ่ึงยัดด้วยนุ่นจากฝีมือชาวบ้านดักคะนน ตําบล
ธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 ไม้จิ้มฟันหาดท่าเสา ผลิตจากไม้ไผ่ ผ่านการอบฆ่าเช้ือด้วยแสงแดดและตู้อบไฟฟ้า บรรจุ
ถุงพลาสติกและ กล่องกระดาษ นิยมผลิตที่ตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมืองชัยนาท 
 ผลิตภัณฑ์กะลา เป็นหัตถกรรมท่ีทํามาจากกะลา ใช้ฝีมือในการทําลวดลายบนกะลา และทํา
เป็นเครื่องประดับและ ของใช้ เช่น ต่างหู ของโชว์ ขันธ์ตักบาตร ทัพพี ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือ ของ
ชาวบ้านเขาท่าพระ อําเภอเมืองชัยนาท 
 เครื่องจักสานด้วยหวายและไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และเส่ือกกที่มีช่ือเสียงมานาน 
นิยมผลิตในเขต ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพอยู่เสมอ เช่น เสื่อกก 
ถาดผลไม้ กระบุง ตะกร้า พัด และ เครื่องใช้ในครัวเรือนอีกหลายชนิด 
 ถาดผลไม้รูปไก่จากผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทํามาจากผักตบชวา ซ่ึงเป็นวัชพืชที่มีอยู่ท่ัวไป 
ผลิตมากในเขต ท้องท่ีอําเภอมโนรมย์ อําเภอสรรพยา และอําเภอเมืองชัยนาท 
 เปลญวนจากผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับนอนพักผ่อน ซ่ึงผลิตจากผักตบชวา ผลิต
มากในเขตท้องที่ บ้านหนอง ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา และบ้านแหลมหว้า อําเภอเมืองชัยนาท 
 ทอฟฟ่ีนม เป็นทอฟฟ่ีท่ีทํามาจากนมแท้ ๆ จึงทําให้ทอฟฟ่ีมีรสหวาน มัน หอม อร่อย เป็นท่ี
รู้จักทั่วไป ทอฟฟ่ีนมแท้ ตลาดโพนางดํา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
 ผ้าทอพื้นบ้านเนินขาม เป็นผ้าทอพ้ืนบ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ซ่ึงได้รับอิทธิพลมา
จากบรรพบุรุษ เช้ือชาติลาว ซ่ึงอพยพมาต้ังรกรากในเขตจังหวัดชัยนาท 
 น้ําตาลห้วยกรด เป็นน้ําตาลปึกท่ีผลิตจากน้ําตาลโตนด ซ่ึงมีปลูกกันมาก ในเขตท้องท่ีตําบล
ห้วยกรด อําเภอสรรคบุรี ขั้นตอนการผลิตเป็นแบบด้ังเดิมรสหอมหวานน่ารับประทาน เหมาะสําหรับ
ประกอบอาหารประเภทขนม มีช่ือเสียงมานาน 
 ข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวที่ได้จากการใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณ จึงให้คุณค่าทางโภชนาการสูง 
แหล่งผลิตที่สําคัญคือ ตําบลดงคอน ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 
 
ลําดับท่ี ข้อมูล มหานิกาย ธรรมยุต รวม หมายเหตุ

๑ จํานวนวัด  
 - วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา 
 - วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๒๖๖
๒๒๐ 
๔๕

๑๒
๕ 
๗

๒๗๖ 
๒๒๕ 
๕๒ 

๒ พระอารามหลวง  ๒ - ๒ 
๓ วัดร้าง ๒๓๒ ๒๓๒ 
๔ สํานักปฏิบัติธรรมประจํา

จังหวัด 
๑๔ ๑ ๑๕ 

๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ 

๑ - ๑ 

๖ จํานวนพระภิกษุ สามเณร 
(รูป) 
 - พระภิกษุ 
 - สามเณร 

๒,๐๐๕
๑,๘๖๒ 
๑๔๓ 

๔๔
๔๒ 
๒ 

๒,๐๔๙ 
๑,๙๐๔ 
๑๔๕ 

๗ ครูแผนกธรรม (รูป) ๒๔ ๔ ๒๘ 
๘ ครูแผนกบาล ี(รูป) ๕ - ๕ 
๙ พระจริยานิเทศ (รูป) ๑ - ๑ 
๑๐ พระปริยัตินิเทศ (รูป) ๖ - ๖ 
๑๑ พระธรรมทูตฝา่ยบริหาร (รูป) ๑๐ ๑ ๑๑ 
๑๒ พระธรรมทูตฝา่ยปฏิบัติการ 

(รูป) 
๓๖ - ๓๖ 

๑๓ พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป) ๓ - ๓ 
๑๔ พระวิปัสสนาจารย์ (รูป) ๑๙ - ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 “พุทธศาสน์มั่นคง  ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” 
 ในการกําหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติท่ีว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เป็น
ต้นแบบในการกําหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 

พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง)  เป็นการแสดงถึงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ 
สถาบันหลักของชาติ  พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและ
มีอัตราที่เพ่ิมขึ้นของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

 

ดํารงศีลธรรม (มั่งค่ัง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 

 

นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลท่ีเกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วนําไป
ปฏิบัติจนเป็นปฏิเวช คือผลลัพธ์ท่ีจะนําสังคมให้มีสันติสุขอย่างย่ังยืน โดยเทียบอันดับความสันติสุข
ระดับประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission)   
การจะทําให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดําเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ 

ด้านคือ 
๑) ด้านการปกครอง  
๒) ด้านศาสนศึกษา  
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์  
๔) ด้านการเผยแผ่  
๕) ด้านสาธารณูปการ  
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

  
ค่านิยม (Core Value) 
 “อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
  ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 กลยุทธ์ 

๑. ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 

 
ตัวชี้วัด 

  ๑. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
  ๒. มวลรวมความสุขของประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 
  ๓. อันดับความสันติสุขของประเทศเพ่ิมขึ้น 
  ๔. ศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 
  ๕. ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม บาลี ธรรมศึกษา 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

เป้าประสงค์ 
  มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 



๑๒ 
 

 กลยุทธ์  
   ๑. ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกดิสัมฤทธิผล 
   ๒. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
   ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
   ๔. พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
 

ตัวชี้วัด 
  ๑. จํานวนเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น (เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา สถานศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน) ภาคละ ๑ เครือข่าย 
  ๒. ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
  ๔. จํานวนนวัตกรรมการทํางานท่ีทันสมัย 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

เป้าประสงค์   
 ศาสนทายาทมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 
 กลยุทธ์ 
   ๑. เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล 
   ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด 
  ๑. ร้อยละของศาสนบุคคลท่ีมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น  
  ๒. ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
๑. วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติท่ีดี 
๒. กิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 

   
 กลยุทธ์ 
  ๑. บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสทิธิภาพ 
  ๒. จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
  
 ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทาํฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 
๒. ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น “ธรรมอุทยาน” 
๓. ร้อยละการคงอยู่ของกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา 



๑๓ 
 

เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตาม มส. กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา 
(คปพ.) ระดับภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
ระดับภาค และระดับจังหวัด ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการสง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการสง่เสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 

          ๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ที่ โครงการ
งบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐ
 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะสงฆ์
 หน่วยรับผดิชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 786,000                -                            คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์จังหวัด พศจ.ชัยนาท

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 1,648,000              -                            คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่จังหวัด พศจ.ชัยนาท

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 598,500                -                            คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่จังหวัด พศจ.ชัยนาท

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 7,870,481              -                            คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาจังหวัด พศจ.ชัยนาท

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 342,500                -                            คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัด พศจ.ชัยนาท

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 252,000                -                            คณะกรรมการฝ่ายปกครองจังหวัด พศจ.ชัยนาท

7 โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card               
(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)

182,000                -                            คณะกรรมการฝ่ายปกครองจังหวัด พศจ.ชัยนาท

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 460,000                -                            คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาจังหวัด พศจ.ชัยนาท

9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 250,000                -                            คณะกรรมการฝ่ายปกครองจังหวัด พศจ.ชัยนาท

10 โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 646,000                -                            คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์จังหวัด พศจ.ชัยนาท

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 516,000                -                            คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจังหวัด พศจ.ชัยนาท

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 516,000                -                            คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการจังหวัด พศจ.ชัยนาท

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 1,446,000              -                            คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัด พศจ.ชัยนาท

15,513,481           -                     -                                -                         รวมงบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบตักิารการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาป ี๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท) 15,513,481                                                                                                               

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา

 



๑๕ 
 

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

2. เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกีารและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

/  พศจ.ชัยนาท

2  เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่าง
เป็นรูปธรรม ( โรงเรียนการกุศล โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์  ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)

ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ใหม่อย่างน้อย
 1 รูปแบบ

 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/   พศจ.ชัยนาท

กิจกรรมส่งเสริมศาสนพิธีกรในโรงเรียน ๑ อําเภอ ๑ ศาสนพิธีกร
กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียน ๑ ครั้งต่อเดือน
กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนธรรมะศึกษา ๑ รุ่นต่อปี
กิจกรรมส่งเสริมบาลีศึกษา ๑ จังหวัด ๑ แห่ง
กิจกรรมโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุกับอสม. ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์สร้างอาชีพ ๑ อาชีพ ๑ จังหวัด

3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนในจงัหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  พศจ.ชัยนาท

4 พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/   พศจ.ชัยนาท

5 พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ " โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/   พศจ.ชัยนาท

6 ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" " กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด "  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/   พศจ.ชัยนาท

7 พัฒนารูปแบบ วิธีการ "มอบธรรม มอบทุน" คู่มือการดําเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  พศจ.ชัยนาท

8 จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/   พศจ.ชัยนาท

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/   พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๑๖ 
 

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

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันติสุข

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของภาค จังหวัดและถ่ายทอดสู่

พระสังฆาธิการในจังหวัด
จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /พศจ.

ชัยนาท

2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /พศจ.
ชัยนาท

กิจกรรมสวดมนต์สร้างสุข อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ลานวัด ลานธรรม ลานปัญญา
กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมรวมพลคนรักษาศีล 5 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3 สรรหา พื้นที่ต้นแบบ 
" มีศีล มีธรรม มีสันติสุข "

พื้นที่ต้นแบบ "ชุมชนสันติสุข" ของจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /พศจ.
ชัยนาท

4 ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน

จํานวนครั้งการลงพื้นที่  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /พศจ.
ชัยนาท

5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่ต้นแบบ
 " ชุมชนสันติสุข "

มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รางวัล  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /พศจ.
ชัยนาท

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /พศจ.
ชัยนาท

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๑๗ 
 

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

2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธกีารปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.ชัยนาท

2 ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.ชัยนาท

3 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.ชัยนาท

4 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้นปีละ......รูป คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.ชัยนาท

5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ
กิจกรรมปริวาสกรรม (เพิ่มขึ้น 10%) ของทุกปี

ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.ชัยนาท

6 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จํานวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.ชัยนาท  งบสนับสนุน

7 ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม/วัดที่ปฏิบัติธรรม
ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสํานักปฏิบัติธรรม ต้นแบบ
ของจังหวัด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.ชัยนาท

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.ชัยนาท

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 
 
 



๑๘ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์2 : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผูส้อบผา่นนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ ์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม

2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี 

นักธรรม สามัญ สู่การปฏิบัติ
แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 

พศจ.ชัยนาท

2 บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม  สามัญ การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
พศจ.ชัยนาท

3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
พศจ.ชัยนาท

4 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
ึกิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน ประโยค 1-2 - ปธ.5 กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง พศจ.ชัยนาท

กิจกรรมแนวข้อสอบสําเร็จรูป แนวข้อสอบบาลี นักธรรม
กิจกรรมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และโรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถ
ตามที่กําหนด

ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
พศจ.ชัยนาท

6 พัฒนาและปรับปรุง 
"สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจําจังหวัด

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
พศจ.ชัยนาท

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
(บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามัญ )

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
พศจ.ชัยนาท

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท 1 ตําบล 1 ศาสนทายาท
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทําสอบ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอน จํานวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน จํานวนทุนนักเรียนดีเด่นต่อนักเรียนทั้งหมด
กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน จํานวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานที่

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
พศจ.ชัยนาท

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๑๙ 
 

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

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ พศจ.ชัยนาท

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร
คณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/พศจ.ชัยนาท

กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์ภาค ๓ วัดต้นสังกัดได้รับช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 วัน
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศาสนา

3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์

จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/พศจ.ชัยนาท

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

5 กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร)
7 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
งบประมาณ ปี 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

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

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดับ
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ทุกระดับ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัดตาม

หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

พศจ.ชัยนาท

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน

3 กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

7 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

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

2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ

พระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

2 จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

3 บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card Smart Card  พร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

4 สนับสนุนการทําบัตรประชาชนของพระ เณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

5 จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

9 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

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

2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

/ พศจ.ชัยนาท

2 จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรม
เชิงพุทธ"

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ พศจ.ชัยนาท

3 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานในทุกด้าน

จํานวนกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ พศจ.ชัยนาท

4 จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ จํานวนนวัตกรรมการทํางานทั้ง 6 ด้าน
ของกิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ พศจ.ชัยนาท

5 นํานวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ พศจ.ชัยนาท

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ7์ : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
ตัวชี้วัด   : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
โครงการ 9  : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล

2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

/ พศจ.ชัยนาท

2 พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลตาม
หลักสูตรที่กําหนด
-กิจกรรมประชุมสัญจรประจําเดือน
-กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์
-กิจกรรมเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการใหม่

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 
ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล 
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง จํานวนพระสังฆาธิการใหม่ที่ผ่านการอบรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ พศจ.ชัยนาท

3 ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถ
ตามกําหนด

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ พศจ.ชัยนาท

4 รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ 
และศาสนบุคคล

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ พศจ.ชัยนาท

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๔ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ ์8 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด  : ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก
โครงการ 10 : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม และจัดทําฐานขอ้มูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้
3. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการ

พระพุทธศาสนาของจังหวัด
รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดละ 3 เรื่อง/ปี

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

2 จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

3 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ระดับ ภาค 9

ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

4 จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

5 สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จํานวนครั้งในการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

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

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธภิาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

พศจ.ชัยนาท

2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร
ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

พศจ.ชัยนาท

3 จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
พศจ.ชัยนาท

4 จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
พศจ.ชัยนาท

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

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

2. เพื่อบํารุง รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณีย์สถาน
3. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัติธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดคู่มือ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส สู่การปฏิบัติ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

พศจ.ชัยนาท

2 สื่อสารแนวทางการดําเนิน 
"โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส  แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
พศจ.ชัยนาท

3 ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด พื้นที่วัดปลอดขยะ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม

3 คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
พศจ.ชัยนาท

4 ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
พศจ.ชัยนาท

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๗ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์10  : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โครงการ 13  : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธกีาร และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธภิาพ
3. เพื่อจัดตั้งและบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

ตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ พศจ.ชัยนาท

2 สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด  1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

4 ดําเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์
-ทอดผ้าป่าเครื่องไทยธรรมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา
-กองทุนพระสงฆ์อาพาต
-กิจกรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมสนับสนุนการสาธาณสุขจังหวัด
-กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

5 คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

6 สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์ องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/พศจ.ชัยนาท

7 จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัด มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

8 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ พศจ.ชัยนาท

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 


