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คํานํา 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่และเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่
สมัยพุทธกาลจวบจนถึงปัจจุบัน บรรพชนของไทยท้ังฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์มองเห็นคุณค่าและความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา ได้เสียสละช่วยกันประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีสืบทอดต่อกันมา
และในสภาพปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ มีผลทําให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ขาด
ความสนใจในหลักธรรมคําสอนอันดีงามของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ จึงควรมียุทธศาสตร์และเทคนิควิธีการ
เผยแผ่อันทันสมัย ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้คนไทยรุ่นใหม่หันมาสนใจให้ความสําคัญในหลัก
คําสอนทางพระพุทธศาสนา 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา นับเป็นหนึ่งในหกด้านแห่งภารกิจหลักของคณะสงฆ์ท่ีมีความสําคัญย่ิงต่อ
สถานะความม่ันคงดํารงคงอยู่อย่างย่ังยืนแห่งพระพุทธศาสนา โดยเป็นท่ีประจักษ์ทราบกันดีว่า ประชาชน
พุทธศาสนิกชนท่ัวไปได้มีความรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้ สามารถเลือกสรร
นําหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวันของตนได้อย่างอยู่เย็นเป็น
สุข พ้นจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์ โดยมีความศรัทธาเช่ือม่ันพร้อมท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยการ
ทํานุบํารุง อุปถัมภ์คุ้มครองสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้เจริญม่ันคงดํารงคงอยู่ได้อย่าง
ย่ังยืนตลอดไปน้ัน ก็เพราะประชาชนเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
อย่างดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงจากพระภิกษุพุทธสาวกท่ีเสียสละอุทิศตนทําหน้าที่ประกาศพุทธธรรมเผย
แผ่คําสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าในรูปแบบการประกาศหลักการเผยแผ่ท่ีหลากหลายวิธี เช่น วิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในรูปแบบการดําเนินงานพระธรรมทูตท่ีนําหลักธรรมะไปสู่ประชาชนถึงถิ่นท่ีอยู่ วิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงต้ังรับของพระนักเทศน์หรือพระธรรมกถึกในรูปแบบการแสดงช้ีแจงหลักธรรมให้รู้จัก
ความดี ความช่ัว บาป บุญ คุณ โทษ เป็นต้น ในพิธีบําเพ็ญบุญกุศลท่ัวไปหรือในกาละโอกาสวันธรรมสวนะ ในแต่
ละวัน เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี จึงนับว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภารกิจท่ีสําคัญของคณะสงฆ์ นับต้ังแต่สมัย
พุทธกาลจวบจนปัจจุบัน ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดถึงความเจริญและความเสื่อมแห่งพระพุทธศาสนามาทุกกาลสมัย โดย
อาศัยพระภิกษุบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมทูต พระ
นักเทศน์/พระธรรมกถึก พระวิปัสสนาจารย์ พระบัณฑิตเผยแผ่ พระจริยานิเทศก์ พระปริยัตินิเทศก์ พระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา รวมถึงพระสังฆาธิการทุกระดับช้ันเป็นผู้ขับเคลื่อนดําเนินงานเผยแผ่ตามอุดมการณ์ 
หลักการ และวิธีการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ 

คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมุ่งม่ันท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ ให้เป็นไปใน
เชิงรุก โดยอาศัยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นแนวทางขับเคล่ือน โดยได้
กําหนดให้มีศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกองทุนเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงในส่วนกลาง ได้มีการต้ังคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ สําหรับส่วนภูมิภาค ก็ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดขึ้นแล้ว 
เพ่ือให้การดําเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด   เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ถือเป็นวาระแห่งชาติ เพราะได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗  

ก



ท่ีกําหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทําการศึกษาวิเคราะห์ และจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ต่อมามหาเถรสมาคมได้มีคําสั่ง ท่ี ๒/๒๕๕๙ แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาเถรสมาคมลงวันท่ี 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ จากน้ันคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาเถรสมาคม ได้มีการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ตามภารกิจงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ประกอบด้วย การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ และการพัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
ตามลําดับ และเม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้เสนอแผนแม่บทการปฏิรูป กิจการพระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๐ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าว ต่อมาเม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาเถรสมาคมและผู้เกี่ยวข้อง ที่ประชุมรับทราบแผนแม่บทการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนามหาเถรสมาคมได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนยุทธศาสตร์น้ี 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีเสนอมหาเถรสมาคมในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน
แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) และให้เจ้าคณะภาคแต่ง ต้ังคณะกรรมการประสาน
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาระดับภาค ท้ังน้ี คณะกรรมการประสานงานแผนฯ ได้จัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ (VISION TO 
ACTION) แก่คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับภาค ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะ
จังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 เพ่ือเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมุ่งให้บรรลุเจตนารมณ์ แห่ง
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซ่ึงให้คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมี
อํานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําปีของจังหวัด ดังน้ัน คณะสงฆ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดทําแผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด พิจารณาแนวทางดําเนินการจัดทําแผนโดยนําข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา
การดําเนินงาน และนโยบายส่งเสริมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค ประกอบในการจัดทําแผน นําร่างแผนปฏิบัติงานการเผยแผ่ ให้คณะกรรรมการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ได้ร่วมพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หวังว่าแผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฉบับน้ี จะอํานวยประโยชน์และเป็นแนวทางในการจัดแผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําปี และผู้
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําแผน
ไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย 

    จัดทําโดย  คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดแมฮ่่องสอน 
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหน่ึง ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า  ต้ังอยู่

ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ   ประมาณ  ๙๒๔  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีประมาณ 
๒,๖๘๑.๒๕๙ ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอแม่สะเรียง 
อําเภอขุนยวม อําเภอปาย  อําเภอแม่ลาน้อย  อําเภอสบเมย  และอําเภอปางมะผ้า 

     จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ช่ือว่า   “เมืองสามหมอก”    เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา   ล้อมรอบด้วยภูเขา
สลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลมุด้วยหมอกตลอดทั้งป ีมี
ทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธ์ุจนมีคํากล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็น
สวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย 

อาณาเขต 
               •  ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน แห่งสหภาพพม่า 
               •  ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
               •  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ 
               •  ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า 

การเดินทาง 
     รถยนต์ แม่ฮ่องสอนในอดีตเป็นเมืองท่ีเร้นลับและทุรกันดารในสายตาของนักท่องเท่ียวและประชาชน

ท่ัวไป เน่ืองจากเดิมน้ันการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘  ซ่ึง
ตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอําเภอหางดง สันป่าตอง  จอมทอง  ฮอด      แม่สะเรียง  แม่ลาน้อย  และขุนยวม  
มาถึงอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  รวมระยะทางประมาณ  ๓๔๙  กิโลเมตร   เส้นทางสายน้ีเป็นทางตัดขึ้นเขาสูง  มี
ความสวยงามและคดเคี้ยวนับได้มากถึง ๑,๘๖๔ โค้ง ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพ่ิมขึ้นอีก
สายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕  หรือท่ีเรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสาย แม่มาลัย - ปาย    ตัดจากอําเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอําเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอนเหลือระยะทางเพียง  ๒๔๕  กิโลเมตร  นอกจากน้ี   
เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ   ด้วย   อาทิ  ห้วยนํ้าดัง   และถ้ําต่างๆ ปัจจุบันเป็น
ถนนลาดยางอย่างดีตลอดสาย   และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดย
ไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘    ผ่านอําเภอ แม่สอด-แม่ระมาด-ท่า
สองยาง ถึงอําเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง 

รถโดยสารประจําทาง  
 จากกรุงเทพฯ – แมฮ่่องสอน มีรถโดยสารประจําทางปรับอากาศของบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส่ง

สายเหนือหมอชิต ๒ ถนนกําแพงเพชร ทุกวันๆละ ๒ เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี บริษัท สมบัติทัวร์ 
โทร. (๐๒) ๙๓๖-๒๔๗ 

  จากเชียงใหม-่แม่ฮ่องสอน มีรถโดยสารประจําทางท้ังธรรมดาและปรับอากาศ ว่ิงบริการ ๒ เส้นทาง คือ 
              ๑.) สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน มีบริการวันละหลายเท่ียว ต้ังแต่เวลา ๐๖.๓๐ -๒๑.๐๐ น. 
ใช้เวลาเดินทางถึงอําเภอ แม่สะเรียง ๔ ช่ัวโมง ถึงแม่ฮ่องสอน ๘ ช่ัวโมง (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘) 
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๒.) สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน มีบริการวันละหลายเท่ียว ต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๓๐ น. ใช้เวลาใน
การเดินทาง ประมาณ ๖ ช่ัวโมง (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ และ ๑๐๙๕) รายละเอียดติดต่อ บริษัท เปรมประชา
ขนส่ง จํากัด โทร. (๐๕๓) ๒๔๔๗๓๗, ๒๔๒๗๖๗ 

    ๓.) เครื่องบิน บมจ.บางกอกแอร์ และกานต์แอร์ มีบริการเท่ียวบินระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ทุก
วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๑๓๑๘ หรือ 053 611426.  แฟกซ์ 053 611425. อีเมล 
hgnrrpg@bangkokair.com.  

ระยะทางจากอําเภอเมืองไปอําเภอต่างๆ 
   ๑. อําเภอปางมะผ้า ๖๔ กิโลเมตร 
    ๒. อําเภอขุนยวม ๖๗ กิโลเมตร 
    ๓. อําเภอปาย ๑๑๑ กิโลเมตร 
    ๔. อําเภอแม่ลาน้อย ๑๓๔ กิโลเมตร 
 ๕. อําเภอแม่สะเรียง ๑๖๔ กิโลเมตร 
    ๖. อําเภอสบเมย ๑๙๒ กิโลเมตร 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายท้ังท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถาน 
นอกจากน้ี ยังมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เห็นได้จากบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยซ่ึงเป็นบ้านไม้
ช้ันเดียวหรือสองช้ันแบบโบราณ เรียกว่า บ้านแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้มีใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยใบตองตึง มีการ
แต่งกายแบบพ้ืนเมือง ซ่ึงเรียกกันว่า ชุดไต คือผู้ชายนุ่งกางเกงคล้ายกางเกงจีนหรือกางเกงชาวเล สวมเสื้อคอกลม 
แขนยาวป้ายแบบจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาว สวมเสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว ชาวแม่ฮ่องสอนยังใช้ภาษาท้องถิ่น
และรับประทานอาหารพื้นเมือง สิ่งเหล่านี้ นับว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมากและเดินทางกลับด้วยความประทับใจ 

ข้อมูลทางศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรนับถือศาสนาท่ีหลากหลาย คนพ้ืนราบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่และ

ไทยล้านนา จะนับถือพระพุทธศาสนาเป็นมาก ส่วนชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ บางส่วนนับถือพุทธศาสนา บางส่วนนับ
ถือคริสต์ศาสนา และบางสว่นยังคงนับถือผีตามบรรพบุรุษ  ในภาพรวมชาวไทยพ้ืนราบนับถือพุทธศาสนาเป็น
ส่วนมาก ส่วนชาวไทยภูเขา นับถือศาสนาอ่ืนและผีบรรพบุรุษพอ ๆ กับ จํานวนผู้นับถือพระพุทธศาสนา 

ในส่วนของพุทธศาสนา ได้มีการเผยแผ่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พระธรรมทูต พระธรรมจาริก พระภิกษุท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีเผยแผ่ในพ้ืนท่ีเฉพาะ ซ่ึงสามารถเผยแผ่คําสอนไปยังกลุ่มชนในพ้ืนที่กันดาร และเผ่าต่างๆ แม้ว่า จะ
เป็นไปด้วยความยากลําบาก เนื่องจากความเช่ือเดิมและต้องสร้างความเชื่อถือแข่งขันกับศาสนาอื่นๆ และพระที่จะ
เป็นนักเผยแผ่จะต้องมีความเสียสละจริง ๆจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพุทธศาสนสถานและศาสนบุคคล ดังน้ี 

มหานิกาย 
 วัด  ๑๓๓  วัด  ท่ีพักสงฆ์ ๑๒๕ แห่ง  
 พระภิกษุ ๖๗๐ รูป สามเณร  ๔๘๐ รูป   

 ธรรมยุติกนิกาย 
 วัด    ๘  วัด  ท่ีพักสงฆ์   ๑๖ แห่ง  
 พระภิกษุ ๙๖ รูป สามเณร        ๘ รูป 
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รวมท้ังหมด 
วัด  ๑๔๑  วัด  ท่ีพักสงฆ์ ๑๔๑ แห่ง  

 พระภิกษุ ๗๖๖ รูป สามเณร  ๔๘๘ รูป 
         ข้อมูล ณ วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ข้อมูลอื่น ๆ  
๑. วัดร้าง        ๒๕       แห่ง 
๒. หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อปต.)  ๒๑  แห่ง 
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ๗ แห่ง  
๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ๑  แห่ง 
๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ๒ แห่ง  

              ๕.๑) โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   
   ๕.๒)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   
๖.   พระธรรมทูต  จํานวน ๓๑ รูป 
    - ธรรมทูตบริหาร จํานวน ๑๓  รูป 
    - ธรรมทูตปฏิบัติการ   จํานวน  ๒๔  รูป 
๗.   พระภิกษุท่ีปฏิบัติงานเผยแผ่ในพ้ืนท่ีเฉพาะ  จํานวน  ๒๐  รูป 
๘.   พระจริยานิเทศก์ จํานวน ๑ รูป 
๙.   พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา  จํานวน ๑ รูป 
๑๐. พระปริยัตินิเทศก์ จํานวน ๓ รูป 
๑๑. พระครูสอนแผนกธรรม   จํานวน ๒๓ รูป 
๑๒. สํานักปฏบิัติธรรมประจําจังหวัด จํานวน ๕ แห่งแยกเป็นสังกัด มหานิกาย ๒ แห่ง และ 
      สังกัด ธรรมยุติกนิกาย ๓ แหง่  

แห่งท่ี ๑ วัดป่าถ้ําวัว อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ธรรมยุติกนิกาย) 
แห่งท่ี ๒ วัดป่าบ้านใหม่ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ธรรมยุติกนิกาย) 
แห่งท่ี ๓ วัดแม่ปาง อําเภอแม่ลาน้อย (ธรรมยุติกนิกาย) 

สภาพปัจจุบันและปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคนไทยนับถอืมานาน โดยพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้เข้ามาสู่ประเทศ
ไทย ต้ังแต่ราว พ.ศ.๒๓๖ ก็ตาม แต่การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ซ่ึงมีหลักฐานปรากฎแน่ชัดน้ัน เริ่มต้ังแต่
ประมาณ พ.ศ.๑๘๐๐ ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับต้ังแต่สมัยสโุขทัย กรุงศรี
อยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและเป็นอัครศาสนูปถัมภก จึงทําให้พระพุทธศาสนาต้ัง
ม่ันและเจริญรุง่เรืองอยู่ในประเทศไทยตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ยังมีข้อจํากัดที่จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขและสง่เสริมให้
สถาบันพระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคง ดังนี ้

๑. คําสอนในพระพุทธศาสนากลายเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต และมีอิทธิพลต่อความเช่ือการปฏิบัติตน 
ท้ังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย สร้างความสามัคคีก่อให้เกิดสันติสขุขึ้นในสังคมจงึนับได้ว่าพระพุทธศาสนากับ
สังคมไทยเคียงคู่กันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตราท่ี ๙ กําหนดไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก แสดงให้เห็นถงึความหนักแน่นในพระพุทธศาสนาของ
พระมหากษัตริย์ไทย ซ่ึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแกพุ่ทธศาสนิกชนในประเทศไทยอย่างย่ิงท่ีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏบัิติตนตามคําสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงทศพิธราชธรรม ๑๐ 
ประการ 
 ๓. แม้จะไม่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจําชาติ แต่โดยข้อเท็จจริงแลว้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยสว่นใหญ่นับถือ ซ่ึงนับได้ว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ และประชาชนมีเสรีภาพที่จะเลอืกนับถือศาสนา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยัง
ยึดม่ัน และนับถือศาสนาตามบรรพบุรุษอย่างไม่เสื่อมคลาย 

เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างย่ิง ท่ีองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญของโลก จึง
นับเป็นโอกาสที่พระพุทธศาสนาจะเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน ซ่ึงขณะนีค้ณะสงฆ์ไทยได้ออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังประเทศต่าง ๆ ในรูปของพระธรรมทูต จึงทําให้มีคนนับถือพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้น 

 สถานภาพการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ประชาชนมีความยึดม่ันศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ได้ยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดมาเป็นเวลายาวนาน ดังจะเห็นได้จากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนเข้าวัด ทําบุญตัก
บาตร ถือศีลปฏิบัติธรรม นอกจากน้ีเยาวชน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม สนับสนุนให้มีการบรรพชาสามเณรเพ่ือศึกษา
ธรรม กลุ่มชนต่าง ๆ ยังได้ร่วมกันให้การสนับสนุนสง่เสริมคํ้าจุนการดํารงอยู่และการเผยแผ่ธรรมสูป่ระชาชน ท่ี
สําคัญบุคลากรในวัด อันได้แก่พระสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างที่ได้ช่วยช้ีนําหลักพุทธธรรมสู่การปฏิบัติ เป็นผู้นํา
ทางด้านจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขได้ตามอัตภาพ 

 ข้ันตอนการจดัทําแผนปฏบิตัิงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ๑. การจัดทําแผนปฏิบัติงานฯ ได้ดําเนินการให้สอดคล้อง สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี 

    คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ๒. ขั้นตอนและวิธีการ 
   ๒.๑) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผน 
  ๒.๒) นํายุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติราชการ วิเคราะห์ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค ์

       ตัวช้ีวัด จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ร่วมประกอบในการจัดทําแผน 
 ๒.๓) นําร่างแผนฯ ให้คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ได้ร่วม 

         พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
   ๒.๔) นําเสนอแผนฯ ให้คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด พิจารณา 
         ใหค้วามเห็นชอบ  
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

จุดแข็ง 
 ๑. มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นองค์เอกอัครศานูปถัมภก 
 ๒. มีกฎหมายคณะสงฆ์ และนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากาํหนดไว้ชัดเชน 
 ๓. มีองค์การการปกครองคณะสงฆ์ท่ีเข้มแข็ง เช่น พระนักเผยแผ่ พระธรรมทูต พระจริยา 
     นิเทศก์ พระอริยสงฆ์ ทําหน้าท่ีเป็นนักเผยแผท่ี่ประชาชนเคารพนับถือ 
 ๔. มีศาสนสถาน กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี พิธีการ ศาสนธรรม 
 ๕. มีสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานสนองงานคณะสงฆ์กระจายอยู่ทุกจังหวัด 

จุดอ่อน 
 ๑. วัดที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอบรมมีน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนวัดที่มีอยู่ในพ้ืนที ่
 ๒. มีกลุ่มมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจจากวัดมากกว่ามุ่งเผยแผ่พุทธธรรม 
 ๓. มีประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือศาสนบุคคลและพิธีกรรมมากกว่าหลักธรรมคําสอน 
 ๔. วิถีชีวิตของสังคมปัจจุบันทําให้ครอบครัว และชุมชนอ่อนแอ ละเลยต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมของ 

    ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่อง 
๕. บุคลากรผูท้ําหน้าท่ีเผยแผ่มีจํานวนไม่เพียงพอต่อพุทธศาสนิกชน 

 ๖. ไม่มีกฏหมาย ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ 
 ๗. บุคลากรผูท้ําหน้าท่ีเผยแผ่ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศยังมีน้อย 

โอกาส 
 ๑. สถาบันพระพุทธศาสนาของชาติมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
 ๒. มีวัดกระจายอยู่เต็มพ้ืนท่ี ชุมชน หมู่บ้าน ตําบล 
 ๓. พุทธศาสนกิชนให้ความสําคัญต่อวัดและพระภิกษุสงฆ์ 
 ๔. มีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและกจิการคณะสงฆ์ 
 ๕. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา องค์กรเอกชน 

    ประชาชนเครือข่าย เห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการทํานุบํารุงส่งเสรมิกิจการ 
    พระพุทธศาสนา 
๖. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทย เอ้ือต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ๗. มีพระธรรมทูตทํางาน เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 อุปสรรค 
 ๑. สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดบางแหง่ทุรกันดารไม่เอ้ือต่อการดําเนินการ 
 ๒. ขาดพระภกิษุสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ 
 ๓. วัดยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจของชุมชนอย่างแท้จรงิ 
 ๔. การศึกษาสงฆ์ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 
 ๕. อุปสรรคที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมโลกาภิวัตน์ตลอดจนสื่อที่ไม่ 
     สรา้งสรรค ์
 ๖. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเน่ือง มีการเปลี่ยนนโยบาย ทําให้แผนและการปฏิบัติงานเป็นไปไม่ต่อเน่ือง 
 ๗. ภัยคุกคามจากลัทธิและศาสนาอ่ืน 
 ๘. ขาดงบประมาณสนับสนุน 
 ๙. ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบแก่เยาวชนในสถานศึกษา 
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 นโยบายการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเป็นหน่วยงานของรฐัท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการสนองงานคณะสงฆ์และ
พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทุกด้านโดยตรง มีแนวคิดที่จะสง่เสริมพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา
ให้เจริญม่ันคงอยู่คู่ชาติไทย ดังนี้ 
 ๑. สนับสนุนสง่เสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมพัฒนาวัดให้มีบรรยากาศ
แห่งการศึกษาปฏิบัติธรรม 
 ๒. สนับสนุนสง่เสริมและรับสนองงานการบริหารปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสทิธิภาพ 
 ๓. สนับสนุนสง่เสริมศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะสงฆ์ในการบรหิารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและการปฏบิัติศาสนกิจอ่ืน ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พระภิกษุมีความรู้ ความสามารถในการแสดง
ธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔. สนับสนุนสง่เสริมและพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันประกอบด้วย พระธรรมทูต พระ
วิปัสสนาจารย์ และพระนักเทศน์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติศาสนกิจและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 ๕. สนับสนุนสง่เสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าเห็นคุณค่าและความสําคัญของการบรรพชา
อุปสมบทเพ่ือเป็นพุทธศาสนทายาทที่มุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ และธํารงรักษาไว้ซ่ึงหลักพระธรรมวินัย อันเป็น
การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญม่ันคงตลอดไป 
 ๖. สนับสนุนสง่เสริมการพุทธศาสนศึกษาของคณะสงฆ์(การศึกษาสงฆ์) ให้เจริญรุ่งเรืองทุกระดับ ท้ังด้าน
การศึกษาพระปริยัติธรรม การศึกษาปฏิบติัธรรม การศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาอื่นใดที่คณะสงฆ์จัดขึ้น 
โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม จะรณรงคใ์ห้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกแผนกและสอบธรรมศึกษาอย่าง
แพร่หลายเพียงพอแก่ความต้องการของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า 

๗. สนับสนุนสง่เสริมการเผยแผ่พุทธธรรมทุกช่องทางให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักฐานคัมภีร์
พระไตรปิฎก โดยอาศัยเทคโนโลยีและส่ือสารมวลชนทุกประเภท พร้อมทั้งสง่เสริมให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๘.สนับสนุนสง่เสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาของชาติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
โดยประสานกบัหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาทกุแห่งจัดวิชาพระพุทธศาสนาให้แกผู่้เรียนท่ีเป็น
พุทธศาสนิกชนทุกคน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีครูอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้เฉพาะทางพระพุทธศาสนา โดยมีจํานวน
ครูผู้สอนอย่างเพียงพอต่อสัดส่วนของผู้เรียนท่ีจะทําให้การเรียนการสอนพระพุทธศาสนามีประสิทธิผล 

๙. สนับสนุนสง่เสริมให้องค์กรเอกชนของพุทธศาสนิกชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยให้องค์กรเหล่าน้ันผนึกกําลังกนัอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ประสานกับทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือความมีประสิทธิผล 

๑๐. กํากับควบคุมการสร้างพุทธศาสนสถานและพุทธศาสนวัตถุให้ถูกต้องตามคติธรรมนิยมทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีจํานวนและขนาดเท่าที่พอเพียง เหมาะสม และจําเป็นตามประโยชน์ที่แท้จรงิ โดยมีการ
ออกแบบและสร้างอย่างเหมาะสมตามหลักสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งทํานุบํารุง
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พุทธศาสนสถานและพุทธศาสนวัตถุให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สงบ เป็นท่ีน่าเลื่อมในศรัทธา และ
ปลอดจากอบายมุขทุกประเภทและรูปแบบทั้งโดยตรงและแอบแฝง 

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ใช้ข้อกําหนดตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผน
บริหารราชการแผ่นดิน และแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ มากําหนดเป็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์หลกัในการทําแผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี ๒๕๕๗ 
ให้มีความเช่ือมโยง ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของคณะสงค์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
“คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนพระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคงย่ังยนื และสงัคมมี
ความสุขด้วยหลักพุทธธรรม” 

 พันธกิจ 
 ๑. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความม่ันคงย่ังยืน 
 ๒. สนับสนุนสง่เสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาให้มี 
     ความรู้คู่คุณธรรม 
 ๓. จัดการศึกษาสงฆ์เพ่ือผลิต และพัฒนาศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทํานุ 
       บํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมท่ีมีความเข้มแข็ง 
 ๔. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และ 
     สังคม 
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คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ฝ่ายปกครอง  
๑. พระครูอนุชิตสุตาทร   วัดผาอ่าง  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธ์ิ   วัดจองคํา  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูอนุสารสัทธานุกิจ  วัดหัวเวียง  กรรมการ 
๔. พระครูอนุสนธ์ิธรรมกิจ   วัดหมอกจําแป่  กรรมการ 
๕. พระครูอนุยุตสังฆกิจ   วัดปางหมู  กรรมการ 
๖. พระครูอนุสารสุนทร   วัดตาลเจ็ดต้น  กรรมการ 
๗. พระครูอนุสิฐธีรคุณ   วัดแม่ลาหลวง  กรรมการ 
๘. พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์  วัดต่อแพ  กรรมการ 
๙. นายดารณี  ทองเขียว   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. พระสุริยะ  นนฺทภาโส  วัดจองคํา  กรรมการ 
๑๑. พระปลัดสุรเดช  จิรธมฺโม  วัดพระธาตุดอยกองมู กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. เลขานุการเจ้าคณะตําบลปางหมู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายกิตติศักด์ิ  บัวแก้ว  สนง.ผศจ.แม่ฮอ่งสอน      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๑๓. นายเกษม  บุญสงค ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
๑. จัดทําแนวทาง  มาตรการ  การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
๒. จัดการทําแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการฝ่ายเผยแผท่ี่ประด้วย  โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม/ 

งบประมาณ ให้สอดรับกับแผนแม่บทในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๓. ถ่ายทอดแนวทางมาตรการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการสู่ระดับอําเภอและผู้เกี่ยวขอ้ง 
๔. แก้ไขปัญหา  อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่าย

ปกครอง  สู่การปฏิบัติ 
๕. ติดตามประเมินผล  การดําเนินการ  และรายงานผลดําเนินงาน  และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน

แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติการฝ่ายปกครองสู่การ
ปฏิบัติต่อของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือส่วนงานเกี่ยวข้อง มอบหมาย  และ
ประสานงานแผนกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์ 
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ฝ่ายศาสนศึกษา  
๑. พระครูอนุศาสน์โสภณ   วัดม่วยต่อ  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูอนุยุตสังฆกิจ   วัดปางหมู  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูอนุสนธ์ิธรรมกิจ   วัดหมอกจําแป่  กรรมการ 
๔. พระครูอนุสรณ์จารุวรรณ  วัดแม่ปิง   กรรมการ 
๕. พระครูอนุสิฐธีรคุณ   วัดแม่ลาหลวง  กรรมการ 
๖. พระครูอนุสิฐปริยัติโวหาร  วัดโวหารคุณ  กรรมการ 
๗. พระครูวิรัช  วิริยธมฺโม   วัดปางคาม  กรรมการ 
๘. พระสมุห์จีระศักด์ิ  จิรธมฺโม  วัดอมราวาส       กรรมการ 
๙. เจ้าอธิการเฉลิม  สุทธมฺโม  วัดทุ้งแลง้  กรรมการ 
๑๐. นายสุรศักด์ิ  ป้อมทองคํา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๑. พระปลัดสมศักด์ิ  ชนาสโภ  วัดม่วยต่อ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. เลาขานุการเจ้าคณะตําบลผาบ่อง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางปูรณนุีช  ปิ่นแก้ว   สนง.ผศจ.แม่ฮ่องสอน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
๑. จัดทําแนวทาง  มาตรการ  การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
๒. จัดการทําแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการฝ่ายเผยแผท่ี่ประด้วย  โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม/ 

งบประมาณ ให้สอดรับกับแผนแม่บทในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๓. ถ่ายทอดแนวทางมาตรการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการสู่ระดับอําเภอและผู้เกี่ยวขอ้ง 
๔. แก้ไขปัญหา  อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายศาสน

ศึกษา  สู่การปฏิบัติ 
๕. ติดตามประเมินผล  การดําเนินการ  และรายงานผลดําเนินงาน  และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน

แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติการฝ่ายศาสนศึกษาสู่การ
ปฏิบัติต่อของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือส่วนงานเกี่ยงข้อง มอบหมาย  และ
ประสานงานแผนกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์ 
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ฝ่ายเผยแผ่  
๑. พระมหาสมศักด์ิ   สุภเมธี  วัดทรายขาว  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูอนุสนธ์ิธรรมกิจ   วัดหมอกจําแป่  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูอนุสารสุนทร   วัดตาลเจ็ดต้น  กรรมการ 
๔. พระครูอนุการจารุวรรณ  วัดจอมแจ้ง  กรรมการ 
๕. พระครูอนุวัตรวิเชียร   วัดแม่เกาะ   กรรมการ 
๖. พระครูอนุกูลปราโมทย์  วัดม่วงสร้อย  กรรมการ 
๗. พระปลัดสมศักด์ิ  ชนาสโภ  วัดม่วยต่อ  กรรมการ 
๘. พระปลัดอมร  จนฺทวณฺโณ  วัดนํ้าฮู   กรรมการ 
๙. พระใบฎีกาเกษม  อินทปญฺโญ  วัดนํ้ากัด   กรรมการ 
๑๐. นายสุรพล  เทพบุญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๑. พระครูวิรชั  วิริยธมฺโม  วัดปางคาม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. เลขานุการเจ้าคณะตําบลห้วยโป่ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางมุกดา  อินตา   สนง. พศจ. แม่ฮ่องสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
๑. จัดทําแนวทาง  มาตรการ  การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
๒. จัดการทําแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการฝ่ายเผยแผท่ี่ประด้วย  โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม/ 

งบประมาณ ให้สอดรับกับแผนแม่บทในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๓. ถ่ายทอดแนวทางมาตรการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการสู่ระดับอําเภอและผู้เกี่ยวขอ้ง 
๔. แก้ไขปัญหา  อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายเผยแผ่  

สู่การปฏิบัติ 
๕. ติดตามประเมินผล  การดําเนินการ  และรายงานผลดําเนินงาน  และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน

แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติการฝ่ายเผยแผ่สู่การ
ปฏิบัติต่อของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือส่วนงานเก่ียวข้อง มอบหมาย  และ
ประสานงานแผนกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์ 
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ฝ่ายสาธารณุปการ  
๑. พระครูสารปุญญาคม   วัดแม่นาเติงใน  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูอนุสารสัทธานุกิจ  วัดหัวเวียง  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูอนุสนธ์ิธรรมกิจ   วัดหมอกจําแป่  กรรมการ 
๔. พระครูอนุกูลสีลสังวร   วัดผาบ่องไต้  กรรมการ 
๕. พระครูอนุสิฐรัตนคุณ   วัดบ้านแพะ  กรรมการ 
๖. พระครูอนุสรณ์ศาสนกิจ  วัดม่วยต่อ  กรรมการ 
๗. เจ้าอธิการเฉลิม  สุทธมฺโม  วัดทุ้งแลง้  กรรมการ 
๘. เจ้าอธิการจร  ปภสฺสโร  วัดกลาง   กรรมการ 
๙. ร.ต.ต. ศิริวัฒน์  ศรีวิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. พระปลัดจอต๊ิ  ชยานนฺโท  วัดแม่นาเติงนอก  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. เลขานุการเจ้าคณะตําบลห้วยผา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายประโยชน์ โรจน์ศาสนเสถียร สนง.พศจ.แม่ฮ่องสอน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
๑. จัดทําแนวทาง  มาตรการ  การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
๒. จัดการทําแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการฝ่ายเผยแผท่ี่ประด้วย  โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม/ 

งบประมาณ ให้สอดรับกับแผนแม่บทในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๓. ถ่ายทอดแนวทางมาตรการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการสู่ระดับอําเภอและผู้เกี่ยวขอ้ง 
๔. แก้ไขปัญหา  อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่าย

สาธารณูปการ  สู่การปฏิบัติ 
๕. ติดตามประเมินผล  การดําเนินการ  และรายงานผลดําเนินงาน  และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน

แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติการฝ่ายสาธารณุปการสู่
การปฏิบัติต่อของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือส่วนงานเกี่ยวข้อง มอบหมาย  และ
ประสานงานแผนกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์ 
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ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  
๑. พระครูอนุศาสน์โกศล   วัดโพธาราม  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์  วัดต่อแพ  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูอนุยุตสังฆกิต   วัดปางหมู  กรรมการ 
๔. พระครูอนุศาสน์สุตคุณ   วัดก้ําก่อ   กรรมการ 
๕. พระครูอนุสิฐรัตนคุณ   วัดบ้านแพะ  กรรมการ 
๖. พระครูอนุสิฐกิตติคุณ   วัดกิตติวงศ์  กรรมการ 
๗. พระครูอนุสารสุนทร   วัดตาลเจ็ดต้น  กรรมการ 
๘. พระสมุห์เฉลิม  สุทธมฺโม  วัดทุ้งแลง้  กรรมการ 
๙. พระใบฎีกาอาทิตย์  เตชธมฺโม  วัดทุ่งกองมู  กรรมการ 
๑๐. นายวรรธนันท์  เชิดชูศีลธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๑. พระอธิการอัษดิน  วิสุทฺธิจิตฺโต วัดศรีบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. พระปลัดสมศักด์ิ  ถาวรจิตโต  วัดโพธาราม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. เลขานุการเจ้าคณะตําบลหมอกจําแป่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
๑. จัดทําแนวทาง  มาตรการ  การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
๒. จัดการทําแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการฝ่ายเผยแผท่ี่ประด้วย  โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม/ 

งบประมาณ ให้สอดรับกับแผนแม่บทในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๓. ถ่ายทอดแนวทางมาตรการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการสู่ระดับอําเภอและผู้เกี่ยวขอ้ง 
๔. แก้ไขปัญหา  อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายศึกษา

สงเคราะห์  สู่การปฏิบัติ 
๕. ติดตามประเมินผล  การดําเนินการ  และรายงานผลดําเนินงาน  และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน

แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์สู่
การปฏิบัติต่อของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามที่คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือส่วนงานเกี่ยวข้อง มอบหมาย  และ
ประสานงานแผนกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์ 
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ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
๑. พระครูญาณสัมปยุต   วัดแม่ลาน้อย  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูอนุกูลบุญกิจ   วัดชัยลาภ  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูอนุสารสัทธานุกิจ  วัดหัวเวียง  กรรมการ 
๔. พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล  วัดสุพรรณรังษี  กรรมการ 
๕. พระครูอนุการจารุวรรณ  วัดจอมแจ้ง  กรรมการ 
๖. พระครูอนุสิฐธีรคุณ   วัดแม่ลาหลวง  กรรมการ 
๗. พระครุอนุรกัษ์พัฒนคุณ  วัดผาผ่า   กรรมการ 
๘. เจ้าอธิการเสรี  ธีรปญฺโญ  วัดกลางทุ่ง  กรรมการ 
๙. นายอําพล  อาทิตย์รุ่งโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. พระสม์ุถวัลย์  ฐิตปุญโญ  วัดแม่ลาน้อย  กรรมการ 
๑๑. พระสมุห์จีระศักด์ิ  จิรธมฺโม  วัดอมราวาส  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. เลขานุการเจ้าคณะตําบลปางมะผ้า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นายเกียรติพงษ์  โรคนอ้ย     สนง.ผศจ.แม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
๑. จัดทําแนวทาง  มาตรการ  การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
๒. จัดการทําแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการฝ่ายเผยแผท่ี่ประด้วย  โครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม/ 

งบประมาณ ให้สอดรับกับแผนแม่บทในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
๓. ถ่ายทอดแนวทางมาตรการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการสู่ระดับอําเภอและผู้เกี่ยวขอ้ง 
๔. แก้ไขปัญหา  อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสา

ธารณสงเคราะห์  สู่การปฏิบัติ 
๕. ติดตามประเมินผล  การดําเนินการ  และรายงานผลดําเนินงาน  และความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน

แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติการฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์สู่การปฏิบัติต่อของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  หรือส่วนงานเกี่ยวข้อง มอบหมาย  และ
ประสานงานแผนกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์ 
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กรอบการดําเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กําหนดเป้าประสงค์ท่ีจะให้จังหวัด

ไปสู่การพัฒนา 
 ๑) การเผยแผ่ธรรม การศึกษาธรรม การอนุรักษ์ศาสนสถาน การส่งเสริมศาสนทายาทโดยการพัฒนา 

    การศึกษา หลักการศาสนา การเผยแผ่และการบําเพ็ญบุญ ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งธรรมะท่ีมีศักยภาพ 
 ๒) การให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยการให้ความอุปถัมภ์วัดและพระสงฆ์ 

    ในด้านการปกครอง ความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การักษาสุขภาพอนามัย  
๓) พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นทุนทางสงัคมโดยใช้หลักธรรมคํา 
    สอนทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต 
๔) พัฒนาฐานทรัพยากรศาสนสมบัติ ศาสนสถาน และจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดีโดยการสนับสนุน 
    ส่งเสริมบุคลากรทางศาสนาให้ได้รับการพัฒนา ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร การจัดการและ 
    พัฒนาศาสนสมบัติ ศาสนสถานให้มีความเหมาะสม ท่ีจะเป็นสถานที ่กล่อมเกลาจิตใจของประชาชน 
    จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ 
    และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

แผนงานยุทธิศ์าสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ 
๔ ยุทธศาสตร์ 

  ๑) สร้างความ่ันคงทางด้านพระพุทธศาสนา 
  ๒) ยกระดับกระบานการบรหิารการจัดการภายใน 
  ๓) พัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้เชิงพุทธ 
  ๔) มีทรัพยากรเพียงพอใรการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

๑๐ กลยุทธ์ 
๑) ปลูกฝังศรทัธาในพระพุทธศาสนา 
๒) เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 
๓) ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกดิสัมฤทธ์ิผลพัฒนา 
๔) ระบบธรรมาภิบาล 
๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 
๖) พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
๗) เพ่ิมขีดความสามารถ  ศาสนบุคคล 
๘) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๙) บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสทิธิภาพ 
๑๐) จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 

๑๑ แผนงาน 
๑) แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒) แผนงานพัฒนาพุทธมณฑล 
๓) แผนงานเพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 
๔) แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ( บ ว ร) 
๕) แผนงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
๖) แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๗) แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา 
๘) แผนงานเพ่ิมศักยภาพศาสนบุคคล 
๙) แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เชิงรุก 
๑๐) แผนงานบริหารศาสนสมบัติ 
๑๑) แผนงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ และโครงการสรุปในรูปแบบตาราง 
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คณะผู้จัดทํา 

คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- ฝ่ายปกครอง 
- ฝ่ายศาสนศึกษา 
- ฝ่ายเผยแผ ่
- ฝ่ายสาธารณุปการ 
- ฝ่ายศึกษาสงเคราะห ์
- ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
- ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ (ฝ่ายสงฆ์) 
- กรรมการ (ฝ่ายฆารวาส) 
- กรรมการและเลขานุการ 
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้าราชการสํานักงานพระพทุธศาสนาแม่ฮ่องสอน 
 


