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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561จังหวัดเลย  
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ 
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สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกินร้อยละ 90นับ
ถือพระพุทธศาสนาและได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคน
ไทยจึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้าน
สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่ง
ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน กล่าวคือด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 

 
จากภาวะวิกฤติด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพระพุทธศาสนา แม้ว่า

หลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากรทาง
ศาสนาก็เป็นเหตุน ามาซึ่งวิกฤติศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ท าให้
ต้องเกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

 
มหาเถรสมาคมและรัฐบาลได้ เห็นชอบร่วมกัน ในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของคณะ
สงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  

 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” อันเป็นการด าเนินตาม

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”อย่างเป็นรูปธรรม 
 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา นี้  ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจคณะสงฆ์ 

คือ(๑) ด้านการปกครอง(๒) ด้านศาสนศึกษา(๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์(๔) ด้านเผยแผ่(๕) ด้านสาธารณูปการ(๖) 
ด้านสาธารณสงเคราะห์นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นการด าเนินการภายใต้ค่านิยม (Core Value) ที่ว่า“อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 

 
 นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ (๑) 
สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๑๐ กลยุทธ์ 
และ ๑๔ ตัวชี้วัด  
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 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์จ านวน ๑3 +1 โครงการ 
ประกอบด้วย 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐  (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
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แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี 2560 - 2564 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“พุทธศาสน์ม่ันคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน” 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบในการ

ก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 
พุทธศาสน์ม่ันคง (ม่ันคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบันหลัก

ของชาติพุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นของผู้
ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

 
ด ารงศีลธรรม (ม่ังคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 
 
น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วน าไปปฏิบัติจนเป็น

ปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ 
 

พันธกิจ (Mission) 
การจะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องด าเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ 
๑) ด้านการปกครอง 
๒) ด้านการศาสนศึกษา 
๓) ด้านการเผยแผ่ 
๔) ด้านการสาธารณูปการ 
๕) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก  
 
ค่านิยม (Core Value)  

“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดเลย 

 
๑. วัด  มีจ านวน     ๑,๐๑๔  แห่ง 

๑. มหานิกาย     ๘๗๘  แห่ง 
๒. ธรรมยุต      ๑๓๖  แห่ง 
๓. พระอารามหลวง     ๑  แห่ง 

๑. มหานิกาย    -  แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๑  แห่ง 

๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา    ๓๔๙  แห่ง 
๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา    ๖๖๕  แห่ง 
๖. วัดร้าง      ๕  แห่ง 
๗. วัดแหล่งท่องเที่ยว     ๕๐  แห่ง 
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น   ๙  แห่ง 
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง     ๑๘  แห่ง 
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด    ๖  แห่ง 
๑๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด   ๑๙  แห่ง 

๑. มหานิกาย    ๑๒  แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๗  แห่ง 

๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ   ๑๕  โรง 
๑๓. ส านักเรียนธรรม-บาลี    ๕๕  แห่ง 

๑. มหานิกาย    ๔๘  แห่ง 
๒. ธรรมยุต    ๗  แห่ง  

 
๒. จ านวนพระภิกษุสามเณร มีจ านวน     ๕,๖๑๕  รูป 

๑.  มหานิกาย     ๓,๘๖๐   รูป 
๑. พระภิกษุ    ๓,๐๗๘  รูป 
๒. สามเณร    ๗๘๒  รูป 

๒. ธรรมยุต      ๑,๗๕๕  รูป 
๑. พระภิกษุ    ๑,๔๕๑  รูป 
๒. สามเณร    ๓๐๔  รูป 

 
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด      

๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด    ๓  รูป 
๒. เจ้าคณะจังหวัด     ๒  รูป 
๓. รองเจ้าคณะจังหวัด     ๒  รูป 
๔. เจ้าคณะอ าเภอ     ๒๕  รูป 
๕. รองเจ้าคณะอ าเภอ     ๒๒  รูป 
๖. เจ้าคณะต าบล     ๑๘๒  รูป 
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๗. เจ้าอาวาส      ๑,๐๑๔  รูป 
๘. พระนักเทศน์     ๓๐  รูป 

๑. มหานิกาย    ๒๔  รูป 
๒. ธรรมยุต    ๖  รูป 

๗. พระจริยานิเทศก์     ๓  รูป 
๑. มหานิกาย    ๒  รูป 
๒. ธรรมยุต    ๑  รูป 

๘. พระบัณฑิตเผยแผ่     ๕  รูป 
๑. มหานิกาย    ๔  รูป 
๒. ธรรมยุต    ๑  รูป 

๙. พระปริยัตินิเทศก์     ๑๒  รูป 
๑. มหานิกาย    ๑๐  รูป 
๒. ธรรมยุต    ๒  รูป 
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเลย 

 
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดเลย 

 
ตราประจ าจังหวัด 
 เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัช-สมัยของ
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต  (เวียงจันทน์) ก่อสร้าง 
เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ เสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖ ตั้งอยู่วัดพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ้านักริมแม่น้้า
หมัน บ้านหัวนายูง ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย องค์พระธาตุก่ออิฐก่อปูน มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้าน
ละ ๑๐.๔๗ เมตร สูง ๑๙.๑๙ เมตร บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม มีกระดิ่งลูกเล็กๆ แขวนอยู่เหนือโคม 
กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ 
 
ค าขวัญ ประจ าจังหวัด 
 เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ ม่ันคงความสะอาด 

ความเป็นมา 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 ดินแดนที่เป็นที่ตั้งจังหวัดเลยในปัจจุบัน เป็นชุมชนมาแต่โบราณ โดยมีหลักฐานทางโบราณคดี อาทิเช่น 
เครื่องมือหินซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีขวานหินขัด ก้าไลหิน
ขัดแถบอ้าเภอเชียงคาน ซึ่งเชื่อกันว่ากลุ่มชนแถบนี้ด้ารงชีวิตภายใต้สังคมเกษตรกรรม  มีการก้าหนดอายุไว้
ประมาณ ๙,๐๐๐ ปี ๔,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ปี ยุคสัมฤทธิ์ พบหลักฐานที่ท้าให้สันนิษฐานได้ว่ามีการขุดแร่เหล็กและ
ทองแดงใน บริเวณอ้าเภอปากชมและอ้าเภอเมืองเลยขึ้นมาใช้ 
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ยุคประวัติศาสตร์ 
 พบหลักฐานใบเสมาในพ้ืนที่อ้าเภอวังสะพุง อายุประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ ปี ซึ่งเป็นยุคทวารวดี และ
แหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่อ้าเภอภูหลวง คาดว่ามีอายุใกล้เคียงกัน และในพ้ืนที่นี้มีชุมชนซึ่งมีความเจริญ จนมีสภาพ
เป็นเมือง อาทิ เมืองด่านซ้าย เมืองเชียงคาน เมืองท่าลี่ ส่วนเมืองเลยได้ยกฐานะจากชุมชนบ้านแฮ่ที่ตั้งอยู่ริมห้วย
น้้าหมาน ซึ่งไหลจากภูเขา ชื่อภูผาหมาน เป็นเมือง ใน ปี พ.ศ. ๒,๓๙๖ โดยตั้งชื่อเมืองตามแม่น้้าใหญ่ว่า “ เมือง
เลย ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้ขึ้นกับเมืองหล่มสัก พร้อมทั้งแต่งตั้งหลวงศรี
สงครามเป็น เจ้าเมืองคนแรก (ท้าวค้าแสน) 
 นักส้ารวจชาวฝรั่งเศส ชื่อ เอเจียน แอมอนิเย ได้เดินทางมาค้นหาศิลาจารึกและมาถึงเมืองเลย เมื่อ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๔๒๖ บรรยายสภาพเมืองเลยและอ้างบันทึกของมูโฮร์ (MOUHOT) นักส้ารวจชาวฝรั่งเศสซึ่งเดินทาง
มาถึงเมืองเลย ปี ๒๔๐๔ ว่า “ ...สภาพบ้านแฮ่ ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งห้วยน้้าหมาน ประกอบด้วยกระท่อม ประมาณ 
๒๐๐ หลัง บนพ้ืนที่สูง น้้าไม่ท่วมถึง หมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่ใต้ร่มไม้ผลใกล้กับทุ่งนา แม่น้้าเลยสามารถเดินเรือได้ใน
ฤดูน้้าหลาก...” 
 “...ประชาชนครึ่งหนึ่งเป็นเกษตรกร และอีกครึ่งหนึ่งเป็นกรรมกรท้างานอุตสาหกรรม ผลิตอุปกรณ์การไถ
นา และมีดอีโต้ เพ่ือจ้าหน่ายไปทั่วจังหวัดข้างเคียง จนถึงจังหวัดที่อยู่เลยโคราชขึ้นไปอีก แต่ว่าไม่มีโรงงาน ไม่มี
เครื่องจักรไอน้้า แล้วก็เป็นที่น่าสนใจ เมื่อเห็นว่าการตั้งเตาที่จะตีเหล็กนั้นมีราคาต่้าที่สุด คือ จะมีการขุดหลุมกว้าง 
๑ เมตรครึ่ง ที่ตีนเขา แล้วช่างเหล็กจะเอาก้อนแร่ใส่เข้าไปในหลุมนั้น แล้วเผาด้วยถ่านไฟ ที่มีความร้อนสูง เมื่อร้อน
ได้ที่แล้ว เหล็กก็จะไหลลงไปในหลุมที่พ้ืนดิน หลังจากนั้นก็จะน้าเอาเหล็กเป็นก้อนออกจากหลุมดังกล่าวไปท้าการ
ตีเป็นเครื่องมือที่โรงตีเหล็ก ...” 
 “...ที่นี่ก็จะมีหลุมในดินอีก และมีไฟเผา ซึ่งจะมีเด็กคอยสูบลมด้วยท่อลมแฝด ๒ ท่อ ซึ่งท้าด้วยท่อนไม้
กลวง โดยเอาปลายด้านหนึ่งฝังลงในดิน ภายในท่อสูบลมนี้จะมีลูกสูบท้าด้วยส้าลีจากตัวท่อสูบลมนี้จะมีหลอดไม้ไผ่ 
2 หลอด ต่อไปที่เตาเผาเหล็ก เพ่ือน้าอากาศเข้าไปในเตาเผาซึ่งจะท้าให้ไฟลุกกล้าเป็น...” 
 “...คนเมืองเลยไปคล้องช้างป่าแถบภาคใต้ของจังหวัดในเขตภูหลวงและภูเขียว เวลาออกเดินทางพวกเขา
จะท้าการบวงสรวงวิญญาณเชือกยาวซึ่งมีบ่วงคล้องเอาช้างด้วยข้าว  เหล้า เป็ด และไก่เสียก่อน นอกจากนั้น
นายพรานจะให้ค้าแนะน้าว่า ห้ามภรรยาท้าการตัดผม หรือรับแขกต่างบ้านให้พักค้างคืนในบ้านเด็ดขาด ถ้าหากไม่
ปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านี้ จะท้าให้ช้างที่คล้องมาได้นั้นหลุดมือไป...” 
 ปี ๒๔๓๔ ( รศ.๑๑๐ ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสังเกตเห็นว่าฝรั่งตั้งท่าจะรุกราน
พระราชอาณาเขต จึงได้จัดการปกครองพระราชอาณาเขตเป็นมลฑล และปี ๒๔๓๕ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้จัดระบบการปกครองใหม่ เมืองเลยจึงแยกจากเมืองหล่มสัก ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง
โดยให้ขึ้นกับ มลฑลลาวพวน ที่ตั้งบัญชาการที่เมืองหนองคาย ก่อนที่จะย้ายมาตั้งที่บ้านหมากแข้งในปี ๒๔๓๖ 
(รศ.๑๑๖) และเปลี่ยนชื่อเป็นมลฑลอุดรภายหลัง และยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
บริหารแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
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 ปัจจุบันจังหวัดเลยมีพ้ืนที่จ้านวนทั้งสิ้น ๑๑,๔๒๔.๖๑๒ ตารางกิโลเมตร และแบ่งการปกครองออกเป็น 
๑๔ อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองเลย อ้าเภอวังสะพุง อ้าเภอท่าลี่ อ้าเภอเชียงคาน อ้าเภอด่านซ้าย อ้าเภอภูกระดึง 
อ้าเภอปากชม อ้าเภอภูเรือ อ้าเภอนาแห้ว อ้าเภอนาด้วง อ้าเภอภูหลวง อ้าเภอผาขาว อ้าเภอเอราวัณ และอ้าเภอ
หนองหิน  
 
วัฒนธรรมประเพณี  
 งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก  พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๓  เสร็จในปี พ.ศ.๒๑๐๖ พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้น
เพ่ือ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัต
นาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราช
สมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอ านาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพ่ือขยายอ านาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมก าลัง เพ่ือต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระท าสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ าดินแดน
ของกันและกัน และเพ่ือเป็นที่ระลึกในการท าไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพ่ือเป็นสักขีพยาน 
ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ าน่านและแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร นอกจากนี้ภายในวัดยังมี
พระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองส าริด มีหน้าตัก
กว้าง ๒๑ นิ้ว สูง ๓๐ นิ้ว ทุกวันขึ้น ๑๕ เดือน ๖ ชาวอ าเภอด่านซ้าย หรือ"ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงาน
สมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะน าต้นผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจ าทุกปี 
 
 งานประเพณีผีตาโขน (อ าเภอด่านซ้าย) จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือท่ีเรียกว่า "งานบุญ
หลวง" หรือ "บุญผะเหวด" ซึ่งตรงกับเดือน ๗ มีขึ้นที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็น
ประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์ มหาชาติ ประจ าปีกับพระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานส าคัญ
ของชาวด่านซ้าย เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อของจังหวัดเลย โดยมีกระบวนแห่ผีตาโขนโดยแต่งกาย
คล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์มีลวดลายที่งดงามแตกต่างกันไป แสดงการละเล่นเต้นร า
กันอย่างสนุกสนานในขบวนแห่งที่แห่ยาวไปตามท้องถนน  กล่าวกันว่า การแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระ
เวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมือง บรรดา ผีป่าหลายตน และสัตว์นานาชนิดอาลัยรักจึงพา
แห่แหนแฝงตัวแฝงตน มากับชาวบ้านเพ่ือมาส่งทั้งสอง พระองค์ กลับ เมือง "ผีตามคน" หรือ "ผีตาขน" จนกลายมา
เป็น "ผีตาโขน" อย่างในปัจจุบัน 
 เนื่องจากงานประเพณีผีตาโขนเป็นงานบุญใหญ่ซึ่งเรียกกันว่างานบุญหลวง จัดขึ้นที่วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย 
โดยมี การละเล่นผีตาโขน มีการเทศน์มหาชาติมีการท าบุญพระธาตุศรีสองรักและงานบุญต่างๆเข้ามาผสมอยู่
รวมๆกัน จึงมีการจัดงานกัน ๓ วัน วันแรก เริ่มพิธีตอนเช้า ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐น. คณะแสนหรือข้าทาสบริวารของเจ้า
พ่อกวนจะน าอุปกรณ์ มีด ดาบ หอก ฉัตร พานดอกไม้ ธูปเทียน ขันห้าขันแปด(พานดอกไม้ ๕คู่ หรือ ๘คู่) ถือเดิน
น าขบวนไปที่ริมแม่น้ าหมัน เพ่ือนิมนต์พระอุปคุตต์ พระผู้มีฤทธานุภาพมาก และมักเนรมิตกายอยู่ ในมหาสมุทร 
เพ่ือป้องกันภัยอันตราย และให้ เกิดความสุข สวัสดี เมื่อถึงแล้วผู้อันเชิญต้องกล่าวพระคาถา และให้อีกคนลงไปใน
น้ างมก้อนหินใต้น้ าขึ้นมาถาม ว่า "ใช่พระอุปคุตต์หรือไม่" ผู้ที่ยืนอยู่บนฝั่งตอบว่า "ไม่ใช่" พอก้อนหินก้อนที่ ๓ให้
ตอบว่า "ใช่ นั่นแหละ พระอุปคุตต์ที่แท้จริง" เมื่อได้พระอุปคุตต์มาแล้ว ก็น าใส่พานแล้วน าขบวนกลับที่หอพระอุป
คุตต์ ท าการ ทักขิณาวัฏ ๓รอบ มีการยิงปืนและจุดประทัดซึ่งช่วงเวลานั้นบรรดาผีตาโขนที่นอนหลับหรือ อยู่ตามที่
ต่างๆก็จะมาร่วมขบวนด้วย ความยินดีปรีดา เต้นร า เข้าจังหวะกับเสียงหมากกระแร่ง ซึ่งเป็นกระดิ่งผูกคอวัวหรือ
กระดิ่งให้เสียงดัง  วันที่สอง เป็นพิธีแห่พระเวส ในขบวนประกอบด้วย พระพุทธรูป ๑องค์ พระสงฆ์ ๔รูป นั่งบน
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จัดท าโดย แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเลย เขตการปกครองคณะสงฆภ์าค ๘ 

แคร่หามตามด้วย เจ้าพ่อกวนนั่งอยู่บน กระบอกบั้งไฟ ท้ายขบวนเป็นเจ้าแม่นางเทียม กับบริวาร ชาวบ้าน และ
เหล่าผีตาโขน เดินตามเสด็จไปรอบ เมือง ก่อนตะวันตกดิน ส าหรับคนที่เล่นเป็นผีตาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่ง
กายผีตาโขนใหญ่ออก ให้หมดและน าไปทิ้งในแม่น้ าหมัน ห้ามน าเข้าบ้าน เป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้าย
ไป รอจนปีหน้าฟ้าใหม่ แล้วค่อยท าเล่นกันใหม่ วันที่สาม เป็นการรวมเอางานบุญประเพณีประจ าเดือนต่างๆของปี
มารวมกันจัดในงานบุญหลวง ประชาชนจะมานั่งฟังเทศน์ มหาชาติ ๑๓กัณฑ์ ที่วัดโพนชัยเพ่ือเป็นการสร้างกุศล
และเป็นมงคลแก่ชีวิตแก่ชีวิต 
 
 ประเพณีดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย  แต่เดิมใช้ชื่อว่างานดอกฝ้ายบานที่เมืองเลยเกิดขึ้นในสมัย
ที่ ดร.พิชิต ลักษณสมพงศ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝ้ายซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกฝ้ายในพ้ืนที่ของตน และจ ากัดโอกาสไม่ให้บุกรุกป่าสงวน รวมทั้งส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยด้วยปัจจุบันจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๑–๙กุมภาพันธ์ ของทุกปีท่ีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยเริ่มด้วยขบวนแห่ของแต่ละอ าเภอ ที่สะท้อน
ถึงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวไทเลย และจุดเด่นที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ภายในงานจะมีการออกร้าน
กาชาด หน่วยงานราชการ ร้านแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอ าเภอ การประกวดผลิตผลทางการเกษตรและ
สินค้าพ้ืนบ้านของแต่ละอ าเภอ กิจกรรมการแสดงบนเวทีในตอนกลางคืน 
 
 งานประเพณีออกพรรษาที่อ าเภอเชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” กิจกรรมภายในงาน
ประเพณีออกพรรษาที่อ าเภอเชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ได้แก่ การจัดแสดงขบวนแห่ปราสาทผึ้ง 
การแข่งขันเรือยาว ไทย – ลาว การออกร้านของส่วนราชการ การแสดงและจ าหน่ายสินค้า  การแสดงดนตรี-หมอ
ล า การประกวดนางงามและปราสาทผึ้ง การไหลเรือไฟ การลอยผาสาด งานพาแลง เป็นต้น 
 
 งานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว งานประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย และ
นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี งานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว อ าเภอท่าลี่ เป็นงานประเพณีที่มีความแตกต่าง
จากท้องถิ่นอ่ืน เนื่องจากจะมีประชาชนจาก สปป.ลาว เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแห่ต้น
ดอกไม้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวต าบลอาฮีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ต้นดอกไม้มีลักษณะเป็นพุ่ม ตกแต่งด้วยดอกไม้
นานาชนิด ใช้ใบมะพร้าวเสียบตรงมุมถักเป็นรูปตัวหนอนย้อยลงมา ตรงฐานท าคานส าหรับหาม การแห่ต้นดอกไม้
เป็นการขอขมาในการล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ผู้แบกต้น
ดอกไม้จะเต้นตามจังหวะ กลอง ฉาบ ฆ้อง เกราะ ซึ่งมีการเต้นตามจังหวะอย่างครึกครื้น และสนุกสนานกิจกรรมที่
น่าสนใจในงาน อาทิ การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์ การแสดงเส็งกลอง การแสดงแห่ต้นดอกไม้ การประกวด
ส้มต าลีลา การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ประกวดต้น
ดอกไม้ ประกวดหมอล าพื้นบ้าน หมอแคน หมอสอย จ่ายผญา และการละเล่นพื้นบ้าน 
 
 ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านอาฮี อ.ท่าล่ี บ้านอาฮีเป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งเคยมีฐานะเป็นเมืองนานนับร้อยปี
มาแล้ว ชื่อว่าเมืองตูม มีเจ้าเมืองชื่อว่าท้าว สุนทรจักร แต่ไม่มีผู้สืบทอดอ านาจ ต่อมาจึงมีฐานะเป็นหมู่บ้าน มี
ประเพณีพิธีกรรมและการละเล่นต่างๆที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่ และที่สนุกและครึกครื้นมากที่สุดคือ การแห่
ต้นดอกไม้บุญเดือนห้าการแห่ต้นดอกไม้เป็นประเพณีที่ชาวต าบลอาฮีจัดขึ้นทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ บูชาขอขมา
ต่อพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเอง บ้านเมืองและน าปัจจัยไปบ ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งมีก าหนดการ
ดังนี้ วันสงกรานต์ คือวันที่ ๑๓ เมษายน จะอัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญของวัดลงมาตั้งไว้ที่หอสรงหรือโต๊ะรวมกัน
เพ่ือให้ประชาชนได้ท าพิธีสรงน้ า วันที่ ๑๔ เมษายน จะอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแห่ไปรอบๆหมู่บ้าน

http://www.maloei.com/tradition/176-c-tton
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ให้ประชาชนน าน้ าหอมมาสรงพระเพ่ือความเป็นศิริมงคลและเล่นสาดน้ ากัน เชื่อว่าถ้าชาวบ้านเล่นน้ ากันมาก ปีนั้น
น้ าฝนจะอุดมสมบูรณ์  วันที่ ๑๕ เมษายน วันปักธงก่อกองทราย วันที่ ๑๖ เมษายน วันแห่ต้นดอกไม้ไปคาราวะต่อ 
พระรัตนตรัย ก่อนจะน าพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานยังแท่นบูชาเดิม เพราะการเล่นสาดน้ าหรือการกระท าการใด
ต่อพระพุทธรูปในระหว่างนั้นอาจเป็นการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคารพสูงสุด ในทุกๆปีชาวต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี กับสภาวัฒนธรรมต าบลอาฮี จัดงานประจ าปีประกวดต้นดอกไม้ 
ขบวนแห่ต้นดอกไม้ จากหมู่บ้านต่างๆ ประกวดหมอล าพ้ืนบ้าน หมอแคน หมอสอย จ่ายพญา แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตามมหาเถรสมาคมก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
(คปพ.) ระดับภาค จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติระดับภาค 
และระดับจังหวัด ซึ่งมโีครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๔ โครงการ ประกอบด้วย 

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

ดังเอกสารแนบ 
 
แผนการด าเนินงาน 

๑. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต่อเจ้าคณะผู้ภาค ทุกไตร
มาส 1 ครั้ง/ 3 เดือน 

๒. จัดประชุมภายในจังหวัดเพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
1 ครั้ง/เดือน 
 
คณะผู้จัดท า 
พระมหายุทธพิชัย  ญาณสิทฺธิเมธี  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเลย 
พระครูปลัดวิรพรรณ  ทีปว โส  ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเลย       
พระปลัดวิมล  สุจิตฺโต  กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเลย        
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วิสัยทัศน์ (Vision ) : พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสขุอย่างยั่งยนื 
ค่านิยม (Core Value) : สร้างความรู้และอุทิศตนเพือ่พระพุทธศาสนา สูก่ารพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 

อัตลกัษณ์ คณะสงฆ์จังหวัดเลย  :  เมืองแห่งพระอริยสงฆ์ ม่ังคงพุทธธรรม ประเพณีเลิศล  า วัฒนธรรมไทเลย      
แผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา แผนงาน/โครงการเร่งด่วน  ป ี256๐- 256๔ คณะสงฆ์จงัหวัดเลย 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา 

ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
แผนงานเสริมสร้างศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

โครงการธรรมาภิวัฒน์ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

ฝ่ายการเผยแผ่ 
โครงการวิปัสสนากรรมฐาน 

เพิ่มศักยภาพทางปัญญา แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา โครงการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม ฝ่ายการศาสนศึกษา 

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐองค์กร
ชาวพุทธ 

แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคี
เครือข่าย (บ ว ร) 

โครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์  ฝ่ายสาธารณสงเคราะห ์

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ฝ่ายการปกครอง 
พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 

แผนพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ Smart Card Smart Buddhism สู่
พระพุทธศาสนา 4.0 ( ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 

พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมให้ทันสมัย 

แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

โครงการยกระดับพุทธศาสนศกึษา 
ฝ่ายการศาสนศึกษา 

โครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

พัฒนาสู่ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้    

เชิงพุทธ 

เพิ่มขีดความสามารถ  ศาสน
บุคคล 

แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศาสนาบุคคล ฝ่ายการปกครอง 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา 

แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
เชิงรุก 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ฝ่ายการศาสนศึกษา 

มีทรัพยากรเพียงพอ 
ในการขับเคลื่อนกิจการ

พระพุทธศาสนา 

บริหารศาสนสมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานบริหารศาสนสมบัต ิ
โครงการบริหารศาสนสมบัติของวัด 

ฝ่ายการสาธารณูปการ 
โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส. 

จัดหาแหล่งงบประมาณสนบัสนุน
กิจการพระพุทธศาสนา 

แผนงานพระพุทธศาสนาเพ่ือ
สังคม 

โครงการกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห ์
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อัตลักษณ์    คณะสงฆ์จังหวัดเลย  :  เมืองแห่งพระอรยิสงฆ์ มั่งคงพุทธธรรม ประเพณีเลิศล  า วัฒนธรรมไทเลย 
พันธกิจ      ด้านการปกครอง, การศาสนศึกษา, การเผยแผ่, การสาธารณูปการ, การศึกษาสงเคราะห์, การสาธารณสงเคราะห์, พุทธมณฑล   
ค่านิยม      สร้างความรู้และอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สูก่ารพัฒนาอย่างสร้างสรรค์   
ยุทธศาสตร์ ๑. สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา (กลยุทธ์ ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้และปัญญาเชิงพุทธ) 
        ๒. ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย,พัฒนาระบบธรรมาภิบาล, พัฒนาระบบสารสนเทศ, และพัฒนาพุทธนวัตกรรม) 
        ๓. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ (กลยุทธ์เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคลและเสริมสร้างองค์ความรู้พระพุทธศาสนา) 
        ๔. มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา (กลยุทธ์ การบริหารศาสนสมบัติและจัดหาและตั้งกองทุนบริหารกิจการพระพุทธศาสนา) 
 

ผลลัพธ์      ๑. อัตราการเรียนรู้พระปริยัติธรรม (บาลี นักธรรม สามัญ) และพระพุทธศาสนา (นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน) (+ ๕ % จากปีฐาน) 
      ๒. วัดและคณะสงฆ์มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ (บริหารศาสนสมบัติ  ระบบบัญชี  ฐานข้อมูล) (มีกระบวนการ ๖๐ % จากปีฐาน) 
      ๓. พระสงฆ์-ศาสนบุคคล ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงพุทธ (+ ๑๐ % จากปีฐาน) (เช่น อบรมวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต ฯลฯ) 
       ๔.  แหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา (Knowledge and  Meditation Center, Green and Clean, Healthy Center ) (+๕ % จากปีฐาน) 
      ๕. ภาคีเครือข่ายภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวัฒนธรรม เครือข่ายชาวพุทธ (มีจิตอาสา/มาช่วยพระพุทธศาสนา)  (+ ๕ % จากปีฐาน) 
       ๖. การเรียนรู้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมและความสุขเชิงพุทธของประชาชน  (+ ๓.๕๐ ระดับจาก  ๕ คะแนนเต็ม)  
       ๗. การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น (+ ๓ % ของจ านวนภูมิปัญญา/ประเพณีท้องถิ่น)  
       ๘. ชุดความรู้ทางพระพุทธศาสนา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม (+ ๑๐ จ านวนผู้เข้าถึง/รับรู้สารสนเทศ) 
      ๙. การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เชิงพุทธศิลปะได้รับการพัฒนาไปสู่การยกระดับด้านจิตใจและปัญญา (Buddhist Arts to Buddhist Heart) (ร้อยละ ๓) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สังคมสันติสุข 
- การเรียนรู้เชิงพุทธ 
- พฤติกรรมเชิงพุทธ 
- ความสุขเชิงพุทธ 
- สังคมเข้มแข็ง 
- วิถีวัฒนธรรมมั่นคง 
- สมดุลธรรมชาต ิ

กิจการคณะสงฆ์ ๖ 
- ด้านการปกครอง 
- ศาสนศึกษา 
- เผยแผ่ 
- สาธารณปูการ 
- ศึกษาสงเคราะห์ 
- สาธารณสงเคราะห์ 

ขับเคลื่อนด้วย พละ/อินทรีย์ ๕  
(ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา) 

๑) การสร้างศรัทธา ความเชื่อมัน่ในความด ี
๒) การสร้างกระบวนการแห่งความเพียร 
๓) การสร้างสงัคมแห่งสต ิ
๔) การพัฒนาจิตใจวิญญาณแห่งการเรียนรู้ 
๕) การสร้างเครือข่ายแห่งปัญญา 
 

ยุทธศาสตร ์
- สร้างความมัน่คงดา้นพระพทุธศาสนา 
- ยกระดับการบริหารจัดการภายใน 
- พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
- มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อน

กิจการพระพุทธศาสนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา                                                                                                                     
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ปลูกฝังศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นขององค์กรและ
ประชาชนที่สนใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมกิจกรรมและการ
เรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

- ธรรมาภิวัฒน ์
 

- ธรรมสัญจร 
- กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ชาวพุทธ ลด ละ เลิก 
อบายมุข 
- ส่งเสริมกิจกรรมตามวิถีพุทธ 
- อบรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมชุมชนคุณธรรม 

- ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์  

- หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 

- หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ 
- โรงเรียนสีขาวชุมชนสีเขียว 
- จัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบพระพุทธศาสนา 
- จัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบระดับอ าเภอ 

- ฝ่ายการเผยแผ่ 
 

 

- วิปัสสนากรรมฐาน - จัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจ าอ าเภอ 
- จัดตั้งศูนย์อบรมพระวิปัสสนาจารย์แต่ล่ะ
อ าเภอ 
- ส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ต าบลละ ๑ รูป 

- ฝ่ายการเผยแผ่ 
 

 

เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้และ
และปัญญาเชิงพุทธ 

- ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของผู้สอบ
ผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรม 
- ร้อยละการเพ่ิมขึ้นด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมพุทธศาสนา
ของพุทธศาสนิกชน 

- ยกระดับการศึกษา
พระปริยัติธรรม 
 

- พัฒนาส านักเรียนส านักศาสนศึกษา 
นักธรรม-บาลี-สามัญศึกษา 
- พัฒนาหลักสูตร  ครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาปริยัติธรรม 
- พัฒนาคู่มือการท างานโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  
- บูรณาการการเรียน การสอนปริยัติธรรม
บาลี นักธรรม สามัญศึกษา 

- ฝ่ายการศาสนศึกษา  
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- ปรับปรุงกระบวนการเรียน  การสอนพระ
ปริยัติธรรม 
- ส่งเสริมการศึกษาศาสนทายาท ระดับวัด  
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน                                                     
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ
องค์กรชาวพุทธ 

จ านวนที่ เพ่ิมขึ้นขององค์กร
ภาครัฐ สถานศึกษา เอกชน
และเครือข่ายและประชาชนที่
สนใจเข้าร่วมพัฒนางานพุทธ
ศาสนา 

- พุทธศาสนิกสัมพันธ์ - ชมรมธรรมะสุขใจ 
- ชมรมพุทธศาสตร์ 
- องค์กรวิถีพุทธ 
- เครือข่ายนิเวศวิทยาเชิงพุทธ 
- ต้นกล้าคุณธรรม 
- ทูบีนัมเบอร์วัน 
- เครือข่ายงดเหล้า 
- ศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย
พิบัติ 
- เสริมทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
- ตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน  
โอท๊อป (OTOP) 
- เครือข่ายชุมชนเมือง 

- ฝ่ายการสาธารณะ
สงเคราะห์ 

 

พัฒนาระบบการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละกระบวนการท างานของ
คณะสงฆ์ องค์กรพุทธที่ได้รับ
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เชิงพุทธ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคณะ
สงฆ ์

- พัฒนาศักยภาพการปกครองของพระสังฆาธิ
การ จังหวัดเลย 
- จัดท าคู่มือพัฒนาพระสังฆาธิการ ถ่ายทอด
ให้พระสงฆ์ของจังหวัดเลย 
- การพัฒนาส านักงานเจ้าคณะทุกระดับ  

- ฝ่ายการปกครอง  
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- เครือข่ายพระสังฆาธิการ 
- การคัดกรองผู้เข้ามาบวช 
- ตรวจการคณะสงฆ์ 
 -ติดตามและประเมินผลการท างานของพระ
สังฆาธิการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศทาง 
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมเชิงพุทธ 

ร้อยละความพร้อมใช้
สารสนเทศเชิงพุทธ  
(องค ์ความรู้ ผู้น า องค์กร  
กิจกรรมเชิงพุทธ) 

-โครงการ Smart 
Card   Smart 
Buddhism สู่
พระพุทธศาสนา 4.0 
(ฐานข้อมูล ศาสน
บุคคล) 

- การเชื่อมโยงข้อมูลของคณะสงฆ์เพ่ือการ
พัฒนา 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศคณะสงฆ์
จังหวัดเลย 

- ฝ่ายการปกครอง  

การพัฒนาหลักสูตร และ
นวัตกรรมเชิงพุทธที่ทันสมัย 

จ านวนหลักสูตรและกิจกรรม
เชิงพุทธที่เป็นนวัตกรรมเชิง
สังคม/วัฒนธรรม 

- การยกระดับพุทธ
ศาสนศึกษา 
- พัฒนาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมแก่คณะ
สงฆ์ในจังหวัด 
- อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
- สนับสนุนส่งเสริมขบวนการพุทธเพื่อสังคม 
- สนับสนุนโครงการสามเณรธรรมมาสน์ทอง 
- สนับสนุนส่งเสริมวัตกรรมที่ท าได้ส าเร็จ 
 

- ฝ่ายการศาสนศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ                                                                            
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

เพ่ิมขีดความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

- ร้อยละพระสงฆ์และศาสน
บุคคลที่ได้รับการเพ่ิมขีด
ความสามารถในด้านองค์
ความรู้ การบริหาร และการ-

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ของศาสนบุคคล 

- พัฒนาศักยภาพการบริหาร 
- พัฒนาศักยภาพพระวินยาธิการ 
- พัฒนาศักยภาพศาสนพิธีกร 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม 

- ฝ่ายการปกครอง  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเลย เขตการปกครองคณะสงฆภ์าค ๘   หน้า 19 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 - 2564 

 
จัดท าโดย แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเลย เขตการปกครองคณะสงฆภ์าค ๘ 

พัฒนามนุษย์ 
 

 

เสริมสร้างองค์ความรู้/
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 

- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่ง
เรียนรู้พระพุทธศาสนา 
Knowledge, Meditation, 
Green, Healthy Center 
 
 
 
 
 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้
พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาแหล่งความรู้ไม่เป็นเอกสารและ
ศิลปวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมศาสนบุคคลในจังหวัดให้เป็นที่รู้กัน
ทั่วถึง 
- ท าองค์ความรู้ให้มีหลักฐานเป็นประจักษ์ 
เช่น หนังสือ สื่อวีดีทัศน์โซเซียลมีเดีย ไลน์ 
เฟสบุ๊ค 
- วัดส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม 
- โรงเรียนผู้สูงอายุ 

- ฝ่ายการศาสนศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

การบริหารจัดการศาสน
สมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของที่ ดิ น  ศาสนา
สมบัติของวัดได้รับการปรับปรุง 
จัดสรรผลประโยชน์ เพ่ือการ
พัฒนาสังคม 
- มีสารสนเทศของศาสนสมบัติ
และระบบบัญชี 
 
 
 
 
 

- การบริหารศาสน
สมบัติของวัด 
- วัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม  
๕ ส. 
 
 
 
 
 
 
 

- การพัฒนาระบบการเงิน-บัญชี วัด 
- การพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรม 
- บริหารศาสนสมบัติวิถีพุทธ 
- การพัฒนาการจัดตั้งวัด และขออนุญาต
สร้างวัดให้ถูกต้อง 
- วัดรมณียสถาน 
- การส่งเสริมคัดแยกขยะภายในวัด 
- ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าเดือน 
- สร้างสุขลักษณะภายในวัดให้ถูกต้อง 

- ฝ่ายการสาธารณูปการ 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเลย เขตการปกครองคณะสงฆภ์าค ๘   หน้า 20 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 - 2564 

 
จัดท าโดย แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเลย เขตการปกครองคณะสงฆภ์าค ๘ 

จัดหาแหล่งงบประมาณ 
สนับสนุนกิจการ 
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบประมาณ 
และกองทุน ในการสนับสนุน
กิจการพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 

- กองทุนเพ่ือกิจการ
พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 

- กองทุนวัดช่วยวัด 
- ศูนย์ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัย 
- กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
- องค์กรการเงิน เชิงพุทธ 
- สะพานบุญ 
- พัฒนามูลนิธิองค์กรพุทธ 
- ไปรษณีย์บุญ 
- กองทุนสงเคราะห์พระสงฆ์ 

- ฝ่ายการสาธารณ
สงเคราะห์ 

 

 


