
 
 
 
 
 

ค ำ น ำ  
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตจึงเกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างมากขึ้นในหลายๆด้าน พระพุทธศาสนาจึง
จ าเป็นต้องปรับตัวเข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นเพ่ือความมั่นคงทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ให้เป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็น
หลักในการด ารงชีวิตอย่างสันติสุข  
 คณะสงฆ์ ภาค ๔ โดยการน าของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ จึงได้ก าหนดให้
คณะสงฆ์ภาค ๔ (นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์) ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ตามแผนแม่บทที่มหาเถรสมาคมและรัฐบาลเห็นชอบร่วมกันในการอนุมัติแผนยุทธศาสาตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี 
 คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามพันธกิจ 
๖ ด้าน (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา (๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่ (๕) ด้าน
สาธารณูปการ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ๑๓ + ๑ โครงการ อันเป็น
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไป 
 
 
 
 

        ผู้จัดท า 
      คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสาตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔ 
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สำรบัญ 
เนื้อหำ                      หน้ำ 
ค าน า 
 
ตอนที่ ๑ บทน า 
บทสรุปคณะกรรมการฯ (คปพ.)           ๒ 
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดเพชรบูรณ์           ๔ 
ข้อมูลพ้ืนฐานคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์         ๑๑ 
 
ตอนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๐ –๒๕๖๔       ๑๓ 
แผนที่ยุทธศาสตร์คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์         ๑๕ 
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บทสรุป 
คณะกรรมกำรประสำนงำนแผนยุทธศำสตร์ในกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ (คปพ.) 

 
 

สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกิน ร้อย
ละ ๙๐ นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามายาวนาน 
วิถีชีวิตของ คนไทยจึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้น
ทั้งในด้าน สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทย ก้าวเข้า
ไปสู่กระแสแห่ง ยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ ด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 

จากภาวะวิกฤติด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพระพุทธศาสนา แม้ว่า
หลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากร 
ทางศาสนาก็เป็นเหตุน ามาซึ่งวิกฤติศรัทธา   อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ท าให้ต้องเกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และให้ทันต่อ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

มหาเถรสมาคมและรัฐบาลได้เห็นชอบร่วมกันในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของคณะ 
สงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ” อันเป็นการด าเนิน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานี้  ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจคณะ
สงฆ์ คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่ (๕) ด้าน
สาธารณูปการ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
พุทธมณฑลให้ เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นการด าเนินการภายใต้ค่านิยม ( Core Value) ที่ว่า 
“อุทิศตนเพื่อ พระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ 
(๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กร 
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
๑๐ กลยุทธ์ และ ๑๔ ตัวชี้วัด 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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หน้า ๓ 

 

(คปพ.) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมโีครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 
๑๓ + ๑ โครงการ ประกอบด้วย 

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

 
สรุปงบประมาณในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น 

๑,๕๘๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานี้  เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง ศาสนจักร 
กับอาณาจักร เพ่ือความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จรรโลงรักษาไว้ซึ่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพ่ือยึดมั่น
หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศในการด าเนินชีวิต เป็นส่วน ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย 
คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นมรดกล้ าค่าของอนุชนสืบไป 
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หน้า ๔ 

 

ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ข้อมูลพื้นฐำนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประวัติจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  ลักษณะทาง

กายภาพนั้นเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่า และท่ีราบเป็นตอนๆสลับกันไป พ้ืนที่มี
ลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นพ้ืนที่ราบและมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้ง
สองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า[๑]  มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญโดยไหลจากจังหวัดเลย  เพชรบูรณ์  
ผ่านไปสู่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ตามล าดับ  จึงส่งผลให้พ้ืนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชท าการเกษตร  รวมทั้งส่งเสริม
ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
กล่าวถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์นั้นเริ่มจาก ชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อครั้งโบราณน่าจะ
ชื่อว่าเมือง “เพชบุระ” ตามที่ปรากฏในจารึกลานทองค า ที่พบจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ซึ่ง
หมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร  แต่ในระยะหลังต่อมาแปรเปลี่ยนเป็น “เพชรบูรณ์” กลายความหมาย
เป็นเมืองที่อุดมด้วยเพชร และได้น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

จากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ผ่านมา พบว่ามีร่องรอยหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฏอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมา จนกระทั่งถึงในสมัย
ประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  โดยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการใช้ตัวอักษรในการบันทึก  
สื่อสารและถ่ายทอดนั้น  พบว่ามนุษย์ในสมัยนั้น มีการด ารงชีวิตอยู่ด้วยการหาตามธรรมชาติ อาศัยอยู่ในถ้ าเพิง
ผา รู้จักเพาะปลูกพืชบางชนิด เลี้ยงสัตว์ มีเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้แบบง่ายๆ เชื่อในเรื่อง
ธรรมชาติ และมีประเพณีการฝังศพ จนกระท่ังพัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่
ซับซ้อนมากขึ้น เป็นล าดับ 

บริเวณที่ปรากฏร่องรอยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น พบหลายพ้ืนที่ของจังหวัด ได้แก่ ด้านทิศ
ตะวันตกที่อ าเภอวังโป่ง อ าเภอชนแดน พบเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทหินขัด  เช่น ก าไลหิน และขวานหิน  
ก าหนดอายุอยู่ในราว ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว  ด้านทิศใต้ที่อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี และท่ีอ าเภอ
ศรีเทพ ซึ่งมีเมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งเป็นเมืองโบราณในยุค
ต้นประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอายุเก่าแก่ไปกว่า ๒,๐๐๐ ปี และยังถือได้
ว่าแหล่งโบราณคดีที่พบบริเวณนี้มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชุนชนโบราณในจังหวัดลพบุรีและบริเวณลุ่มแม่
น้ าป่าสักอีกด้วย  

บริเวณด้านทิศเหนือที่อ าเภอหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า และอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  ในปัจจุบันได้พบ
หลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน ทั้งชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังร่วมกับ
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สิ่งของเครื่องใช้  เครื่องประดับท าจากโลหะ แก้ว หิน และพบตะกรันโลหะ[๒] ซึ่งเป็นหลักฐานทางด้านโลหกร
รมในพ้ืนที่แถบนี้ 
ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักการใช้ตัวอักษรแล้ว  ได้ถือว่าเข้าสู่ช่วงสมัยประวัติศาสตร์ โดยอาจเริ่มนับตั้งแต่ สมัยที่รับ
วัฒนธรรมทวารวดี หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนในช่วงนี้ได้แก่ที่เมืองศรีเทพ  ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ าคันดิน
ล้อมรอบ และมีร่องรอยการติดต่อสัมพันธ์กับแหล่งชุมชน ซึ่งมีวัฒนธรรมแบบทวารวดีในที่ราบลุ่ มแม่น้ าป่าสัก
และแม่น้ าเจ้าพระยา มีศาสนสถานที่เป็นสถูปเจดีย์เนื่องในศาสนาพุทธ เช่น เขาคลังใน และเขาคลังนอก 
โบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ทั้งธรรมจักร พระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์จ านวนมาก  มีจารึกอักษรปัล
ลวะและหลังปัลลวะ จารึกเนื้อหาเกี่ยวศาสนาเป็นส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง ๑,๒๐๐ – ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว 

ในช่วงประมาณ ๘๐๐ – ๙๐๐ ปีมาแล้ว  อิทธิพลของเขมรได้แผ่มาถึงเมืองศรีเทพเช่นเดียวกันกับ 
เมืองโบราณในเขตภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย มีรูปเคารพและ
ปราสาทอิทธิพลเขมรสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดู  เช่น ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพ่ีน้อง และปรางค์ฤาษี  
จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ กษัตริย์แห่งเขมรที่แผ่ขยายอ านาจมาถึงยังดินแดนแถบนี้  เมือง
ศรีเทพก็เจริญอยู่เป็นช่วงสุดท้าย  และหลังจากนั้นร่องรอยของเมืองเมืองนี้ก็ได้ขาดหายไป 

ในช่วงสมัยสุโขทัย เมืองเพชรบูรณ์มีฐานะเป็นเมืองแว่นแคว้นด้านตะวันออกเฉียงใต้ พ่อขุนรามค าแหง
ได้แผ่ขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงการแผ่ขยายมาถึงพ้ืนที่ด้านตะวันออกของ
สุโขทัย ตามศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงหลักที่ ๑ ด้านที่ ๔  และศิลาจารึกหลักที่ ๙๓ วัดอโศการาม ด้านที่ ๒ 
พ.ศ.๑๙๔๙    

จากศิลาจารึกหลักที่ ๑ ค าว่า “ลุมบาจาย” นั้น เชื่อว่าได้แก่เมืองหล่มเก่า และศิลาจารึกหลักที่ ๙๓ ค า
ว่า “วัชชปุระ” เชื่อว่าเป็นเมืองเพชรบูรณ์  แสดงให้เห็นว่าอาณาเขตของกรุงสุโขทัย ในสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชและสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย (พ.ศ.๑๙๑๑) มีเมืองเพชรบูรณ์เป็นรัฐสีมา[๓] 
ก่อนที่กรุงสุโขทัยจะรุ่งเรืองขึ้นมานั้น จารึกสุโขทัยหลักท่ี ๒ (จารึกวัดศรีชุม) ได้ปรากฏชื่อ พ่อขุนผาเมือง (โอรส
พ่อขุนนาวน าถุม ผู้ครองเมืองราด) ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว ท าการยึดเมืองสุโขทัยคืนจากขอมสมาสโขลญ
ล าพง  และได้ให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ครองเมืองสุโขทัยต่อไป  ชาวเพชรบูรณ์จึงเคารพนับถือและได้
สร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้ที่อ าเภอหล่มสัก  เพื่อร าลึกถึงคุณความดีของพระองค์สืบไป 
หลักฐานทางโบราณคดีซึ่งเป็นสิ่งชี้ชัดว่า "เมืองเพชรบูรณ์" เป็นรัฐสีมาของสุโขทัย ได้แก่  พระเจดีย์ทรงดอกตูม
หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ของวัดมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์ เช่นเดียวกับวัดมหาธาตุของสุโขทัย เมืองอ่ืนๆ ซึ่งจัดว่า
เป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ และในการขุดค้นทางโบราณคดีที่พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูม วัดมหาธาตุ เมือง
เพชรบูรณ์ ของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้พบศิลปวัตถุมากมาย เช่น เครื่องสังคโลกของไทย และเครื่อง
ถ้วยกับตุ๊กตาจีน 

ในสมัยอยุธยา เมืองเพชรบูรณ์ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา ในช่วงพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๑๙๙๑ -๒๐๓๑)  
ได้กล่าวถึงศักดินาข้าราชการที่มียศสูงสุด  มีศักดินาหนึ่งหมื่น หนึ่งในนั้น ได้แก่ พระยาเพชรรั ตน์สงคราม 
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(ประจ าเพชรบูรณ์)  และในช่วงเวลาเดียวกัน เมืองศรีถมอรัตน์ (ศรีเทพ) ขึ้นท าเนียบเป็นหัวเมืองรวมอยู่ด้วย  ผู้
ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการเมืองเป็นที่ พระศรีถมอรัตน์ ตามชื่อเขาแก้วหรือเขาถมอรัตน์ ซึ่งเป็นเขาส าคัญของ
เมือง  เมืองเพชรบูรณ์ยังถูกกล่าวถึงอีกหลายครั้งในฐานะหัวเมืองส าคัญ ดังปรากฏในพงศาวดารไทยรบพม่า  
สรุปความได้ว่าในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ถูกพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองแห่งพม่ายกทัพมาตี  ได้มี
กองทัพจากพระไชยเชษฐาธิราชแห่งนครเวียงจันทน์ในฐานะพันธมิตร ยกทัพมาช่วยทางด่านนครไทย เข้ามา
ทางเมืองเพชรบูรณ์ 

ในสมัยพระมหาธรรมราชา เกิดเหตุการณ์พระยาละแวกเจ้าแผ่นดินเขมร ยกทัพมารุกรานหลายครั้ง 
ในพ.ศ.๒๑๒๕ พระยาละแวกส่งทัพโดยมีพระทศราชาและพระสุรินทรราชาเข้าตีเมืองนครราชสีมา เมื่อได้แล้ว
จึงเตรียมเคลื่อนทัพไปตีเมืองสระบุรี  ในคราวนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ให้พระศรีถมอรัตน์(เจ้าเมืองศรี
เทพ สมัยนั้นเรียกว่าเมืองท่าโรง) และพระชัยบุรี (เจ้าเมืองชัยบาดาล) เป็นผู้น ากองทัพหัวเมืองเข้าร่วมขับไล่
ข้าศึกจนแตกพ่ายไป 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงวิเคราะห์ว่า เมืองเพชรบูรณ์สร้างขึ้นมา ๒ ยุคบนบริเวณ
เดียวกัน ยุคแรกคงอยู่ในเวลาที่เมืองสุโขทัยหรือพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการปกครอง  เพราะสร้างเมืองเอาล า
น้ าป่าสักไว้กลางเมืองลักษณะเดียวกับเมืองพิษณุโลก แนวก าแพงเมืองกว้างยาวด้านละ ๘๐๐ เมตร ยุคที่ ๒ 
น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยมีป้อมและก าแพงลักษณะเดียวกับ
ป้อมก าแพงเมืองที่สร้างที่ลพบุรี เป็นแต่ร่นแนวก าแพงเมืองเล็กลงกว่าเดิม[๔] 

สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๘ กองทัพพม่าโดยอะแซหวุ่นกี้ ยกทัพมาตีกรุงธนบุรี ได้ล้อมเมืองพิษณุโลก
ไว้  เจ้าพระยาจักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และเจ้าพระยาสุรสีห์ ได้ตีฝ่าน าทัพ
ออกมาได้ และมาชุมนุมพักทัพสะสมเสบียงที่เมืองเพชรบูรณ์  

ในช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ชื่อเมืองเพชรบูรณ์และศรีเทพ (สีเทพ) ยังปรากฏในเอกสารสมุดไทย
ด าใบบอกข่าวการสวรรคตของรัชกาลที่ ๒ ในฐานะหัวเมืองขึ้นกรมมหาดไทย  

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการยกฐานะของเมืองและเปลี่ยนชื่อเมืองจากศรีเทพเป็นวิเชียรบุรี  และสร้าง
เมืองหล่มสักขึ้น โดยสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพสันนิษฐานว่า เดิมบริเวณหล่มเก่ามี “เมืองลม” หรือ 
“เมืองหล่ม” ในสมัยสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองที่ชาวเวียงจันทน์และหลวงพระบางมาอาศัยอยู่จ านวนมาก   ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ มีการเปลี่ยนแปลงนามเจ้าเมืองเพชรบูรณ์และเมืองวิเชียรบุรี ซึ่งใช้ชื่อเดิมมาแต่สมัยอยุธยา 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปี มีการรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนที่ส าคัญตั้งเป็นเขตการปกครองใหม่ ขึ้นเป็น
มณฑล ในปีพ.ศ.๒๔๔๒มณฑลเพชรบูรณ์ได้ตั้งขึ้นเป็นอิสระเนื่องจากท้องที่มีภูเขาล้อมรอบ การคมนาคมกับ
มณฑลอ่ืนไม่สะดวก ล าบากแก่การติดต่อราชการ และโอนเมืองหล่มสัก อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอวังสะพุง มา
ขึ้นกับมณฑลเพชรบูรณ์  ยุบเมืองวิเชียรบุรีเป็นอ าเภอ  โอนอ าเภอบัวชุม อ าเภอชัยบาดาลขึ้นกับเมือง
เพชรบูรณ์  มณฑลเพชรบูรณ์จึงมีสองเมือง คือ หล่มสัก กับเพชรบูรณ์ [๕]  ผู้บริหารราชการเป็นต าแหน่ง
ข้าหลวงเทศาภิบาล  ผู้ด ารงต าแหน่งคนแรก คือ พระยาเพชรรัตน์สงคราม (เฟ่ือง) 
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พ.ศ.๒๔๔๗ ได้ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ตั้งเป็นมณฑลอีกในปี พ.ศ.๒๔๕๐  และได้ยุบอีกครั้งในปี 
พ.ศ.๒๔๕๙  จังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้นมี ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง  อ าเภอวัดป่า(หล่มสัก) อ าเภอวิเชียร
บุรี และก่ิงอ าเภอชนแดน[๖]  จนกระท่ัง พ.ศ.๒๔๗๖ ได้ยกเลิกมณฑลต่างๆทั่วประเทศ 

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีหลักฐานเอกสารแสดงให้เห็นว่า ทุกอ าเภอมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่คละกันไป 
ทั้งชาวจีน พม่า ลาว เขมร เงี้ยว แขก มอญ มีอาชีพท าไร่ยาสูบ ท านา ท าไร่อ้อย และเลี้ยงไหม 

ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒  ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ปี พ.ศ.๒๔๘๖ ได้วางแผนการ
จัดสร้างนครบาลเพชรบูรณ์  เพ่ือเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แทนกรุงเทพฯ โดยให้กรุงเทพฯเป็นเมืองท่า  ใน
ขณะเดียวกันก็ใช้เพชรบูรณ์เป็นฐานทัพในการขับไล่ญี่ปุ่นด้วย และตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ห่างจากกรุงเทพ 
๓๔๖ กิโลเมตร  สามารถติดต่อกับประเทศจีนโดยผ่านพม่าและลาวได้สะดวกเช่นกัน  นอกจากนี้แล้วหากเกิด
เหตุการณ์ในภาวะสงคราม การขัดแย้งระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอังกฤษในขณะนั้น เพชรบูรณ์
จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย  แต่เนื่องจากระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎร  ท าให้ต้องยกเลิกไป  แต่อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนาปรับปรุง  และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
ทั้งอาคารสถานที่ข้ึนมากมายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ช่วงเวลานี้ และท าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางข้ึน 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๒๕ บริเวณพ้ืนที่รอยต่อ ๓ จังหวัด (เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย) 
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ต้องการยึดอ านาจและเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้แทรกซึมและ
ครอบครอง มีผู้ก่อการร้ายเข้าต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล  หลังจากที่สู้รบเป็นเวลา ๑๔ ปีเศษ รัฐบาลจึงได้รับชัยชนะ  
ปัจจุบันจึงยังมีสถานที่หลงเหลืออยู่เป็นอนุสรณ์บนเทือกเขาค้อที่เคยเป็นสมรภูมิการสู้รบทางอุดมการณ์  และ
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในปัจจุบัน  หลังจากนั้นเมืองเพชรบูรณ์ก็มีรูปแบบการปกครองดังเช่นใน
ปัจจุบัน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหลักฐานการปรากฏอยู่ของชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ าป่า
สักมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย  จากนั้นได้รับอารยธรรมจากภายนอก ได้แก่วัฒนธรรมทวารวดี
และวัฒนธรรมเขมรโบราณ  ท าให้ชุมชนเหล่านั้นมีพัฒนาการด้านต่างๆจนกลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่สืบ
มา  เมื่อเข้าสู่ช่วงสมัยสุโขทัย เมืองเพชรบูรณ์มีฐานะเป็นเมืองแว่นแคว้นของกรุงสุโขทัย  และในสมัยกรุงศรี
อยุธยา  มีเมืองเพชรบูรณ์และเมืองศรีเทพเป็นเมืองส าคัญและต่อเนื่องจนถึงช่วงสมัยรัตนโกสินทร์  ต่อมาได้มี
การเปลี่ยนแปลงและแบ่งเขตการปกครองอีกหลายครั้ง  จนครั้งหนึ่งเมืองเพชรบูรณ์เกือบมีฐานะเป็นเมืองหลวง
ของประเทศไทยแทนกรุงเทพฯ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  และหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้าน
ต่างๆมากมาย จนกระท่ังเป็นเมืองเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน 

 นายธวัชชัย  ชั้นไพศาลศิลป์ 
นักโบราณคดี ปฏิบัติการ  

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ค้นคว้าเรียบเรียง 
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ค ำขวัญประจ ำจังหวัด 
"เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ าหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง" 

  
ตรำประจ ำจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตราประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยเพชรกับภูเขาและไร่ยาสูบ อยู่ในรูปวงกลมมี ลายกนกไทย
ล้อม โดยรอบ เพชรเจียรนัยเป็นรูปหัวแหวน รูปคล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับลงดินลอยอยู่บนท้องฟ้า เหนือภูเขา 
พ้ืนดินเป็น ไร่ยาสูบ และมีอักษรเขียนว่า “จังหวัดเพชรบูรณ์" 

ควำมหมำยของตรำประจ ำจังหวัด 
ความหมายเก่ียวกับเพชร มีความหมาย ๒ ประการ 
ประกำรที่ ๑ เนื่องจากจังหวัดชื่อเพชรบูรณ์ ซึ่งแปลว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเพชร และมีผู้เคย ขุดพบหินที่

มีความแข็ง มากกว่าหินธรรมดา มีประกายแวววาวสุกใส เหมือนเพชรขุดได้ในเขตบ้านทุ่งสมอ นายาว อ าเภอ
หล่มสัก หินที่ขุดได้นี้ เรียกกันว่า “เขี้ยวหนุมาณ” ซึ่งถือว่าเป็นหิน ตระกูลเดียวกันกับเพชร แต่มีความแข็งน้อย
กว่าเพชร มีผู้เชื่อว่าเขี้ยวหนุมาณนี้ ถ้าท้ิงไว้ตามสภาพเดิมนานต่อไปอีกประมาณ ๑,๐๐๐ ปี จะกลาย เป็นเพชร
จริง ๆ ได้และนอกจากนี้ยังมีผู้เชื่อว่า ภูเขาชื่อ “ผาซ่อนแก้ว” ในเขตอ าเภอหล่มสักมีเพชร จึงตั้งชื่อว่า “ผาซ่อน
แก้ว” 

ประกำรที่ ๒ เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีค่าอุดมสมบูรณ์ เช่น ไม้สักในดินมี
แร่ธาตุที่มีค่า ตนประมาค่ามิได้ ซึ่งนับว่ามีค่าสูง เช่นเดียวกันกับค่าของเพชรทีเดียวและปรากฏกว่าในเขตต าบล
น้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก เดิมชาวบ้านเรียกว่า “บ้านน้ าบ่อค า” ซึ่งมี ประวัติว่าเคยเป็นที่ตั้งโรงหล่อ แร่ทองค าของ
ฝรั่งชาวยุโรป ไม่ทราบสัญชาติ มีซากวัตถุก่อสร้างปรากฏร่องรอยเหลืออยู่ความหมายเกี่ยวกับภูเขา เนื่องจาก
ด้วยพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูเขามากมายสลับซับซ้อนเป็นทิวเขาเทือกใหญ่เรียกว่า “เทือกเขาเพชรบูรณ์”
ความหมายเกี่ยวกับไร่ยาสูบ 

เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์มียาสูบพื้นเมืองพันธุ์ดีเป็นสินค้าส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่นานมาแล้ว 
มีรสเป็นเลิศกว่ายาสูบ ที่อ่ืน ทั้งหมดของเมืองไทย ยาสูบพันธุ์ดี ที่มีชื่อเสียงนี้ ปลูกได้ผลที่บ้านป่าแดง อ าเภอ
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เมืองเพชรบูรณ์ แต่ในปัจจุบันนี้ยาสูบพ้ืนเมืองชนิดนี้มี น้อยลง เพราะราษฎรชาวบ้านกลับมานิยมปลูกยาสูบ
พันธุ์เบอร์เล่ย์ เพ่ือบ่มให้แก่ส านักงานไร่ยาสูบ เพราะได้ราคาดีกว่ายาสูบพ้ืนเมือง 
  

ธงประจ ำจังหวัด 
  
 
 
 
  

พ้ืนธงเป็น ๓ ริ้ว มี ๒ สี ริ้วสีขาวอยู่กลาง ใหญ่กว่าริ้วสีเขียวใบไม้ ซึ่งเป็นริ้วที่อยู่ริม ๒ ข้าง ประมาณ 
๑/๒ ตรงกลางผืนธงประกอบด้วย เครื่องหมายตราประจ าจังหวัด เพชรสีขาว น้ ามันก๊าส มีรัศมีโดยรอบ ภูเขามี
สีน้ าเงิน และสีอ่ืนเหลือบเหมือนของจริง เชิงภูเขาแลเห็นเป็นทิวไม้ขึ้นเป็นสีใบไม้แก่ ต้นยาสูบ สีเขียวใบไม้
เหมือนของจริง ตัวอักษร “จังหวัดเพชรบูรณ์” สีแดงลายกนกไทย ล้อมรอบวงกลม เครื่องหมายตราประจ า 
จังหวัดสีทองตัดเส้นสีแดงผืนธงยาว ๒๕๐ ซ.ม. กว้าง ๑๕๐ ซ.ม. ตามเครื่องหมาย ประจ าจังหวัดที่ประดิษฐ์อยู่
ตรงกลาง ผืนธง มีความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ๖๖ ซ.ม. เทือกเขา เพชรบูรณ์นี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงขนานนามว่า ภูเขาบันทัดและเขาปันน้ ายาสูบ พ้ืนเมือง เพชรบูรณ์ 
พระองค์ก็ได้ทรงรับรองว่า มีคุณภาพเป็นยอดเยี่ยมกว่ายาสูบที่อ่ืน ทั้งหมดทั่วเมืองไทย ซึ่งได้ทรงนิพนธ์ไว้ใน
หนังสือชื่อ "นิทานโบราณคดี" นิทานที่ ๑๐ เรื่องความไข้เมืองเพชรบูรณ์ 
  

ต้นไม้ประจ ำจังหวัด “ต้นมะขำม” 
 
 
 
 
 

 
ดอกไม้ประจ ำจังหวัด “ดอกมะขำม” 
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ตำรำงข้อมูลกำรแบ่งเขตกำรปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รำยอ ำเภอ) 
 

 
 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เป็นงานประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสืบสานเป็นประจ าทุกปี โดยถือเอา
วันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 ของทุกปี โดยในวันประกอบพิธีอุ้มพระด าน้ านั้น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จะเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ลง
ด าน้ า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันจะน าความสุข ความสงบร่มเย็น ส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล 
พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ และท าให้ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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ข้อมูลพื้นฐานคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ นับถือศาสนาพุทธ  ดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์จึงมีวัดใน

พระพุทธศาสนาอยู่ทั่วไป จ านวน  ๘๖๔ วัด แยกเป็น วัดมหานิกาย  ๗๖๙ วัด วัดธรรมยตุ  ๙๕  วัด  แบ่งตาม

อ าเภอได้ดังนี้ 

จ านวนวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ข้อมูลพระภิกษุสามเณร มหานิกายและธรรมยุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ 
 

 

หน้า ๑๓ 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำปี ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 
คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พุทธศำสน์ม่ันคง ด ำรงศีลธรรม น ำสังคมสันติสุขอย่ำงย่ังยืน” 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบใน

การก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 

พุทธศำสน์ม่ันคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบัน
หลัก ของชาติ   พุทธบริษัทมีความรู้   ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่
เพ่ิมข้ึนของ ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 
 

ด ำรงศีลธรรม (มั่งคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่าง เหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 
 

น ำสังคมสันติสุขอย่ำงย่ังยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วน าไปปฏิบัติจนเป็น 
ปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission) 

การจะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องด าเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานชองคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ 
๑) ด้านการปกครอง 
๒) ด้านศาสนศึกษา 
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
๔) ด้านเผยแผ่ 
๕) ด้านสาธารณูปการ 
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้

เป็นศูนยฺ กลางพระพุทธศาสนาโลก 
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ค่ำนิยม (Core Value) 
“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 

 
อัตลักษณ์คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

“พระพุทธมหาธรรมราชางามล้ า ศีลธรรมพัฒนา พุทธศาสน์ก้าวหน้า  น าประชาเป็นสุข” 
 
ผลลัพธ์ 

๑. อัตราการเรียนรู้พระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา (เพ่ิมข้ึน ๕ %) 
๒. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ (มีกระบวนการ ๑๐๐ %) 
๓. พระสงฆ์ศาสนบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงพุทธ (เพ่ิมข้ึน ๑๐ %) 
๔. มีแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา (เพ่ิมข้ึน ๕ %) 
๕. เกิดภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรวัฒนธรรม และชาวพุทธ (เพ่ิมข้ึน ๓ %) 
๖. มีการเรียนรู้พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และความสุขเชิงพุทธของประชาชน (เพ่ิมข้ึน ๓.๕๐ %) 
๗. มีข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง (เพ่ิมข้ึน ๕ %) 
๘. ประชาชนได้รับการยกระดับจิตใจและคุณธรรมโดยใช้หลักวิปัสสนากรรมฐาน (เพ่ิมข้ึน ๕ %) 
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แผนที่ยุทธศำสตร์คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ภำค ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา สู่การ 
ปฏิบัติ (VISION TO ACTION) แก่คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับภาค เพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก 

ครั้งที่ ๑    ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ อาคารราชวิริยา  
ลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ ๒    ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระ 
เกียรติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อ า เภอเมือง พิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

ครั้งที่ ๓   ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศาลา 
ประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ ๔    ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 
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ครั้งที่ ๕   ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมส านักงานเจ้า
คณะจังหวัดนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การ
ปฏิบัติ ท าให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ และงบประมาณระดับภาค ระดับจังหวัด 
ดังนี้ 
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