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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
 คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์ บุรี (๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาตามพันธกจิ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ ในการวางแผน  และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัดสิงห์บุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

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

  ด้วยเหตุน้ี สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาใน ๔ 
ประเด็นหลักคือ 

  ๑) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความ
อวดรวย ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ทําให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดง
บัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส 

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

  ๓) เรื่องการทําพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย 
เน่ืองจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลงหลักธรรม
คําสอนนั้นให้เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติ
ตามจนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 

  ๔) เรื่องฝ่ายอาณาจักรท่ีจะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา 
เพราะเห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      
ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนา       
ขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที 

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

 
   การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพ่ือสร้างศรัทธา

ประชาชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ



๒ 
 

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

ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ 
  ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 

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

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



๓ 
 

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

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

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



๔ 
 

สมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยท่ัวไป หากไม่จําเป็น 

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

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



๕ 
 

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

  โดยสรุป การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ต้องคํานึงถึง
ภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ท่ีถือเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บทท่ี  ๒  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ประจําจังหวัดสิงห์บุรี 
 
ตราประจําจังหวัด 
ตราประจําจังหวัดสิงห์บุรี      ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันในวงกลม 
                                    ขอบวงกลมเป็นแถบสีธงชาติ 
อักษรไทย                         สิงห์บุรี 
อักษรโรมัน                       Singburi 
ต้นไม้                              มะกล่ําตาช้าง 
  
คําขวัญ  ประจําจังหวัด 
 “ถิ่นวีรชนคนกล้า  คู่หล้าพระนอน  นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจําปี” 
 
ท่ีต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดสิงห์บุรีต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ๑๔๒ กิโลเมตร มี
เน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ ๘๒๒,๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียงดังนี้ 
 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับอําเภอสรรพยา (จังหวัดชัยนาท) และอําเภอตาคลี (จังหวัดนครสวรรค์) 
ทิศใต้     ติดต่อกับอําเภอไชโย อําเภอโพธ์ิทอง และอําเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง) 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอบ้านหม่ีและอําเภอท่าวุ้ง (จังหวัดลพบุรี) 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอําเภอสรรคบุรี (จังหวัดชัยนาท) และอําเภอเดิมบางนางบวช  
               (จังหวัดสุพรรณบุรี) 
 
ศาสนา 
 จังหวัดสิงห์บุรีมีวัดในศาสนาพุทธ จํานวน ๑๗๘ แห่ง โบสถ์คริสต์ ๒ แห่ง วัดคริสต์ ๑ แห่ง 
มัสยิด ๒ แห่ง จํานวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘.๘๐ จํานวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑.๐๒ 
จํานวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๑๘ 
พระอารามหลวง 



๗ 
 

๑. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตําบลจักรสีห์ อําเภอเมือง
สิงห์บุร ี
๒. วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ) ตําบลพิกุลทอง อําเภอท่าช้าง 
๓. วัดโบสถ์ (พระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ) ตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทร์บุรี 
(ธรรมยุติกนิกาย) 
 
ประวัติศาสตร์ 
 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ์ไว้ในสาสน์สมเด็จว่า "...เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และ
ของสําคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อ่ืน ๆ ในเมืองไทย ทําเป็นแบบพระนอน
อินเดียเหมือนเช่นท่ีถ้ําคูหาภิมุข วัดคูหาภิมุข อําเภอเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกย่ืนไปทางด้านหน้า 
ไม่ทํางอพระกรต้ังขึ้นรับพระเศียรแบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกช่ือต่าง ๆ ดังน้ี เมืองสิงหราชาธิราช 
เมืองสิงหราชา เป็นเมืองต้ังอยู่ริมแม่นํ้าจักรสีห์อันเป็นลํานํ้าใหญ่ ห่างแม่น้ําเจ้าพระยา ๒๐๐ เส้น เพราะ
แม่น้ําจักรสีห์ต้ืนเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี้..." ก็แสดงว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองท่ีย่ิงใหญ่ใน
ประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า มีการต้ังถิ่นฐานของ
ชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย 
 
หน่วยการปกครอง 
 
การปกครองสว่นภูมิภาค 
การปกครองแบ่งออกเป็น ๖  อําเภอ ๔๓ ตําบล ๓๖๔ หมู่บ้าน 
๑.  อําเภอเมืองสิงห์บุร ี
๒. อําเภอบางระจนั 
๓. อําเภอค่ายบางระจัน 
๔. อําเภอพรหมบุรี 
๕. อําเภอท่าช้าง 
๖. อําเภออินทรบุ์รี  
 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

พ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๒ แห่ง แบ่งตามประเภทและ
อํานาจบริหารจัดการภายในท้องท่ีได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง 
เทศบาลตําบล ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๓๓ แห่ง [๓] 

 

 

 

 



๘ 
 

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุร ี
ลําดับ ชื่อเทศบาล พื้นท่ี 

(ตร.
กม.) 

ต้ังเม่ือ 
(พ.ศ.)[# 

๑] 

อําเภอ ครอบคลุมตําบล ประชากร (คน) 
(ณ ส้ินปี ๒๕๕๕) 

[๔] 
ท้ังตําบล บางส่วน รวม 

เทศบาลเมือง 
๑   เทศบาลเมืองสิงห์บุร ี ๗.๘๑ ๒๔๗๘ เมืองฯ ๑ ๔ ๕ ๑๘,๑๐๒
๒   เทศบาลเมืองบางระจัน ๒๒.๘๐ ๒๕๕๖ บางระจัน    ๑๔,๗๗๒

เทศบาลตําบล    
๓    เทศบาลตําบลโพสังโฆ  ๒๕๔๒ ค่าย

บางระจัน 
- ๑ ๑ ๒,๒๑๗

๔    เทศบาลตําบลปากบาง  ๒๕๔๒ พรหมบุรี ๑ - ๑ ๓,๓๔๕
๕    เทศบาลตําบลบางนํ้า

เช่ียว 
 ๒๕๔๒ พรหมบุรี ๑ - ๑ ๓,๕๒๘

๖    เทศบาลตําบลถอนสมอ  ๒๕๔๒ ท่าช้าง ๒ - ๑ ๙,๓๐๖
๗    เทศบาลตําบลอินทร์บุร ี  ๒๕๔๒ อินทร์บุร ี - ๑ ๑ ๕,๒๔๗
๘    เทศบาลตําบลทับยา ๒๔.๒๗ ๒๕๕๒ อินทร์บุร ี ๑ - ๑  

 
ประชากร 

 จังหวัดสิงห์บุรมีีประชากร ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๒๑๔,๖๖๑ คน แยก
เป็นชาย ๑๐๒,๖๐๖ คน หญิง ๑๑๒,๐๕๕ คน[๕] สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอ
อินทร์บุรี มีจํานวน ๖๐,๐๓๐ คน รองลงมาได้แก่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จํานวน ๕๖,๖๕๗ คน และอําเภอ
บางระจัน จํานวน ๓๖,๘๙๔ คน สําหรับอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ อําเภอเมือง
สิงห์บุรี ๕๐๔.๑๖ คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ อําเภอท่าช้าง ๔๕๖.๔๐ คนต่อตารางกิโลเมตร 
และอําเภอค่ายบางระจัน ๓๒๙.๐๒ คนต่อตารางกิโลเมตร 

ประชากรในจังหวัด 

อันดับ 
(ปี

ล่าสุด) 

อําเภอ พ.ศ. 
๒๕๕๙[๖]

 

พ.ศ. 
๒๕๕๘[๗]

 

พ.ศ. 
๒๕๕๗[๘]

 

พ.ศ. 
๒๕๕๖[๙]

 

พ.ศ. 
๒๕๕๕[๑๐]

 

พ.ศ. 
๒๕๕๔[๑๑]

 

พ.ศ. 
๒๕๕๓[๑๒]

 

พ.ศ. 
๒๕๕๒[๑๓]

 

พ.ศ. 
๒๕๕๑[๑๔]

 

๑ อินทร์บุร ี

๕๕,๗๑๗ ๕๖,๐๐๒ ๕๖,๒๑๐ ๕๖,๓๗๖ ๕๖,๕๔๐ ๕๖,๖๕๒ ๕๗,๐๗๕ ๕๗,๔๒๗ ๕๗,๕๒๒ 

๒ เมือง
สิงห์บุรี 

๕๔,๒๖๔ ๕๔,๓๘๗ ๕๔,๔๙๕ ๕๔,๕๒๑ ๕๔,๕๕๑ ๕๔,๕๘๖ ๕๔,๗๖๙ ๕๔,๘๑๖ ๕๕,๐๖๗ 

๓ บางระจัน 

๓๔,๐๔๘ ๓๔,๒๗๓ ๓๔,๔๑๙ ๓๔,๕๙๑ ๓๔,๗๒๖ ๓๔,๘๘๓ ๓๔,๙๗๙ ๓๕,๐๙๗ ๓๕,๐๔๒ 

๔ ค่าย
บางระจัน 

๒๘,๓๓๖ ๒๘,๓๓๓ ๒๘,๓๑๖ ๒๘,๓๑๕ ๒๘,๓๐๑ ๒๘,๒๘๘ ๒๘,๔๒๗ ๒๘,๓๘๐ ๒๘,๓๓๑ 

๕ พรหมบรุ ี

๒๓,๖๖๗ ๒๓,๗๘๑ ๒๓,๙๙๔ ๒๔,๑๑๙ ๒๔,๒๑๙ ๒๔,๒๐๔ ๒๔,๓๒๒ ๒๔,๔๕๑ ๒๔,๔๘๙ 

๖ ท่าช้าง  

๑๔,๕๕๖ ๑๔,๖๕๐ ๑๔,๗๒๔ ๑๔,๗๖๘ ๑๔,๘๗๙ ๑๔,๙๗๔ ๑๕,๐๘๙ ๑๕,๑๒๘ ๑๕,๑๐๐ 

— รวม ๒๑๐,๕๘๘ ๒๑๑,๔๒๖ ๒๑๒,๑๕๘ ๒๑๒,๖๙๐ ๒๑๓,๒๑๖ ๒๑๓,๕๘๗ ๒๑๔,๖๖๑ ๒๑๕,๒๙๙ ๒๑๕,๕๕๑ 

 
 
 
 



๙ 
 

สถานที่ท่องเท่ียว 
๑) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 
๒) อนุสาวรีย์บางระจัน 
๓) แหล่งเตาเผาแม่นํ้าน้อย 
๔) อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ 
๕) คูค่ายพม่า 
๖) เมืองโบราณบ้านคูเมือง 
๗) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี 
๘) วัดพิกุลทอง 
๙) เมืองสิงห์บุร ี

 
ชาวจังหวัดสิงห์บุรีท่ีมีช่ือเสียง 

ด้านศาสนา 
 พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) พระราชาคณะเจ้าคณะรอง อดีตท่ีปรึกษาเจ้าคณะเขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 พระธรรมมุนี  (แพ   เขมงฺกโร)  อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง  จังวหัด
สิงห์บุรี 

 พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) พระราชาคณะช้ันธรรม อดีตท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓ อดีต
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี 

 
วัฒนธรรมประเพณี 
 งานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  ประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปี 
เน่ืองจากจังหวัดสิงห์บุรีมีลํานํ้าแม่ลาเป็นลํานํ้าธรรมชาติท่ีมีปลาชุกชุม และมีช่ือเสียงมากคือ ปลาช่อน
แม่ลา ซ่ึงเป็นอาหารจานเด็ดของสิงห์บุรี นอกจากนี้สิงห์บุรียังเป็นถิ่นกําเนิดของแม่ครัวหัวป่า ต้นตํารับ
อาหารคาว-หวาน ที่มีช่ือเสียง ดังน้ันงานเทศกาลกินปลาจึงเป็นที่รวบรวมอาหารรสเด็ดนานาชนิดของ
สิงห์บุรี 
 ประเพณีกวนข้าวทิพย์  การกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาสน้ีมักจะจัดขึ้นที่หมู่บ้านวัดกุฎีทอง 
บ้านโภคาภิวัฒน์ วัดอุตมะพิชัย อําเภอพรหมบุรี วันทําพิธีกวนข้าวทิพย์มิได้กําหนดไว้เป็นที่แน่นอน
มักจะทํากันในช่วงข้าวกําลังเป็นนํ้านมโดยการปลูกปะรําพิธีแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนรอบปะรําพิธี 
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีนําเคร่ืองปรุงข้าวทิพย์ต่าง ๆท่ีเตรียมไว้ 
๙ สิ่ง ได้แก่ ถั่ว งา นม เนย นํ้าตาล มะพร้าว นํ้าผึ้ง น้ําอ้อย และน้ําท่ีคั้นได้จากข้าวนํ้านมใส่ลงในกระทะ
ท่ีใช้ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย์ติดไฟด้วยฟืนไม้ชัยพฤกษ์ และไม้พุทรา ขณะใส่ของต่างๆ ลงในกระทะ
พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาย่ําฆ้อง ยํ่ากลอง การจัดพิธีกรรมยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ คือ มีพราหมณ์
เข้าพิธี และสาวพรหมจารีท่ีจะเข้าร่วมพิธี ต้องเป็นหญิงสาวท่ียังไม่มีดอกไม้ (ระดู) นุ่งขาวห่มขาว สม
ทานศีล ๘ เพ่ือให้มีความบริสุทธ์ิทั้งกายและใจ จากน้ันจึงช่วยกันกวนข้าวทิพย์ใช้เวลากวนประมาณ ๖ 
ช่ัวโมง เสร็จแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้น 
 การแข่งเรือยาวประเพณี การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจําในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี 
ท่ีบริเวณแม่นํ้าเจ้าพระยา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซ่ึงมีเรือท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดต่างๆ 



๑๐ 
 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นับเป็นงานประเพณีท่ี
ต่ืนเต้นสนุกสนานและเร้าใจ ตลอดจนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของเรือแต่ละลําท่ีตกแต่งลวดลาย
และประชันฝีพายกันอย่างเต็ม 
 ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีทํากันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อําเภอเมือง
สิงห์บุรี นิยมทําในช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดกันทําพิธี
โดยการนําข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวแดงมาหุงหรือน่ึงพอสุกนํามาใส่ใบตองพับเป็นรูปกรวย นําไปถวาย
หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ ท่ีวัดพระนอนจักรสีห์ ด้วยการนําพานใส่กรวยข้าวเหนียวท่ีเตรียมวางไว้
ด้านหน้าองค์พระนอนเพ่ือทําพิธีถวายข้าวเหนียว เม่ือเห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรจะทําพิธีลาข้าว ทุก
คนจะตรงไปที่พานข้าวของตน แบ่งข้าวเหนียวในกรวยใส่กระทง แล้วนําไปวางไว้ท่ีหน้าองค์พระนอนพอ
เป็นสังเขป จากนั้นชาวบ้านจะแยกกันนั่งเป็นวง ๆ ละ ๖-๗ คน แบ่งกันรับประทานข้าวท่ีเหลือ ซ่ึงถือว่า
เป็นข้าวบิณฑ์ของหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ 
 ปะเพณีกําฟ้า  เป็นงานบุญพ้ืนบ้านของชาวไทยพวนท่ีบ้านบางนํ้าเช่ียว และหมู่บ้านโภ
คาภิวัฒน์ อําเภอพรหมบุรี จัดขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเอาวันขึ้น ๒ ค่ํา เดือน ๓ เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ้านจะช่วยกันตําข้าวปุ้น 
(ขนมจีน) และข้าวจี่ ข้าวหลาม ไว้สําหรับทําบุญตักบาตรในวันรุ่งข้ึน พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันว่า “ไป
งันข้าวจ่ี” ชาวบ้านจะนําข้าวสารเหนียว ไข่ นํ้าตาล ไปเข้ามงคลในพิธีเจริญพุทธมนต์ กลางคืนจะมี
มหรสพแสดงกันเป็นที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันน่ึงข้าวเหนียว ทําขนม ในวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ซ่ึงเป็น
วันกําฟ้า ชาวบ้านก็จะนําไทยทานและอาหารท่ีเตรียมไว้ไปร่วมทําบุญท่ีวัด เม่ือพ้นกําฟ้า ๗ วันแล้ว 
จะต้องกําฟ้าอีกครึ่งวัน และนับต่อไปอีก ๕ วัน จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล้วนําไฟดุ้นหนึ่งไป
ทําพิธีเลียแล้ง โดยการนําไปลอยตามแม่นํ้าลําคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ้าเป็นอันเสร็จพิธี
กําฟ้า  
 ประเพณีปารุปะนัง  จ.สิงห์บุรี เตรียมจัดงานใหญ่ประเพณีปารุปะนัง กวนข้าวทิพย์ ตีข้าวบิณฑ์ 
ห่มผ้าพระปรางค์ ต้อนรับสงกรานต์ จังหวัดสิงห์บุรี เตรียมจัดงานใหญ่ประเพณีปารุปะนัง กวนข้าวทิพย์ 
ตีข้าวบิณฑ์ ห่มผ้าพระปรางค์ ต้อนรับสงกรานต์ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญเท่ียว
งาน มหากุศลสงกรานต์สืบสานประเพณีปารุประนัง กวนข้าวทิพย์ ตีข้าวบิณฑ์ ห่มผ้าพระปรางค์ ชุมชน
ตําบลจักรสีห์ ปี ๒๕๕๗ ตามที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้น ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๕ เมษายน 
๒๕๕๗ ณ วัดพระนอนจักรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถ่ินได้ร่วมคิดร่วมทําสร้างความสามัคคี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นงานประเพณีสงกรานต์
ชุมชนตําบลจักรสีห์ให้คงอยู่ และเป็นการแสดงออกด้วยความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ท่ีสืบทอด
ต่อเน่ืองกันมาด้วยภูมิปัญญารุ่น ต่อรุ่น สร้างความดีงามในชีวิตด้วยความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง และ
ครอบครัว ในช่วงของวันเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย นางสุกัญญา นาคสุข ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่าสําหรับกิจกรรมในแต่ละวันประกอบด้วย วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ จัดพิธี
กวนข้าวทิพย์ ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ พิธีถวายพุ่มข้าวบิณฑ์ พระพุทธ
ไสยาสน์ ณ วัดพระนอนจักรสีห์ และพิธีห่มผ้าพระปรางค์ ณ วัดหน้าพระธาตุ วันที่ ๑๕ พิธีปารุปะนัง 
และสรงนํ้าพระ ณ วัดพระนอนจักรสีห์  
 งานวันวีรชนค่ายบางระจัน  จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๔-๖ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ท่ีบริเวณอนุสาวรีย์
วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูป
จําลองพระอาจารย์ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน การแสดงละคร



๑๑ 
 

ประวัติศาสตร์เก่ียวกับวีรกรรมวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพ้ืนบ้าน มหรสพ 
การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่าง ๆ มากมาย 
 ดังนั้น   เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม  มส.กําหนด  คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ.)  ระดับภาค  จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธ
สาสนาสู่การปฏิบัติ  ระดับภาค และระดับจังหวัด  ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์  จํานวน  ๑๓ + ๑  
โครงการ ประกอบด้วย 

๑. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
๒.  โครงการยกระดับหมู่บ้านศีล ๕  
๓. โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕. โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๗. โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart  Card)  (ฐานข้อมูลศานบุคคล) 
๘. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙. โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐.  โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑.  โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน – บัญชี) 
๑๒. โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓. โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
๑๔. โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสิงห์บุร ี
 

๑.  วัด   มีจํานวน       ๑๘๔    แห่ง 
๑. มหานิกาย       ๑๗๐    แห่ง 
๒. ธรรมยุต          ๑๔    แห่ง 
๓. พระอารามหลวง            ๓   แห่ง 

๑. มหานิกาย            ๒   แห่ง   
๒. ธรรมยุต           ๑    แห่ง  

๔.   วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา     ๑๘๓    แห่ง  
๕.   วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา          ๑    แห่ง 
๖.    วัดร้าง       ๑๗๒   แห่ง  
๗.    วัดแหล่งท่องเที่ยว        ๑๕    แห่ง 
๘.    วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น         ๖    แห่ง 
๙.     วัดพัฒนาตัวอย่าง        ๑๓   แห่ง  
๑๐.   อุทยานการศึกษาในวัด          ๖   แห่ง 
๑๑.   สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด      ๑๗   แห่ง 
 ๑.    มหานิกาย        ๑๗   แห่ง 
 ๒.   ธรรมยุต         -      แห่ง  
๑๒.   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ       ๖   โรง 
๑๓.    สํานักเรียนธรรม – บาลี       ๑๒  แห่ง 

๑.    มหานิกาย          ๙   แห่ง 
 ๒.   ธรรมยุต          ๓  แห่ง  

 
๒.   จํานวนพระภิกษุสามเณร  มีจํานวน     ๒,๑๐๕ รูป 
 ๑.    มหานิกาย       ๑,๗๑๑ รูป 

๑.    พระภิกษุ      ๑,๔๓๐ รูป 
 ๒.   สามเณร         ๒๘๑ รูป 

 ๒.    ธรรมยุต          ๓๙๔ รูป 
๑.    พระภิกษุ            ๙๙ รูป 

 ๒.   สามเณร          ๒๙๕ รูป 
 

๓.    พระสังฆาธิการ  ในจงัหวัดสิงห์บุร ี
 ๑.  เจ้าคณะจังหวัด      ๒ รูป 
 ๒.  เจ้าคณะอําเภอ      ๗ รูป 
 ๓.  เจ้าคณะตําบล      ๓๓ รูป 
 ๔.  เจ้าอาวาส       ๑๘๔ รูป 
 ๕.  พระนักเทศน์       ๘ รูป 

๑.    มหานิกาย      ๖ รูป 



๑๓ 
 

 ๒.   ธรรมยุต      ๒ รูป 
๖.  พระจริยานิเทศ      ๑ รูป 

๑.    มหานิกาย      ๑ รูป 
 ๒.   ธรรมยุต      - รูป 
๗.  พระบัณฑติเผยแผ ่      ๒ รูป 

๑.    มหานิกาย      ๑ รูป 
 ๒.   ธรรมยุต      ๑ รูป 
๘.  พระปริยัตินิเทศ      ๕ รูป 

๑.    มหานิกาย      ๔ รูป 
 ๒.   ธรรมยุต      ๑ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

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

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

 

ดํารงศีลธรรม (มั่งค่ัง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 

 

นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลท่ีเกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วนําไป
ปฏิบัติจนเป็นปฏิเวช คือผลลัพธ์ท่ีจะนําสังคมให้มีสันติสุขอย่างย่ังยืน โดยเทียบอันดับความสันติสุข
ระดับประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission)   
การจะทําให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดําเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ 

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

  
ค่านิยม (Core Value) 
 “อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
  

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
  ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 กลยุทธ์ 

๑. ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 

 
ตัวชี้วัด 

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

เป้าประสงค์ 
  มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 



๑๖ 
 

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

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

เป้าประสงค์   
 ศาสนทายาทมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 
 กลยุทธ์ 
   ๑. เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล 
   ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด 
  ๑. ร้อยละของศาสนบุคคลท่ีมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น  
  ๒. ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
๑. วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติท่ีดี 
๒. กิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 

   
 กลยุทธ์ 
  ๑. บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสทิธิภาพ 
  ๒. จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
  
 ตัวช้ีวัด 

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



๑๗ 
 

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

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

          ๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ที่ โครงการ
 งบประมาณ

โครงการฯ ระดบัจังหวัด
 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะสงฆ์
 หน่วยรับผดิชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 1,970,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 1,660,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 1,155,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 2,352,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 460,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 410,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายปกครอง สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

7 โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card               
(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)

970,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายปกครอง สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 405,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 590,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายปกครอง สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

10 โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 530,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 430,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 810,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 2,145,000 -                                คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ สํานักงานพุทธมณฑลประจําจังหวัด

13,887,000 -                        -                                -                         รวมงบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท) 13,887,000                                                                                     

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา

 



๑๙ 
 

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

2. เพื่อยกระดบักระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกีารและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

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

ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ใหม่อย่างน้อย
 1 รูปแบบ  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

กิจกรรมส่งเสริมศาสนพิธีกรในโรงเรียน ๑ อําเภอ ๑ ศาสนพิธีกร  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียน ๑ ครั้งต่อเดือน  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนธรรมะศึกษา ๑ รุ่นต่อปี คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

กิจกรรมส่งเสริมบาลีศึกษา ๑ จังหวัด ๑ แห่ง คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

กิจกรรมโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุกับอสม. ไตรมาสละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์สร้างอาชีพ ๑ อาชีพ ๑ จังหวัด คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนในจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

4 พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

5 พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ " โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

6 ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" " กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด "  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

7 พัฒนารูปแบบ วิธีการ "มอบธรรม มอบทุน" คู่มือการดําเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

8 จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๒๐ 
 

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

2. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันตสิุข

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของภาค จังหวัดและ

ถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการในจังหวัด
จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

 - 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

4 ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน

จํานวนครั้งการลงพื้นที่  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่ต้นแบบ
 " ชุมชนสันติสุข "

มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รางวัล  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๑ 
 

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

2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธกีารปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
2 ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนด
จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

3 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

4 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้นปีละ ..... รูป คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

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

ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

6 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จํานวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่  งบสนับสนุน

7 ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม/วัดที่ปฏิบัติธรรม
ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสํานักปฏิบัติธรรม ต้นแบบ
ของจังหวัด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๒ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์2 : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตวัชี้วัด : ร้อยละของผูส้อบผา่นนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ ์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดบัและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม

2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัตธิรรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี 

นักธรรม สามัญ สู่การปฏิบัติ
แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

2 บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม  สามัญ การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

4 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

 -กิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน ประโยค 1-2 - ปธ.5 กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง
 -กิจกรรมแนวข้อสอบสําเร็จรูป แนวข้อสอบบาลี นักธรรม
 -กิจกรรมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และโรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถ
ตามที่กําหนด

ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

6 พัฒนาและปรับปรุง 
"สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจําจังหวัด

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
(บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามัญ )

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

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

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๓ 
 

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

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ตอ่เนื่อง ยั่งยืน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร
คณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

 -กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัด วัดต้นสังกัดได้รับช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 วัน
 -กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศาสนา

3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์

จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

5 กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร) คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

7 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
งบประมาณ ปี 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๔ 
 

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

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานดา้นกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดบั
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิองคณะสงฆ์ทุกระดบั

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัดตาม

หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

3 กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

7 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

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

2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดไูดทุ้กที่ ทุกเวลา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ

พระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

2 จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

3 บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card Smart Card  พร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

4 สนับสนุนการทําบัตรประชาชนของพระ เณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

5 จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

9 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

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

2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างตอ่เนื่อง
3. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

2 จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรม
เชิงพุทธ"

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

3 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานในทุกด้าน

จํานวนกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

4 จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ จํานวนนวัตกรรมการทํางานทั้ง 6 ด้าน
ของกิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

5 นํานวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 



๒๗ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ7์ : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
ตวัชี้วัด   : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
โครงการ 9  : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัดสิงห์บุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล

2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

2 พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลตาม
หลักสูตรที่กําหนด
-กิจกรรมประชุมสัญจรประจําเดือน
-กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์
-กิจกรรมเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการใหม่

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 
ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล 
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง จํานวนพระสังฆาธิการใหม่ที่ผ่านการอบรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

3 ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถ
ตามกําหนด

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

4 รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ 
และศาสนบุคคล

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 



๒๘ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ ์8 : เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด  : ศูนย์รวมองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก
โครงการ 10 : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัดสิงห์บุรี
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้
3. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการ

พระพุทธศาสนาของจังหวัด
รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดละ 3 เรื่อง/ปี

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

2 จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

3 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ระดับจังหวัด

ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

4 จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

5 สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จํานวนครั้งในการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

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

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัตใิห้มีประสิทธภิาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัตมิีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ   

2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร
ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ   

3 จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ   

4 จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ   

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ   

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

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

2. เพื่อบํารุง รักษาศาสนสมบัตใิห้เป็นรมณีย์สถาน
3. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัตธิรรม

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

2 สื่อสารแนวทางการดําเนิน 
"โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส  แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ  

3 ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด พื้นที่วัดปลอดขยะ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ

กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม

3 คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ  

4 ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ  

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ  

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 



๓๑ 
 

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

2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธภิาพ
3. เพื่อจัดตัง้และบริหารกองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

ตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

2 สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด  1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

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

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

5 คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

6 สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์ องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

7 จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัด มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

8 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 


