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พฤษภาคม 2555 

                                                 
 โครงการการศึกษาการบริหารการเงินวัดในประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณสองระยะด้วยข้อจํากัดของ
งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรให้สถาบันในแต่ละปี ระยะที่หนึ่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2553 และ ระยะท่ีสอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 รายงานฉบับนี้
เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาการบริหารการเงินวัดในประเทศไทย ซ่ึงรวมรายละเอียดท้ังหมดของ
โครงการศึกษาท้ังสองระยะ 



บทคัดย่อ 
 
  
  วัดมีบทบาทสําคัญต่อสังคมไทยมาแต่อดีตเป็นเวลายาวนาน ความผูกพันกับวัดเกี่ยวข้องกับ

บุคคล ชุมชน และสังคมมีความสัมพันธ์กันต้ังแต่ช่วงวัยแรกและช่วงสุดท้ายของชีวิต กิจกรรมภายในวัดมี
ความหลากหลาย ต้ังแต่เพียงเป็นสถานที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์ ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาการทําบุญและ
ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ จนถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งนันทนาการ ศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนา 
การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน กิจกรรมที่มีการดําเนินการในวัดมีความหลากหลาย ได้แก่ การทําบุญ 
ทําทาน ในรูปแบบต่าง ๆ  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแต่งงาน งานวันเกิด ฯลฯ 
การเช่าหาวัตถุมงคล  การจัดงานนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ (งานวัด) เป็นต้น นอกจากน้ันแล้ว 
พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีบทบาทในการเข้าไปร่วมในการพัฒนา อุปถัมภ์ และบํารุงรักษาวัดในรูปแบบต่าง ๆ 
แต่ที่นิยมทํากันอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้ทําให้วิถีชีวิตของคนมี
ความเร่งรีบมากขึ้น คือ การบริจาค ซึ่งมักจะเป็นการบริจาคในรูปของเงินเป็นหลัก โดยพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายถือการบริจาคทรัพย์เป็นการทําบุญและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา   

  วัดเป็นองค์การไม่แสวงหากําไร ซึ่งในที่น้ีจะหมายถึง สถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการ
ครัวเรือน (Non-Profit Institution Serving Households: NPISHs) หมายถึง “องค์กรที่ดําเนินงานโดยไม่
หวังผลกําไร โดยผลิตสินค้าและบริการให้กับประชาชนหรือสังคมโดยไม่คิดราคาหรือแบบให้เปล่า หรือ
จําหน่ายในราคาที่ไม่คุ้มทุนหรือในราคาที่ไม่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ” ตามฐานข้อมูลของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2549 องค์กรไม่แสวงหากําไรในประเทศไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 65,457 แห่ง จําแนก
ออกเป็น 7 ประเภท คือ (1) บริการสังคมสงเคราะห์  (2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (3) สมาคมการค้า 
หอการค้า (4) สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน (5)  องค์การศาสนา (6) พรรคการเมือง และ (7) องค์การ
เอกชนต่างประเทศ ซึ่งสัดส่วนขององค์การศาสนาสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.2 ของจํานวนองค์กรไม่
แสวงหากําไรทั้งหมด ซึ่งวัดเป็นองค์การศาสนา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมีวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์รวมท้ังสิ้น 
จํานวน 37,075 วัด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)  
   ข้อมูลจากการจัดทําบัญชีองค์กรไม่แสวงหากําไรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) พบว่า รายรับขององค์กรไม่แสวงหากําไรรวมท้ังหมดในปี 2551 มี
จํานวนประมาณ 306,363 ล้านบาท และมีการรายจ่ายประมาณ 234,790 ล้านบาท การผลิตโดยรวมของ
องค์กรไม่แสวงหากําไร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.8 ของ GDP อาจดูไม่มากนัก เปรียบเทียบกับองค์กรไม่
แสวงหากําไรของประเทศอ่ืน ๆ อีก 11 ประเทศ ในช่วง 2540-2551 พบว่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.9-6.6   

  ปัจจัยส่วนหน่ึงที่การสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจขององค์การไม่แสวงหากําไรในประเทศไทย
ทําได้ไม่ดีนัก อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มองค์กรที่ดําเนินงานอยู่ในประเภทกิจกรรมขององค์กรสมาชิก 
ซึ่งประกอบด้วยองค์กรหลัก คือ องค์กรด้านศาสนา ซึ่งยังไม่มีจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบนัก 
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รวมถึงยังอาจขาดการบริหารจัดการทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับแนวทางในการบริหารที่เป็นสากล ทําให้
การรายงานข้อมูลการดําเนินงานยังขาดประสิทธิภาพและไม่ครบถ้วน  
    การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) ศึกษารูปแบบและวิธีการปัจจุบันของ
การบริหารการเงินของวัดไทย (2) วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหาร
การเงินของวัดไทยที่เป็นอยู่ (3) ศึกษารูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยตามหลักการบริหารการเงินที่พึง
ปฏิบัติตามหลักสากล และ (4) เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัด เพ่ือความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีขอบเขตการวิจัย เพ่ือศึกษารูปแบบในการบริหารการเงินของวัดในประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่  การศึกษาโครงสร้างการบริหารการเงินขององค์กร การจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป การตรวจสอบรายงานทางการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนการลงทุน การ
จัดการแหล่งรายได้ การบริหารจัดการรายจ่าย และการกํากับดูแลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็น
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

  กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนาจากทฤษฎีและแนวคิดว่า วัดเป็นองค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย และมีลักษณะเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรประเภทให้บริการแก่ชุมชน และเป็นองค์กรที่ได้รับ
การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงแหล่งที่มาของเงินหลักแหล่งหนึ่งมาจากเงินบริจาค การบริหาร
จัดการเงินของวัดด้วยความโปร่งใสจึงเป็นที่จําเป็น การวางกรอบการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการวัด จะช่วยให้การกํากับดูแลวัดมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งการใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีเป็นสิ่งที่ผู้มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารวัดควร
ยึดถือเพ่ือให้การดําเนินการของวัดสะท้อนความสามารถในการตรวจสอบ และสร้างความเช่ือมั่นของวัดจาก
สาธารณะชนนําไปสู่ความย่ังยืนในการพัฒนาของวัดและพุทธศาสนาในระยะยาวได้   
   วิธีการศึกษาสําหรับการตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กล่าวข้างต้น 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมแนวทางปฏิบัติในการบริหารการเงินของ
วัด ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ ทั้งในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ (2) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการเงินของวัด  เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนาให้การ
บริหารการเงินของวัดมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ (3) การเก็บข้อมูลจากผู้ที่หน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
ทางด้านการเงินภายในวัด ได้แก่ เจ้าอาวาส กรรมการวัด และไวยาวัจกรของวัดในประเทศไทย จํานวน 490 
วัด วัดไม่น้อยกว่า 2 คน รวมเป็นจํานวนแบบสอบถามที่จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 1,360 ชุด กระจายตัวอยู่ในภูมิภาค 
5 ภาคทั่วประเทศ (4) การสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 14 จังหวัด (5) การ
สัมภาษณ์และเย่ียมวัดที่มีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีรูปแบบต่าง ๆ และ (6) การสนทนากลุ่ม
เฉพาะและการจัดการสัมมนาจากผู้ที่ เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลและมีบทบาทในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา  
   ผลการศึกษาสรุป ได้ดังน้ี  

1. วัดโดยส่วนมากยังไม่มีโครงสร้างในการบริหารการเงินของวัดไว้อย่างเป็นระบบ 
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   2. การจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีของวัดยังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่า วัดมี
การดําเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยแม้ว่าวัดจะมีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย และจัดทําบัญชีเป็นประจํา แต่อาจ
เป็นบัญชีที่จัดทําขึ้นอย่างง่ายหรือตามความเข้าใจของผู้จดัทําเท่าน้ัน ยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานบัญชีที
รับรองกันโดยทั่วไป รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย  
     3. การเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบข้อมูลทางการเงินของวัดยังอยู่ในวงจํากัด และยังขาด
การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัด
อย่างเป็นระบบ  
   4. วัดยังไม่กระบวนการตัดสินใจการลงทุนเพ่ือใช้ประโยชน์จากศาสนสมบัติของวัดที่มีการ
จัดทําเขตจัดประโยชน์อย่างเป็นระบบ  

   5. ภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า มีเงินหมุนเวียนในรูปของรายได้และรายจ่ายของระบบวัดอยู่
ประมาณ 100,000-120,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่การจัดทําบัญชีและตรวจสอบยังไม่มีระบบที่ชัดเจนนัก  
  6. การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดควรยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ
ที่ดี ในการบริหารจัดการ  
 7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังขาดบทบาทในการ
กําหนดกรอบในการกํากับดูแลให้การบริหารจัดการทางการเงินของวัดสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
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1.  ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวิจัย 

  วัดไทยในพระพุทธศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคล1 มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และถือว่าเป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสําคัญทางด้านสังคมของไทย นับแต่อดีต 
บ้าน วัด โรงเรียน (หรือที่มักเรียกกันโดยย่อว่า “บวร”) มีความเช่ือมโยงกัน วัดมีความสําคัญกับสังคมไทยมา
ต้ังแต่อดีตเป็นเวลายาวนาน ความผูกพันกับวัดเกี่ยวข้องกับบุคคล ชุมชน และสังคมมีความสัมพันธ์กันต้ังแต่
ช่วงวัยแรกและช่วงสุดท้ายของชีวิต กิจกรรมภายในวัดมีความหลากหลาย ต้ังแต่เพียงเป็นสถานที่พํานักของ
พระภิกษุสงฆ์ เป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาการทําบุญและประกอบศาสนกิจต่าง ๆ จนถึงการเป็น
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งนันทนาการ ศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนา การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
กิจกรรมที่มีการดําเนินการในวัดมีความหลากหลาย ได้แก่ การทําบุญ ทําทาน ในรูปแบบต่าง ๆ  การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแต่งงาน งานวันเกิด ฯลฯ การเช่าหาวัตถุมงคล  การจัดงาน
นันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ (งานวัด) เป็นต้น  โดยวัดจะมีความผูกพันกับคนในชุมชนและเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ
พุทธศาสนิกชน และมีส่วนช่วยเหลือเก้ือกูลชุมชนใกล้เคียงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทําพิธีกรรมทางศาสนา 
การศึกษาเล่าเรียน รวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับประชาชนในชุมชน พุทธศาสนิกชนก็มีส่วนช่วยในการ
ทํานุบํารุงวัดด้วยการบริจาคทั้งในรูปที่เป็นเงิน สิ่งของ และเวลาในการทํางานอาสาต่าง ๆ ร่วมกับวัด โดยท่ี
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีจะเกี่ยวข้องกับการได้มาและการใช้ไปของเงินที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ   

 เมื่อพิจารณาความสําคัญทางเศรษฐกิจ วัดเป็นองค์กรทางศาสนาที่ถือเป็นองค์กรไม่แสวงหา
กําไรที่มิใช่ระบบตลาด หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 1993 เรียกว่า สถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการ
ครัวเรือน (Non-Profit Institution Serving Households: NPISHs) หมายถึง “องค์กรที่ดําเนินงานโดยไม่
หวังผลกําไร โดยผลิตสินค้าและบริการให้กับประชาชนหรือสังคมโดยไม่คิดราคาหรือแบบให้เปล่า หรือ
                                                 
1 เดิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๒ (๒) บัญญัติให้วัดวาอารามเป็นนิติบุคคล และพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา 
๓๑ กําหนดประเภทของวัดไว้ ๒ ประเภท คือ วัดที่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ์ ผู้มีอํานาจกระทําแทนวัดทั้งสองประเภทน้ี 
พระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดไว้ในมาตรา ๓๖ ว่า ให้เจ้าอาวาส เป็นผู้ทําการแทน ปัจจุบันการแต่งต้ัง เจ้าอาวาส มีกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ.๒๕๐๖) ข้อที่ ๒๓ กําหนดข้อระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ และปัจจุบันนี้ มีกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๐๖) ว่าด้วยการแต่งต้ัง ผู้รักษาการ
แทนเจ้าอาวาส ในกรณีไม่มีเจ้าอาวาส หรือเจ้าอาวาส ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ต่อมามีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา ๗๒ (๒) เดิมศาลฎีกาได้มีคําพิพากษา ฎีกาที่ ๗๔๙๐/๒๕๔๒ 
ระหว่างวัดโนนสูง และนายสมร บุญคน กับพวก จําเลยว่า วัดที่ได้รับอนุญาต ให้สร้างเป็นวัดได้ แต่ยังไม่ดําเนินการ จัดต้ังเป็นวัด เป็นเพียงสํานัก
สงฆ์ ไม่มีอํานาจฟ้องคดี จึงถือว่ายังไม่เป็นนิติบุคคล 
 

บทที่ 1 
บทนํา



จําหน่ายในราคาท่ีไม่คุ้มทุนหรือในราคาที่ไม่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ ในที่น้ี ครอบคลุมองค์กรประเภทมูลนิธิ 
สมาคม องค์กรทางศาสนา และพรรคการเมือง เป็นต้น” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2553, หน้า 4) 

  องค์กรไม่แสวงหากําไรในประเทศไทย ตามฐานข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 
2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 65,457 แห่ง จําแนกออกเป็น 7 ประเภท คือ บริการสังคมสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สมาคมการค้า หอการค้า สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน องค์กรศาสนา พรรคการเมือง และ
องค์กรเอกชนต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนขององค์กรศาสนาสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.2 ของจํานวน
องค์กรไม่แสวงหากําไรทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2544 ร้อยละ 1.8 (ตารางที่ 1.1)  
ตารางที่ 1.1 จํานวนองค์กรไม่แสวงหากําไร  
ประเภทองค์กร จํานวนองค์กร สัดส่วนองค์กร 

(แห่ง)  (ร้อยละ) 
รวมทั้งสิ้น 55,805 65,457 100.0 100.0
1. บริการสังคมสงเคราะห์ 15,761 16,768 28.2 25.6
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3,411 3,762 6.1 5.8
3. สมาคมการค้า หอการค้า 758 1,051 1.4 1.6
4. สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน 1,537 2,374 2.8 3.6
5. องค์กรศาสนา 34,254 41,371 61.4 63.2
6. พรรคการเมือง 32 42 0.1 0.1
7. องค์กรเอกชนต่างประเทศ 52 89 0.1 0.1
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ อ้างใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553, หน้า 17)  

 
  นอกจากน้ัน  ตามกรอบแนวคิดและนิยามในการจัดทําบัญชีประชาชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดขอบเขตของข้อมูลจากฐานการสํารวจองค์กรเอกชนไม่
แสวงหากําไรของสํานักงานสถิติแห่งชาติดังตารางที่ 1.1 ข้างต้น ซึ่งเป็นองค์กรประเภทมูลนิธิและสมาคม
ต่างๆ หรือเรียกว่าองค์กรไม่แสวงกําไรที่มิใช่ระบบตลาด (Non-Market NPIs) และเพ่ิมเติมจํานวนองค์กรไม่
แสวงหากําไรอีก 5,336 แห่ง จําแนกเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรท่ีมิใช่ระบบตลาด คือ องค์กร
สาธารณประโยชน์  จํานวน 2,183 แห่ง และองค์กรสวัสดิการชุมชน จํานวน 2,305 แห่ง รวมทั้งโรงเรียน
เอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน และโรงพยาลเอกชน ทําให้มีองค์กรไม่แสวงหากําไรที่เป็นกรอบสําหรับการจัดทํา
บัญชีองค์กรไม่แสวงหากําไรของสํานักงานคณะกรรการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมท้ังสิ้น
จํานวน 70,792 แห่ง ในปี พ.ศ. 2549 หากจําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 4 หรือ ISIC Rev.4 ซึ่งมีการแบ่งประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล 4 สาขาการผลิต คือ 
การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมองค์กรสมาชิก (รวมองค์กรศาสนา) ซึ่ง
กลุ่มกิจกรรมองค์กรสมาชิกมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70.1 ขององค์กรไม่แสวงหากําไร ซึ่งในจํานวนน้ีจัดเป็นองค์กร
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ศาสนาถึงร้อยละ 21.1 ขององค์กรไม่แสวงหากําไรทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มองค์กรด้านกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ สัดส่วนร้อยละ 28.7 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2  องค์กรไม่แสวงหากําไรจําแนกตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 

(ISIC Rev. 4)  
รหัส สาขาการผลิต จํานวน สัดส่วน 
ISIC Rev.4 (หมวดย่อย) (แห่ง) (ร้อยละ) 
 รวมท้ังสิ้น 70,792 100.00 
84 การศึกษา 829 1.20 
86 กิจกรรมด้านสขุภาพ 19 0.03 
88 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 20,328 28.7 
84 การศึกษา 829 1.2 
86 กิจกรรมด้านสขุภาพ 19 0.03 
88 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 20,328 28.7 
94 กิจกรรมขององค์กรสมาชิก 49,616 70.1 

941 สมาคมนายจ้าง สมาคมวิชาชีพ 2,643 3.7 
942 สหภาพแรงงาน 2,170 3.1 
949 องค์กรสมาชิกอ่ืน ๆ  44,803 63.3 

 - องค์กรศาสนา 14,968 21.1 
 - พรรคการเมือง 44 0.06 
 - 29,791 42.1 องค์กรสมาชิกอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถ

ระบุได้ เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
มูลนิธิสนับสนุนด้านการศึกษา เป็น
ต้น 

 
  ข้อมูลจากการจัดทําบัญชีองค์กรไม่แสวงหากําไรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) พบว่า รายรับขององค์กรไม่แสวงหากําไรรวมท้ังหมดในปี 2551 มี
จํานวนประมาณ 306,363 ล้านบาท และมีการรายจ่ายประมาณ 234,790 ล้านบาท การผลิตโดยรวมของ
องค์กรไม่แสวงหากําไร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.8 ของรายได้ประชาชาติ ซึ่งไม่สูงมากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับองค์กรไม่แสวงหากําไรของประเทศอ่ืน ๆ อีก 11 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา อิสราเอล โมซัมบิก อเมริกา 
เบลเย่ียม ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ นอรเวย์ สาธารณรัฐเชค ในช่วง 2540-2551 พบว่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง ร้อยละ 0.9-6.6  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553: 29)  
    ปัจจัยหน่ึงที่มูลค่าทางเศรษฐกิจขององค์กรไม่แสวงหากําไรหรือการผลิตโดยรวมขององค์กร
ไม่แสวงหากําไรค่อนข้างตํ่าโดยเปรียบเทียบ ส่วนหน่ึงมาจากองค์กรไม่แสวงหากําไรในประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มองค์กรที่ดําเนินงานอยู่ในประเภทกิจกรรมขององค์กรสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยองค์กรหลัก คือ องค์กร
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ด้านศาสนา และสมาคม สโมสรต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มากนัก 
และบางส่วนดําเนินงานโดยอาสาสมัคร กอปรกับการขาดข้อมูลทางการเงินที่ยังไม่มีหน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลทางการเงินขององค์กรไม่แสวงหากําไรอย่างเป็นระบบ ทําให้การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจอาจทําได้ไม่ดีนัก โดยเฉพาะย่ิงข้อมูลทางการเงินของวัดซึ่งเป็น
องค์กรศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมีวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งสิ้น จํานวน 37,075 วัด (ตารางท่ี 
1.3) แต่การจัดเก็บข้อมูลทางการเงินของวัดยังทําได้ไม่ดีนัก เน่ืองจากหน่วยงานที่ควรจะมีบทบาทในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการให้วัด
นําส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีที่กําหนดให้แก่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพ่ือทําการ
รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับการรายงานผลในภาพรวมได้เท่าที่ควร2  
   จากความสําคัญของวัดดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็นที่วัด ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาและใน
ฐานะนิติบุคคลจะต้องยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิด
การตรวจสอบได้ (Accountability) รวมถึงมีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับรู้และตรวจสอบ จึงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาถึงการบริหารการเงินของของวัดไทยว่า มีรูปแบบ วิธีการ 
และกระบวนการอย่างไร มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และมีทางเลือกการลงทุนใน
ทรัพยากรต่าง ๆ ของวัดอย่างไร  โดยหากจะพิจารณาให้ดีแล้ว การบริหารการเงินที่ดีย่อมมีส่วนทําให้วัดมี
ความโปร่งใสในการบริหารการเงิน สร้างความมั่นคงให้แก่วัดทั้งทางด้านการเงิน และทางด้านน่าเช่ือถือและ
เช่ือมั่นในการเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญต่อการเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของคนในชุมชน  
    
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย  
2.1 ศึกษารูปแบบและวิธีการปัจจุบันของการบริหารการเงินของวัดไทย  
2.2 วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยที่

เป็นอยู่ 
2.3 ศึกษารูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยตามหลักการบริหารการเงินที่พึงปฏิบัติตามหลัก

สากล 
2.4 เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัด เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบ

ได้  
 

                                                 
2 จากข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พบว่ามีการ
รายงานข้อมูลวัดที่มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งหมายถึง การดําเนินการของวัดที่ได้มีการรายงานทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนดและส่งให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจํานวนเพียง 1,321 วัด ในปีงบประมาณ 2552  
(สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554: 1-12) 



3. ขอบเขตของโครงการวิจยั  

   ปัจจุบันวัดในประเทศไทย มีจํานวน  37,075 วัด แบ่งออกเป็น วัดในมหานิกาย ธรรมยุต 
จีนนิกาย และอนัมนิกาย รายละเอียดตามตารางที่ 1.3 การศึกษานี้กําหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะวัดไทย
ในพุทธศาสนา เฉพาะมหานิกาย และธรรมยุต ไม่รวมวัดจีนนิกาย อนัมนิกาย และวัดในศาสนาอ่ืน โดย
การศึกษาจะครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดไทย ดังต่อไปนี้  

3.1 การศึกษาการบริหารการเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของวัดไทย ครอบคลุมประเด็นได้แก่  
3.1.1 การศึกษาโครงสร้างการบริหารการเงินขององค์กร 
3.1.2 การจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
3.1.3 การตรวจสอบรายงานทางการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
3.1.4 การวางแผนการลงทุน 
3.1.5 การจัดการแหล่งรายได้ 
3.1.6 การบริหารจัดการรายจ่าย 
3.1.7 การกํากับดูแลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
3.1.8 ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   

3.2 ศึกษาทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมแนวทางปฏิบัติในการบริหารการเงินของวัด 
ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ ทั้งในรูปของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่าง ๆ  

3.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการการเงินของวัด  เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนาให้การบริหารการเงินของ
วัดมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  

3.4 การศึกษาใช้วิธีการศึกษาโดยทําการสํารวจวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น 5 ภาค ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคัดเลือกวัดในแต่ละ
พ้ืนที่ให้กระจายตัวในจังหวัดต่าง ๆ ของแต่ละภาค รวมจํานวน 490 วัด และสัมภาษณ์เจ้า
อาวาส กรรมการวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ วัดละอย่างน้อย 2 คน รวมจํานวนผู้ให้ข้อมูลรวม 
1,306 คน  เพ่ือศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
และทําการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ถึงปัญหาของการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินของวัด และความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดให้
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และสัมภาษณ์วัดที่มีรูปแบบการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการบริหารการเงินของวัดไทย 

 
ตารางที่ 1.3 รายละเอียดวัดในประเทศไทย 

วัดมีพระสงฆท์ั่วประเทศ 37,075 วัด
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 มหานิกาย 34,379 วัด  
 ธรรมยุต 2,666 วัด  
 จีนนิกาย 14 วัด  
 อนัมนิกาย 16 วัด  
พระอารามหลวง 290 วัด
 มหานิกาย 232 วัด  
 ธรรมยุต 58 วัด  
วัดราษฎร ์ 36,785 วัด
 มหานิกาย 34,147 วัด  
 ธรรมยุต 2,608 วัด  
 จีนนิกาย 14 วัด  
 อนัมนิกาย 16 วัด  
วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 22,084 วัด
วัดที่ไม่ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา 14,991 วัด
วัดร้าง 5,924 วัด
ที่มา : กองพุทธศาสนสถาน, สํานักงานศาสนสมบัติ 
          ข้อมลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

  ผลการศึกษาจะทําให้สังคมได้เห็นสถานะการบริหารการจัดการทางการเงินของวัดตาม
สภาพที่เป็นอยู่  เพ่ือให้ผู้กํากับดูแลได้มีข้อมูลรองรับการวางกรอบการกํากับดูแลที่จะช่วยให้วัดดําเนินการ
ตามกรอบธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่วัด และสามารถรักษาบทบาทในการเป็นแหล่งยึดถือ
ทางจิตใจให้แก่บุคคล ชุมชน และสังคมโดยรวมได้  

 การศึกษาน้ีจะได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการวางรูปแบบในการบริหารการเงินของวัดให้
สอดคล้องกับหลักการบริหารการเงินตามมาตรฐานสําหรับองค์กรไม่แสวงหากําไร และจะได้มีการเผยแพร่ผล
การศึกษาให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อการกํากับดูแลวัดไทยได้นําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเผยแพร่ในเชิง
วิชาการผ่านการสัมมนาทางวิชาการ และการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการในระดับชาติต่อไป  

5. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

  การจัดสัมมนา และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group) จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการบริหารการเงินของวัดที่เหมาะสม และ
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วางกรอบในการกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลให้วัดดําเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสและเป็นองค์กรที่มีความน่าเช่ือถือได้  

  ผลการวิจัยจะได้ถูกนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการเขียนบทความทางวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว    

6. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  ผลการศึกษาจะเป็นรากฐานสําคัญต่อการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจวัด ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญต่อ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่วัดในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาท
ต่อสังคมอย่างสูง การที่วัดจะมีระบบการบริหารการเงินที่มีความน่าเช่ือถือ สามารถติดตามตรวจสอบได้ จะ
ช่วยเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการวัด  และเป็นฐานที่จะเสริมความเข้มแข็งของ
พระพุทธศาสนาต่อไป 

7. องค์ประกอบของรายงานวิจัย 

การศึกษานี้จะแบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย  
   บทที่ 1 บทนํา นําเสนอความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานศึกษา  
   บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม นําเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน 
รูปแบบของวัด การบริหารและปกครองสงฆ์ องค์กรปกครองคณะสงฆ์  การกํากับดูแลวัดในประเทศไทย การ
บริหารวัดในประเทศไทย และหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
  บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย  นําเสนอวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  บทที่ 4  ความสอดคล้องของการกํากับดูแลการเงินของวัดกับหลักธรรมาภิบาล นําเสนอ
การวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นกรอบในการกํากับดูแลการจัดการทางด้านการเงินของ
วัดไทยถึงความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่น้ันจะ
สามารถเป็นกรอบสําหรับให้วัดดําเนินการสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดีได้ 
  บทท่ี 5 ผลการศึกษา นําเสนอผลการสํารวจจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยจะ
นําเสนอประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  บทท่ี 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ นําเสนอบทสรุปของการศึกษา และข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา ซึ่งจะแบ่งเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 



 
 
 
  

  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมในส่วนน้ีจะได้นําเสนอการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับหลักการบริหารการเงิน รูปแบบของวัด โครงสร้างการกํากับดูแลวัดในประเทศ กฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลวัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินของวัด  แหล่งรายได้ และรายจ่าย
ของวัดรวมถึงการทบทวนหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการทางการเงินของวัดในประเทศไทยว่ามีความสอดคล้อง
และสามารถสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้แก่วัดอย่างมีเหมาะสมหรือไม่  โดยประเด็นในการทบทวน
วรรณกรรมในบทน้ีจะครอบคลุมหัวข้อ ได้แก่ หลักการบริหารการเงิน รูปแบบของวัด การบริหารปกครอง
คณะสงฆ์ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ การกํากับดูแลวัดในประเทศไทย ระเบียบ กรมการศาสนาได้ออกระเบียบ
เก่ียวกับการให้คําแนะนําและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับการบริหารการเงินวัด และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  

  
1. หลักการบริหารการเงิน 

   การบริหารการเงิน (Financial Management) เป็นการจัดการทางด้านการเงินขององค์กร
ที่มีกิจกรรมเก่ียวข้องกับการได้มาและใช้ไปของเงิน โดยทั่วไปแล้ว การบริหารการเงินเป็นหลักที่องค์กรทุก
ประเภทควรต้องมีการดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักการบริหารการเงินที่ถูกต้อง เพ่ือให้บรรลุต่อเป้าหมาย
ในการบริหารการเงินได้ โดยท่ัวไปแล้ว องค์กรธุรกิจจะมีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่งคั่งให้แก่เจ้าของ
กิจการ (Stockholders’ Wealth Maximization) แต่ทั้งน้ีการคํานึงถึงประโยชน์ของเจ้าของกิจการเพียง
อย่างเดียว โดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน(Stakeholders) อาจทําให้เกิดความเสี่ยงและ
ไม่สามารถดํารงความย่ังยืนของกิจการได้ ดังนั้น องค์กรทุกประเภทต้องยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี ดําเนิน
กิจการและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีการคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ครบถ้วน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม  เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน และ
นําไปสู่ความย่ังยืนในการบริหารองค์กรได้  
  การบริหารการเงินจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลงทุน กิจกรรม
จัดหาเงิน และกิจกรรมดําเนินงาน  
   กิจกรรมลงทุน หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการขององค์กร   

การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 2



  กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการ
จัดหาสินทรัพย์ตามกิจกรรมลงทุน และดําเนินงาน แหล่งที่มาของเงินโดยทั่วไปในองค์กรธุรกิจ อาจมาจาก
การกู้ยืม หรือส่วนของทุน (เจ้าของ) แต่สําหรับกิจการวัด กิจกรรมจัดหาเงิน โดยหลักมาจากเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และเงินบริจาค ดังน้ัน รูปแบบของแหล่งที่มาของเงินมีความแตกต่างกับองค์กรธุรกิจ   
  กิจกรรมดําเนินงาน หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการหารายได้ และการควบคุม
ค่าใช้จ่ายขององค์กร โดยผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจะเป็นส่วนเพ่ิมให้ทุนของกิจการมีความเข้มแข็ง
มากย่ิงขึ้น  
  การบริหารการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในแต่ละกิจกรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การ
ตัดสินใจเก่ียวกับกิจกรรมลงทุนจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ  
ระดับการลงทุนควรมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสร้างความย่ังยืนให้กับองค์กร ในขณะที่
กิจกรรมจัดหาเงินเก่ียวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือการลงทุนและดําเนินงานของกิจการควรมาจาก
แหล่งใด ที่จะส่งผลต่อความย่ังยืนขององค์กร และกิจกรรมดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้และ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพของกิจการ เพ่ือให้มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย เสริมความเข้มแข็งทาง
การเงินขององค์กรต่อไป  

  พ้ืนฐานหลักในการบริหารการเงินที่สําคัญ คือ การมีข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์การดําเนินงานใน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การจดบันทึกรายการต่างๆ ทางการเงินที่เกิดขึ้น และจัดทําบัญชีที่ถูกต้องและได้
มาตรฐานจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นสถานะทางการเงินที่แท้จริงขององค์กร แสดงความโปร่งใส 
และเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การจัดทํารายงานทางการเงินจึงเป็นหัวใจสําคัญที่
จะต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นหลักในการบริหารการเงินเพ่ือสร้างความสมดุลและ
ย่ังยืนให้แก่องค์กร  ความสัมพันธ์ของกิจการหลักทางการเงินขององค์กรและรายงานทางการเงินแสดงได้ดัง
ภาพที่ 1 ดังนี้  
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมหลักทางการเงินขององค์กรและรายงานทางการเงนิ 
 

 การบริหารการเงินขององค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจมีการกล่าวถึงและศึกษากันอย่างมาก 
ตัวอย่างตําราที่มีใช้ในการศึกษาการบริหารการเงิน ได้แก่ Brigham and Gapenski, 2005; Damodaran, 
2002 และ 2004; Mcnamara, 2008; Pinches, 2004 โดยหลักการทั่วไป การบริหารการเงินจะเก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุน
ในสินทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการใช้ทรัพย์สินเพ่ือการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดหาแหล่งเงินทุนที่สอดคล้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ การบริหารรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยการ
บริหารในกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ผู้บริหารต้องเน้นให้มีการบริหารยึดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของกิจการได้รับการดูแลให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด 

 หลักในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จะต้อง
เน้นถึง  

1) การมีการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้มาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองกัน
โดยทั่วไป เพ่ือให้เจ้าของกิจการ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนสามารถเข้าใจและ
ทราบถึงผลการดําเนินงานของกิจการได้  

2) การวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ ที่ต้องเน้นความคุ้มค่าของการจัดหาสินทรัพย์ 
โดยเฉพาะสินทรัพย์ระยะยาวตามหลักงบประมาณการจ่ายทุน (Capital budgeting) 
และการบริหารสินทรัพย์ระยะสั้น ที่มิให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสและถือครองสินทรัพย์ที่

กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน 

กิจกรรมดําเนินงาน 

แหลงใชไปของเงิน 

- สินทรัพยระยะสั้น (เงินสด ลูกหน้ี ฯลฯ)  
- สินทรัพยระยะยาว (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ฯลฯ)  

แหลงที่มาและแหลงใชไปของเงิน 

รายได – คาใชจาย = รายไดมากกวา/นอยกวาคาใชจาย  

สินทรัพย = หน้ีสิน + ทุน 

แหลงที่มาของเงิน
-  หน้ีสิน 

- สวนของทุน  

งบดุล 

งบกําไร
ขาดทุน 
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มีผลตอบแทนตํ่ามากจนเกินไป ตามหลักการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (Working 
Capital Management)  

3) การจัดหาแหล่งเงินทุน ที่ต้องตัดสินใจแหล่งที่มาของเงินซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่
แตกต่างกัน จึงต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับต้นทุนเงินทุนของกิจการ เป็นการ
ตัดสินใจตามการวางโครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure Decision)  

4) การบริหารรายได้ที่เก่ียวข้องการเติบโตของกิจการอย่างต่อเน่ือง ควรต้องมีวิเคราะห์การ
เติบโตว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ (Growth Analysis) และการควบคุมค่าใช้จ่าย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินและนําไปสู่ผลกําไรที่เพ่ิมสูงข้ึน (Cost 
Management)  

   นอกจากนั้น การบริหารการเงินยังต้องคํานึงการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้
สามารถทราบถึงทิศทางการลงทุนและการดําเนินงานในอนาคตได้ รวมถึงการเตรียมรับมือสําหรับความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ดังน้ัน การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงที่
สําคัญสําหรับการบริหารการเงินขององค์กร  
   การบริหารการเงินขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเพ่ือแสวงหากําไรอย่างองค์กรธุรกิจ หรือ
องค์กรเพ่ือไม่แสวงหากําไรอย่างวัด มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ มีหลักการบริหารการเงินไม่แตกต่างกัน 
แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่รูปแบบของสินทรัพย์ที่ลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน และแหล่งที่มาของรายได้และ
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการทางด้านเงินที่ย่อมต้องแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิงระหว่างองค์กรที่แสวงหากําไรอย่างองค์กรธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากําไรอย่างวัด หรือมูลนิธิ ดังน้ัน 
การกําหนดเป้าหมายของการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นประเด็นหลักของ
การบริหารที่สําคัญ ดังน้ันเป้าหมายในการบริหารการเงินจึงเป็นประเด็นหลักที่ทุกองค์กรจะต้องกําหนดเพ่ือ
เป็นกรอบใหญ่สําหรับการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานให้เหมาะสม 
    การจัดต้ังองค์กรโดยมิได้แสวงหาผลกําไรจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ประเภท สถานศึกษา โรงพยาบาล วัด สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรมต่าง ๆ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร แต่ละรูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม จากการท่ีเป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกําไรทําให้ไม่มีส่วนของเจ้าของ ดังน้ัน แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมอาจมาจากการ
สนับสนุนจากรัฐบาล การรับบริจาค และเงินค่าสมาชิก เป็นต้น ในการก่อต้ังองค์กรดังกล่าวสามารถแบ่งออก 
ตามตามกลุ่มผู้จัดต้ังได้ 2 ประเภท ดังน้ี 
   1) องค์กรที่ก่อต้ังโดยโดยภาครัฐบาล เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรที่จัดต้ังขึ้นภายใต้้การกํากับ
ดูแลโดยกฎหมาย ได้แก่ โรงพยาบาล สถานศึกษา วัด เป็นต้น โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดําเนินการจะมาก
จากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็น
ต้น  
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   2) องค์กรที่ก่อต้ังโดยภาคเอกชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนและสมาชิก เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสมาชิกขององค์กร เช่น การกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการ
บําเพ็ญประโยชน์ให้สังคม เป็นต้น องค์กรดังกล่าวอาจดําเนินกิจกรรมในรูปของมูลนิธิสมาคม ชมรม หรือ
สโมสร หรือนิติบุคคลอาคารชุด/นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจากทางภาครัฐ 
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมจะมาจากค่าสมาชิก เงินบริจาค เงินค่าลงทะเบียน และเงินที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมขององค์กรน้ัน  
   โดยปกติแล้ว องค์กรไม่แสวงหากําไรต้องมีการจัดทํารายงานทางการเงินเช่นเดียวกับองค์กร
ที่แสวงหากําไรอย่างองค์กรรธุรกิจทั่วไป แต่อาจมีความแตกต่างเชิงของประเภทของรายงานทางการเงิน 
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และหลักการที่ใช้ในการจัดทําบัญชีการเงิน Pratt (2010) ได้นําเสนอภาพของ
บัญชีแต่ละประเภทที่มีการแสดงการเปรียบเทียบระหว่างบัญชีการเงินสําหรับองค์กรแสวงหากําไรและองค์กร
ไม่แสวงหากําไรในประเด็นต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.1 รายละเอียด ดังน้ี  

ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบบัญชีการเงินระหว่างองค์กรแสวงหากําไรและองค์กรไม่แสวงหากําไร 
องค์กรทาง
เศรษฐกิจ 

ฝ่ายจัดการ
ผู้รับผิดชอบ 

ระบบ ข้อมูลทางการเงิน ผู้ใช้งาน การตัดสินใจ 

องค์กรแสวงหากําไร ฝ่ายบัญชีและ
การเงินขององค์กร 

GAAP* งบกําไรขาดทุน นักลงทุนภายนอก ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ
ระดมทุนในตรา
สารทุนและตรา
สารหนี้  

งบดุล เจ้าหนี้ 
งบกําไรสะสม คู่ค้า 
งบกระแสเงินสด พนักงาน 
หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

ผู้จัดการ การเจรจาต่อรอง
สัญญา รัฐบาล 

รายงานผู้ สอบบัญชี รับ
อนุญาต 

สาธารณะท่ัวไป การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ 

 
 
 การจ่ายเงินปันผล 

องค์กรไม่แสวงหา
กําไร 

ฝ่ายบัญชีและ
การเงินขององค์กร 

ระบบ
บัญชี
กองทุน 

งบดุล เจ้าหนี้ ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ
ระดมทุนในตรา
สารหนี้ 

งบรายรับรายจ่าย  รัฐบาล 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย สาธารณะท่ัวไป 
 
 

การจัดสรร
งบประมาณ 

* GAAP—Generally Accepted Accounting Principles หมายถึง มาตรฐานบัญชีท่ีรับรองกันโดยท่ัวไป  
ที่มา เรียบเรียงและปรับปรุงจาก (Pratt, 2010: 27)  
  สําหรับองค์กรธุรกิจจะมีการกําหนดเป้าหมายทางการเงินโดยเน้นผลกําไร และนําไปสู่ความ
มั่งคั่งของผู้ถือหุ้น (Stockholders’ Wealth Maximization) (Brigham and Gapenski, 2005; 
Damodaran, 2002 และ 2004; Mcnamara, 2008; Pinches, 2004) ซึ่งสะท้อนจากผลตอบแทนในรูปของ
เงินปันผลและกําไรจากส่วนเพ่ิมของราคาหุ้น ในขณะที่องค์กรไม่แสวงหากําไรจะไม่ได้เน้นการดําเนินงานที่ผล
กําไร แต่จะมีเป้าหมายทางการเงินเพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการก่อต้ังองค์กร 
สําหรับวัดซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรประเภทหนึ่ง มีเป้าหมายเพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนา เป็นศูนย์รวม
ทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานที่สําหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงเป็นที่พํานัก
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ของพระสงฆ์ แม้ว่าจะวัดจะมิได้มีการดําเนินงานเพ่ือแสวงหากําไร แต่ความเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรน้ัน
ยังคงต้องมีแนวทางในการบริหารการเงินที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักการบริหารการเงินขององค์กรไม่แสวงหา
กําไร เพ่ือทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานและสามารถตรวจสอบได้ เน่ืองจากแหล่งเงินทุนที่ได้จาก
องค์กรลักษณะน้ีส่วนมากแล้วจะมาจากการบริจาคจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  ซึ่งการดําเนินงานที่จะ
สร้างภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือและสะท้อนการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับองค์กร
ลักษณะน้ี การดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดีย่อมนําไปสู่ความเสื่อมเสีย และสะท้อน
ถึงภาพลบในทางลบได้  รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรไม่
แสวงหากําไรมีกระแสเงินเพียงพอต่อการดําเนินงานขององค์กร เพ่ือบรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายของการ
ก่อต้ังและองค์กรได้อย่างย่ังยืนเช่นเดียวกับองค์กรประเภทอ่ืน ๆ ด้วย   

2. รูปแบบของวัด  

   วัด คือ สถานที่ทางศาสนา ตามปกติจะมีเสนาสนะ และอาคารวัตถุต่างๆ รวมท้ังที่ดิน ทั้งที่
เป็นที่ต้ังวัดที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นศาสนสมบัติวัด ซึ่งในตัวที่ต้ังวัดจะมีอาคารเสนาสนะ แบ่งเป็น เขตพุทธาวาส 
ได้แก่ บริเวณท่ีต้ังอุโบสถ วิหาร เขตสังฆาวาส ได้แก่ บริเวณท่ีพํานักอาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย และ
ประกอบศาสนกิจของภิกษุ ตลอดจนเป็นที่บําเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของพุทธบริษัทโดยทั่วไป ได้แก่ กุฏิ ศาลาการ
เปรียญต่าง ๆ เขตศาสนสงเคราะห์ ได้แก่ โรงเรียน พระปริยัติธรรม อาคาร ฌาปนสถานต่าง ๆ เป็นต้น 
   พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 31 บัญญัติว่า วัดมีสองอย่าง (ปลื้ม โชติษฐยางกูร, 2550: 148) คือ วัดที่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ์ 

2.1 วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
  วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพ่ือใช้
จัดต้ังวัดขึ้น แต่ในทางปฏิบัติน้ันเป็นการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะแต่บริเวณท่ีต้ังพระอุโบสถเท่าน้ัน 

  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย วัดประเภทน้ียังแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ “วัดหลวงหรือพระอารามหลวง” กับ “วัดราษฎร์”  

- วัดหลวงหรือพระอารามหลวง หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุ
วงศ์ทรงสร้าง หรือวัดที่รัฐบาลหรือราษฎรทั่วไปสร้างขึ้นแล้วทรงรับไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

- วัดราษฎร์ หมายถึง วัดที่ราษฎรหรือประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ทั้ง ได้รับ
อนุญาตให้สร้างวัดและประกาศต้ังวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากราชการแล้ว เพ่ือ
ช่วยทํานุบํารุงวัดสืบต่อกันมา ตามลําดับ  

โดยท่ัวไป วัดราษฎร์ อาจหมายรวมถึง วัดทั้งชนิดที่ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ์ ซึ่งได้ประกาศต้ังวัด ตามกฎกระทรวงแล้ว 
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  สําหรับวัดหลวงหรืออารามหลวง มีการแบ่งระดับของวัดหรือพระอารามหลวง พระอาราม
หลวงแบ่งออกได้เป็น 3 ช้ัน คือ  
   1) พระอารามหลวงช้ันเอก หมายถึง วัดที่มีเจดีย์สถานสําคัญ เป็นวัดที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือ
วัดที่มีเกียรติอย่างสูง มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ขึ้นไป  

  2) พระอารามหลวงช้ันโท หมายถึง วัดที่มีเกียรติ มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะสามัญขึ้น
ไป 

  3) พระอารามหลวงช้ันตรี หมายถึง วัดที่มีเกียรติหรือวัดสามัญ เจ้าอาวาสเป็นพระครูช้ันสูง
ขึ้นไป  

ซึ่งพระอารามหลวงนั้นยังแบ่งตามฐานันดรศักด์ิออกได้เป็น 4 ชนิด คือ  
   ก) ชนิดราชวรมหาวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จ
พระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ โดยที่สิ่งปลูกสร้างน้ันมีขนาดใหญ่โตสมพระเกียรติ  
   ข) ชนิดวรมหาวิหาร ลักษณะเดียวกับชนิดราชวรมหาวิหาร แต่มีความสําคัญน้อยกว่า  
   ค) ชนิดราชวรวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระ
ยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์  
   ง) ชนิดวรวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช 
ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานเป็นเกียรติแก่ผู้อ่ืน  
    พระอารามหลวงแต่ละช้ันมิได้หมายถึงว่าจะมีชนิดของพระอารามครบทั้ง 4 ประเภท ทั้งน้ี
ย่อมขึ้นอยู่กับความสําคัญของสถานที่ ขนาดและผู้สร้าง ซึ่งจะเป็นสิ่งกําหนดชนิดของพระอารามดังกล่าว ใน
ปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งชนิดของพระอารามตามระดับช้ันดังน้ี  

          พระอารามหลวงช้ันเอก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
        (1) ราชวรมหาวิหาร  
        (2) ราชวรวิหาร  
        (3) วรมหาวิหาร  

          พระอารามหลวงช้ันโท แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  
        (1) ราชวรมหาวิหาร  
        (2) ราชวรวิหาร  
        (3) วรมหาวิหาร  
        (4) วรวิหาร  

          พระอารามหลวงช้ันตรี แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
        (1) ราชวรวิหาร  
        (2) วรวิหาร  
        (3) สามัญ ไม่มีสร้อยต่อท้ายช่ือ  
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2.2   สํานักสงฆ์  

   หมายถึง สถานที่ต้ังพํานักอาศัยของหมู่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ผืน
ที่ดินแห่งน้ันเพ่ือจัดต้ังเป็นวัดขึ้น ดังน้ันสํานักสงฆ์จึงไม่มีโรงพระอุโบสถเพ่ือใช้เป็นที่ทําสังฆกรรม   
  นอกจากน้ัน วัดที่กล่าวถึงในสองอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีวัดร้าง ซึ่งหมายถึง วัดที่ไม่มีพระภิกษุ
สงฆ์ พํานักอาศัย หรือจําพรรษา หรือร้างสงฆ์ อาศัยทางราชการจะได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้าง วัดร้างโดย
สภาพยังเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์ และมีโอกาสที่จะยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์โดยดําเนินการตาม
กฎกระทรวง 

โดยสรุป ประเภทของวัดแบ่งตามสภาพฐานะ 3 ประเภท ได้แก่  
  1) วัดหลวงหรือพระอารามหลวง หมายถึง วัดที่มีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชีนี 

สมเด็จพระยุพราชทรงสร้างปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ตํ่าศักด์ิลงมา 
หรือแก่วัดเองก็ดี มีอยู่จํานวนหน่ึงที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารผู้ใหญ่ ทรงสร้างหรือสร้างขึ้น 
ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้นแล้วน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นอารามหลวง 

  2) วัดราษฎร์ ได้แก่วัดที่ประชาชนท่ัวไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ทั้งได้รับอนุญาตให้สร้าง
วัดและประกาศต้ังวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากราชการแล้ว เพ่ือช่วยทํานุบํารุงวัดสืบต่อกันมาตามลําดับ 
วัดราษฎร์ หมายถึง วัดทั้งชนิดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ์ ซึ่งได้ประกาศต้ังวัดตาม
กฎกระทรวงแล้ว 
    3) วัดร้าง ได้แก่ วัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์ พํานักอาศัย หรือจําพรรษา หรือร้างสงฆ์ 
อาศัยทางราชการจะได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้าง วัดร้างโดยสภาพยังเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์และมีโอกาส
ที่จะยกวัดร้างเป็น วัดที่มีพระสงฆ์โดยดําเนินการตามกฎกระทรวง 

3.   การบริหารและปกครองสงฆ์ 

   การบริหารปกครองคณะสงฆ์มีการกําหนดวิธีการทางปกครองสามารถสืบค้นได้มาต้ังแต่สมัย
สุโขทัย การศึกษาในส่วนน้ีจะได้มีการนําเสนอวิธีการบริหารและปกครองสงฆ์ในสมัยต่าง ๆ ต้ังแต่สมัยสุโขทัย
เร่ือยมาจนถึงสมัยปัจจุบันตามลําดับ ดังน้ี  

 

 3.1  สมัยสุโขทัย  
   การปกครองสงฆ์สมัยสุโขทัย แบ่งออกเป็น 2 สาย ตามอย่างฝ่ายบ้านเมือง คือ (สิริวัฒน์ คํา
วันสา, 2524: 86)  
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   1) คณะสงฆ์ฝ่ายวนวาสี แปลว่าผู้อยู่ป่า เป็นพระสงฆ์นิกายเดิมที่มาจากลังกา ซึ่งภายหลังได้
เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น “อรัญญวาสี” ซึ่งคณะสงฆ์ฝ่ายน้ีจะชอบอยู่วัดป่ามากกว่าวัดบ้าน เล่าเรียนเกี่ยวกับ
วิปัสสนาธุระ 
   2) คณะสงฆ์ฝ่าย “คามวาสี” เป็นพระที่อยู่ในอารามที่ใกล้เมือง เล่าเรียนคันถธุระ  

  การปกครองสงฆ์สมัยสุโขทัยน้ีเรียกง่ายๆ ว่า คณะฝ่ายขวา และคณะฝ่ายซ้าย อนุโลมตาม
ช่ือที่จัดหมวดกรมกองในราชการสมัยน้ัน  โดยพิจารณาได้จากโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ ดังภาพที่ 2 
    

พ่อขุน

พระครูในราชธานี 

พระครูในราชธานี 

พระสังฆราชในราชธานี 
คามวาสี-ฝ่ายขวา 

พระครูในราชธานี พระครูในราชธานี 

พระครูในราชธานี 

พระสังฆราชหัวเมืองสําคัญ 

พระครูในราชธานี

พระสังฆราชราชธานี 
อรัญญวาสี-ฝ่ายซ้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทยั 
ที่มา:  (สมบูรณ์ สุขสําราญ, 2527: หน้า 55) 

   เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการปกครองของฝ่ายอาณาจักร (อ้างในสมบูรณ์ สุขสําราญ, 
พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม: 55) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัย มีลักษณะ
สอดคล้องคู่ขนานกับการจัดโครงสร้างการปกครองของประเทศ โดยมีพ่อขุนหรือพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายศาสนจักร ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักร
มีมาอย่างต่อเน่ือง โดยทั้งฝ่ายศาสนจักรได้รับการอุปถัมภ์บํารุงจากฝ่ายอาณาจักรอยู่เสมอ โดยพิจารณาได้
จากภาพที่ 3  
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องค์ศาสนปถัมภก                                                     หัวหน้า

พระสังฆราชในราชธานี คณะลูกขุน 

พระครู 

พระสังฆราชหัวเมืองสําคัญ พ่อเมือง 

พ่อบ้าน 

เจ้าอาวาส 

ษุ-สามเณร 

พ่อครัว 

ชาวบ้าน พระภิก

พ่อขุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรในสมัยสุโขทัย 

ที่มา:  (สมบูรณ์ สุขสําราญ, 2527:  หน้า 55) 

 3.2  สมัยอยุธยา  
  โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยอยุธยา (พระเมธีธรรมาภรณ์, 2539: 12) รูปแบบ

และโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ัน จะมีการแบ่งลักษณะการปกครองออกเป็น
สามส่วนด้วยกัน โดยมีเจ้าคณะทั้งสามฝ่ายปกครองดูแลบังคับบัญชากันตามฝ่ายต่าง ๆ เจ้าคณะคามวาสีฝ่าย
ซ้ายก็ปกครองดูแลพระราชาคณะหัวเมืองฝ่ายเหนือ พระครูหัวเมืองฝ่ายเหนือเจ้าอาวาส เจ้าคณะอรัญญวาสี
ปกครองดูแลบังคับบัญชาคณะสงฆ์อรัญญวาสีในกรุงและหัวเมือง เจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวาดูแลบังคับบัญชา
พระราชาคณะหัวเมืองฝ่ายใต้ พระครูหัวเมืองฝ่ายใต้และเจ้าอาวาส แต่เจ้าคณะทั้งสามก็จะข้ึนตรงต่อสมเด็จ
พระสังฆราชอีกทีหน่ึง 
   ตําแหน่งที่รองลงมาจากเจ้าคณะใหญ่ คือ ตําแหน่งพระราชาคณะพระครูและเจ้าอาวาส 
ปกครองลดหล่ันกันมาลําดับ โดยพิจารณาโครงสร้างดังภาพที่ 4  
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สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าคณะอรัญญวาส ี

พระครูหัวเมืองฝ่ายเหนือ 

พระราชาคณะ 
หัวเมืองฝ่ายเหนือ 

คณะสงฆ์อรัญญวาสี      
ในกรุง-หัวเมือง 

เจ้าคณะคามวาสฝี่ายซ้าย เจ้าคณะคามวาสฝี่ายขวา 

พระราชาคณะหัวเมืองฝ่ายใต้ 

เจ้าอาวาส 

พระครูหัวเมืองฝ่ายเหนือ 

เจ้าอาวาส 

 
 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์สมัยอยุธยา 
ที่มา: (สมบูรณ ์สุขสําราญ, 2527: 55) 

 
3.3  สมัยธนบุรี 

  หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกเม่ือ พ.ศ. 2310 แล้ว สภาพของพุทธศาสนาก็ซบเซาลงตาม
สภาพบ้านเมือง พระสงฆ์ระส่ําระสาย นอกจากจะถูกพม่าตีจนป่นป้ีแล้วพระสงฆ์ไทยเองก็ต้ังเป็นหัวหน้าหมู่ 
เกิดการสู้รบกันเอง ภายหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชได้ปราบปรามและร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาทั่ว
ทั้งสังฆมณฑล แต่ก็อยู่ในระยะสั้นคือเพียงแค่ 10 ปี หลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็เสื่อมโทรมลงอีก แม้กระน้ันก็ตาม
ในสมัยน้ีก็ได้มีผลงานด้านพระพุทธศาสนาที่แตกต่างไปจากครั้งกรุงศรีอยุธยาอยู่บ้างดังนี้  
  (1)   เมื่อต้ังราชธานีใหม่ ๆ สภาพคณะสงฆ์เสื่อมโทรมมาก แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินก็
ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น เช่น เร่ืองเจ้าพระฝาง เป็นต้น 
  (2)   เมื่อคณะสงฆ์เร่ิมมั่นคงขึ้น การศึกษาพระปริยัติธรรมก็มีขึ้น และพระเจ้าอยู่หัวก็
ทรงสนับสนุนให้มีการคัดลอกคัมภีร์ที่ขาดหายไปอีก ทั้งให้เสาะแสวงหาคัมภีร์ตามหัวเมืองต่างๆ นํามา
รวบรวมไว้ที่เมืองหลวง แต่ก็ได้เกิดเหตุวิบัติ การคณะสงฆ์จึงกลับทรุดลงอีกตอนปลายรัชกาล (พระวิสุทธิ
โสภณ, 2543 : 29) 
   ส่วนการปกครองคณะสงฆ์ในยุคดังกล่าวยึดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์แบบกรุงศรีอยุธยา 

 3.4  สมัยรัตนโกสินทร์ 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”      18 



  3.4.1  สมัยรัชกาลที่ 1  
     ในสมัยรัตนโกสินทร์คณะสงฆ์ดีขึ้นกว่าที่เป็นมาในอดีต โดยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงตระหนักในพระทัยว่า คณะสงฆ์แม้จะมีสิกขาบทวินัยเป็นข้อบังคับ แต่เมื่อไม่มีใคร
ว่ากล่าว ไม่มีการลงโทษอย่างแรงก็ทําให้พระภิกษุ สามเณรประพฤติหละหลวม ย่ิงไกลเมืองหลวงหรือไกลหู
ไกลตาพระเถรผู้ใหญ่แล้วก็ย่ิงปล่อยปละละเลยมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะสภาพบ้านเมืองในเวลาน้ันเพ่ิงจะฟ้ืนตัวจาก
ภัยสงคราม แต่ถึงกระน้ันในปลายปี พ.ศ. 2325 น้ันเอง ได้โปรดเกล้าฯออกกฎหมายเก่ียวกับคณะสงฆ์เป็นคร้ัง
แรกซึ่งรวมแล้วมีจํานวน 10 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2325  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2326 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2326 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2326 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2326 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2326 ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2326 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2332 
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2337 ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2344 

  
3.4.2  สมัยรัชกาลที่ 2  

    เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้เสด็จเสวยราชสมบัติแล้ว ทรงเอา
พระทัยใส่ในด้านศาสนาเหมือนอย่างพระมหากษัตริย์ไทยต้ังแต่โบราณมา ในรัชกาลของพระองค์มีระยะเวลา
เพียง 15 ปี เท่าน้ัน แต่ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 พระองค์ พระสังฆราชทั้ง 3 พระองค์ เมื่อได้รับ
การสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ได้เสด็จมาประทับที่วัดมหาธาตุ 
    การคณะสงฆ์ครั้งรัชกาลที่ 2 คงดําเนินการตามรูปแบบรัชกาลที่ 1 ไม่ปรากฏว่าได้
จัดการเปลี่ยนแปลงอย่างใด ภารกิจส่วนใหญ่ของพระสงฆ์ในช่วงน้ีมุ่งในการเปลี่ยนแปลงด้านการปริยัติศึกษา
มากกว่า (พระวิสุทธิโสภณ, 2543: 39) 

  
   3.4.3  สมัยรัชกาลที่ 3  

    ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์เล็กน้อย โดยโปรดให้รวมเอาพระ
อารามหลวงและอารามราษฎร์ทั้งหมดในกรุงเทพฯ เข้าด้วยกันแยกเป็นคณะ 1 ต่างหากจากคณะที่ 3 ที่มีอยู่
เดิม ให้เรียกว่า “คณะกลาง” จึงรวมเป็น 4 คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ คณะกลาง และคณะอรัญญวาสี 
โปรดให้พระราชทานคณะหรือสมเด็จพระราชาคณะ เป็นเจ้าคณะใหญ่ในตําแหน่งเหล่าน้ันด้วย ในสมัยรัชกาล
ที่ 3 น่ีเอง คณะธรรมยุตก็ได้กําเนิดขึ้น ซึ่งเป็นนิกายใหม่ที่แตกออกไปจากนิกายเดิมก่อต้ังขึ้นโดยเจ้าฟ้ามงกุฎ 
เมือครั้งยังทรงผนวชอยู่ ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย (พระวิสุทธิโสภณ, 2543 :41)  
    กล่าวโดยสรุป โครงสร้างและรูปแบบของลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นแบ่งลักษณะการปกครองอกเป็น 4 คณะ คือ เจ้าคณะเหนือ ปกครองดูแลบังคับบัญชา
พระสงฆ์ในหัวเมืองเหนือ เจ้าคณะกลาง จะปกครองดูแลบังคับบัญชาพระสงฆ์วัดในกรุงเทพฯ เจ้าคณะใต้ 
ปกครองดูแลบังคับบัญชาพระสงฆ์ในหัวเมืองใต้ และเจ้าคณะอรัญญวาสี ไม่มีวัดปกครองดูแลบังคับบัญชา 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550: 77) ดังแสดงในภาพที่ 5 
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สมเด็จพระสังฆราช

หัวเมืองเหนือ 

เจ้าคณะเหนือ เจ้าคณะกลาง เจ้าคณะใต้ เจ้าคณะอรัญญวาส ี

วัดในกรุง หัวเมืองใต้ ไม่มีวัดในสังกัด 

 
 

ภาพที่ 5 โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 ถงึ รัชกาลที่ 3 
ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อ้างถึงใน ประวิทย์  เปรื่องการ, 2539: 221) 

 
3.4.4 สมัยรัชกาลที่ 4 

    ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ครั้งย่ิงใหญ่ทั้งใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา โดยพระองค์ได้ต้ังคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตขึ้นมาใน
สมัยที่พระองค์ทรงผนวชอยู่และได้ส่งเสริมคณะธรรมยุตข้ึนมาอย่างเป็นทางการในสมัยที่พระองค์ทรงขึ้น
ครองราชย์ แต่ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณี เมื่อเสวยราชสมบัติแล้ว พระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์จะ
ทรงตั้งพระราชาคณะเป็นการเอาฤกษ์ก่อน แล้วจึงปรับปรุงการคณะสงฆ์ต่อไป 
    ตอนปลายรัชการที่ 3 ตําแหน่งสังฆปรินายกว่าง 2 ตําแหน่ง คือ สมเด็จ
พระสังฆราชและพระพนรัตน์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งกรมหมื่นนุชิตชิโนเป็นพระเจ้า
บรมวงศ์เธอผู้ใหญ่ทรงคุณธรรมย่ิงกว่าสังฆนายกรูปอ่ืนๆ ในสังฆมณฑลและได้สถาปนาเป็นกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส และเป็นประธานสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร รวมท้ังมหานิกายและธรรมยุตด้วย  
     ในสมัยรัชกาลที่ 4 น้ี มีประกาศเก่ียวกับคณะสงฆ์มากท่ีสุด คือ 343 ฉบับ และถ้า
รวมท้ังพระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกาและกฎหมายอื่นอีกก็ประมาณ 500 เรื่อง และพระราชกําหนดและ
กฎหมายเหล่าน้ีทรงร่างเองเป็นส่วนมาก (สิริวัฒน์ คําวันสา, 2524: 142) 
 

3.4.5  สมัยรัชกาลที่ 5  
    หลังจากได้ต้ังพระราชาคณะเอาฤกษ์แล้ว การคณะสงฆ์ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
มากนัก ต่อเมื่อ พ.ศ. 2424 พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพซึ่งผนวชอยู่ที่บวรนิเวศ รับเป็นกรมหม่ืนวชิรญาณว
โรรส รัชกาลที่ 5 จึงโปรดให้มีสมณศักด์ิเป็นเจ้าคณะรองคณะธรรมยุตนิกาย จึงเอาว่าสมณศักด์ิตําแหน่งน้ีมี
ขึ้นเป็นครั้งแรก และในครั้งน้ีคณะธรรมยุตก็ได้แยกตัวออกเป็นคณะหน่ึงต่างหากต้ังแต่บัดน้ัน (พระวิสุทธิ
โสภณ, 2543: 54)  
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    ส่วนของประกาศและพระราชบัญญัติที่สําคัญเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ออกในรัชกาลน้ี 
ดังน้ี 

1) ประกาศผู้บวชให้มีประกัน 
2) ประกาศห้ามภิกษุสามเณรประพฤติอนาจาร 
3) พระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437 มาตรา 14) 
4) ข้อบังคับเร่ืองเงินกัลปนา (พ.ศ. 2445) 
5) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ (ร.ศ. 121) 

    โดยสรุปแล้ว การปกครองสงฆ์ในรัชกาลน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก คือ เปลี่ยนจาก
ระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่ ๆ ตัดอันที่ไม่เหมาะสมทิ้งไปปรับปรุงอันที่พอจะปรับปรุงได้ นิกายสงฆ์อ่ืนที่มี
เกิดขึ้น คือ นิกายจีน ญวน และมอญ และได้รับพระราชูปถัมภ์โดยทั่วกันบ้างในแง่กฎหมายเท่าน้ัน คือ 
พระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ. 113 ให้อภิสิทธิแก่พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทไว้ไม่ให้ฝ่ายมหายาน อย่างไรก็ตาม
ก็ทรงยกย่องนิกายอ่ืนด้วย เช่น ทรงต้ังหัวหน้าคณะสงฆ์ฝ่ายญวน ซึ่งเรียกว่า “อานัมนิกาย” ให้เป็นพระครู
และมีปลัด รองปลัดด้วย และทรงต้ังหัวหน้าฝ่ายจีนนิกาย ซึ่งเรียกว่า “จีนนิกาย” เป็น “พระอาจารย์” 
รองลงมาก็เป็นผู้ช่วย เป็นต้น 
    การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 น้ี มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับการปกครองฝ่ายบ้านเมือง
ในสมัยน้ันได้ดังแผนภูมิโครงสร้าง (ภาพที่ 6) ดังนี้   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

            ศาสนูปถัมภก         ประมุขฝ่ายบริหาร 

สมเด็จพระสังฆราชการบริหารคณะ
สงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคม

คณะเสนาบดี 

กระทรวงต่าง ๆ 

เจ้าคณะมณฑล ข้าหลวงเทศาภิบาล (มณฑล)

เจ้าคณะเมือง ผู้ว่าราชการเมือง (จังหวัด)

นายอําเภอ (แขวงหรืออําเภอ)

กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส 

พระ-เณร

เจ้าคณะแขวง

ชาวบ้าน 

การบริหารคณะ
สงฆ์ส่วนภูมิภาค 

 
     พระมหากษัตริย์ 
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ภาพที่ 6  โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที ่5 (ร.ศ. 121) 
         ที่มา: สมบูรณ์  สุขสาํราญ (อ้างถึงใน ประวิทย์  เปรื่องการ, 2539: 222) 

3.4.6  สมัยรัชกาลที่ 6  
    เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเสวยราชสมบัติ สิ่งแรกที่ทรง
ปฏิบัติเก่ียวกับคณะสงฆ์ คือโปรดให้ต้ังพิธีมหาสมณุตมาภิเษกเลื่อนพระเกียรติยศกรมหลวงวชิรญาณวโรรส 
เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตําแหน่งสมเด็จพระมหาสมณะเป็นพระมหา
สังฆปรินายก และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกายด้วย และพระราชทานอํานาจปกครองคณะสงฆ์เป็น
ภาระของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทั้งฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรมและการบริหารด้วย อย่างไรก็ตาม การ
บริหารคณะสงฆ์ก็ยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 เช่นเดิม 
นอกเหนือจากน้ันได้มีการต้ังระเบียบสึกพระผู้ต้องคดีอาญาและได้มีการจัดระเบียบสังฆมณฑลใหม่ดังนี้ 
    1) ให้ปันคณะมณฑลขึ้นคณะปักษ์ทั้ง 3 คือ คณะกลาง เหนือ และ ใต้ 

2) ให้ตําแหน่งเค้าคณะปักษ์ย้ายกันได้ 
    3) ให้เจ้าคณะปักษ์บัญชาการคณะมณฑลที่ขึ้นอยู่ มีพระราชาคณะผู้ใหญ่ช้ันธรรม 
ช้ันเทพ ช้ันราช และพระราชาคณะสามัญเป็นผู้ช่วยตามสมควร 

    4) ให้เจ้าคณะปักษ์ขึ้นอยู่ในสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า 
นอกจากน้ันก็ให้มีการปกครองดังเดิม 

3.4.7  สมัยรัชกาลที่ 7  
    การปกครองคณะสงฆ์ยังคงดําเนินรอยตามครั้งสมัยรัชกาลที่ 6 ตามท่ีสมเด็จพระ
มหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงวางรูปแบบไว้แล้ว 
    การเปล่ียนแปลงการปกครองของคณะสงฆ์ในสมัยน้ีได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับคณะปกครองสงฆ์ ซึ่งแต่เดิมมีอยู่ 3 คณะ ในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น 4 
คณะ คือ  
    1) คณะกลาง ประกอบด้วย 4 มณฑล คือ คณะกรุงเทพฯ คณะมณฑลอยุธยา คณะ
มณฑลราชบุรี และคณะมณฑลปราจีนบุรี 
    2) คณะเหนือ ประกอบด้วย 4 มณฑล คือ คณะมณฑลพิษณุโลก คณะมณฑล
พายัพ คณะมณฑลนครราชสีมา และคณะมณฑลอุดร 
    3) คณะใต้ ประกอบด้วย 2 มณฑล คือ คณะมณฑลนครศรีธรรมราช และคณะ
มณฑลภูเก็ต 
    4) คณะธรรมยุตินิกาย เป็นมณฑลอิสระปกครองขึ้นตรงต่อคณะใหญ่ธรรมยุต 
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    เน่ืองจากพระธรรมยุติปกครองพระมหานิกายได้ตลอด ส่วนพระมหานิกายนั้น
ปกครองพระธรรมยุตไม่ได้ และน่ีเองเป็นจุดที่เริ่มให้คณะสงฆ์ คณะปฏิสังขรณ์สาวกพัสตร์ และคณะ
ปฏิสังขรณ์การพระศาสนาเกิดขึ้น นําไปสู่การปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ 
    หลังจากน้ันเป็นต้นมา กระแสประชาธิปไตยก็ได้รุนแรงขึ้น มีการเรียกร้องเพ่ือความ
เท่าเทียมกันระหว่างสงฆ์สองนิกาย จนนําไปสู่การยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 และ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ ดังโครงสร้างการ
บริหารหารคณะสงฆ์ แสดงดังภาพที่ 7 ดังนี้ (พระวิสุทธิโสภณ, 2543: 87) 
 

  
 

   
 

สมเด็จพระสังฆราช

การบริหารส่วนกลาง 

คณะวินัยธร สังฆมนตรีสังฆสภา 

การบริหารส่วนภูมิภาค 

ชั้นฎีกา 

ชั้นอุทธรณ ์

ชั้นต้น 

 
 
 
 
 
   
 

ภาพที่ 7  โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 
ที่มา: (พระวิสุทธิโสภณ, 2543: 87) 

 
3.4.8  สมัยปัจจุบัน 

    พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 8 และ มาตรา 9 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กําหนดให้ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 
ทรงเป็นพระประมุขของสงฆ์บริหารงานคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม เพ่ือออกกฎระเบียบโดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นประธานมหาเถรสมาคมซึ่งประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะไม่เกิน 12 รูป 
เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม การปกครองคณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การ
ปกครองคณะสงฆ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีเจ้าคณะใหญ่ (หน) จํานวน 4 หน ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่หน
กลาง เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าคณะเหนือและเจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปกครองดูแลคณะสงฆ์ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามลําดับ โดยมีเจ้าคณะปกครองรองลงมาต่อจากเจ้าคณะใหญ่ คือ เจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอและเจ้าคณะตําบล มีเจ้าอาวาสเป็นส่วนปกครองตํ่าสุด 
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    สําหรับอํานาจหน้าที่ของ เจ้าคณะปกครองต่าง ๆ ให้มหาเถรสมาคมเป็นผู้ออก
กฎระเบียบในการบริหารจัดการ ส่วนอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสได้มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ฉบับปัจจุบัน ลักษณะโครงสร้างองค์กรคณะสงฆ์ มีสายการบังคับบัญชาแบบแนวด่ิง รวมศูนย์อํานาจการ
บริหารจัดการอยู่ที่มหาเถรสมาคม โดยมีเจ้าคณะระดับต่าง ๆ เป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการเป็นลําดับช้ัน 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ระบบการบริหารจัดการมีลักษณะคล้ายการจัดการภาคราชการและมีระบบศักดินา 
โดยมีระบบอุปถัมภ์เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องอยู่ด้วยในทุกขั้นตอนปฏิบัติ โดยมีกรมการศาสนาเป็นผู้รับสนองงาน
และอธิบดีกรมการศาสนา เลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหน่ง ดังน้ันเอกสารทางราชการคณะสงฆ์ส่วน
ใหญ่จะส่งผ่านจากเจ้าอาวาส โดยผ่านเจ้าคณะปกครองตามลําดับช้ัน ได้แก่ เจ้าคณะตําบล  เจ้าคณะอําเภอ 
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน และมารวบรวมไว้ที่กรมการศาสนา เพ่ือนําเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมพิจารณา
ในขั้นตอนสุดท้าย  
    กรรมการมหาเถรสมาคม มีวาระการประชุมเดือนละหน่ึงครั้ง เพ่ือบริหารกิจการ
งานคณะสงฆ์และพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองด้านการศึกษา การเผยแผ่หลักพุทธธรรมและการสาธารณ
สงเคราะห์ของพระพุทธศาสนาสืบไป แผนผังโครงสร้างองค์กรคณะสงฆ์ปัจจุบันแสดงดังภาพที่ 8 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550: 112)  
 

  สมเด็จพระสังฆราช

มหาเถรสมาคม 
เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย 

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 

แม่กองพระธรรมทูต 

แม่กองบาลี 

แม่กองธรรม 

เจ้าคณะใหญ่ (จํานวน 4 หน)

เจ้าคณะภาค 

เจ้าอาวาส 

เจ้าคณะตําบล 

เจ้าคณะอําเภอ

เจ้าคณะจังหวัด 
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ภาพที่ 8  แผนผังโครงสร้างองค์กรคณะสงฆ์ปัจจุบัน 
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550: 112 

  
4.   องค์กรปกครองคณะสงฆ์  

  4.1  โครงสร้าง 
   ถึงแม้ว่าการปกครองคณะสงฆ์เมื่อว่าโดยบทบัญญัติที่ว่าด้วยการคณะสงฆ์แล้ว จะไม่มี
ปรากฏหรือใช้คําว่า “องค์กร” ก็ตาม แต่เมื่อว่าโดยลักษณะการปกครองหรือการดําเนินกิจการคณะสงฆ์แล้ว
ย่อมจัดเป็นองค์กรได้ เพราะการปกครองคณะสงฆ์น้ันโดยรูปแบบมีสมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหน่งสกล
มหาสังฆปรินายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทุกคณะ และมีหน่วยบัญชาการคณะสงฆ์หรือศูนย์รวมอํานาจการ
ปกครอง คือ มหาเถรสมาคม เป็นสถาบันปกครองคณะสงฆ์สูงสุดจากน้ันมีหน่วยงานลดหลั่นกันตามสายงาน 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งทุกหน่วยงานมีความสําพันธ์กันและโยงเข้าสู่องค์กรส่วนกลาง (พระธรรม
ปริยัติโสภณ, 2545:1)  
   องค์กรปกครองคณะสงฆ์น้ันจัดเป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญหลายประการ คือ ผู้บัญชาการ ระเบียบการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง
อาจจัดรูปแบบองค์กรได้ดังน้ี 
   1) ผู้บัญชาการ ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประมุขสงฆ์และเป็นผู้บัญชาการคณะ
สงฆ์สูงสุด ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ผ่านทางมหาเถรสมาคม ตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย 

  2) องค์กรปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง แยกออกเป็น 2 องค์กร คือ 
  2.1)  มหาเถรสมาคม ได้แก่ องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุดซึ่งเป็นองค์กรหลัก 

ประกอบด้วย  
     2.1.1)  สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดย
ตําแหน่ง 

2.1.2)  สมเด็จพระราชาคณะ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 
พระราชาคณะที่แต่งต้ัง (ไม่เกิน 12 รูป) เป็นกรรมการ 2.1.3) 

2.2)  องค์กรย่อยในส่วนกลาง 
2.2.1)  เขตปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่ เขตการปกครองคณะสงฆ์ระดับหน 

หรือคณะนิกายน้ัน ๆ ดังน้ี 
- หน (สําหรับมหานิกาย) แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หน มีเจ้า

คณะใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา 
- คณะ (เฉพาะธรรมยุติกนิกาย) ซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่บังคับบัญชา 
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      2.2.2) คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมซึ่งแต่งต้ังขึ้นตาม 
ภารกิจหรืองานของคณะสงฆ์ 

  2.2.3) คณะกรรมการอนุกรรมการอ่ืน ๆ ซึ่งมีจํานวนมากคณะ 
  2.2.4)  กองงาน 

- กองบาลีสนามหลวง 
- กองธรรมสนามหลวง 
- กองงานพระธรรมทูต 

    3) องค์กรปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ได้แก่ เขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคมี 4 ช้ัน 
คือ  

  3.1)  ภาค โดยแบ่งเขตการปกครองระดับภาคออกเป็น 18 ภาค โดยมีเจ้าคณะภาค 
เป็นผู้บังคับบัญชา รองเจ้าคณะภาคเป็นผู้ช่วย 

  3.2)  จังหวัด ซึ่งจัดตามทางเขตปกครองบ้านเมือง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็น 
ผู้บังคับบัญชา รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ช่วย 

  3.3)  อําเภอ มีเจ้าคณะอําเภอเป็นผู้บังคับบัญชา รองเจ้าคณะอําเภอเป็นผู้ช่วย 
  3.4)  ตําบล มีเจ้าคณะตําบลเป็นผู้บังคับบัญชา รองเจ้าคณะตําบลเป็นผู้ช่วย 

    4) วัด ถือเป็นองค์กรระดับล่างสุดและเป็นองค์กรหลัก ซึ่งเป็นฐานรองรับกิจการคณะสงฆ์ 
เป็นหน่วยบริหารดําเนินกิจการโดยตรง มีเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชา รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็น
ผู้ช่วยในกิจการทั่วไป 

    จากองค์กรปกครองคณะสงฆ์ดังกล่าวข้างต้น จะสังเกตได้ว่าอํานาจการบริหารงานของคณะ
สงฆ์น้ันรวมศูนย์อยู่ที่องค์กรส่วนกลางซึ่งมีคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ พอสมควร ทั้งที่ควรกํากับเชิงนโยบายและ
งานบริหารทั่วไปเท่าน้ัน แต่การปกครองในระดับส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นองค์กรซึ่งมีพ้ืนที่ดําเนินงานจริง
โดยเฉพาะระดับจังหวัดลงมาแล้วกลับไม่มีคณะทํางานขึ้นมารองรับภารกิจของคณะสงฆ์เลย โดยอํานาจหน้าที่
จะอยู่กับเจ้าคณะแต่ละระดับเพียงรูปเดียวเท่าน้ัน 

 
อํานาจหน้าท่ีในองค์กรปกครองคณะสงฆ์ 4.2  

   4.2.1  อํานาจหน้าที่ผู้บัญชาการ สมเด็จพระสังฆราช ทรงดํารงตําแหน่งสกลมหาสังฆปริย
นายก ทรงมีอํานาจหน้าที่บัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคม ตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย 
ทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถร
สมาคม 

4.2.2 อํานาจหน้าที่มหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าท่ีตามความในมาตรา 15 
ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังน้ี 

      มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
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1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
2) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ    

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี หรือกฎหมายอ่ืน  

เพียงการน้ี ให้มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่ตามกฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคําสั่ง มี
มติหรือออกประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับได้และจะมอบให้พระภิกษุรูป
ใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึงก็ได้” 

4.2.3  อํานาจหน้าที่เจ้าคณะ ในกฎหมาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ได้กําหนดหน้าที่ของเจ้าคณะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คือ เจ้าคณะใหญ่ 
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ และเจ้าคณะตําบลไว้เหมือนกันเกือบหมด จะต่างกันก็แต่ระดับ
การปกครองเท่าน้ัน จึงขอนํามาแสดงเฉพาะอํานาจหน้าที่ของเจ้าคณะอําเภอเท่าน้ัน ดังน้ี 

ข้อ 20 เจ้าคณะอําเภอมีอํานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอํานาจของตนดังน้ี 
1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหา

เถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งเหนือผู้บังคับบัญชา
เหนือตน 

2) ควบคุมและส่งเสริมการักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้ดําเนินไปด้วยดี 

3) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คําสั่งหรือคํา
วินิจฉัยช้ันเจ้าคณะตําบล 

4) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะตําบลให้เป็นไปโดยชอบ 
5) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่

ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และช้ีแจ้งแนะนําการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน ภารกิจหรือการ
คณะสงฆ์ 

  การคณะสงฆ์ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน (พระธรรมปริยัติ
โสภณ, 2545:16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง “งานของคณะสงฆ์” “สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องทําธุระ
ของคณะสงฆ์” “หน้าที่ของคณะสงฆ์” ดังน้ัน การคณะสงฆ์ หมายถึง กิจการที่คณะสงฆ์ต้องถือหรือควรถือ
เป็นธุระหน้าที่ ซึ่งเปรียบเสมือนภารกิจขององค์กร เพราะองค์กรปกครองสงฆ์ทุกระดับช้ันต้องถือดําเนินงาน
เหมือนกัน 
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  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (แก้ไขเพ่ิมเติม 2535) มาตรา 15 ตรี ข้อ (1) 
และ (3) และข้อ 5 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
กล่าวถึง “การ” ไว้ 5 ข้อ คือ 

1) การปกครองหรือการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
2) การศาสนศึกษา 
3) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
4) การสาธารณูปการ 
5) การสาธารณสงเคราะห์ 

  อํานาจการบริหารและปกครองคณะสงฆ์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย เพ่ือการถ่วงดุล
อํานาจตามแบบอย่างการปกครองของฝ่ายบ้านเมือง อํานาจทั้งสามน้ันคือ อํานาจนิติบัญญัติ ที่เรียกว่า 
สังฆาณัติ อํานาจบริหารคณะสงฆ์และอํานาจตุลการ เรียกว่า อํานาจวินิจฉัยอธิกรณ์ องค์กร ผู้ใช้อํานาจทั้ง
สามโดยตรง ได้แก่  

   1) สังฆสภา ซึ่งเทียบได้กับรัฐสภาของฝ่ายบ้านเมือง มีอํานาจหน้าที่ในการ
บัญญัติสังฆาณัติหรือกฎระเบียบสําหรับใช้ในการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ 

   2) คณะสังฆมนตรี เทียบได้กับคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร คือ ทําหน้าที่
เป็นคณะรัฐบาลบริหารกิจการคณะสงฆ์ คณะสังฆมนตรีประกอบด้วยสังฆนายกและสังฆมนตรีอ่ืนไม่เกิน 9 รูป 
คณะสังฆมนตรีแบ่งงานภายใต้ความรับผิดชอบออกเป็น 4 องค์กร อับเทียบได้กับกระทรวง แต่ละองค์กร
มีสังฆมนตรีว่าการและสังฆมนตรีช่วยว่าการเป็นผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบองค์กรทั้งสี่ คือ องค์กรปกครอง 
องค์กรศึกษา องค์กรเผยแผ่และองค์กรสาธารณูปการ 

   3) คณะวินัยธร คือ ศาลของพระสงฆ์มีอํานาจหน้าที่วินิจฉัยคดีความ ตีความ
กฎหมาย สังฆาณัติและระเบียบคณะสงฆ์ต่าง ๆ คณะวินัยธรแบ่งเป็น 3 ช้ัน คือ ช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ ช้ันฎีกา 

    โครงสร้างการปกครองที่รวมศูนย์เช่นน้ีมีผลอย่างมากต่อแบบแผนการปฏิบัติของ
พระสงฆ์และรวมถึงความเช่ือตลอดถึงการปฏิบัติของฆารวาสด้วย (พระไพศาล วิสาโล ,2542:43) มองว่า 
องค์กรคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีปัญหา 3 ประการใหญ่ ๆ คือ  

(1) โครงสร้างที่รวมศูนย์และไร้ประสิทธิภาพ 
(2) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐ 
(3) ความเหินห่างจากสังคม 

ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ (อ้างใน เชิดชัย  หมื่นภักดี 2546: 65) ที่มองว่าสถาบันสงฆ์ในปัจจุบันเกิดปัญหา
ช้ันใน 2 เรื่อง ด้วยกัน คือ ปัญหาหลักธรรมของพุทธศาสนาแบบไทยท่ีขาดมิติด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ
และไม่สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่และปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปกครองของคณะสงฆ์ ซึ่งมีผลทําให้บทบาทของ
พระและวัดในเชิงสังคมเร่ิมหายไป ไม่สามารถตอบปัญหาสังคมสมัยใหม่ได้ 

 
5.   การกํากับดูแลวัดในประเทศไทย 
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5.1  องค์กรกํากับดูแล: ความเป็นมา 
   พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทย ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิต สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันที่ชาติไทย
เรามีความม่ันคง ดํารงเอกราช มีอธิปไตยเป็นอิสระเสรีอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันน้ี ก็ด้วยคนในชาติยึดมั่นอยู่ใน
สามัคคีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้าง
สามัคคีธรรมระหว่างคนในชาติ ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดังน้ัน หลักธรรมคําสั่งสอนทาง
ศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศชาติ  
   การบริหารกิจการพระศาสนาน้ัน เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แต่เน่ืองจาก
อาณาจักรและศาสนจักร ต้องประสานกัน เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ รัฐบาลในฐานะผู้รับสนองพระ
ราชภาระของพระมหากษัตริย์ จึงเข้าไปมีส่วนร่วม ในการดําเนินงานกิจการทางศาสนา ตามประวัติและ
พัฒนาการโดยลําดับ ดังน้ี 
   - สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา มีราชบัณฑิต และ หมื่นราชสังฆการี รับมอบหมาย
ภารกิจด้านการศาสนา  
   - ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 3 หน่วยงานคือ กรมธรรมการ กรมสังฆการี 
และกรมราชบัณฑิต  
    พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ต้ัง กรมศึกษาธิการ ขึ้นดูแลโรงเรียนต่าง ๆ ในขณะนั้น  
    พ.ศ. 2435 รวมกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์สถาน 
และกรมศึกษาธิการ เป็นกระทรวงธรรมการ  
    พ.ศ. 2441 “ ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง “ ให้ราษฎรมีความรับผิดชอบ 
และให้รู้จักการประกอบอาชีพ ในทางสุจริต โดยให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนอบรม (พ .ศ . 2442 
กระทรวงมหาดไทย ได้โอนหน้าที่การอุดหนุนการศึกษา ให้กระทรวงธรรมการตามเดิม)  
    พ.ศ. 2445 ประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ซึ่งมี
บัญญัติให้พระสงฆ์ทุกระดับ มีหน้าที่บํารุงการศึกษาในวัดอีกด้วย   
    พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการปรับปรุง
ตําแหน่งหน้าที่ ในกระทรวงธรรมการ ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยมีกองบัญชาการและแบ่งกรมใหญ่มีหัวหน้าเป็น
อธิบดี 2 กรม คือ กรมธรรมการ และ กรมศึกษาธิการ และใน 2 กรมดังกล่าว ก็มีกรมเล็ก ๆ ซึ่งหัวหน้ามี
ตําแหน่งเป็นเจ้ากรมอยู่ในสังกัด คือ กรมสังฆการี กรมพระอาราม กองอธิกรณ์ ขึ้นอยู่กับกรมธรรมการ ส่วน
กรมราชบัณฑิต กรมวิสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา ขึ้นกับกรมศึกษาธิการ  
    พ.ศ. 2462 ได้มีการเปลี่ยนช่ือ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และ
โปรดให้ย้ายกรมธรรมการ ไปรวมอยู่ในพระราชสํานักตามประเพณีเดิม  
    ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกันไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งน้ี “โดยท่ีทรง
พระราชดําริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด”  
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    พ.ศ. 2469 เปลี่ยนช่ือเป็น กระทรวงธรรมการ อีกครั้งหน่ึง และย้ายกรมธรรมการ 
ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกัน ไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งน้ี “โดยที่ทรงพระราชดําริว่า การศึกษาไม่
ควรจะแยกจากวัด”  
    พ.ศ. 2474 มีการเปลี่ยนแปลงราชการในกระทรวงธรรมการและกรมสังฆการีเข้า
ด้วยเช่นเดิม กรมธรรมการยังคงสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการเร่ือยมา แม้ภายหลังสมัยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง  
    พ.ศ. 2484 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนช่ือ 
กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนช่ือ กรมธรรมการ เป็น กรมการศาสนา  
    พ.ศ. 2545 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาเดิม 
ออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดังปรากฏอยู่ทุกวันน้ี (ภาพที่ 9)  

5.2  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

   สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และ
รัฐโดยการทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางาน
พระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
รวมท้ังให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1)     ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะ
ผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมท้ังกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
   2)    รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร การ
ปกครอง คณะสงฆ์  
  3)  เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา  
  4)   ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  
  5)    ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง  

   6)    พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  
   7)    ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  

   8)    ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือ
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ดวงตราสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นธรรมจักรบนฐานดอกบัว เรียกว่า "ไตรรัตน
จักร" (กงล้อ คือ พระรัตนตรัย) เป็นสัญลักษณ์แทนพระรัตนตรัย คือ  
   1) ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ดังพระบาลีในเถรคาถาว่า "พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก แต่
ไม่ติดในโลกีวิสัย ดุจดอกบัวเกิดในนํ้าแต่ไม่เปียกนํ้า (ขุ.เถร. 26/388) 
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   2) ดอกบัวแทนพระอริยสงฆ์ ดังพุทธวจนะในธรรมบทว่า "ดอกบัวเกิดที่กองขยะที่เขาท้ิงไว้
ข้างทางใหญ่ มีกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจฉันใด ท่ามกลางมหาชนผู้โง่เขลา เป็นดุจสิ่งปฏิกูล พระสาวกของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญาฉันน้ัน" (ขุ.ธ. 25-59)  
   3) ดอกบัวมี 7 กลีบ เป็นสัญลักษณ์แทนดอกบัว 7 ดอก ที่เกิดขึ้นรองรับพระบาทของ
เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อคราวประสูติ หรือสัญลักษณ์แทนโพชฌงค์ 7 
   4) ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรม คือ อริยสัจสี่ อันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา ที่
ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน 8 วันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ 
   5) ซี่ธรรมจักร 12 ซี่ เป็นสัญลักษณ์แทนการรู้แจ้งอริยสัจแต่ละข้อด้วยญาณ ทั้ง 3 (สัจจ
ญาณ, กิจจญาณ, และกตญาณ) (3x4 = 12) 
   6) พระบาลีในธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรว่า 
   ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ อปฺปฏิวตฺติยํ หมายถึง กงล้อคือพระธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
หมุนไปแล้ว ไม่มีใครหมุนกลับได้ 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มงานท่ีรายงานตรงผู้อํานวยการ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับสํานัก

สํานักงานพุทธมณฑล 

สํานักงานศาสนาสมบัติ 

สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

กองกลาง 

กองพุทธศาสนศึกษา 

กองพุทธศาสนสถาน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองพุทธสารนิเทศ สถาบันพัฒนาพระสังฆธิการ
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ภาพที่ 9 โครงสร้างสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 
   จากการท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานสนองงาน
คณะสงฆ์และรัฐโดยการทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนา
งานพระพุทธศาสนา ดูแล  รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนา รวมท้ังให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา ดังกล่าวแล้วน้ัน ในการ
ดําเนินงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการกําหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติราชการ 6 ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย  

ตัวช้ีวัดที่  1  จํานวนวัดพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามมาตรฐานของ สพศ.(วัด) 
ตัวช้ีวัดที่  2  จํานวนวัดที่มฐีานข้อมลูศาสนสมบัติของวัด และข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับวัดครบถ้วน (วัด) 
ตัวช้ีวัดที่  3   จํานวนวัดที่มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กําหนด (วัด) 
ตัวช้ีวัดที่  4    จํานวนวัดที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นมาตรฐานสําหรบัวัด 
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ตัวช้ีวัดที่  5 ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน 

ที่น่ารู้และมีคณุภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  6   ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของผูส้อบธรรมศึกษาที่สอบผ่านธรรมสนามหลวง 

 
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังน้ี  
 
ตัวชี้วัดที่  1  จํานวนวัดพัฒนาทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาตามมาตรฐานของ สพศ.  

หน่วยวัด: จํานวน (วัด) 
คําอธิบาย : วัดพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามมาตรฐานของ สพศ. หมายถึง วัดที่ได้รับการพัฒนาและจัด
กิจกรรมตามแนวทางและวิธีการที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด 
 
ตารางที่ 2.2 จํานวนวัดพัฒนาทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาตามมาตรฐานของ สพศ. 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

2551 2552 2553 
จํานวนวัดพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา  วัด 5,321 8,639 12,750 

  
ตัวชี้วัดที่  2  จํานวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัด และข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับวัดครบถ้วน (วัด) 

หน่วยวัด: จํานวน (วัด) 
คําอธิบาย : วัดที่มีฐานข้อมลูศาสนสมบัติของวัดและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัด  หมายถึง วัดที่มีข้อมลูเกี่ยวกับ  
ศาสนสมบัติของวัดและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัดตามเกณฑ์ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด 
  
ตารางที่ 2.3 จํานวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัด และข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับวัดครบถ้วน (วัด) 

ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน หน่วยวัด 

2551 2552 2553 
จํานวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัด
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัดครบถ้วน (วัด) 

วัด 919 2,659 5,347 

 
ตัวชี้วัดที่ 3   จํานวนวัดที่มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานท่ีกําหนด (วัด)  

หน่วยวัด: จํานวน (วัด) 
คําอธิบาย : วัดที่มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กําหนด หมายถึง การดําเนินการของวัดที่ได้มีการ
รายงานทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด 
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ตารางที่ 2.4 จํานวนวัดที่มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานท่ีกําหนด (วัด) 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน หน่วยวัด 

2551 2552 2553 
จํานวนวัดที่มีรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานที่กําหนด (วัด) 

วัด 223 1,321  

ตัวชี้วัดที่  4    จํานวนวัดที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเปน็มาตรฐานสําหรบัวัด  
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

คําอธิบาย : วัดที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นมาตรฐานสําหรับวัด หมายถึง วัดที่ดําเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  สําหรับการดําเนินการในปีฯ 54 มีการปรับรายละเอียดมาตรฐานการประเมินให้มีคุณภาพ
เช่นเดียวกับปี 53 คือ (1) กิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพ่ือความเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา (2) กิจกรรม
งดเว้นภายในบริเวณวัด เช่น เปิดเคร่ืองเสียงส่งเสียงดัง  ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ฯลฯ 
 
ตารางที่ 2.5 จํานวนวัดที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นมาตรฐานสําหรับวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

2551 2552 2553 
จํานวนวัดที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
เป็นมาตรฐานสาํหรับวัด  

วัด 2,150 3,670 11,179 

  
ตัวชี้วัดที่  5   ร้อยละของโรงเรียนพระปรยิติัธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนทีน่่า 

รู้และมีคณุภาพ 
หน่วยวัด :  ร้อยละ  

สูตรการคํานวณ :  
จํานวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์(สมศ.) X 100 

จํานวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาโรงเรียนทั้งหมด 
  
ตารางที่ 2.6 ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาฯ 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

2551 2552 2553 
- - - - - 
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หมายเหตุ :  ยังไม่มีการรายงานข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดที่  6 ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของผูส้อบธรรมศึกษาท่ีสอบผา่นธรรมสนามหลวง 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 
คําอธิบาย : ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของผู้สอบธรรมศึกษาที่สอบผ่านธรรมสนามหลวง  หมายถึง จํานวนของผูส้อบธรรม
ศึกษาที่สอบผ่านธรรมสนามหลวง 
สูตรการคํานวณ :  

จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของผู้สอบธรรมศึกษาที่สอบผ่านธรรมสนามหลวง ปี 2554 X 100 
จํานวนของผู้สอบธรรมศึกษาที่เข้าสอบธรรมสนามหลวงได้ ในปี 2553 

  
 
ตารางที่ 2.7 ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของผูส้อบธรรมศึกษาท่ีสอบผา่นธรรมสนามหลวง 

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

2551 2552 2553 
จํานวนของผูส้อบธรรมศึกษาที่สอบผ่านธรรม
สนามหลวง   

คน 869,235 914,734 960,170 

  
ซึ่งตัวช้ีวัดในการปฏิบัติราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเหล่าน้ีจะเป็นข้อมูลสําหรับที่จะสะท้อน
ถึงการบริหารงานของวัดในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2 และ 3  
 
 5.3  กรมการศาสนา  
   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐด้านศาสนา 
โดยการทํานุบํารุง  ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  ส่งเสริมความเข้าใจอันดี  และสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมท้ังดําเนินการเพ่ือให้คนไทยนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

ทํานุบํารุง ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม (1) 
(2) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง 
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทํานุบํารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ 
(5) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการ 
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ดําเนินการขององค์กรศาสนา 
   (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) สํานักงาน
เลขานุการกรม (2)  กองศาสนูปถัมภ์ และ (3) สํานักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาได้
จาก กรมการศาสนา http://www.dra.go.th/main.php?filename=a2) 

6.   การบริหารวัดในประเทศไทย  

   ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา (พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, 2539: 3) 
หมายถึง การดูแลรักษาตนเอง เรียกว่า “กายบริหาร” ไปจนถึงการปกครอง ดูแล รักษา หมู่คณะภายในวัด 
อันได้แก่ หมู่พระภิกษุ ช่ือว่า “พระสงฆ์” และสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ฆราวาส ที่มีที่อยู่หรือพํานักอยู่ในวัด 
รวมท้ังการจัดการกิจการของวัด เรียกว่า “การบริหารวัด” และ “การปกครองคณะสงฆ์” ในสังฆมณฑลทั่ว
ประเทศ (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 
20, 20 ทวิ และ 21)  
    ความจริง “สังฆมณฑล” นับต้ังแต่ส่วนย่อย คือ วัด ถึงส่วนรวม คือ คณะสงฆ์ไทยหมดทั่วทั้ง
ประเทศ ย่อมประกอบด้วย 
   1)  ศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร ผู้อยู่ในวัดหรือชุมชนเดียวกัน แต่เฉพาะพระภิกษุ 
2-3 รูป ช่ือว่า “คณะภิกษุ” พระภิกษุต้ังแต่ 4 รูปขึ้นไป ช่ือว่า “หมู่ภิกษุ” เมื่ออยู่ร่วมกันหรือทําสังฆกรรม
ร่วมกัน ช่ือว่า “สงฆ์” หมู่ภิกษุสงฆ์หลายหมู่รวมกันทั้งตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค และ/หรือทั่วทั้งประเทศ 
ช่ือว่า “คณะสงฆ์” เพราะเหตุน้ัน พระราชบัญญัติที่ออกมาบังคับใช้ในเรื่องเก่ียวกับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ 
จึงช่ือว่า “พระราชบัญญัติณะสงฆ์” 
   2)  ศาสนธรรม คือ พระสัทธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันประกอบด้วย
พระธรรมและพระวินัยอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ซึ่งนับเป็นธรรมนูญการปกครองของพระภิกษุ คณะภิกษุ 
หมู่พระภิกษุคือสงฆ์ และคณะสงฆ์ จะพึงต้องปฏิบัติตามเพ่อยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน (ผู้อ่ืน) ให้สําเร็จ
ด้วยดี 
   3)   ศาสนสถานและศาสนวัตถุหรือศาสนสมบัติ ได้แก่ วัดและทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งสังหาริม 
ทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นของวัดหรือของหมู่พระภิกษุสงฆ์สามเณรโดยรวม 
   4)    ศาสนพิธี ได้แก่ กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธีต่าง ๆ เป็นต้น อันเป็นส่วนช่วยจรรโลง
พระพุทธศาสนา ดุจเดียวกับเปลือกและกระพ้ีรักษาแก่นไม้ฉะน้ัน 

    คําว่า “การบริหารวัด” จึงมีความหมายกว้าง ทั้งการดูแลรักษาตน การปกครอง ดูแล รักษา
หมู่คณะคือพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดรวมทั้งสามเณรและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอยู่ในวัด รวมทั้งการจัดการ

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”      37 
 

http://www.dra.go.th/main.php?filename=a2


กิจการของวัด ซึ่งมีทั้งกิจกรรมต่าง ๆ พิธีกรรมต่าง ๆ และการจัดการทางด้านการเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของ
วัดอันเป็นของส่วนรวมของพระภิกษุทั้งวัด 
   ผู้มี อํานาจและหน้าที่ ดูแลศาสนสมบัติของวัด คือ เจ้าอาวาส ที่มีบทบัญญั ติตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้
บัญญัติหน้าที่และอํานาจของเจ้าอาวาสใน มาตรา 37 และ 38 ดังน้ี  

  มาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังน้ี 
1)   บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
2)   ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดน้ัน

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
3)   เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
4)   ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 

   มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอํานาจดังน้ี 
1)   ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
2)   สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
3)   สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัดหรือให้ทํา

ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ันประพฤติผิด คําสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบ
ด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
  ศาสนสมบัติ คือ ทรัพย์สินของพระศาสนามีทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์จํานวน
มากได้มาโดยการบริจาคของผู้มีศรัทธาเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้กิจการพระศาสนามั่นคงถาวร กฎหมายจึง
บัญญัติรับรองคุ้มครองไว้เป็นพิเศษ  ตามบทบัญญัติมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ (ปลื้ม โชติษฐ
ยางกูร, 2550: 171) 

1) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช้ของวัดใดวัดหน่ึง 
2) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง 

   การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมการศาสนา
และให้ถือว่า กรรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางน้ันด้วย การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดทํางบประมาณประจําปีของศาสนสมบัติกลาง ด้วยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้มาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้งบประมาณนั้นได้ 
(พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 41) ในส่วนของศาสนสมบัติของวัดตามพระราชบัญญัติน้ีมิได้
บัญญัติว่า ต้องจัดงบประมาณ จึงมิอาจทราบได้ถึงรายรับและรายจ่ายในการรักษาดูแลศาสนสมบัติวัดเป็น
อย่างไร 
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   การสาธารณูปการตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวว่าเป็นคํานาม
หมายถึง “การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์” สําหรับสาธารณูปการ ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะ
สงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางเรียกว่า “การสาธารณูปการ” น้ัน หมายถึง  

     1)     การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
     2)     กิจการอันเก่ียวกับวัด คือ การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุจําพรรษา และยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง 

     3)     กิจการของวัดอ่ืนๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
     4)     การศาสนสมบัติของวัด 

             การสาธารณูปการทั้ง 4 ความหมายน้ี ส่วนมากบัญญัติไว้ในหน้าที่ เ จ้าอาวาสตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามมาตรา 37 (1) ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่บํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและการศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี การสาธารณูปการ ตามความหมายที่กล่าวมานี้ จะมี 

ลักษณะของการกระทําการสาธารณูปการใน 3 ประการคือ 
     1)    การกระทําด้วยแรงความคิด แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
     2)    การกระทําด้วยเอกสารรายงาน 
     3)    การกระทําโดยการจัดประโยชน์ 

            การกระทําใน 3 ลักษณะน้ี บางอย่างเป็นกิจการเฉพาะในหน้าที่ของเจ้าอาวาส เพราะเจ้า
อาวาสจะต้องปฏิบัติโดยตรง เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการ โดยเฉพาะงานบางอย่างเร่ิมแล้วผ่านการพิจารณา
ตามลําดับ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายราชอาณาจักร บางอย่างเร่ิมต้นจากเจ้าคณะ และหรือเจ้าหน้าที่ทาง
ราชอาณาจักรหรือผู้มีศรัทธามุ่งช่วยการวัด และการคณะสงฆ์ ทั้งน้ีย่อมเป็นไปตามระเบียบแบบแผนคณะสงฆ์ 
ดังน้ัน ผู้จัดการสาธารณูปการได้แก่ 

     1)    เจ้าอาวาส 
     2)    เจ้าคณะ 
     3)   เจ้าหน้าที่ทางราชอาณาจักร 
     4)   ผู้เจริญด้วยศรัทธามุ่งช่วยการวัด และการคณะสงฆ์ 

   การจัดการสาธารณูปการ หมายถึงการลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ
แตกต่างกันตามลักษณะงาน การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ การก่อสร้างศาสนวัตถุขึ้นใหม่ การ
ซ่อมแซม ของเก่า และการปรับปรุงตบแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่เดิมหรือที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่เพ่ือให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น การควบคุมและส่งเสริม การสาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะ
สงฆ์แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกช้ันต้องมี
ความสัมพันธ์กัน 2 ประการคือ ควบคุมสาธารณูปการ ส่งเสริมสาธารณูปการ 

  การควบคุมดูแลวัดน้ัน เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
สอดส่อง ดูแล ช้ีแจง แนะนําในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาสดังน้ี  

     1)   ควบคุมการทําแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
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     2)  ควรควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควร
แก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน 
     3)   ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นสําคัญ 
     4)   ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
     5)   ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาสเช่นรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้
เป็นไปโดยถูกต้อง 
     6)   ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการส่งเสริมกิจการของ
วัด เจ้าคณะทุกช้ันควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการสาธารณูปการดังน้ี 

       6.1)    ออกตรวจตราเย่ียมเจ้าอาวาสให้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
       6.2)   แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสดังน้ี 
         6.2.1)    จัดหาช่างดําเนินการก่อสร้าง 
                   6.2.2)   จัดแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
         6.2.3)   ดูแลการหาทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณ 

6.2.4)   ให้คําช้ีแจง แนะนําการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือเข้าใจให้ 
ถูกต้อง 
                             6.2.5)    ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซึ่งมีการสาธารณูปการ
เป็นเหตุ 

               6.3)    แนะนําการจัดงานวัด และการเรี่ยไร ให้เป็นไปตามระเบียบและคําสั่งของ
มหาเถรสมาคม 

       6.4)   ช่วยยกฐานะวัดที่ได้พัฒนาดีแล้ว เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
       6.5)   ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดี หรือแม้แต่รองเจ้าอาวาส 

และ/หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วยแต่อย่าเกินกว่าเจ้าอาวาส 
       6.6)   แนะนําช้ีแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง 

        
   กล่าวโดยสรุป งานสาธารณูปการเป็นงานสําคัญ โดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมีเจ้าอาวาส
และเป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถ่ินและการพระศาสนา เป็นงานท่ีให้ความสําคัญแก่เจ้าอาวาส
และเห็นผลงานของเจ้าอาวาสได้เร็วกว่างานอ่ืน แต่มักเป็นเหตุก่อปัญหาเช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่าง
วัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ หากเจ้าคณะได้เห็นความสําคัญเร่งรัด
ตรวจตราช้ีแจงแนะนําการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสได้ดีแล้ว การขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจะลด
น้อยลงตามลําดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากข้ึนเป็นเหตุให้การณ์คณะสงฆ์ และ
การพระศาสนาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อัน
สําคัญของเจ้าคณะทุกระดับช้ัน  
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6.1  วิธีการจัดทําทะเบียนทรัพย์สินของวัด 
   ทรัพย์สินอันเป็นศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ เงิน ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอ่ืนๆกล่าว
โดยรวม ได้แก่ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการจัดการและเก็บรักษานั้น ให้เป็นไปตามวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง โดยวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

1) ทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน กําหนดโดยลักษณะดังน้ี 
       1.1)   เงิน (ลงบัญชีรับ)(ลงบัญชีจ่าย) 
        1.2 )  ที่ดิน 
        1.3)   เสนาสนะถาวร หรืออาคารอ่ืนๆ โบราณสถาน 
        1.4)   ของมีค่า เช่านพระพุทธรูป ธรรมมาสน์ บุษบก โบราณวัตถุ 
        1.5)   วัสดุครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์สารสนเทศ เครื่องครัว อุปกรณ์พิธีสงฆ์ 
เป็นต้น 
   ทั้ง 5 ประการดังกล่าว ต้องจัดทําลงบัญชีรับและทะเบียนทุกนิด และทุกจํานวน
ส่วนของเบ็ดเตร็ดอ่ืนๆ สุดแต่เจ้าอาวาสพิจารณาเห็นควร 
  2) การได้มาซึ่งทรัพย์สิน ได้แก่การได้มาเป็นกรรมสิทธ์ิของวัดโดยวิธีการใดๆอันชอบ ส่วน
ที่ดินมีวิธีได้มาพอกําหนดได้ดังน้ี 
        2.1)   เมื่อได้มาซึ่งที่ดินจากผู้ใด ต้องขอรับหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิจากผู้น้ัน
และดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิโดยการจดทะเบียน ประมวลกฎหมายที่ดินที่บัญญัติไว้ว่าด้วยการได้มาซึ่ง
ที่ดินของวัดวาอาราม เป็นต้น 
        2.2)  ศึกษาแนวทาง และวิธีการขอรับที่ดิน ตามระเบียบของกรมที่ดิน รวมท้ัง
ตรวจสอบแนวเขตสอบเขตที่ดินให้แน่ชัดเพ่ือป้องกันการบุกรุกในภายหลัง 
        2.3)   เมื่อได้รับหนังสือแสดงสิทธิที่ดินถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ลงรายการใน
ทะเบียนทรัพย์สินของวัด ส่วนที่ดินซึ่งที่ต้ังวัด หากยังไม่มีโฉนด หรือนส.3 ก็ให้ลงทะเบียนไว้เพราะหาก
วัดได้ครอบครอง และเป็นสมบัติของวัดแล้ว ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ให้คุ้มครองไว้ว่า ผู้ใดจะอ้าง
อายุความขึ้นต่อสู้ในการครอบครองปรปักษ์ที่ดินของวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดมิได้ ดังน้ันเจ้าอาวาสจึง
ควรไปดําเนินการออกโฉนดหรือออก นส.3 ให้เป็นที่ดินของวัดโดยพลัน ทั้งหากมีปัญหาให้แจ้ง ส่วน
ราชการ อาทิ จังหวัด หรือกรมการศาสนาเข้ามาช่วยเหลือ สําหรับโฉนดตัวจริง หรือหลักฐานตัวจริงให้
เก็บไว้ที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือกรมการศาสนา แล้วแต่พ้ืนที่ 
  3)   การจําหน่ายทรัพย์สิน หมายถึง การจําหน่าย ทรัพย์สิน ซึ่งหมดสภาพเป็นศาสนสมบัติ
ออกจากทะเบียน  เช่น กุฏิถูกร้ือที่ดินโอนโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา โดยถือหลักว่า “มิ
ให้จด” “หมดให้จ่าย” หากไม่ปฏิบัติเช่นน้ี เจ้าอาวาสตกอยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และอาจเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ 

 
6.2   วิธีกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ 
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   การกันที่ดินซึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ เป็นวิธีหน่ึงในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ใช้สําหรับวัดที่บริเวณกว้างขวางและตั้งอยู่ในชุมชนใหญ่ ๆ หรือเป็นชุมชนเศรษฐกิจ ในฐานะที่วัดเป็นนิติ
บุคคลวัดย่อมมีสิทธิที่จะทําได้ โดยอาศัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) ข้อที่ 2 จึงมีความว่า การกัน
ที่ดินวัดให้เป็นที่จัดประโยชน์จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อ กรมการศาสนาเห็นชอบและได้อนุมัติจากมหาเถร
สมาคม 
  ตามกฎกระทรวงข้อน้ี วัดจะใช้สิทธิสมบูรณ์ในเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและมหาเถร
สมาคมอนุมัติแล้ว ดังน้ันวัดต่าง ๆ ควรเร่งรัดการกระทําแผนผังวัดตัวจริงไว้โดยยึดหลักตามที่กล่าวไว้ใน
เรื่อง “การจัดการดูแลทรัพย์สินวัดตามขนาดของวัด” เฉพาะวัดขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ถ้าอยู่ใน
ชุมชนเศรษฐกิจควรกําหนดเขตเศรษฐกิจควรกําหนดเขตจัดประโยชน์ไว้ด้วย แล้วเสนอต่อเจ้าคณะและ
ทางราการตามลําดับถึงอธิบดีกรมการศาสนาเพ่ือให้ความเห็นชอบและนําเสนอมหาเถรสมาคม และลง
นามกํากับแผนผังตัวจริง เพ่ือเก็บไว้ใช้ในกิจการคณะสงฆ์ตามโอกาสต่อไป 
 
 

6.3  การให้เช่าท่ีดินหรืออาคาร 
   6.3.1  การให้เช่าที่ดินหรืออาคารเป็นงานในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ซึ่งกําหนดวิธี
ปฏิบัติโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ (พ.ศ. 2511) ข้อที่ 3 ซึ่งมีความว่า “การให้เช่าที่ดินหรืออาคารให้เจ้า
อาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ัง ทําทะเบียนทรัพย์สินที่จัด
ประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า หรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้เก็บรักษาทะเบียน และหนังสือเช่าไว้เป็นหลัก
บานที่วัดหรือจะฝากกรมการศาสนาให้เก็บรักษาไว้ก็ได้ 
   ตามกฎกระทรวงข้อน้ีให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์วัดเป็นภาระ
ในการจัดทําทะเบียนต่างชนิดและเก็บรักษา ควรรวมถึงการจัดทําหนังสือสัญญาใดๆและการเก็บรักษาอีก
ส่วนหน่ึงด้วย การแต่งต้ังผู้จัดประโยชน์ของวัดนั้น กรมการศาสนาให้ข้อแนะนําไว้ 4 ประการ โดยใช้อย่าง
ใดอย่างหน่ึง คือ  

แต่งต้ังไวยาจักรเป็นผู้จัดทําประโยชน์ (1)    
(2)    แต่งต้ังกรมการศาสนา เป็นผู้จัดประโยชน์ 
(3)    แต่งต้ังมูลนิ เป็นผู้จัดประโยชน์ 
(4)    แต่งต้ังผู้จัดประโยชน์ เป็นรูปคณะกรรมการจัดประโยชน์ 
การแต่งต้ังน้ันต้องทําเป็น ลายลักษณ์อักษรและต้องระบุภารกิจให้ชัดเจน ดังน้ี 
(1)    จะให้จัดประโยชน์ในที่ใด 
(2)    จะให้จัดประโยชน์ ต้ังแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด 
(3)    จะให้จัดประโยชน์เฉพาะกรณี 
(4)    เหตุประการใดบ้างที่ให้ขออนุมัติเจ้าอาวาสก่อนจะทําการ 
ผู้จัดประโยชน์ของวัด ย่อมมีหน้าที่จัดทําและเก็บรักษา เอกสารสําคัญของวัดคือ 
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(1)    ทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ 
(2)    ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัย 
(3)    หนังสือสัญญาเช่าและหนังสือสัญญาผู้อาศัย 

 
6.3.2  การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่ดินที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ 

   พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 มาตรา 33 
กําหนดที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของวัด เวลาที่วัดไว้ดังนี้ 

1)   ที่ดิน คือ ที่ซึ่งเป็นที่ต้ังตลอดจนเป็นสมบัติของวัดนั้น 
2)   ที่ธรณีสงฆ์ คือ ที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของวัด 
3)  กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ในวัดหรือทางศาสนา 

   เฉพาะที่วัดซึ่งเป็นที่ต้ังต้องกันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ก่อนจึงจะให้เช่าได้ ส่วนที่ธรณี
สงฆ์และที่กัลปนาให้เช่าได้ตามปกติ แต่การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่วัดกันไว้จัดผลประโยชน์วัด
จะกระทําได้ภายในเง่ือนไขตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ข้อ 64 ซึ่งมีความว่า “การให้เช่าที่
ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่วัดกันไว้จัดประโยชน์ที่มีกําหนดระยะเวลาเกิน 3 ปี จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมการศาสนา” 
   วิธีการให้เช่าที่ดังกล่าว วัดจะต้องทําสัญญาเป็นข้อผูกพันกับผู้เช่าอย่างมั่นคง และ
สัญญาน้ันมี 2 อย่าง คือ 

1)   สัญญานานปี หมายถึง สัญญาที่มีข้อผูกพันต่อกัน 3 ปี 
2)   สัญญาธรรมดา หมายถึง สัญญาที่มีข้อผูกพันระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี 

   ในการทําสัญญาธรรมดาวัดอาจทําได้เอง แต่ในการปฏิบัติควรให้ผู้มีความรู้ตาม
กฎหมายเป็นที่ปรึกษาตรวจสอบร่างสัญญาก่อน เมื่อเห็นว่าไม่เสียเปรียบผู้เช่าแล้วจึงลงนามในสัญญา 
   สําหรับสัญญานานปี วัดจะต้องส่งร่างสัญญาพร้อมทั้งเอกสารการเช่าอ่ืนให้กรมการ
ศาสนาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดวิธีปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา 

 
6.4   วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัดและวิธีทําบัญชี 

  การรับและเก็บรักษาเงินของวัดและการทําบัญชีเป็นงานการศาสนสมบัติของวัดเป็นงาน
หน่ึง ซึ่งอยู่ในความดูแลและจัดการของเจ้าอาวาสตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ซึ่งวีธีปฏิบัติคือ  

1)   วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัด 
2)   วิธีทําบัญชีรับจ่าย 
3)   วิธีทําบัญชีงบปีของวัด 

6.4.1  วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัด 
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ก.    การรับเงินผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ วัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน (ตามแบบ 
ศบว. 7) แสดงการรับทุกครั้งแล้วจึงนํายอดเงิน ตามใบเสร็จน้ันเข้าบัญชีรับ และลงเลขที่ใบเสร็จไว้ในบัญชีรับ
อีกครั้ง แม้การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเข้าบัญชีรับก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันสําหรับอนุโมทนาบัตรจะมี
หรือไม่ก็ได้ส่วนการรับเงินการกุศล ควรออกอนุโมทนาบัตรแล้วลงบัญชีรับอีกครั้งหน่ึง 

ข.     วิธีการเก็บรักษาเงินของวัด วัดจะเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ของวัดเองได้
เพียง 3,000 บาท ส่วนที่เกิน 3,000 บาทให้นําฝากกรมการศาสนาจังหวัด อําเภอ ธนาคาร หรือนิติบุคคลท่ี
กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบทางปฏิบัติน้ัน ควรฝากธนาคารโดยระบุช่ือบัญชีว่า “วัด......หรือว่า เงินของ
วัด........” ห้ามฝากเป็นช่ือเจ้าอาวาสหรือผู้ใด การเบิกเงินจากธนาคารควรกําหนดเง่ือนไขให้ลงนามร่วมกัน 3 
คน คือ เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมเป็น 3 คน ผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นควรจึงถอนได้ หรือ
เมื่อฝากลงนามร่วมกัน 3 คน เมื่อจะถอนลงนามต้องมี 2 ใน 3 มีเจ้าอาวาสเป็นหลัก 
   ส่วนเงินการกุศล ให้เก็บรักษาตามความประสงค์ของผู้บริจาค ถ้าผู้บริจาคมิได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ ให้อนุโลมตามการเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ของวัด 

6.4.2  วิธีทําบัญชีรับจ่าย 

    ให้เจ้าอาวาสมอบให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์วัดจัดนําบัญชีรับจ่ายประจําเดือน 
โดยใช้แบบของกรมการศาสนา เมื่อทุกสิ้นเดือนให้รวบรวมยอดรับจ่าย หักยอดคงเหลือและยอดยกไปเดือน
ต่อไป ผู้ทําบัญชีลงนามรับรองแล้ว เสนอเจ้าอาวาสตรวจและควรให้ตรวจทุกเดือน วัดใหญ่ ๆ มีรายรับ
รายจ่ายมาก อาจมีบัญชีรับจ่ายหลายเล่มตามประเภทแห่งงานหรืออาจใช้บัญชีรับจ่ายแบบทั่วไปเพ่ือให้ความ
สะดวกในการจัดทําบัญชีก็ได้ 

  6.4.3  วิธีทําบัญชีงบปี 

  เจ้าอาวาสต้องต้ังไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดจัดทําบัญชีงบปี (ตามแบบ ศบว. 6) 
ตัดยอดวันที่ 31 ธันวาคม โดยปฏิบัติดังนี้ 

1)     แยกรายรับทั้งปีออกเป็นประเภท เช่น ยอดเงินยกมาจากปีเก่า เงินค่าเช่า เงินค่าบํารุง 
เงินค่าดอกเบ้ีย เงินการกุศลต่าง ๆ และรายรับอ่ืน ๆ แต่ละประเภทเป็นเงินเท่าใด และรวมทุกประเภทเป็น
เงินเท่าใด 

2)     แยกรายจ่ายทั้งปีออกเป็นประเภท เช่น ค่าก่อสร้างและบูรณะ ค่าตอบแทน ค่าภาษี 
ค่าน้ําประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าคนงานวัดและรายจ่ายอ่ืน ๆ แต่ละประเภทเป็นเงินเท่าใด และรวมทุก
ประเภทเป็นเงินเท่าใด 

3)     เมื่อหักแล้วคงเหลือเงินเท่าใด 
4)     เงินที่เหลือเป็นเงินสดเท่าใด ฝากธนาคารไหน เท่าใด 
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  เมื่อจัดลงรายการในบัญชีงบปีเรียบร้อยแล้วให้ผู้จัดทําบัญชีลงนามรับรอง แล้วเสนอเจ้า
อาวาสลงนามและเก็บไว้ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง 

   
6.5  ปัญหาเรื่องการเงินและการบัญชีของวัด (พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล , 2539: 229) 

   เรื่องการเงินเป็นเร่ืองที่ “ล่อแหลม” อย่างที่สุดประการหน่ึงสําหรับพระภิกษุ เจ้าอาวาส 
ผู้บริหารงานวัด หรือผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบในการับ-จ่าย เก็บรักษาและ/หรือในการฝากธนาคาร-ถอนจาก
ธนาคาร เพราะมีโอกาสผิดพลาดและรั่วไหลได้ทุกจุด ถ้าผู้บริหารงานวัดไม่วางระบบการเงินการบัญชี และ
การตรวจสอบให้ดีแล้ว ก็เท่ากับไม่มีมาตรการป้องกันข้อผิดพลาดและรั่วไหลเลย 

  การวางระบบการรับ-การใช้จ่าย การเก็บรักษา และ/หรือการฝากเงินในธนาคารและการ
ถอนเงิน การทําบัญชี และการตรวจสอบ ที่ดีเพียงไร จะมีคุณประโยชน์ดังน้ีมากเพียงน้ันคือ 

1) ป้องกันความผิดพลาดและความรั่วไหล 
2) ป้องกันข้อครหา 
3) เป็นการแสดงความบริสุทธ์ิใจของผู้บริหารและผู้ทําหน้าที่เก่ียวข้องในเร่ืองการเงินทุก

ระดับทุกจุด 
4) ให้ได้มีสถิติการับเงินจากแหล่งต่าง ๆ และการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาวางแผนการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับลําดับความสําคัญเร่งด่วน 
5) เป็นที่สบายใจแก่ทุกฝ่าย ทั้งแก่ฝ่ายทายก ทายิกา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และทั้งแก

ปฏิคาหกผู้รับบริจาค นับต้ังแต่เจ้าอาวาส ผู้บริหารงานวัด ผู้ทําหน่าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการเงินของวัด 
ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรลูกวัดด้วยกันทั้งหมด 

แต่การวางระบบการเงินของวัดทั่ว ๆ ไป การบัญชีและการตรวจสอบการเงินของวัดที่ดี และ
การที่จะให้ปฏิบัติตามระบบที่ดีน้ันไม่ใช้ของง่ายเลย ถ้าเจ้าอาวาสหรือผู้บริหารไม่ฉลาดและไม่เข้มแข็งแล้วก็
ยากที่จะให้มีระบบที่ดี และที่จะให้มีการปฏิบัติตามระบบที่ดีน้ันอย่างสมบูรณ์ได้ 

“ในส่วนระบบการเงินภายในของสถาบันฯ ข้าพเจ้าเองก็เคยมีความยุ่งยากอยู่เหมือนกันแต่ก็
ได้พยายามที่จะให้มีการปฏิบัติให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะความที่พระภิกษุหรือแม่ชี อุบาสิกา ที่ทําหน้าที่
รับผิดชอบและที่เก่ียวข้องกับการเงินทุกระดับส่วนมากไม่มีความรู้ในเร่ืองระบบการบัญชี น้ีประการหน่ึง ไม่
เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการเงินการบัญชี จึงไม่เคยชินต่อการที่จะให้มีระบบการ
ตรวจสอบได้ จึงมักจะหว่ันไหว น้อยใจ ไม่พอใจ ต่อระบบการตรวจสอบ น้ีอีกประการหน่ึง”  

เมื่อมีการแนะนําให้ทําบัญชีหรือการจดบันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน อย่างเป็นระบบดี
พอสมควร พร้อมด้วยให้มีเอกสารคู่จ่ายเงินไว้เป็นหลักฐาน ให้สามารถตรวจสอบได้ และให้มีการรายงาน
สถานะการเงินเป็นระยะตามระยะเวลาที่สมควร จึงมักได้รับการปฏิเสธ ต่อต้าน ไม่ยอมปฏิบัติตาม หรือแกล้ง
ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามด้วยดีจากพระภิกษุหรือแม่ชี อุบาสิกา ผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-
จ่ายเงิน ผู้ไม่ค่อยมีความรู้และไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับระบบการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ  
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6.6  กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับการกํากับดูแลวัด ทางการเงิน 

        6.6.1  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 
2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญดังน้ี  

ข้อ 1 การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติ 
ข้อ 2 การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ 
ข้อ 3 การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร 
ข้อ 4 การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่ดินที่วัดกันไว้เป็นประโยชน์ 
ข้อ 5 การเก็บรักษาเงินของวัด 

    ข้อ 6 ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ัง
ทําบัญชีรับจ่ายเงินของวัด 

  ข้อ 7 กรณีที่วัด เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์วัดถูกฟ้องหรือถูก
หมายเรียกเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจําเลยร่วมที่เก่ียวกับการดุแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 

  ข้อ 8 ให้กรมการศาสนากําหนดแบบทะเบียนบัญชี แบบสัญญาเก่ียวกับการดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 

 
   6.6.2 ระเบียบ กรมการศาสนาได้ออกระเบียบเก่ียวกับการให้คําแนะนําและวิธีปฏิบัติที่
เก่ียวกับการบริหารการเงินวัด 

1) ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการขอและจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัด 
พ.ศ. 2513 

2) ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ. 2514 
3) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกร พ.ศ. 

2536 
4) กฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการฉบับที่ 23 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะ

สงฆ์ พ.ศ. 2541 
5) คําสั่งกรมการศาสนาที่ 271/2535 เรื่อง อัตราค่าบํารุงศาสนสมบัติ 
6) คําสั่งกรมการศาสนาที่ 70/ 2536 เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดคํานวณเงิน

บํารุงศาสนสมบัติ 
7) คําสั่งมหาเถรสมาคม เร่ือง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2539 
8) ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 
9) ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต 

พ.ศ. 2541 
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6.7   งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการเงินวัด  

  6.7.1   รายรับ-รายจ่ายของวัดในประเทศไทย    
   จากงานวิจัยของ เรืองฤทธ์ิ ประสันรักษ์ (2539) เรื่อง "รายรับรายจ่ายของวัดไทย
ในกรุงเทพมหานคร"  พบว่า รายได้ของวัดส่วนใหญ่มาจากการบริจาคทําบุญ ก่อสร้างเสนาสนะ และ
บูรณปฏิสังขรณ์มากที่สุด คือมีรายได้เฉลี่ยต่อปีตํ่าสุด 30,000 บาท สูงสุด 6,300,000 บาท มีผู้บริจาคมาก
ที่สุดอยู่ระหว่าง 100,000  บาท ถึง 500,000 บาท ส่วนรายได้จากการจัดงานประจําปี เฉลี่ยต่อปีมากที่สุดอยู่
ในระหว่าง 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท งานพิเศษอ่ืนๆ รายได้ของวัดโดยเฉลี่ยจะอยู่ในระหว่าง 
120,000 บาท ถึง 550,000 บาท ขณะที่ฌาปนสถานมีรายได้อยู่ที่ 5,000 ถึง 900,000 บาทต่อปี รายได้จาก
ที่จอดรถและให้เช่าที่ ตํ่าสุด 10,000 บาท 5,000 บาท และสูงสุด 540,000 บาท และ 1,500,000 บาทต่อปี  

    นอกจากน้ี ยังมีรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าวัตถุมงคล รายได้ของมูลนิธิ รายได้ที่
รัฐบาลสนับสนุน และรายได้จากอ่ืนๆ ตํ่าสุด 10,000 บาท สูงสุด 15,800,000 บาท ขณะที่ดอกผลของเงิน
มูลนิธิตํ่าสุดเฉลี่ย 10,000 บาท สูงสุด 5,084,366 บาทต่อปี 

    เงินที่ได้มามากมายน้ัน ส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปในงานก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์
มากกว่าการศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 1,000,000-6,500,000 บาท ขณะที่งานด้านการศึกษาพัฒนา
มนุษย์ กลับมีรายจ่ายเพียงร้อยละ 7.6 เท่าน้ัน ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแผ่ และสาธารณูปการ ซึ่งมี
รายจ่ายเฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ที่ 6,000 บาท 10,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท และ 5,000,000 บาทต่อปี เผยแผ่ 
และสาธารณูปการ ซึ่งมีรายจ่ายเฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ที่ 6,000 บาท 10,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท และ 
5,000,000 บาทต่อปี 

การบริหารการเงินของวัด 6.7.2  
     การศึกษาเรื่อง  “ระบบการเงินของสงฆ์” (วไลลัคน์  เวชนุเคราะห์, 2534)  พบว่า
ระบบการเงินของสงฆ์ประกอบขึ้นด้วยทรัพย์สิน 3 ชนิด คือ ศาสนสมบัติกลาง ศาสนสมบัติของวัด และ
ทรัพย์สินของพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ เจ้าอาวาสและพระสงฆ์แต่ละรูปตามลําดับ บุคคลทั้ง 
3 ฝ่ายน้ีแยกกันดูแลจัดการทรัพย์สินในครอบครองของตนอย่างอิสระ ทําให้เกิดระบบการเงินสงฆ์ที่ไม่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจซึ่งกัน จึงทําให้เกิดปัญหาอันเน่ืองมาจากการเงิน ผู้ศึกษาจึงได้นําเสนอรูปแบบ
ใหม่ของระบบการเงินของสงฆ์ขึ้น โดยนําเอาข้อดีซึ่งเป็นลักษณะเด่นของระบบการเงินของวัดสวนแก้ว วัด
ทองนพคุณ วักปากนํ้า ภาษีเจริญ และวัดบวรนิเวศวิหาร รวมทั้งสภาคริสตจักร มาผสม ผสานกันประกอบ
ความคิดเห็นและคําช้ีแนะของผู้รู้ในวงศาสนา 3 ท่าน กลายเป็นระบบการเงินของสงฆ์ที่มีการรวบรวมรายรับ
ของวัดและพระสงฆ์เข้าด้วยกัน จัดต้ังเป็นกองทุนทรัพย์สินของวัด ร้อยละ 80 ของเงินกองทุนน้ีเป็นค่าใช้จ่าย
ของวัดและพระสงฆ์ ส่วนอีกร้อยละ 20 ส่งเข้าสมทบกับเงินศาสนสมบัติกลางเพื่อเป็นเงินทุนของสํานักงาน
ทรัพย์สินพุทธศาสนา ซึ่งจัดต้ังข้ึนเพ่ือดูแลจัดประโยชน์ทรัพย์สินของสถาบันสงฆ์โดยเฉพาะ 
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     นอกจากน้ันงานศึกษาเรื่อง “ การจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด” 
(กนก  แสนประเสริฐและคณะ 2545) พบว่า วัดส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งจัดทํา
ทะเบียนคลังพัสดุ การตรวจสอบ รายงานผลต่อเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ จะมีการทําเด่นชัดเฉพาะวัดใหญ่ๆ 
หรือพระอารามหลวง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลและเมืองหลวง ส่วนวัดที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในเขตชนบท มีน้อย
มากในการดําเนินการดังกล่าว เจ้าอาวาสส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการดูแล
ทรัพย์สินและศาสนสมบัติวัดและมักจะบริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียว ไม่ได้มีการกระจายอํานาจหรือแบ่ง
หน้าที่ให้พระสงฆ์หรือกรรมการวัดอย่างชัดเจน กรรมการวัดที่เข้ามาช่วยเหลือกิจการดูแลทรัพย์สินของวัด
และศาสนสมบัติวัดส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความชํานาญในด้านการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย วัดในเขตชนบท
มักจะได้รับอิทธิพลจากกรรมการวัดในพ้ืนที่ วัดที่มีทรัพย์สินรายได้จํานวนมาก มักจะมีผู้มีอิทธิพลเข้าไปแส
วหาผลประโยชน์ การจัดสรรผลประโยชน์ของวัดบางส่วนยังไม่เหมาะสม และไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
คณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม การบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด เจ้าคณะปกครองไม่ได้
เข้มงวดและขาดการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองพุทธศาสนิกชนไม่สามารถเข้าไปรู้เห็นหรือรับทราบผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติวัด 
    งานศึกษาในเร่ือง “การบริหารจัดการที่ศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์” 
(ศิรพร  เตชะอุดมเดช, 2546) สอดคล้องกับงานของกนก แสนประเสริฐและคณะ พบว่า กฎหมายว่าด้วย
คณะสงฆ์ แม้ว่าจะมีบทบัญญัติกําหนดเก่ียวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารจัดการที่ศาสนสมบัติไว้ก็ตาม 
แต่ก็ไม่เป็นการครอบคลุมถึงศาสนสมบัติกลาง และศาสนสมบัติของวัดและไม่ครอบคลุมถึงประเภทนิติกรรมที่
สามารถดําเนินการได้ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติในการตรวจสอบ กํากับดูแล และประเมินผลงานการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติ ส่วนองค์กรและรูปแบบในการบริหารจัดการน้ัน อาจกระทําโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้
เช่ียวชาญในการบริหารจัดการทางธุรกิจที่เพียงพอ และแม้ว่า เช่ียวชาญในการบริหารจัดการที่เพียงพอ และ
แม้ว่าประมวลกฎหมายที่ดินได้มีบทบัญญัติควบคุมในส่วนการถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินของวัดไม่ให้วัดมีกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินมากเกินจํานวนที่จําเป็นกับสถานที่ของวัด เน่ืองจากที่ดินของวัดแม้โดยสภาพข้อเท็จจริงจะมีลักษณะ
กรรมสิทธ์ิเหมือนที่ดินของเอกชน สามารถนํามาหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ก็ตาม แต่ทางกฎหมายอาจถือได้ว่า
เป็น “ทรัพย์สินที่ตาย” แล้ว เพราะจะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายกําหนดควบคุมการดําเนินการในบางเรื่องไว้ 
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการจัดการได้คล่องตัวเท่าที่ควรเหมือนดังเช่นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน อัน
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการด้วยประการหน่ึง 

  
7.   หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 

การศึกษาในส่วนน้ีจะเป็นการทบทวนคํานิยาม และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล เพ่ือเป็น
กรอบหลักในการวิเคราะห์ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงินของวัดว่ามีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหรือไม่  
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    แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล (Good Governance) เมื่อเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มี
การบัญญัติศัพท์ไทยข้ึนมาหลายคํา อาทิเช่น ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม กรอบการกํากับดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เป็นต้น ซึ่งมีการตกลงโดย
คณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้คําว่าระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรร
มาภิบาล (Good Governance) ธรรมาภิบาลให้ความหมายไปในทางบริหารราชการเพื่อให้แตกต่างจาก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งความหมายของคําว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรอื
การบริหารจัดการที่ดี คือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่างๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพ่ือให้ส่วนต่างๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและเป็นธรรม (วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552: 42-46) 

  เน่ืองจากการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ต่างก็เป็นองค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผู้รับ
ประโยชน์โดยตรง หรือแม้แต่วัด ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งมีศาสนิกชนเป็นผู้รับ
ประโยชน์ การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องจําเป็น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่
เก่ียวข้องได้รับการดูแลและรักษาผลประโยชน์เป็นอย่างดี  
    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ได้มีการประกาศ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และเริ่มมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ต้ังแต่ 11 
สิงหาคม 2542 ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นการวางฐานในการบริหารราชการแนวใหม่ ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเก่ียวกับธรรมาภิบาล และมีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี 6 ประการ คือ 

  (1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่าน้ี โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

  (2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึด
หลักน้ีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจําชาติ 

  (3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชน เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

  (4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะการ
แสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
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  (5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

  (6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให้เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน 

    แต่ทั้งน้ี หลักการบริหารกิจการที่ดีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และมีการเพ่ิมเติมและ
ขยายความให้มีองค์ประกอบเพิ่มมากขึ้นตามการใช้งานของแต่องค์กร เช่น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว้ 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
หลักความโปร่งใส  (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และ หลักความเสมอภาค (Equity) และเพ่ิมเติมประเด็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ด้วย  (รายละเอียดศึกษาได้จาก www.mua.go.th/~budget/doc/b55-
form%203new.doc) และสํานักงบประมาณ กําหนดไว้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักความรับผิดรับชอบ 
หลักการสนองตอบรับ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลัก
คุณธรรม และหลักความคุ้มค่า (รายละเอียดศึกษาได้จาก สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ 
http://203.155.122.39/riskeval54/) 

http://www.mua.go.th/%7Ebudget/doc/b55-form%203new.doc)%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.mua.go.th/%7Ebudget/doc/b55-form%203new.doc)%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


 
 
 
 

 
  บทที่ 4 ของการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการทางการเงินของวัดในประเทศไทย”น้ี จะ
เป็นการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของการกํากับดูแลการเงินของวัดกับหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาว่า กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะมีส่วนช่วยในการท่ีจะทําให้การบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินของวัดในประเทศมีการดําเนินการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ ซึ่งส่วนแรก จะ
นําเสนอรายละเอียดของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางด้านการเงินของ
วัด และในส่วนที่สองจะได้มีวิเคราะห์ว่ากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่น้ัน มีความสอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาลในระดับที่จะทําให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการจัดการทางด้านการเงินของวัดในประเทศไทย
หรือไม่  โดยจะยึดกรอบในการวิเคราะห์โดยพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล และพิจารณา
ว่ากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องที่มีอยู่ได้เป็นหน้าที่ในการกํากับให้วัดไทย มีการดําเนินการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในแต่ละองค์ประกอบได้หรือไม่ 
  โดยในบทท่ี 4 จะได้สรุปถึงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการบริหารการเงินของวัด พอสังเขป และนําประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการเงินเหล่าน้ันมา
เทียบเคียงกับองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในรายงานการศึกษาน้ีจะได้กําหนดองค์ประกอบของหลัก
ธรรมาภิบาล 8 องค์ประกอบตามแนวคิดของสํานักงบประมาณ อันประกอบด้วย หลักความรับผิดรับชอบ 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักการสนองตอบรับ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความเสมอ
ภาค และหลักความคุ้มค่า  เน่ืองจากเป็นแนวการกําหนดหลักการบริหารจัดการที่ดี ที่สอดคล้องกับการ
บริหารจัดการองค์การไม่แสวงหากําไรด้วย และครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่จะตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ ดังกล่าวไว้แล้วในบทท่ี 3 ที่ผ่านมา  
 

1. พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบท่ีเก่ียวข้องการบริหาร
การเงินของวัด 

ของวัดกับหลักธรรมาภิบาล
ความสอดคล้องของการกํากับดูแลการเงิน 

บทที่ 4  
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   การกํากับดูแลทางด้านการเงินของวัดในประเทศไทย นอกจากข้อบัญญัติทางด้านวินัยสงฆ์
แล้ว มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเน่ืองจาก พระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
 

1.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535  

    กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการของวัด ดังน้ี  

ข้อ 1 การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติ 
ข้อ 2 การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ 
ข้อ 3 การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร 
ข้อ 4 การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่ดินที่วัดกันไว้เป็นประโยชน์ 
ข้อ 5 การเก็บรักษาเงินของวัด 
ข้อ 6 ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ังทําบัญชี

รับจ่ายเงินของวัด 
ข้อ 7 กรณีที่วัด เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์วัดถูกฟ้องหรือถูกหมายเรียกเข้า

เป็นโจทก์ร่วมหรือจําเลยร่วมที่เก่ียวกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 

ข้อ 8 ให้กรมการศาสนากําหนดแบบทะเบียนบัญชี แบบสัญญาเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัด 
  
  ทั้งน้ีรายละเอียดของกฎกระทรวงน้ีจะได้กล่าวถึงในหัวข้อลําดับถัด ๆ ไป ตามลําดับ  
 

1.2 ระเบียบกรมการศาสนาเก่ียวกับการให้คําแนะนําและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับการบริหาร
การเงินวัด 

   นอกจากกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 
2505 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 กรมการศาสนาได้ออกระเบียบเก่ียวกับการให้คําแนะนําและวิธีปฏิบัติที่
เก่ียวกับการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ประกอบด้วย  

1) ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการขอและจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัด พ.ศ. 2513 
2) ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ. 2514 
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3) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกร พ.ศ. 2536 
4) กฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการฉบับที่ 23 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

พ.ศ. 2541 
5) คําสั่งกรมการศาสนาที่ 271/2535 เรื่อง อัตราค่าบํารุงศาสนสมบัติ 
6) คําสั่งกรมการศาสนาที่ 70/ 2536 เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดคํานวณเงินบํารุงศาสน

สมบัติ 
7) คําสั่งมหาเถรสมาคม เร่ือง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2539 
8) ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 
9) ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2541 

 
1.3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

   สํานักงานพระพุทธศาสนา มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดย
การทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางาน
พระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
รวมท้ังให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาและให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ กองกลาง 

 กองพุทธศาสนศึกษา 

 กองพุทธศาสนสถาน 

 สํานักงานพุทธมณฑล 

 สํานักงานศาสนสมบัติ 

 สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 

1.4 ระเบยีบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551 

         “นิตยภัต” หมายถึง เงินงบประมาณที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลเป็นประจําทุกปี เพ่ือเบิกจ่ายถวายอุดหนุนอุปถัมภ์แก่พระภิกษุ  
   ในการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต  เพ่ืออุดหนุน อุปถัมภ์แก่พระภิกษุตามระเบียบน้ี มีการกําหนด
แนวทางไว้ในหมวด 2 ข้อ 8 ดังนี้  
   ข้อ 8 ระบุว่า “เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว ให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติขออนุมัติถือจ่ายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและให้ดําเนินการดังน้ี 
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                   (1) เขตกรุงเทพมหานคร ให้สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแจ้งพระภิกษุส่งแบบคํา
ขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร สําเนาหนังสือสุทธิ สําเนาสมุดธนาคาร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนํามาส่งที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยตนเอง ยกเว้น กรณีพระภิกษุรูปใดขอเบิกเป็นเงินสดหรือเช็ค ให้ไป
ติดต่อหรือมอบอํานาจให้ไวยาวัจกรไปขอเบิกจ่ายนิตยภัตที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
                   (2)   ส่วนภูมิภาค ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแจ้งพระภิกษุให้ส่งแบบคําขอรับ
นิตยภัตผ่านธนาคาร สําเนาหนังสือสุทธิ สําเนาสมุดธนาคาร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนํามาส่งที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดด้วยตนเอง ยกเว้น กรณีพระภิกษุรูปใดขอเบิกเป็นเงินสดหรือเช็ค ให้ไปติดต่อหรือ
มอบอํานาจให้ไวยาวัจกรไปดําเนินการ ขอเบิกจ่ายนิตยภัตที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
             กล่าวโดยสรุป การกําหนดวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายนิตยภัต โดยแยกเป็นเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเป็นผู้แจ้งให้พระภิกษุส่งแบบคําขอพร้อมหลักฐานประกอบมาที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยตนเอง ส่วนภูมิภาคให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้แจ้ง
ให้พระภิกษุทราบ  
  นอกจากน้ัน ระเบียบดังกล่าวน้ีได้กําหนดบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนการจัดทําบัญชี
และตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตถวายพระภิกษุไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 ดังนี้  
  ข้อ 5 ระบุว่า “ให้สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ตรวจสอบและจัดทําบัญชีเงินอุดหนุน
อุปถัมภ์นิตยภัตถวายพระภิกษุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
   ข้อ 6 ระบุว่า “ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบและจัดทําบัญชีเงินอุดหนุน
อุปถัมภ์นิตยภัตในแต่ละจังหวัด  
  ข้อ 7 ระบุว่า “ให้สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคมรวบรวมบัญชีอุดหนุนอุปถัมภ์ในข้อ 5 ข้อ 
6 เพ่ือตรวจสอบและดําเนนการขออนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตตามบัญชีรายละเอียดประจํา
งบประมาณ ให้แก่พระภิกษุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สําหรับพระภิกษุในส่วนภูมิภาคให้โอนไปต้ังจ่าย ณ คลัง
จังหวัดแต่ละจังหวัด  
 

1.5 การกําหนดคุณสมบัติและหน้าท่ีของไวยาวัจกร  

     ไวยาวัจกร (อ่านว่า ไวยาวัดจะกอน) แปลว่า ผู้ขวนขวายช่วยทํากิจของสงฆ์ หมายถึงผู้
ช่วยเหลือรับใช้พระสงฆ์ ทํากิจธุระแทนสงฆ์ 

     ไวยาวัจกร ตามกฎหมาย หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งต้ังให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต และมี
อํานาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ และกําหนดให้
ไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

  การแต่งต้ังไวยาวัจกรเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส วัดหน่ึงอาจมีไวยาวัจกรได้หลายคน 
ความเป็นไวยาวัจกรสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าอาวาสผู้แต่งต้ังให้ออกหรือเจ้าอาวาสผู้แต่งต้ังพ้นจากความเป็นเจ้าอาวาส 
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เช่น ลาออก ลาสิกขา มรณภาพ 

       - พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้มีการระบุถึงการแต่งต้ังและถอดถอนไวยาวัจกรไว้ในข้อ 
23 และ ข้อ 45 ดังนี้  
    ข้อ 23 ระบุว่า “การแต่งต้ังถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับ ตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตําแหน่งอ่ืนๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม ” 
    ข้อ 45 ระบุว่า “ให้ถือว่าพระภิกุซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในการปกครอง
คณะสงฆ์และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา” 

  
       - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 

2505 ได้ระบุการได้มาและหน้าที่ของไวยาวัจกรไว้ในข้อ 6 และข้อ 7  
    ข้อ 6 ระบุว่า “ให้เจ้าอาวาสจัดให้ ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้า
อาวาสแต่งต้ังทําบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ทําบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งน้ีให้เจ้า
อาวาสตรวจตราดูแลให้ เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง 
    ข้อ 7 ระบุว่า “ ในกรณีที่วัด เจ้าอาวาสไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดถูกฟ้อง
หรือถูกหมายเรียกเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจําเลยร่วม ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดให้เจ้าอาวาสแจ้งต่อกรมศาสนา หรือ ศึกษาธิการจังหวัด ที่วัดต้ังอยู่ที่ทราบไม่ช้ากว่าห้าวัน นับแต่วัน
รับหมาย” 

- กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกรได้ 
กําหนดคุณสมบัติของไวยาวัจกร ไว้ดังน้ี  
    ข้อ 6 ระบุว่า “คฤหัสถ์ผู้จะได้รับการแต่งต้ังเป็นไวยาวัจกร ต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นชาย มีสัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา 
2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
3) เป็นผู้มีหลักฐานมั่นคง 
4) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ไวยาวัจกรได้ 
5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบบรัฐธรรมนูญ 
6) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบหรือมีโรคเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี เช่น มีความประพฤติเสเพล เป็นนักเลง

การพนัน เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดให้โทษ 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”                                                   59
 

8) ไม่เป็นผู้มีหน้ีสนิล้นพ้นตัว 
9) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกจากราชการ หรือองค์การของรัฐบาล หรอื

บริษัทห้างร้านเอกชน ใน ความผิดหรือมีมลทินมัวหมองในความผิด
เก่ียวกับการเงิน 

10) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษจําคกุ เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท 

   โดยสรุปแล้ว กฎหมายมีการกําหนดหน้าที่และคุณสมบัติของไวยาวัจกรไว้ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
น้ัน ดังน้ี  

1) ไวยาวัจกร จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จึง
จําเป็นต้องกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ วัย สัญชาติ ศาสนา รวมทั้งมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  
เพ่ือให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

2) ไวยาวัจกรมีหน้าที่ต้องรับ เก็บรักษา และเบิกจ่ายเงินศาสนสมบัติของวัดเป็นจํานวนมาก
ตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมาย จึงจําเป็นต้องกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับความประพฤติ มิให้บกพร่องในศีลธรรม
อันดี ไม่เป็นคนมีหน้ีสินล้นพ้นตัว ไม่เคยมีความผิดเสียหายเกี่ยวกับการเงิน ตลอดถึงไม่เคยถูกลงโทษจําคุก
เพราะกระทําผิดอาญามาก่อน  

 
1.6  กฎกระทรวง และระเบยีบที่เก่ียวข้องกับการกันที่ดินซ่ึงเป็นของวัดให้เปน็วัดใหเ้ป็นที่

จัดประโยชน์  

     - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 ได้ระบุแนวทางในการกันที่ดินของวัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2 และ ข้อ 4 ดังนี้  
    ข้อ 2 ระบุว่า “การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อ
กรมการศาสนาเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม” 
    ข้อ 4 ระบุว่า “การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ 
ที่มีกําหนดระยะเวลาเช่าเกินสามปีจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา” 
    กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า การใช้ประโยชน์ของที่ดินที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์
สามารถดําเนินการได้ โดยการเช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ที่มีระยะเวลาเช่าไม่เกิน 3 ปี วัดโดยเจ้าอาวาสหรือ
กรรมการวัดสามารถดําเนินการตกลงและกําหนดเง่ือนไขการเช่า พร้อมทําสัญญาเช่าได้  
     ในกรณีที่เช่าสัญญาเกินกว่า 3 ปี ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ต่อทางวัด เพ่ือขอกัน
ที่ดินของวัดให้เป็นที่จัดประโยชน์เสียก่อน โดยเจ้าอาวาสหรือกรรมการวัดต้องเสนอเร่ืองเพ่ือขอความเห็นชอบ
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ในการให้เช่าที่ดินดังกล่าวจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึง
ดําเนินการทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าได้ 

- ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ. 2514 
     นอกจากน้ัน มีระเบียบกรมศาสนาว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัดที่กําหนดบทบาท
หน้าที่ของกรมการศาสนา หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการจัดประโยชน์แทน ตามข้อ  3 ดังน้ี  

ข้อ 3  วัดใดประสงค์จะมอบให้กรมการศาสนาจัดประโยชน์แทน ในลักษณะใด 
ลักษณะหน่ึง ดังต่อไปนี้ คือ 

(1) มอบให้จัดทั้งหมด 
(2) มอบให้จัดเฉพาะบางส่วน 

     โดยที่วัดในเขตจังหวัดพระนคร ธนบุรี ให้ทําหนังสือแจ้งความจํานงต่ออธิบดี
กรมการศาสนา สําหรับวัดที่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้แจ้งความจํานงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน้ัน 

 
  - ระเบียบกรมการศาสนา การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ. 2498   

     นอกจากน้ัน กรมการศาสนาได้มีการออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายผลประโยชน์ของ
วัดที่ระบุถึงประเภทของเงินผลประโยชน์ของวัด ตามข้อ 6 ดังนี้  

ข้อ 6 เงินผลประโยชน์ของวัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
     1) เงินผลประโยชน์ส่วนกลาง ได้แก่ เงินของวัดต่างๆที่กรมศาสนาจัด
ประโยชน์อยู่ 
     2) เงินผลประโยชน์ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ เงินของวัสดุต่างๆท่ีจังหวัดหรือ
อําเภอจัดประโยชน์ 

    โดยภาพรวมแล้ว พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการวัดในประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้นแล้วน้ัน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1



ตารางที่ 4.1 พระราชบญัญตัิ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการวัด 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ลําดับที่ หมายเหตุ 

1 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

กําหนดโครงสร้างในการปกครองคณะสงฆ์ อํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม การ
ปกครองคณะสงฆ์ ประเภทของวัด ฐานะนิติบุคคลของวัด และบทบาทของเจ้า
อาวาส ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด หน้าที่และอํานาจของเจ้าอาวาส ประเภทของศาสน
สมบัติ การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลางและของวัด 

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

2 
กฎกระทรวงฉบับที่  2 พ.ศ. 2511 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ การให้เช่าที่ดินหรืออาคารและที่
ธรณีสงฆ์ การเก็บรักษาเงินของวัด เป็นต้น 

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

3 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 

หน้าที่ ภารกิจ ลักษณะและการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

4 
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วยการ
แต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร 

ความหมาย  ลักษณะของคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การพ้นจากหน้าที่และการถอด
ถอนไวยาวัจกรออกจากหน้าที่ไวยาวัจกร 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม  

5 
ระเบียบกรมการศาสนา การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด 
พ.ศ. 2498 

ความหมาย ประเภท ขอบเขต วิธีการเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอําเภอ 

 

6 
ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการขอและจัดสรรเงิน
อุดหนุนบูรณะวัด พ.ศ. 2513 

หลักเกณฑ์การพิจารณา ลักษณะและหนังสือรายงานการขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด กรมการศาสนา  

7 
ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด 
พ.ศ. 2514 

ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์และการถอนคืนการจัดประโยชน์แทนวัด อธิบดีกรมการศาสนาและผู้ว่าราชการจังหวัด   

8 
ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการนําสิทธิ์การเช่าอาคารศา
สนสมบัติไปทําสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร พ.ศ. 2526 

ขั้นตอน วิธีการด้วยการนําสิทธิ์การเช่าอาคารศาสนสมบัติไปทําสัญญาผูกพันเงินกู้
กับธนาคาร 

กรมการศาสนา  

9 
ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูก
สร้างอาคารในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่า พ.ศ. 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของ
วัดอันมีผู้เช่า 

มหาเถรสมาคม  
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ลําดับที่ 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2537 
ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551 

ความหมายนิตยภัต  พระภิกษุ การจัดทําบัญชีงดจ่าย บัญชีตกเบิกและการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมถ์นิตยภัต 

สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  
10  

11 ความหมาย ขอบเขต ข้อห้าม ข้อพึงปฏิบัติในการจัดงานวัด มหาเถรสมาคม ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537  

12 
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2521 เกี่ยวกับการให้เช่าที่วัด
หรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ 

การกําหนดวิธีปฏิบัติในการนําที่ธรณีสงฆ์ให้เช่าเพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ มหาเถรสมาคม  

13 
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ฝากและสั่งจ่ายเงินผาติกรรม 

หลักเกณฑ์ในการฝากและสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม มหาเถรสมาคม  
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2.   การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวขอ้งกับการ 
บริหารการเงินของวัดกับหลักธรรมาภิบาล  

   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินของวัดดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางกรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการเงินของวัดในระดับหน่ึง ในส่วนนี้จะเป็นการพิจารณาความสอดคล้องของการกําหนดกฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่มีอยู่ว่าจะสามารถเป็นกลไกในการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องต่อไป   
  กรอบในการวิเคราะห์ความสอดคล้องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การเงินของวัดกับหลักธรรมาภิบาล จะเริ่มต้นจากการกําหนดกรอบของหลักธรรมาภิบาลแต่ละองค์ประกอบ 
8 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักความรับผิดรับชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักการสนองตอบรับ หลักเสมอภาค และหลักความคุ้มค่า  
 
 2.1)  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  2.1.1)   หลักความรับผิดรบัชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) 
      การบริหารจัดการที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาลตามหลักความรับผิดรับชอบต่อ
สาธารณะ หมายถึง การบริหารจัดการที่พร้อมต่อการตรวจสอบได้ โดยผู้มีอํานาจในการบริหารต้องสามารถ
อธิบายเก่ียวกับการดําเนินงานได้ (answerability) และรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดําเนินงานได้  
โดยทั่วไปหลักความรับผิดรับชอบต่อสาธารณะเป็นหลักธรรมาภิบาลท่ีสําคัญที่สุดในการดําเนินกิจการ ซึ่งหาก
ขาดความรับผิดรับชอบของผู้มีอํานาจในการดําเนินการทุกข้ันตอนของการดําเนินงานแล้ว จะมีโอกาสท่ีการใช้
งบประมาณในการดําเนินงานจะไม่สัมฤทธ์ิผล และอาจนําไปสู่การละเว้นการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย  

     2.1.2)   หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public Participation) 
              การบริหารกิจการที่ดีตามหลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้รับรู้และร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ัน โดยการมีส่วนร่วมอาจอยู่ในรูปแบบของการเข้าร่วมโดยตรง หรือมีส่วนร่วมโดยผ่าน
หน่วยงาน สถาบันหรือผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย   
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    2.1.3)  หลักความโปร่งใส (Transparency) 
          การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักความโปร่งใส หมายถึง การ
บริหารจัดการที่มีการนําเสนอข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงการดําเนินงาน รวมถึงการมีกลไกใน
ตรวจสอบความถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลที่ได้รับต้องพอเพียง และอยู่ในรูปแบบการนําเสนอที่ง่ายแก่การเข้าใจ 

 2.1.4)   หลักนิติธรรม (Rules of Law) 
           การดําเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรม หมายถึง การดําเนินงาน
ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ ยึดกรอบของกฎหมายเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลําเอียง ประชาชน
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน   
     2.1.5)  หลักคุณธรรม (Virtue)  
     การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลยึดตามหลักคุณธรรมต้องเป็นการ
ดําเนินงานท่ีผู้มีอํานาจในการบริหาร รวมถึงทีมงานต้องบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างสุจริตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างสุจริต โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หน่วยงาน 
และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน 

2.1.6)   หลักการสนองตอบรับ (Responsiveness) 
            การสนองตอบรับของการดําเนินงานที่มีธรรมาภิบาลต้องเป็นการสนองตอบรับ
ปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภายใต้กรอบเวลาที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามแผนที่ตกลง
กัน ทั้งน้ีการดําเนินงานขององค์กรต้องคํานึงการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และคํานึงถึง
กลุ่มผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานอย่างรอบด้านด้วย   
   2.1.7)   หลักความเสมอภาค (Equity) 
    การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักความเสมอภาคต้องเป็นแผนงาน/
โครงการท่ีสมาชิกของสังคมทุกคนที่เก่ียวข้องมีโอกาสได้รับประโยชน์โดยเสมอภาค ไม่มีกลุ่มใดที่ถูกกีดกัน 
และกลุ่มที่อ่อนแอหรือด้อยโอกาสต้องได้โอกาสในการปรับปรุงหรือคงไว้ซึ่งการรับประโยชน์โดยเสมอภาคตาม
สถานภาพเดิม 
   2.1.8)   หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 
    การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักความคุ้มค่า หมายถึง การดําเนินกิจการ
ที่คํานึงถึงประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  หรือใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม   
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   เมื่อพิจารณากรอบตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 8 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น จะเห็น
ได้ว่า การบริหารจัดการวัดในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล ที่รับเงินรายได้จากการบริจาคและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของวัดเพ่ือการหาประโยชน์ โดยมีพุทธศาสนาผู้บริจาคและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงชุมชน
ใกล้เคียง และสังคมโดยรวม มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับการกํากับดูแลในระดับหน่ึง แต่ยังไม่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลในหลายมิติ สามารถสรุปได้ตาราง 4.2 ดังน้ี  
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ตาราง 4.2 ความสอดคล้องของการกํากับดูแลการบริหารจัดการทางการเงินของวัดในประเทศไทยตามหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดของกฎหมาย  

1. หลักความรับผิดรับชอบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

หมวด 2 มหาเถรสมาคม กําหนดอํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม   
หมวด 3 การปกครองคณะสงฆ์ 
หมวด 5 วัด ระบุประเภทของวัด ระบุบทบาทของเจ้าอาวาส “เป็นผู้แทนของวัดในกิจการ
ทั่วไป”  
    มาตรา 33 ระบุถึงที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด 
    มาตรา 37 กําหนดหน้าที่ของเจ้าอาวาส 
    มาตรา 38 กําหนดอํานาจของเจ้าอาวาส 
หมวด 6 ศาสนสมบัติ  
    มาตรา 40 และมาตรา 41 ระบุประเภทของศาสนสมบัติ การดูแลรักษาและ    
    การจัดการศาสนสมบัติกลางและของวัด 
หมวด 8  เบ็ดเตล็ด 
    มาตรา 45 ให้ถือว่าภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และ
ไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 

 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

หน้าที่ ภารกิจ ลักษณะและการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วย
การแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร 

ความหมาย  ลักษณะของคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การพ้นจากหน้าที่และการถอดถอนไวยาวัจกร
ออกจากหน้าที่ไวยาวัจกร 

2. หลักการมีส่วนร่วม กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วย
การแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร 

ข้อ ๔ ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ “ไวยาวัจกร” หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ 
เบิกจ่ายนิตยภัต และจะมีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ ตามที่เจ้าอาวาส
มอบหมายเป็นหนังสือ 
ข้อ ๖ คฤหัสถ์ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกร ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
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หลักธรรมาภิบาล กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดของกฎหมาย  
กฎมหาเถรสมาคมนี้ 
ข้อ ๗ ในการแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัดใด ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้น ปรึกษาสงฆ์
ในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติตามคฤหัสต์ผู้นั้นเป็นไวยาวัจกร โดยอนุมัติของเจ้า
คณะอําเภอ 

3. หลักความโปร่งใส -   
4. หลักนิติธรรม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
กําหนดโครงสร้างในการปกครองคณะสงฆ์ อํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม การปกครองคณะ
สงฆ์ ประเภทของวัด ฐานะนิติบุคคลของวัด และบทบาทของเจ้าอาวาส ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด 
หน้าที่และอํานาจของเจ้าอาวาส ประเภทของศาสนสมบัติ การดูแลรักษาและการจัดการศาสน
สมบัติกลางและของวัด 

 กฎกระทรวงฉบับที่  2 พ.ศ. 2511 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ การให้เช่าที่ดินหรืออาคารและที่ธรณีสงฆ์ การ
เก็บรักษาเงินของวัด เป็นต้น 

5. หลักคุณธรรม กฎกระทรวงฉบับที่  2 พ.ศ. 2511 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

พระวินัยปิฎก (บาลี: Vinaya Pitaka วินะยะปิฏะกะ) เป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก เป็น
ประมวลกฎข้อบังคับ เกี่ยวกับความประพฤติของเหล่าพระสงฆ์ ทั้งภิกษุและภิกษุณี 
มีการแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
1) มหาวิภังค์ เนื้อหาเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย และข้อวินัยของพระสงฆ์ 220 
ข้อ กับวิธีพิจารณาข้อพิพาทอีก 7 ข้อ รวมเป็น ศีล 227 ข้อ 
2) ภิกขุนีวิภังค์ กล่าวถึง วินัยของพระภิกษุณี ที่ไม่ซ้ํากับพระภิกษุ 130 (ภิกษุณีมีวินัย 311 ข้อ) 
3) มหาวรรค แบ่งได้เป็น 10 หมวดย่อย หรือ 10 ขันธกะ กําเนิดภิกษุสงฆ์ และกิจการเกี่ยวแก่
ภิกษุสงฆ์ ได้แก่ มหาขันธกะ, อุโบสถขันธกะ, วัสสูปนายิกาขันธกะ, ปวารณาขันธกะ, จัมมขันธ
กะ, เภสัชชขันธกะ, กฐินขันะกะ, จีวรขันธกะ, จัมเปยยขันธกะ และโกสัมพิขันธกะ 
4) จุลวรรค แบ่งเป็น 12 หมวดย่อย หรือ 12 ขันธกะ เกี่ยวกับระเบียบความเป็นอยู่ของภิกษุ 
ภิกษุณี และเรื่องสังคายนา ได้แก่ กรรมขันธกะ, ปริวาสิกขันธกะ, สมุจจยขันธกะ, สมถขันธกะ, 
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หลักธรรมาภิบาล กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดของกฎหมาย  
ขุททกวัตถุขันธกะ, เสนาสนขันธกะ, สังฆเภทขันธกะ, วัตตขันธกะ, ปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ, 
ภิกขุนีขันธกะ, ปัญจสติกขันธกะ และสัตตสติกขันธกะ 
5) ปริวาร เป็นข้อปลีกย่อยต่างๆ และคู่มือถามตอบซักซ้อมเกี่ยวกับพระวินัย 

6. หลักสนองตอบรับ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

 

7. หลักความเสมอภาค กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วย
การแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร 

 

   
8. หลักความคุ้มค่า ระเบียบกรมการศาสนา การจ่ายเงินผลประโยชน์ของ

วัด พ.ศ. 2498 
 

 ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการขอและจัดสรรเงิน
อุดหนุนบูรณะวัด พ.ศ. 2513 

 

 ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทน
วัด พ.ศ. 2514 

 

 ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการนําสิทธิ์การเช่า
อาคารศาสนสมบัติไปทําสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร 
พ.ศ. 2526 

 

 ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปลูกสร้างอาคารในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้
เช่า พ.ศ. 2537 

 

 ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วย
การเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551  
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 ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 

2537 
 

 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2521 เกี่ยวกับการให้
เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ 

 

 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การฝากและสั่งจา่ยเงินผาติกรรม 
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   เมื่อพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางด้าน
การเงินของวัดๆ เพ่ือใช้ในการกํากับดูแลการดําเนินงานวัดของวัด จะพบว่า กฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้การบริหารการจัดการวัดสะท้อนถึงการบริหารจัดการกิจการที่ดีหรือ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทุกมิติได้  จะเห็นได้จากรายละเอียดการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาลแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี  

   1. หลักความรับผิดรับชอบ ตามคํานิยามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น หมายถึงการกําหนดความ
รับผิดชอบของผู้มีอํานาจและผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และพร้อมต่อการตรวจสอบได้ ในส่วนน้ีมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายหลักที่กําหนดบทบาท อํานาจ และหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะ เจ้า
อาวาส รวมถึงกําหนดโครงสร้างในการปกครองคณะสงฆ์ไว้อย่างชัดเจน  
      นอกจากน้ัน ยังมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่กําหนดหน้าที่ ภารกิจ ลักษณะและการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติไว้ด้วย รวมถึง กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกรที่
ระบุถึงความหมาย  ลักษณะของคุณสมบัติ การแต่งต้ัง การพ้นจากหน้าที่และการถอดถอนไวยาวัจกรออก
จากหน้าที่   
   แต่อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎมหาเถรสมาคมที่มีอยู่ยังมิได้ระบุถึง
กระบวนการในการตรวจสอบการดําเนินงานของผู้มีอํานาจและผู้ปฏิบัติงานในวัด เพ่ือนําไปสู่การรับผิดรับ
ชอบของผู้ปฏิบัติงานได้  
 
   2. หลักการมีส่วนร่วม ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า หมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้รับรู้และร่วมตัดสินใจในกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหล่าน้ัน กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกร ได้ระบุถึงการมี
ส่วนร่วมของคฤหัสถ์ได้การที่จะเข้ามารับการแต่งต้ังเป็นไวยาวัจกร เพ่ือทําหน้าที่แทนสงฆ์ตามที่เจ้าอาวาส
มอบหมาย นอกจากน้ัน กฎมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าวยังได้ระบุว่า ในการแต่งต้ังไวยาวัจกรของวัดใด ให้
เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดน้ัน ปรึกษาสงฆ์ในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติ โดยการอนุมัติ
ของเจ้าคณะอําเภอ ประเด็นเหล่าน้ีสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชน และการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในวัดต่อการบริหารจัดการวัดได้ในระดับหน่ึง  
   แต่อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องวัดได้
เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการวัดเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักกลุ่มหน่ึง คือ 
ชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงที่วัดต้ังอยู่ แต่ยังไม่มีกฎหมายที่ระบุถึงแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่จะกําหนดให้
ชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดได้มากข้ึน อํานาจในการมอบหมาย
ภารกิจหน้าที่ให้แก่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตที่อยู่ในวัดให้ทํางานภายในวัดเป็นของเจ้าอาวาสตาม พรบ. คณะสงฆ์ 
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พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 38 (3) แต่ทั้งน้ีไม่มีการ
ระบุถึงแนวทางในการที่จะคัดเลือกผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายในวัด ว่าควรจะได้มาจากคนกลุ่มใด และมีส่วนร่วม
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างไร หรือแม้แต่การให้มีคณะกรรมการวัดเพ่ือช่วยเจ้าอาวาสใน
ปฏิบัติภารกิจภายในวัด ก็มิได้มีการกําหนดเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้อย่างชัดเจน  
 
   3. หลักคุณธรรม การบริหารจัดการวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาลค่อนข้างมีความชัดเจนมากกว่าหลักธรรมาภิบาลองค์ประกอบอ่ืน ๆ จากการที่มีพระธรรมวินัยเป็น
ประมวลกฎข้อบังคับ เกี่ยวกับความประพฤติของเหล่าพระสงฆ์ทั้งศีล 227 ข้อ กฎข้อบังคับเก่ียวกับกิจการ
เกี่ยวแก่ภิกษุสงฆ์ ได้แก่ มหาขันธกะ อุโบสถขันธกะ วัสสูปนายิกาขันธกะ ปวารณาขันธกะ จัมมขันธกะ 
เภสัชชขันธกะ กฐินขันะกะ จีวรขันธกะ จัมเปยยขันธกะ และโกสัมพิขันธกะ และ 12 ขันธกะ เกี่ยวกับ
ระเบียบความเป็นอยู่ของภิกษุ เป็นข้อกําหนดเก่ียวกับแนวทางการประพฤติของพระสงฆ์ที่สอคคล้องกับหลัก
คุณธรรมอย่างแน่นอน 
   แต่อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการที่ดีของวัดควรต้องมาจากการยึดหลักคุณธรรมของเหล่า
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องด้วย เพราะแม้ว่าพระภิกษุจะมีพระธรรมวินัยหลักยึดแนวทางการประพฤติปฎิบัติตน
อย่างเหมาะสมแล้ว แต่หากคฤหัสถ์ที่ได้รับมอบหมายในการดําเนินกิจการแทนทั้งในบทบาทของไวยาวัจกร 
หรือ คณะกรรมการวัดไม่ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารกิจการแล้ว ย่อมทําให้เกิดความเสื่อมเสียได้  
   
   4. หลักนิติธรรม ตามคํานิยามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น หมายถึง การดําเนินงานที่อยู่ภายใต้
กฎหมายและกฎระเบียบ ยึดกรอบของกฎหมายเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลําเอียง รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมาย กฎระเบียบ ตามลําดับช้ันบังคับบัญชาทางการปกครอง ให้สามารถใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการ
กํากับดูแลการดําเนินการ เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม กฎหมายสําคัญที่ใช้ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการวัด ได้แก่ พรบ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม
ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระเบียบกรมการศาสนา เป็นต้น โดยกฎหมายเหล่าน้ีถูกตราขึ้น
เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารจัดการวัดในประเทศไทย  
  แต่อย่างไรก็ดี บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ ยังต้องมีการดําเนินการให้เกิดผลอย่างจริงจังมากขึ้น  
 
   5. หลักความโปร่งใส หลักการสนองตอบรับ หลักความเสมอภาค และหลักความคุ้มค่า 
ในส่วนของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 4 องค์ประกอบน้ี ยังไม่สามารถระบุกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับใดที่
เก่ียวข้องจะสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติที่สะท้อนถึงหลักธรรมาภิบาลตามองค์ประกอบเหล่าน้ีได้อย่าง
ชัดเจน  
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  โดยสรุป จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็น
ข้อกําหนดสําคัญสําหรับการบริหารจัดการวัดในประเทศไทยแล้ว พบว่ายังมีหลายองค์ประกอบของหลักธรร
มาภิบาลท่ียังไม่สามารถที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติจากกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ในการกํากับดูแลวัดให้
สะท้อนถึงการบริหารจัดที่ดีในแต่ละองค์ประกอบได้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส   หลักการสนองตอบรับ 
หลักความเสมอภาค และหลักความคุ้มค่า ที่ยังไม่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใดที่กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้แก่วัดที่จะสะท้อนถึงหลักธรรมาภิบาลตามองค์ประกอบดังกล่าวน้ันได้อย่างชัดเจน  



 
 
 
 
 
 

   การศึกษาเร่ือง “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย” น้ี มีวิธีการศึกษาเพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 4 วิธี ได้แก่ (1) การสํารวจด้วยแบบสอบถามเจ้าอาวาส กรรมวัด และไวยาวัจกร
ของวัดจํานวน 490 วัด ครอบคลุม 15 จังหวัด 5 ภาค (ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ กรุงเทพ
และปริมณฑล) รวมจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,306 คน (2) การสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดพ้ืนที่เก็บข้อมูล 14 คน (3) การสัมภาษณ์เจ้าอาวาสหรือพระที่ได้รับ
มอบหมายจากวัดที่มีรูปแบบวิธีการดําเนินการที่แตกต่างกัน และ (4) การจัดประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่บทบาทในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
   การนําเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 5 น้ี จะแบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หน่ึงจะ
เป็นการนําเสนอผลการศึกษาตามวิธีการศึกษา และส่วนที่สองจะเป็นการอภิปรายผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จะเป็นการนําเสนอโดยอภิปราย การดําเนินบทที่ 5 น้ีจะนําเสนอผลการศึกษา
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หน่ึง นําเสนอผลการศึกษาตามวิธีการศึกษา และส่วนที่สองจะเป็นการอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
ส่วนท่ีหนึ่ง ผลการศึกษาตามวิธีการศึกษา 
 
1.1 การสํารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  

   วัตถุประสงค์การศึกษาข้อหน่ึงของการศึกษานี้เพ่ือให้ทราบถึงสถานะการบริหารการจัดการ
ทางการเงินของวัดตามสภาพที่เป็นอยู่  เพ่ือให้ผู้กํากับดูแลได้มีข้อมูลรองรับการวางกรอบการกํากับดูแลที่จะ
ช่วยให้วัดในฐานะนิติบุคคลที่เป็นองค์การที่ไม่แสวงหากําไร มีหลักในการบริหารจัดการและดําเนินการตาม
กรอบธรรมาภิบาล โดยวิธีการศึกษาหน่ึง คือ การเก็บข้อมูลโดยการสํารวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งได้ทําการ
สํารวจวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคัดเลือกวัดในแต่ละพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 วัด และสัมภาษณ์เจ้าอาวาส 
กรรมการวัด หรือไวยาวัจกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ วัดละอย่างน้อย 2 คน เพ่ือศึกษาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 
และความพร้อมของวัดในการบริหารการเงินให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  

ประเด็นการศึกษาที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย  

ผลการศึกษา
บทที่ 5
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1. คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ภาคและพ้ืนที่ต้ังของวัด 
1.2 ตําแหน่งของผู้ให้ข้อมูล 

2. การมีคณะกรรมการวัดและไวยาวัจกร  
2.1 การมีคณะกรรมการบริหารวัด 
2.2 วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารวัด 
2.3 วิธีการคัดเลือกผู้ที่จะทําหน้าที่ไวยาวัจกร 
2.4 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวัด 

การดูแลศาสนสมบัติวัด การทําบัญชี รายรับ-รายจ่ายของวัด และ การเก็บรักษาเงิน   3. 
3.1 การจัดทําบัญชีอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ 
3.2 ด้านการเก็บรักษาเอกสารสิทธ์ิต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ 
3.3 ด้านการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี พระพุทธรูป ฯลฯ 
3.4 การจัดทําบัญชีการเงินเป็นประจํา 
3.5 การรับ-การจ่ายเงินของวัด  
3.6 การเก็บรักษาเงิน 
3.7 การจัดทําแผนผังเขตจัดประโยชน์ กรณีวัดมีธรณีสงฆ์แล้วดําเนินการจัดประโยชน์

ที่ดินน้ัน  
3.8 การดูแลรักษาโบราณสถาน-โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

4. รายรับ-รายจ่ายของวัด  
5. บทบาทของพระสงฆ์  
6. สาเหตุหลักที่พุทธศาสนิกชนเหินห่างวัด 

ผลการสํารวจจากแบบสอบถามสรุปตามประเด็นต่าง ๆ ได้ดังน้ี  

    1.1.1 คุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการสํารวจ พบว่าจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 21.0 รองลงมา คือ ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ ร้อยละ 20.0 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 19.0 ตามลําดับ   

  โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการวัดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.6 รองลงมา 
คือ ไวยาวัจกร คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ เจ้าอาวาส ร้อยละ 25.4 พระภิกษุจําพรรษาในวัด ร้อยละ 
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6.8 และอื่นๆ เช่น เลขานุการเจ้าอาวาส ผู้ทรงคุณวุฒิของวัด เจ้าหน้าที่วัด รักษาการแทนเจ้าอาวาส ฯลฯ คิด
เป็นร้อยละ 2.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.1) 
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ตารางที่ 5.1   คุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
คุณลักษณะ ร้อยละ จํานวน (คน)
จํานวนหน่วยตัวอย่างรวม  1,306
ภาค  
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล     21.0 (282)
 ภาคกลาง 20.0 (265) 
 ภาคเหนือ 20.0 (256)
 ภาคใต้ 20.0 (256)
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.0 (247)
ตําแหน่ง   
 กรรมการวัด 33.6 (439) 
 ไวยาวัจกร 31.6 (413)
 เจ้าอาวาส 25.4 (332)
 พระภิกษุจําพรรษาในวัด 6.8 ( 89)
 อ่ืนๆ เช่น เลขานุการเจ้าอาวาส ผู้ทรงคุณวุฒิของวัด 

เจ้าหน้าที่วัด รักษาการแทนเจ้าอาวาส ฯลฯ 
2.5 ( 33)

 

1.1.2  การแต่งต้ัง การคัดเลือก ไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัด  

   ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า วัดมีการแต่งต้ังไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัดคิด
เป็นร้อยละ 92.4 และร้อยละ 91.7 ตามลําดับ 

(1)  การแต่งต้ังไวยาวัจกร  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า วัดมีการแต่งต้ังไวยาวัจกร คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 92.4 โดยวิธีการคัดเลือกผู้ทําหน้าที่เป็นไวยาวัจกร ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า เจ้าอาวาส
คัดเลือกและแต่งต้ัง ร้อยละ 68.8 รองลงมา คือ กรรมการวัดคัดเลือกและเสนอเจ้าอาวาสแต่งต้ัง ร้อยละ 
17.1 และอื่นๆ ได้แก่ ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านและเจ้าอาวาส ชาวบ้านประชุมคัดเลือก เป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 14.1 ตามลําดับ 
     

(2)   คณะกรรมการวัด  
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  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า วัดมีคณะกรรมการวัด คิดเป็นร้อยละ 91.7 
และ โดยส่วนมากจะเป็นฆราวาส โดยคณะกรรมการวัดมีจํานวนเฉลี่ย 33.34 คน ประกอบด้วยพระภิกษุเฉลี่ย 
2.7 คน และฆราวาส 28.67 คน  

  วิธีการคัดเลือกกรรมการวัด ส่วนใหญ่ระบุว่าเจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือก คิดเป็นร้อย
ละ 51.2 รองลงมา คือ ผู้นําชุมชนร่วมกับเจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือก ร้อยละ 20.7 ผู้นําชุมชนเสนอช่ือให้เจ้า
อาวาสคัดเลือก ร้อยละ 9.7 และอ่ืนๆ เช่น ชาวบ้านประชุม แล้วเสนอเจ้าอาวาสแต่งต้ัง เลือกบ้านละ 1 คน 
เจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือกกับไวยาวัจกร ฯลฯ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.4 ตามลําดับ 
    ด้านอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวัด ส่วนใหญ่เป็นการดูแลกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในวัด เช่น การจัดงานประจําปี งานบุญต่าง ๆ การเป็นผู้ดําเนินงานและเชิญชวนให้มาเท่ียวงาน
บุญ คิดเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ การดูแลปรับปรุงและพัฒนาวัด ร้อยละ 19.9 การเป็นที่ปรึกษาและ
ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าอาวาส ร้อยละ 13.2 และการดูแลเรื่องเงินของวัด เช่น รายรับ -รายจ่าย การทําบัญชี 
การตรวจสอบผลประโยชน์ของวัด ฯลฯ ร้อยละ 11.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.2) 

 
ตารางที่ 5.2   การแต่งต้ัง การคัดเลือก ไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัด 

คณะกรรมการวัดและไวยาวัจกร อัตราร้อยละ  (คน)
การแต่งต้ังไวยาวัจกร  
               ไม่ม ี 7.6 (99)
                มี 92.4 (1,201)
วิธีการคัดเลือกผู้ที่จะทาํหนา้ท่ีเปน็ไวยาวัจกร  
 เจ้าอาวาสคัดเลือกและแต่งต้ัง 68.8 (818)
 กรรมการวัดคัดเลือกและเสนอเจ้าอาวาสแต่งต้ัง 17.1 (203)
 อ่ืนๆ เช่น ได้รบัคัดเลือกจากชาวบ้าน เจ้าอาวาสและ

ชาวบ้านร่วมกันคัดเลือก ฯลฯ  
14.1 (168)

มีคณะกรรมการวัด  
 ไม่ม ี 8.3 (103) 
 มี 91.7 (1,137)
วิธีการคัดเลือกกรรมการวัด  
 เจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือก 51.2 (585)
 ผู้นําชุมชนร่วมกับเจ้าอาวาสเป็นผู้คัดเลือก 20.7 (236)
 ผู้นําชุมชนเสนอช่ือให้เจ้าอาวาสคัดเลือก 9.7 (111)
 อ่ืนๆ เช่น ได้รบัคัดเลือกจากชาวบ้าน ชาวบ้านพร้อมเจ้า

อาวาสประชุมพระในวัดและชาวบ้าน ฯลฯ  
18.4 (210)

อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารวัด  
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คณะกรรมการวัดและไวยาวัจกร อัตราร้อยละ  (คน)
 ดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด เช่น การจัดงานประจําปี 

งานบุญต่างๆ การเป็นผู้ดําเนินงานและเชิญชวนในการมา
เที่ยวงานบุญ เป็นต้น 

28.4 (332)

 ดูแลปรับปรุงและพัฒนาวัด เช่น การบูรณะและปฏิสังขรณ์
วัด การสร้างและซ่อมแซม เป็นต้น 

19.9 (232)

 เป็นที่ปรึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าอาวาส 13.2 (154)
 ดูแลเรื่องการเงินของวัด เช่น รายรับ-รายจ่าย การทําบัญชี 

การตรวจสอบและผลประโยชน์ของวัด เป็นต้น 
11.7 (137)

 บริหารกิจการภายในวัดต่างๆ เช่น การเข้าค่ายเพ่ือมา
ปฏิบัติธรรมในวัด การพิมพ์หรือแจกเอกสารให้แก่  
พุทธศาสนิกชน เป็นต้น 

7.7 (90)

 ดูแลความปลอดภัย สถานที่และความสงบเรียบร้อยภายใน
วัด 

6.3 (73)

 ดูแลทรัพย์สินของวัด ได้แก่ โบราณสถาน -โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 

5.8 (68)

 ดูแลพฤติกรรมและกิจที่พระสงฆ์ไม่สามารถกระทําได้ 4.2 (49)

 ประชุม ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ และออกความคิดเห็น
เก่ียวกับวัด 

2.4 (28)

 อ่ืนๆ เช่น ระงับอธิกรณ์ในวัด แจกฎีกา เป็นต้น 0.3 (4)

1.1.3 การดูแลศาสนสมบัติวัด การทําบัญชี รายรับ-รายจ่ายของวัด และการเก็บรักษาเงิน   

ผลการสํารวจการดูแลศาสนสมบัติของวัดในประเด็นด้านต่าง ๆ มีผลการสํารวจดังต่อไปน้ี  

(1)   การจัดทําบัญชีอสังหาริมทรัพย์  
     ผลการสํารวจพบว่า ร้อยละ 28.0 ระบุไม่มีการดําเนินการ ส่วนใหญ่ดําเนินการโดย
เจ้าอาวาส คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ ดําเนินการโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น กรรมการวัดและเจ้าอาวาสร่วมกัน
เป็นผู้ดําเนินการ เจ้าอาวาสและไวยาวัจกร หรือดําเนินการร่วมกันทั้งเจ้าอาวาส กรรมการวัด ไวยาวัจกร เป็น
ต้น ร้อยละ 15.8 และการดําเนินการโดยกรรมการวัด ร้อยละ 9.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.3) 
 
ตารางที่ 5.3  การจัดทําบัญชีอสังหาริมทรัพย์ 

การจัดทําบญัชี อัตราร้อยละ  (คน)



ไม่ได้ดําเนินการ 28.0 (364)
ดําเนินการโดยเจ้าอาวาส 46.5 (605)
ดําเนินการโดยกรรมการวัด 9.7 (126)
อ่ืนๆ ได้แก่ กรรมการวัดและเจ้าอาวาสเป็นผู้ดําเนินการ เจ้าอาวาสและ
ไวยาวัจกร หรือดําเนินการร่วมกันทั้งเจ้าอาวาส กรรมการวัด 
ไวยาวัจกร เป็นต้น 

 
15.8 (206)

 
(2)   การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ  

     ส่วนใหญ่วัดจะเป็นผู้ ดําเนินการเอง ร้อยละ 74.0 และที่มอบให้สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดดูแล ร้อยละ 26.0 โดยในส่วนที่วัดเป็นผู้ดําเนินการเองนั้น พบว่าผู้ที่ดําเนินการส่วน
ใหญ่จะดําเนินการโดยเจ้าอาวาส ร้อยละ 84.9 นอกจากน้ัน ยังมีบางส่วนระบุว่า ดําเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน 
เช่น กรมที่ดิน เจ้าคณะอําเภอ การดูแลร่วมกันของหลายฝ่าย เป็นต้น ร้อยละ 5.9 และกรรมการวัดผู้ดูแล 
ร้อยละ 4.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.4) 
 
 
 
ตารางที่ 5.4  การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ 
 การเก็บรักษาเอกสารสิทธ ิ อัตราร้อยละ        (คน)
วิธีการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ต่างๆ   
 วัดดําเนินการเอง 74.0 (941) 
 มอบให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแล 26.0 (331)
 กรณีวัดดําเนนิการเอง มอบหมายให้    
 เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล 84.9 (795)
 กรรมการวัดเป็นผู้ดูแล 4.8 (45)
 ไวยาจักรเป็นผู้ดูแล 4.4 (41)
 

(3)   การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า วัดไม่มีการดําเนินการ สัดส่วนร้อยละ 50.3 
และท่ีมีการดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 49.7 โดยวิธีการดําเนินการน้ันส่วนมากระบุว่า มอบหมายพระในวัด
เป็นผู้ดําเนินการ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 37.0 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า มีการจัดทําทะเบียนและ
บัญชีเป็นหมวดหมู่ ร้อยละ 36.9 และ มีจํานวนไม่มากที่ระบุว่าเป็นการดําเนินการของคณะกรรมการวัด ร้อย
ละ 9.2 และเจ้าอาวาสดําเนินการเอง ร้อยละ 7.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.5) 
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ตารางที่  5.5 การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ 
 การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ อัตราร้อยละ        (คน)
การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์   
 ไม่มีการดําเนินการ 50.3 (653)
 มีการดําเนินการ 49.7 (644)
 วิธีดําเนนิการ  
 มอบหมายใหพ้ระในวัด ได้แก่ พระเลขา สามเณร รองเจ้าอาวาส 

ฯลฯ เป็นผู้ดําเนินการ 37.0 (226) 
 จัดทําทะเบียนและการทําบัญชีเป็นหมวดหมู่ 36.9 (225)
 คณะกรรมการวัดเป็นผู้ดูแล  9.2 (56) 
 เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล  7.7 (47) 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาเป็นผู้ดูแล 2.1 (13)
 ไวยาวัจกรเป็นผู้ดูแล 2.0 (12)
 กรมการศาสนาเป็นผู้ดูแล 0.3 (2) 
 อ่ืนๆ เช่น ให้แม่ชีเป็นผู้ดูแล ให้ภิกษุและไวยาวัจกร เป็นต้น 4.8 (29)
 

(4)   การจัดทําบญัชีการเงนิเป็นประจํา  
    การบันทึกรายรับ-รายจ่าย พบว่า ส่วนใหญ่ระบุว่ามีการดําเนินการทุกวัน คิดเป็น
ร้อยละ 74.3 มีผู้ที่ระบุว่าไม่ได้ดําเนินการ ร้อยละ 22.5 และไม่ทราบ ร้อยละ 3.2 
    การรายงานการเงินของวัด มีผู้ที่ระบุว่าได้มีการจัดทําทุกปี ร้อยละ 59.3 และที่
ระบุว่ามีการจัดทําทุกเดือน สัดส่วนร้อยละ 25.6 และไม่ได้ดําเนินการใด ๆ ร้อยละ 7.5 
    การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี มีผู้ที่ระบุว่ามีการดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
59.8 และไม่มีการตรวจสอบบัญชี ร้อยละ 40.2  
    การเปิดเผยรายงานการเงินของวัดให้แก่สาธารณะชน  พบว่าส่วนมากระบุว่ามี
การดําเนินการให้มีการเปิดเผยร้อยละ 91.6 โดยวิธีการท่ีใช้ในการเปิดเผยจะเป็นการติดประกาศในท่ี
สาธารณะ สัดส่วนร้อยละ 47.2 และมีการดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนๆ เช่น เสียงตามสาย การจัดทําเอกสาร
แจก, การแจ้งที่ประชุมกรรมการวัด เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 49.4 มีเพียงร้อยละ 3.4 ที่ระบุว่ามีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ (ตารางที่ 5.6) 
  
ตารางที่ 5.6 การจัดทําบัญชีการเงินเป็นประจํา 

การจัดทําบญัชีการเงนิเป็นประจํา อัตราร้อยละ (คน)
มีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของวัด  
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 ดําเนินการทุกวัน 74.3 (946) 
 ไม่ได้ดําเนินการ 22.5 (287)
 ไม่ทราบ 3.2 (41)
มีการรายงานการเงนิของวัด  
 ทุกปี 59.3 (771)
 ทุกครึ่งปี 4.5 (58)
 ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) 3.2 (41)
 ทุกเดือน 25.6 (333)
 ไม่ได้ดําเนินการ 7.5 (98)
มีการตรวจสอบบัญชีจากผูส้อบบัญช ี  
 มีการตรวจสอบ 59.8 (774)
 ไม่มีการตรวจสอบ 40.2 (520)
มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินของวัดให้แก่สาธารณะชน  
 มีการดําเนินการให้มีการเปิดเผย 91.6 (1,183)
 ไม่มีการดําเนินการให้มีการเปิดเผย 8.4 (108)
 วิธีการดําเนนิการ  
 ปิดประกาศในที่สาธารณะ 47.2 (557)
 เผยแพร่บนเว็บไซต์ 3.4 (40)
 อ่ืนๆ เช่น เสียงตามสาย จัดทําเอกสารการใช้จ่ายเงินของวัด แจก

ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบ แจ้งที่ประชุมกรรมการวัด เป็นต้น 49.4 (583)
 

(5)   การรับ-การจ่ายเงินของวัด  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะระบุว่า มีการกําหนดรูปแบบการดําเนินการที่

ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 84.6 วิธีดําเนินการ คือ การจัดทําบัญชีรับ-จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ร้อยละ 61.4 
นอกจากน้ันจะเป็นร่วมกันระหว่างเจ้าอาวาส กรรมการวัด และไวยาวัจกร (ตารางที่ 5.7) 

ตารางที่ 5.7   การรับ-การจ่ายเงินของวัด 
การรับ-การจ่ายเงินของวัด อัตราร้อยละ  (คน)

การรับ-การจ่ายเงินของวัด   
 ไม่มีรูปแบบการดําเนินการที่ชัดเจน 15.4 (199)
 มีรูปแบบการดําเนินการที่ชัดเจน 84.6 (1,093)
 วิธีดําเนนิการ  
 จัดทําบัญชีรับ-จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร 61.4 (569)
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 เจ้าอาวาสดูแลร่วมกับพระในวัด 8.7 (81)
 ไวยาวัจกรร่วมกับผู้ช่วยทําและส่งสํานักงานพระพุทธศาสนา 8.3 (77)
 เจ้าอาวาส 1 รปูและไวยาวัจกร 2 คนร่วมในการเบิก 6.5 (60)
 กรรมการวัดจะคอยดูแลและเวลาเบิกต้องมีกรรมการวัด  

2 ใน 3 เบิกเงินจากธนาคาร 5.1 (47)
 เจ้าอาวาสและกรรมการอีก 2 คนลงนามในการเบิก 3.5 (32)
 เจ้าอาวาสและกรรมการร่วมลงนามในการเบิก 1.3 (12)
 กรรมการร่วมกับไวยาวัจกรดูแล 1.2 (11)
 ฝากธนาคาร 1.1 (10)
 เจ้าอาวาส กรรมการวัด ไวยาวัจกร ร่วมกัน 3 คนในการเบิก 1.0 (9)
 ตําบล อําเภอ จังหวัด และคณะสงฆ์ร่วมกันตรวจสอบ 0.5 (5)
 อ่ืนๆ เช่น ติดประกาศโดยแจกเอกสารและบอกเฉพาะวันพระ  

เป็นต้น 1.4 (13)

(6)   การเก็บรักษาเงิน  
    วิธีการดําเนินการส่วนมาก พบว่าฝากไว้ที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน และมีเจ้าอาวาส
หรือกรรมการวัดเบิกได้ 1-2 คน มีสัดส่วนร้อยละ 76.7 หรือมีเจ้าอาวาส-กรรมการวัด-กรรมการชาวบ้าน 
เซ็นเบิกถอน 3 คน ฝากไว้ที่ธนาคารโดยเจ้าอาวาสร่วมกับไวยาวัจกรลงลายมือช่ือ 2 ใน 3 ร้อยละ 13.6 และ
มีเพียงร้อยละ 4.7 ที่มีการฝากไว้ที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน และเจ้าอาวาสเบิกได้เพียงผู้เดียว  

การฝากเงินธนาคาร ประเภทบัญชีเงินฝาก  

    จากการสํารวจพบว่า ส่วนมากฝากเป็นออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 93.7 และผู้เก็บ
รักษาสมุดบัญชีเงินฝากเป็นเจ้าอาวาส ร้อยละ 70.0 (ตารางที่ 5.8) 
 

ตารางที่ 5.8 การเก็บรักษาเงิน   
การเก็บรักษาเงิน   อัตราร้อยละ  (คน)

การเก็บรักษาเงิน   
 เก็บไว้ที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน และเจ้าอาวาสหรือกรรมการวัด

เบิกได้1-2 คน 
76.7 (988) 

 เก็บไว้ที่ธนาคาร/สถาบันการเงิน และเจ้าอาวาสเบิกได้เพียงผู้เดียว 4.7 (61) 
 เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล 3.0 (39) 
 คณะกรรมการวัดเป็นผู้ดูแล 1.9 (25) 
 อ่ืนๆ เจ้าอาวาส-กรรมการวัด-กรรมการชาวบ้าน เซ็นเบิกถอน 3 13.6 (175) 
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การเก็บรักษาเงิน   อัตราร้อยละ  (คน)
คน ฝากไว้ที่ธนาคารโดยเจ้าอาวาสร่วมกับไวยาวัจกรลงลายมือช่ือ 
2 ใน 3  เป็นต้น 

 วิธีดําเนนิการ   
 ในการเบิกจ่ายต้องใช้ 2 ใน 3 คน โดยมีเจ้าอาวาสเป็นหลัก 27.3 (126) 
 เจ้าอาวาส ไวยาวัจกรและกรรมการ 2 ใน 3 ในการทําธุรกรรม

ทางการเงิน 
22.6 (104) 

 เจ้าอาวาส 1 รปูกรรมการวัด 1-2 คนลงนามในการเบิกถอน 17.8 (82) 
 เจ้าอาวาส 1 รปู ไวยาวัจกร 1-2 คนในการเบิกถอน 13.9 (64) 
 เจ้าอาวาสเป็นคนเบิกจ่ายเอง 4.1 (19) 
 เจ้าอาวาส กรรมการวัด ไวยาวัจกร ฝาก-ถอนเงินของวัดเซ็นทั้ง 3 

คน 
3.5 (16) 

 ฝาก-ถอนต้องมี 3 ใน 5 คน 2.2 (10) 
 เจ้าอาวาส 1 รปู ไวยาวัจกร 1 คน กรรมการ 1 คนในการลงนาม

เบิกถอน 
1.7 (8) 

 กรรมการต้องเซ็นช่ือทุกครั้งในการเบิกถอน 1.7 (8) 
 ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร 1.1 (5) 
 เปิดตู้บริจาคทุกวัน มีกรรมการตรวจนับแล้วส่งเจ้าอาวาส 0.9 (4) 
 อ่ืนๆ เช่น ฝากธนาคารออมสิน กรรมการวัดมีหน้าที่เบิกจ่าย 

ร่วมกับไวยาวัจกร เป็นต้น 
3.3 (15) 

 กรณีฝากเงินธนาคาร ประเภทบัญชเีงนิฝาก   
 กระแสรายวัน 4.5 (57) 
 ออมทรัพย์ 93.7 (1,178) 
 ประจํา 1.8 (22) 
 การเก็บรักษาสมุดบัญชเีงนิฝาก   
 เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล 70.0 (860) 
 ไวยาจักรเป็นผู้ดูแล 13.8 (170) 
 กรรมการวัดเป็นผู้ดูแล 11 (135) 
 อ่ืนๆ เช่น เจ้าอาวาสและกรรมการวัด ประธานสภาตําบล ผู้นํา

หมู่บ้าน พระภิกษุในวัด เป็นต้น 
5.1 (63) 

 

1.1.4 ด้านการจัดทําแผนผังเขตจัดประโยชน์   



   การสํารวจพบว่าไม่มีการดําเนินการ ร้อยละ 64.0 โดยที่ระบุว่ามีการใช้ประโยชน์จะอยู่ใน
รูปแบบ เช่น ชาวบ้านเช่าที่ดินของวัดสร้างที่อยู่อาศัยโดยวัดไม่คิดค่าเช่า ร้อยละ 35.6 ชาวบ้านเช่าที่ดินทํานา 
ทําสวน เช่น ปลูกต้นปาล์ม เป็นต้น ร้อยละ 17.1 และมีการเช่าที่ทําตลาดนัด ตลาดสดเทศบาล โดยชาวบ้าน
ไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่ชาวบ้านจะช่วยจ่ายเงินค่านํ้า ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของวัดแทน ร้อยละ 14.2 เป็น
ต้น (ตารางที่ 5.9) 

ตารางที่  5.9 การจัดทําแผนผังเขตจัดประโยชน์ 
การจัดทําแผนผังเขตจัดประโยชน ์ อัตราร้อยละ  (คน) 

การจัดทําแผนผังเขตจัดประโยชน์   
 ไม่มีการดําเนินการ 64.0 (826) 
 มีการดําเนินการ 36.0 (464) 
 วิธีดําเนนิการ   
 ชาวบ้านเช่าที่ดินของวัดสร้างที่อยู่อาศัยโดยวัดไม่คิดค่าเช่า 35.6 (156) 
 ชาวบ้านเช่าที่ดินทํานา ทําสวน เช่น ปลูกต้นปาล์ม เป็นต้น 17.1 (75) 
 เช่าที่ทําตลาดนัด ตลาดสดเทศบาล โดยชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าเช่า

แต่ชาวบ้านจะช่วยจ่ายเงินค่านํ้า ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของ
วัดแทน 

14.2 (62) 

 ทําประโยชน์เพ่ือสังคม เช่น สร้างโรงเรียน อนุบาลก่อนเกณฑ์ 
กศน.ของตําบล สายตรวจของตําบล ประปาหมู่บ้าน จัดต้ังกองทุน
หมู่บ้าน ต้ังอนามัย ฯลฯ 

13.5 (59) 

 เช่าที่ดินของวัดทําธุรกิจ เช่น สร้างตึกแถว ห้องแถว โรงแรม รี
สอร์ท 

5.5 (24) 

 เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด 5.5 (24) 
 ไวยาวัจกรเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของวัด 4.8 (21) 
 อบต. เช่าที่ดินวัดสร้างพิพิธภัณฑ์และทําโครงการปลูกป่าในหลวง

เฉลิมพระเกียรติ 18 ไร ่
2.5 (11) 

 อ่ืนๆ เช่น มีการจัดทําบัญชีโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาเป็น
ผู้ดูแล คณะกรรมการดูแล เป็นต้น 

1.4 (6) 

 
1.1.5 ด้านการดูแลรักษาโบราณสถาน-โบราณวัตถุ  

   การสํารวจพบว่า วัดส่วนมากไม่มีโบราณสถาน-โบราณวัตถุ คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองและ
หากมีจะจัดทําพิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 18.8 โดยรูปแบบในการดูแล เช่น ดูแลรักษากันเอง ดูแลโดยพระสงฆ์ 
ขึ้นกับกรมศิลปากร เป็นต้น (ตารางที่ 5.10) 
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ตารางที่ 5.10  การดูแลศาสนสมบัติวัด 
การดูแลศาสนสมบัติวัด อัตราร้อยละ  (คน) 

การดูแลรักษาโบราณสถาน-โบราณวัตถุ   
 ไม่มีโบราณสถาน-โบราณวัตถุ 63.8 (816) 
 กรณีมีประเภทของโบราณสถาน-โบราณวัตถุ   
 โบราณสถาน เช่น หอพระไตรปิฎก มณฑป กระโจมแต พระ

อุโบสถ ฯลฯ 
43.0 (128) 

 โบราณวัตถุ เช่น พระเกศาธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก เป็นต้น 32.9 (98) 
 วิธีดําเนนิการ   
 การจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด 18.8 (240) 
 มีแต่ไม่ได้จัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์ 10.7 (32) 
 ขึ้นกับกรมศิลปากร 5.4 (16) 
 มีขึ้นทะเบียนและเก็บในพิพิธภัณฑ์ 2.3 (7) 
 อ่ืนๆ เช่น ดูแลรักษากันเอง ดูแลโดยพระสงฆ์ เป็นต้น 18.8 (240) 
 

1.1.6  รายรับ-รายจ่ายของวัด  
 (1)  รายรับของวัด  
          การสํารวจพบว่า รายรับรวมโดยเฉลี่ยของวัดเฉลี่ยเท่ากับ 3,235,692 บาทต่อปี 

ส่วนมากจะมาจากเงินบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์ หรือ ศาสนสถานอ่ืน ๆ
เฉลี่ยเท่ากับ 2,022,501 บาท รองลงมาส่วนมาคือรายรับจากการสร้างเครื่องบูชาเฉลี่ยเท่ากับ 1,460,907 
บาท และเงินบริจาคในโอกาสพิเศษ เช่น ทอดกฐิน ผ้าป่า งานบวช พิธีฝังลูกนิมิต ฯลฯ เฉลี่ยจะเท่ากับ 
1,054,324 บาทต่อปี (ตารางที่ 5.11) 

ตารางที่ 5.11 รายรับของวัด (ต่อปี)  
ประเภทรายรบั  รวมทั้งสิ้น (บาท)   เฉลี่ย (บาท)  

1. เงินบริจาคของอุบาสกอุบาสิกาที่มาไหว้พระ                              181,508,449 530,726
2. เงินบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์ 
หรือ ศาสนสถานอ่ืนๆ  

414,612,646 2,022,501

3. การเรี่ยไรเงินด้วยการบอกบุญไปตามที่ต่างๆ      21,777,532 226,849
4. เงินบริจาคท่ีได้รับจากงานศพ 24,331,755 99,313
5. เงินบริจาคในโอกาสพิเศษ เช่น ทอดกฐิน ผ้าป่า งานบวช พิธีฝัง
ลูกนิมิต ฯลฯ     

421,729,522 1,054,324

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”                81 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”                82 
 

ประเภทรายรบั  รวมทั้งสิ้น (บาท)   เฉลี่ย (บาท)  
6. เงินบริจาคเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลทีม่ีมูลค่าสูง 75,424,548 931,167
7. รายได้จากทรัพย์สินของวัด เช่น ค่าเช่าที่ดิน อาคาร    38,447,401 323,087
8. รายได้จากการจัดกิจกรรม เช่น ในเทศกาลงานวัด 170,620,853 907,558
9. รายได้จากการสร้างเคร่ืองบูชา เช่น พระพุทธรูป พระเคร่ือง วัตถุ
บูชา ฯลฯ   

115,411,643 1,460,907

10. รายได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ  39,613,991 324,705
11. รายได้อ่ืนๆ เช่น มลูนิธิของวัด การขายของของวัด เปิดค่ายธรรมะ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจัดให้ ฯลฯ 

9,783,592 514,926

รวมรายรับของวัดต่อปี 1,388,111,774 3,235,692
 

 (2)   รายจ่ายของวัด  
    การสํารวจพบว่า รายจ่ายรวมเฉลี่ยของวัดเท่ากับ 3,235,692 บาทต่อปี ส่วนมาก
เป็นค่าก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสถานท่ีในวัดเฉล่ียเท่ากับ 2,384,146 บาทต่อปี รองลงมาเป็นค่าซ่อม
บํารุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์เฉลี่ย 451,832 บาทต่อปี (ตารางที่ 5.12) 
 
ตารางที่ 5.12 รายจ่ายของวัด 

ประเภทรายจ่าย รวมทั้งสิน้ (บาท) เฉลี่ย (บาท) 
1. ค่าก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสถานที่ในวัด 996,572,974  2,384,146
2. ค่าซ่อมบํารุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์ 103,017,784  451,832
3. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ไฟฟ้า โทรศัพท์ 83,407,873  175,966
4. ค่านํ้ามัน ยานพาหนะ 15,311,955  85,542
5. ค่าจ้างคนที่ทํางานประจําให้กับวัด    34,810,032  316,455
6. ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ปัจจัย 4 และอัฐบรขิารอ่ืนๆ 12,981,612 133,831
7. ค่าใช้จ่ายสําหรับพระ-เณร เรียนหนังสือ  24,041,045  175,482
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าสร้างวัตถุมงคล ค่ายารักษาโรค ค่าใช้จ่าย
สําหรับเด็กที่มาเรียน เบ็ดเตล็ด เป็นต้น 

10,485,140 499,292

รวมรายจ่ายของวัดต่อปี 1,327,274,263 2,770,927
 

(3)   การกระจายรายรับและรายจ่ายของวัด 
    ผลการสํารวจวัด 490 วัด ส่วนมากจะมีรายรับอยู่ระหว่าง 500,001-1,000,00 

บาท จํานวน 107 วัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.8  และโดยส่วนมากแต่ละวัดจะมีรายจ่ายอยู่ที่ 200,001-



500,000 บาท จํานวน 100 วัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.41 มีข้อสังเกตว่ามีวัดที่มีรายได้และรายจ่าย
มากกว่า 20 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป จํานวนประมาณ 9-10 วัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 (ตารางที่ 5.13)  

ตารางที่ 5.13 การกระจายของรายรับและรายจ่ายของวัด         หน่วย: วัด 
รายรับและรายจ่ายของวัด รายรับ รายจ่าย 

 น้อยกว่า 100,000  15 32 
 100,001-200,000  20 39 
 200,001-500,000  89 100 
 500,001-1,000,000 107 89 
 1,000,001-2,000,000  84 72 
 2,000,001-5,000,000  61 85 
 5,000,001-10,000,000  27 39 
 10,000,001-20,000,000  16 14 
 20,000,001-50,000,000  5 4 
 มากกว่า 50,000,000  5 5 
 ไม่ระบุ  61 11 
 รวม  490 490 

 
1.1.7  บทบาทของพระสงฆ ์

บทบาทของพระสงฆ์ที่ควรเน้นส่วนใหญ่ อันดับ 1 คือเน้นทางด้านการศึกษาพระธรรม คิด
เป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา คือเน้นทางด้านการปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา/กรรมฐาน ร้อยละ 25.3 และด้านการ
เผยแพร่พระธรรม ร้อยละ 13.9 ตามลําดับ 

บทบาทของพระสงฆ์ที่ควรเพ่ิมมากขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า อันดับ 1 คือ 
ด้านการศึกษาพระธรรม ร้อยละ 62.8 รองลงมา การปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา/กรรมฐาน ร้อยละ 24.4 และการ
เผยแพร่พระธรรม ร้อยละ 12.9 (ตารางที่ 5.14) 
 
ตารางที่ 5.14  บทบาทของพระสงฆ์ 

บทบาทของพระสงฆ ์ อัตราร้อยละ  (คน)
บทบาทของพระสงฆ์ที่ควรเน้น  
อันดับ 1  
 การศึกษาพระธรรม 59.8 (621)
 การปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา/กรรมฐาน 25.3 (263)
 การเผยแพร่พระธรรม 13.9 (144)
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บทบาทของพระสงฆ ์ อัตราร้อยละ  (คน)
 การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก 0.6 (6)
 การพัฒนาชุมชนและสังคม 0.3 (3)
 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 0.2 (2)
อันดับ 2   
 การเผยแพร่พระธรรม 35.4 (315)
 การปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา/กรรมฐาน 34.7 (309)
 การศึกษาพระธรรม 25.7 (229)
 การศึกษาพระธรรม 25.7 (229)
 การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก 1.5 (13)
 การพัฒนาชุมชนและสังคม 1.5 (13)
 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 1.1 (10)
 การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 0.1 (1)
อันดับ 3   
 การปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา/กรรมฐาน 43.3 (479)
 การศึกษาพระธรรม 23.6 (261)
 การเผยแพร่พระธรรม 31.9 (353)
 การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก 0.8 (9)
 การพัฒนาชุมชนและสังคม 0.3 (3)
 การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 0.1 (1)
บทบาทของพระสงฆ์ที่ควรเพิ่มขึ้น 
อันดับ 1  
 การศึกษาพระธรรม 62.8 (487)
 การปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา/กรรมฐาน 24.4 (189)
 การเผยแพร่พระธรรม 12.9 (100)
อันดับ 2   
 การปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา/กรรมฐาน 37.9 (266)
 การศึกษาพระธรรม 27.2 (191)
 การเผยแพร่พระธรรม 34.9 (245)
อันดับ 3   
 การปฏิบัติธรรม/วิปัสสนา/กรรมฐาน 40.7 (394)
 การเผยแพร่พระธรรม 29.9 (289)
 การศึกษาพระธรรม 29.1 (282)
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บทบาทของพระสงฆ ์ อัตราร้อยละ  (คน)
 การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก 0.3 (3)
 

1.1.8 สาเหตุหลักทีพุ่ทธศาสนิกชนเหินห่างวัด 
    จากผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า สาเหตุที่พุทธศาสนิกชนเหินห่างวัด
อันดับ 1 คือ พระบางรูปสร้างความเสื่อมเสีย ร้อยละ 35.9 รองลงมา ฆราวาสส่วนใหญ่มีภารกิจรัดตัว ร้อยละ 
32.6 และพระสงฆ์โดยทั่วไปไม่พยายามเผยแพร่เหมือนในศาสนาอ่ืน ร้อยละ 31.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.15) 

 
ตารางที่ 5.15  สาเหตุหลักทีพุ่ทธศาสนิกชนเหินห่างวัด 

สาเหตุหลักท่ีพุทธศาสนิกชนเหินห่างวัด อัตราร้อยละ  (คน)
อันดับ 1  
 พระบางรูปสร้างความเสื่อมเสีย 35.9 (342)
 ฆราวาสส่วนใหญ่มีภารกิจรดัตัว 32.6 (310)
 พระสงฆ์โดยทั่วไปไม่พยายามเผยแพร่เหมอืนในศาสนาอ่ืน 31.5 (300)
อันดับ 2   
 พระสงฆ์โดยทั่วไปไม่พยายามเผยแพร่เหมอืนในศาสนาอ่ืน 40.8 (182)
 ฆราวาสส่วนใหญ่มีภารกิจรดัตัว 40.6 (181)
 พระบางรูปสร้างความเสื่อมเสีย 18.6 (83)
อันดับ 3   
 พระบางรูปสร้างความเสื่อมเสีย 55.1 (643)
 พระสงฆ์โดยทั่วไปไม่พยายามเผยแพร่เหมอืนในศาสนาอ่ืน 31.8 (371)
 ฆราวาสส่วนใหญ่มีภารกิจรดัตัว 13.0 (151)
 คนทั่วไปมีศรัทธาต่อศาสนาลดลง 0.1 (1)

 

1.2   ผลการสาํรวจจากแบบสัมภาษณ ์

   การสัมภาษณ์ในการศึกษานี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หน่ึง การสัมภาษณ์ผู้อํานวย
สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดจํานวน 14 จังหวัด และส่วนที่สอง เป็นการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสของวัดที่มีรูปแบบในการบริหารจัดการทางการเงินต่าง ๆ 

 1.2.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสาํนักพระพุทธศาสนาจังหวัด 



   (1) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีบทบาทในการกํากับดูแลทางด้านการเงนิของวัด 
คือ   

- ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ในการทําบัญชีแก่วัด ร้อยละ 35 (7 คน) 
- จัดต้ังหน่วยงานที่ทําการตรวจสอบและให้คําปรึกษาทางด้านการจัดทําบัญชีทางการ

เงินของวัดและดูแลรักษาศาสนสมบัติวัด ร้อยละ 25 (5 คน) 
- จัดให้มีการอบรมและประชุมไวยาวัจกร/เจ้าอาวาส เพ่ือช้ีแจงแนวปฏิบัติระเบียบ

การเงินของวัด ร้อยละ 10 (2 คน) 
- อ่ืนๆ เช่น ดูแลแหล่งเงินในการอุปถัมถ์พระพุทธศาสนา รับมอบอํานาจในการจัด

ประโยชน์แทนวัด และให้วัดจัดทํารายงานทางการเงินเป็นประจําทุกปี เป็นต้น ร้อย
ละ 30 (6 คน) 

(2)   กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการกํากับดูแลทางด้าน 

การเงินของวัด 
ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535   
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

พ.ศ. 2505   
- ต้ังคณะกรรมการทางการเงินของวัดและจัดทําบัญชีรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน   
- กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกร   
- อ่ืนๆ เช่น  

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
- ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2516 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. 2549 เป็นต้น  
 

(3)  ปัญหาการบริหารการเงินของวัดในระดับประเทศ  
    ส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์จะระบุว่า มีปัญหา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.0 (9 คน) และ
ที่ระบุว่าไม่มีปัญหา มีสัดส่วนร้อยละ 25.0 (3 คน) โดยกรณีที่เห็นว่ามีปัญหา ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าปัญหา 
ได้แก่ 

- ไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนกําหนดให้มีแนวทางในกาบริหารจัดการทางการเงิน  
- เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร และ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
- เจ้าอาวาสไม่กระจายอํานาจมีการดําเนินการโดยเจ้าอาวาสผู้เดียว  
- การจัดทําบัญชีไม่เป็นธรรม 
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- อํานาจการสั่งจ่ายเงิน-รับเงินในรูปของคณะกรรมการมากเกินไป 
(4)   ปัญหาของการบริหารการเงินของวัดในระดับจังหวัดภายใต้การปฏิบัติหน้าท่ี 

    ส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีปัญหา สัดส่วนร้อยละ 78.6 (11 คน) และที่ระบุว่า
ไม่มีปัญหา สัดส่วนร้อยละ 21.4 (3 คน) โดยกรณีที่ระบุว่ามีปัญหา ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุปัญหา ได้แก่  

- เจ้าอาวาส/ไวยาวัจกร ขาดการบริหารจัดการที่เป็นธรรม  
- เจ้าอาวาส/ไวยาวัจกร ขาดความรู้ทางด้านการบัญชี และ 
- ความเช่ือที่มีต่อพระพุทธศาสนา 

เป็นต้น 

(5)   สาเหตุของปัญหาการบริหารการเงินของวัด  
    จากการสัมภาษณ์พบว่า  ปัญหาการบริหารการเงินของวัด มีสาเหตุหลักมาจากการ
ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นอันดับหน่ึง รองลงมา คือ การไม่มีการทําบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ของวัด ไม่มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินของวัดให้แก่สาธารณะชนได้รับทราบ ไม่มีการตรวจสอบบัญชี 
ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 5.16 

 

ตาราง 5.16  สาเหตุของปญัหาการบริหารการเงินของวัด 

หน่วย: คน (รอ้ยละ) 
 ระดับการเป็นปัญหากับการบริหารการเงินของวัด 
 มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 
ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 7 (50.0) 4 (28.6) 3 (21.4) - 
ไม่มีการทําบันทึกรายรับ-รายจ่ายของวัด 4 (28.6) 5 (35.7) 5 (35.7) - 
ไม่มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินของวัดให้แก่
สาธารณะชนได้รับทราบ 

4 (28.6) 4 (28.6) 3 (21.4) 3 (21.4) 

ไม่มีการตรวจสอบบัญชี 3 (21.4) 8 (57.1) 3 (21.4) - 
อ่ืนๆ เช่น  

- ขาดการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ  
- ไม่มีการแต่งต้ังกรรมการหรือไวยาวัจกรจากชุมชน   
- เจ้าอาวาส/ไวยาวัจกรขาดความรู้ ด้านการเงิน-บัญชี 

เป็นต้น 
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(6) การบริหารการเงินวัดของไทยควรมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหรือ
หลักการบริหารจัดการท่ีดี 

จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัด พบว่า หลักธรรมาภิ
บาลท่ีมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการของวัดในประเทศ เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังตาราง 5.17 ดังน้ี  

1. หลักความโปร่งใส 
2. หลักความรับผิดรับชอบ 
3. หลักคุณธรรม 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักนิติธรรม 
6. หลักความคุ้มค่า  
7. หลักความเสมอภาค  
8. หลักการสนองตอบรับ 

 

ตาราง 5.17 การบริหารจัดการวัดของไทยควรมีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
จัดการท่ีดี (เรียงลําดับจากมากไปน้อย)  

หน่วย: คน(ร้อยละ) 
ความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล 
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

หลักความโปร่งใส 9 (64.3) 1 (7.1) 4 (28.6) - 
หลักความรับผิดรับชอบ 7 (50.0) 5 (35.7) 2 (14.3) - 
หลักคุณธรรม 7 (50.0) 4 (28.6) 2 (14.3)  1 (7.1) 
หลักการมีส่วนร่วม 6 (42.9) 5 (35.7) 2 (14.3) 1 (7.1) 
หลักนิติธรรม 4 (28.6) 6 (42.9) 4 (28.6) - 
หลักความคุ้มค่า  2 (14.3) 7 (50.0) 5 (35.7) - 
หลักความเสมอภาค  2 (14.3) 7 (50.0) 4 (28.6) 1 (7.1) 
หลักการสนองตอบรับ 2 (14.3) 6 (42.9) 4 (35.7) 1 (7.1) 
  

(7) ระดับความสําคัญของการบริหารการเงินแต่ละกระบวนการให้สอดคล้องกับหลัก 
        ธรรมาภิบาล 
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    จากการสัมภาษณ์ผู้ อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พบว่า 
กระบวนการของการบริหารการเงินแต่ละกระบวนการของวัดที่ควรต้องมีการดําเนินการให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลมากที่สุด คือ การบันทึกรายรับ-รายจ่าย และการจัดทําบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ
การโดยทั่วไป และมีระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจนและโปร่งใส่ ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
5.18 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.18  ความสําคัญต่อการจัดกระบวนการในการจัดการทางเงินให้สอดคล้องกับ 
   หลักธรรมาภิบาลมากที่สุด เรียงลําดับจากมากไปน้อย  

หน่วย: คน(ร้อยละ) 
ความสําคัญต่อการจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล กระบวนการ 

ในการจัดการทางการเงิน มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่มีความสําคัญ 
การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 7 (50.0) 4 (28.6) 3 (21.4) - - 

การจัดทําบัญชีที่ได้ตามมาตรฐานใน
การจัดทําบัญชี  

6 (42.9) 4 (28.6) 2 (14.3) 1 (7.1) - 

มีระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจน
และโปร่งใส 

6 (42.9) 3 (21.4) 5 (35.7) -  - 

มีการตรวจสอบบัญชี  5 (35.7) 3 (21.4) 4 (28.6)  2 (14.3) - 

มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจาก
หลายฝ่ายเป็นผู้กําหนดแนวทางในการ
บริหารการเงินของวัด 

4 (28.6) 5 (35.7) 5 (35.7) - - 

มีการจัดหารายได้ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของวัด 

3 (21.4)  8 (57.1) 3 (21.4) - - 

มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 (21.4) 6 (42.9) 5 (35.7) - - 

มีการทําบัญชีทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ 3 (21.4) 5 (35.7) - 6 (42.9) - 
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มีการดูแลค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของวัด 

2 (14.3) 8 (57.1) 3 (21.4) 1 (7.1) - 

การกําหนดการลงทุนในสินทรัพย์
อย่างเป็นระบบ 

1 (7.1) 4 (28.6) 7 (50.0) 1 (7.1) 1 (7.1) 

1 (7.1) 3 (21.4) 7 (50.0) 2 (14.3) 1 (7.1) มีการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับการ
ลงทุน 
  

(8) ความคิดเห็นต่อการนําหลักการบริหารการเงินที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับองค์กรไม่
แสวงหากําไรหรือองค์กรธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการเงินของวัดในประเทศ
ไทย  

     ส่วนใหญ่ของผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เห็นด้วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 (9 คน) 
และที่ระบุไม่เห็นด้วย ร้อยละ 35.7 (จํานวน 5 คน)  

 โดยระบุเหตุผลที่ตอบว่าเห็นด้วย ดังน้ี 

- วัดเป็นนิติบุคคล น่าจะทําหลักการบริหารการเงินที่ได้มาตรฐานและโปร่งใสมาถือ
ปฏิบัติ 

สําหรับความคิดเห็นที่ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลเพราะ 

- วัดเป็นของสาธารณชนที่มุ่งเน้นการบริการสาธารณประโยชน์ สาธารณสงเคราะห์ 
สาธารณูปโภค ให้แก่ประชาชนจึงไม่ควรจัดหารายได้ในรูปธุรกิจเพ่ือให้เกิดผล
ประโยชน์ทําให้ขัดผลประโยชน์กัน 

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา มีผลทางด้านจิตใจและ
รายได้ก็ไม่แน่นอน อาจไม่เหมาะที่จะใช้การบริหารจัดการทางการเงินแบบองค์กร
ธุรกิจมาประยุกต์ใช้ 
 

(9) ความคิดเห็นต่อการดําเนินการกิจกรรมของวัดในลักษณะของพุทธพาณิชย์อย่าง
เด่นชัด 

    จากการสัมภาษณ์ มีความเห็นต่อประเด็นการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดใน
ลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ เป็นเหตุให้ปรากฏลักษณะของพุทธพาณิชย์อย่างเด่นชัด ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนมากจะระบุว่า ไม่เหมาะสม ต่อหลักพุทธศาสนา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.7 (11 คน) มีเพียง 1 คน ที่
ระบุว่า เหมาะสมหรือเห็นว่าสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ผิดต่อหลักพุทธศาสนา  

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย”                90 
 



  โดยเหตุผลของผู้ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ได้แก่   

- ไม่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและยังสร้างความงมงายให้แก่ประชาชน 
- เน่ืองจากตามหลักธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ท่านให้

ยึดหลักคําสอน เป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ปัจจุบันอาจมีการ
จัดทําวัตถุมงคลเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นการทําให้พุทธศาสนิกชนเช่ือและหลงใน
วัตถุมากเกินไป 

    สําหรับเหตุผลของผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมหรืออีกนัยยะหน่ึงคือสามารถดําเนินการได้ไม่
ผิดหลักพุทธศาสนา เพราะ  

- การบริหารทรัพย์สินของวัด เช่น การจัดให้เช่าที่ดินวัด ไม่จัดรูปในลักษณะ
พุทธพาณิชย์ แต่เป็นการบริหารทรัพย์สินของวัดให้เกิดความคุ้มค่า เกิด
มูลค่าเพ่ิม ส่วนการจัดสร้างวัตถุมงคล ถือเป็นพุทธพาณิชย์ 

 
(10) ความคิดเห็นต่อการท่ีวัดควรนําทรัพย์สินท่ีมีมาสร้างประโยชน์ เพื่อหารายได้   

     ให้แก่วัด 
    ส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์ถาม ระบุว่า เห็นด้วย ร้อยละ 85.7 (12 คน) มีผู้ที่ไม่เห็น
ด้วย ร้อยละ 14.3 (2 คน) โดยจะระบุรูปแบบในการบริหารจัดการที่เหมาะสมควรอยู่ในรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

- มูลนิธิ สัดส่วน ร้อยละ 35 (7 คน) 
- กองทุนที่มีคณะกรรมการบริหาร ร้อยละ 30 (6 คน) 
- องค์กรที่ไม่แสวงหากําไรรูปแบบต่างๆ ร้อยละ 25 (5 คน) 
- อ่ืนๆ เช่น สหกรณ์ที่มีจุดประสงค์ชัดเจนเหมาะสม เป็นต้น ร้อยละ 10 (2 คน) 

 
 

(11) ความคิดเห็นต่อความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมการ  

     จัดการเงินของวัดให้บุคคลภายนอก เช่น บุคคลทั่วไป พุทธศาสนิกชน  
     สื่อมวลชน ฯลฯ ได้รับทราบ  

    ส่วนมากผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าควรเปิดเผยในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 35.7 
และ ร้อยละ 28.6 ตามลําดับ โดยเหตุผลที่ระบุว่าควรเปิดเผยด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 5.19) 

- วัดเป็นของพุทธศาสนิกชนทุกคน เงินที่ทํานุบํารุงวัดมาจากการบริจาคของ
ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องมีการบริหารจัดการการเงินอย่างโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
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- เพ่ือป้องกันการหวังผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาไม่บริสุทธ์ิต่อ
พระพุทธศาสนา และวัดจัดเป็นสถานที่ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง บํารุง ดูแล 
รักษา ฉะน้ัน ควรให้บุคคลทั่วไป พุทธศาสนิกชน สื่อมวลชน มีส่วนรับรู้ 
รับทราบเกี่ยวกับการเงินของวัดเพ่ือเปิดเผยแก่สาธารณะอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

อย่างไรก็ดี สําหรับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล หรือควร
มีการเปิดเผยข้อมูลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด มีเหตุผลของความคิดเห็นดังกล่าว ดังน้ี  

- กิจกรรมบางอย่างของวัด โดยส่วนมากเกิดจากการบริจาค ซึ่งอาจจะต้องให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคด้วย หรือวัตถุประสงค์ของวัดด้วย อาจ
แตกต่างกันไป ซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารอาจทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนไป
จากข้อเท็จจริงได้ 

- โดยปกติการบริหารจัดการวัดมีกรรมการหรือไวยาวัจกร โดยการมอบอํานาจ
จากเจ้าอาวาส ไม่ได้ปิดบัง อยากรู้ก็สอบถามเอา วัดที่มีรายได้มากๆ เช่น 
วัดโสธร ไร่ขิง พระปฐมเจดีย์ ก็มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่แล้ว  

 
ตารางที่ 5.19 ระดับความคิดเห็นต่อความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการทาง 

การเงินของวัดให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 
หน่วย: คน (ร้อยละ) 

ระดับความคดิเห็น  มากที่สุด มาก น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อมูล 

4 (28.6) 5 (35.7) 1 (7.1) 2 (14.3) 2 (14.3)ความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมการจัดการเงินของวัดให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

  

(12) ความคิดเห็นต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการเงินของวัดต่อ 
     บุคคลภายนอกสามารถรับทราบในปัจจุบัน  

    จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมาก ร้อยละ 92.8 ระบุว่า ในปัจจุบันระดับ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวการจัดการการเงินของวัดต่อบุคคลภายนอกสามารถรับทราบได้ จะอยู่ในระดับน้อย ถึง 
น้อยที่สุด หรือไม่มีการรับทราบเลย (ตารางที่ 5.20) โดยจะระบุเหตุผลของการไม่เปิดเผยข้อมูล ดังน้ี  

- ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล 
- ไม่มีคณะกรรมการร่วมบริหารงานการเงิน 
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- ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน อาจมีผลกระทบกับวัดได้ เน่ืองจากอาจเป็นช่องทางในการ
หาผลประโยชน์ของบุคคลทั่วไป 

- จะทราบแต่เฉพาะคณะกรรมการของวัดที่ได้รับมอบหมาย แต่ก็มีรายงานเจ้าคณะ
ปกครองแต่ละระดับทราบปีละ 1 ครั้ง 

- ไม่อยากให้บุคคลภายนอกรับรู้ อาจทําให้ทราบถึงผลประโยชน์ของบุคคลหรือคณะ
บุคคล 

- สําหรับกรณีที่ระบุว่าไม่มีการรับทราบ เหตุผลอาจเป็นเพราะ พุทธศาสนิกชนไม่อยากรู้ 
ไปวัดก็อยากทําบุญ อยากทราบข้อมูลสํานักงานก็สอบถามเจ้าอาวาสก็ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลตลอด หรืออาจมองว่าเงินวัด ก็คือ สมบัติของวัด รู้ไปก็ใช้จ่ายไม่ได้ จึง
ไม่ได้ให้ความสนใจ หรือสนใจไปก็ไม่ได้ประโยชน์  

 
ตารางที่ 5.20  ระดับความคิดเห็นต่อการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการทางการเงินของวัด 
   ให้บุคคลภายนอกสามารถรับทราบในปัจจุบัน 

หน่วย: คน (ร้อยละ) 
ระดับความคิดเห็น  มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด ไม่มีการ 

รับทราบเลย 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทางการเงินของวัดให้บุคคลภายนอก
สามารถรับทราบได้ในปัจจุบัน 

 - 1 (7.1) 8 (57.1) 3 (21.4) 2 (14.3) 

 
(13) ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านการเงินของวัด 

    ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้ให้สัมภาษณ์ มีข้อเสนอแนะต่อการ
บริหารจัดการด้านการเงินของวัด ดังต่อไปนี้  

- ต้องให้ความรู้เ ร่ืองหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีให้วัด และควรมี
กฎหมายที่ชัดเจน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้และความเข้าใจในการทํา
บัญชี ร้อยละ 29.4 (10 คน) 

- ควรให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการของวัดอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 23.5 (8 คน) 

- พัฒนาบุคลากรในวัดในเรื่องการจัดทําบัญชี ต้ังแต่เจ้าอาวาส ไวยาวัจกรและกรรมการ
ของวัด เช่น การจัดฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี ร้อยละ 14.7 (5 คน) 

- แจ้งรายได้ของวัดให้สาธารณชนทราบ และพุทธศาสนิกชนในชุมชนควรมีส่วนร่วม รับรู้
รับทราบ และบริหารจัดการ ร้อยละ 14.7 (5 คน) 

- เจ้าอาวาสต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและกระจายอํานาจ ร้อยละ 5.9 (2 คน) 
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- อ่ืนๆ เช่น มีค่าตอบแทนและบทลงโทษไวยาวัจกรที่ชัดเจน ควรมีระบบในการคัดเลือก
ไวยาวัจกรของวัด เน่ืองจากส่วนมากไวยาวัจกรของวัดจะมีอายุมาก ไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 11.8 (4 คน) 
 

1.3   สัมภาษณเ์จ้าอาวาสหรือพระสงฆท์ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสของวัดที่มีการบรหิารการเงิน 
รูปแบบต่าง ๆ   

   การศึกษาครั้งน้ี ได้ดําเนินการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า
อาวาสของวัดที่มีลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี โดยรายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ สถานที่ วันและเวลาสัมภาษณ์ 
มีรายละเอียด ดังน้ี  

- พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กัลยาโณ) วัดสวนแก้ว วันที่ 3 มิถุนายน 2554  
เวลา 9.00-11.00 น 

- พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด
ญาณเวศกวัน วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-15.00 น. 

- เจ้าคุณพระเทพญาณวิศิษฎ์ วัดปทุมวนาราม วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 
13.00-15.00 น. 

ผลการสมัภาษณ์ สามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญได้ ดังน้ี  
      1) การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัด จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาส
และพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสทั้ง 3 วัดตัวอย่าง มีระบบการจัดการทางด้านบัญชีที่จัดทําข้ึน
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของวัด โดยวัดปทุมวนารามและวัดญาณเวศก
วัน มีการวางระบบบัญชีที่มีระบบ โดยอาจยึดตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปหรืออาจยึดรูปแบบการ
บริหารแบบระบบราชการ และมีการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการวัดที่
องค์ประกอบของฆราวาสที่มีความรู้ความชํานาญมาช่วยในการวางระบบบัญชีและการบริหารจัดการ ส่วนวัด
สวนแก้ว ใช้รูปแบบการบริหารแบบมูลนิธิ ซึ่งมีคณะกรรมการมูลนิธิและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
มูลนิธิเป็นข้อกําหนด 
  วัดตัวอย่างทั้ง 3 วัด มีการแต่งต้ังไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของมหาเถรสมาคม และมอบหมายให้ดําเนินการในภาระหน้าที่ต่าง ๆ ภายในวัดเป็นฝ่าย
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน  

 2) การจัดทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี   วัดตัวอย่างทั้ง 3 วัด มีการจัดทํา
บัญชีอย่างสมํ่าเสมอโดยมีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ในการจัดทําบัญชี แต่เน่ืองจากวัดไม่ต้องรายงานข้อมูลทาง
บัญชีให้แก่หน่วยงานใด จึงจัดทําแล้วจัดเก็บไว้ที่ วัด โดยจะมีคณะกรรมการวัดหรือผู้ที่มีความรู้ ใน
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คณะกรรมการวัดช่วยในการตรวจสอบบัญชีที่จัดทําข้ึนน้ัน ยกเว้นวัดสวนแก้วที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ในรูปแบบของมูลนิธิจึงต้องดําเนินการให้มีการจัดบัญชีและตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายในการกํากับมูลนิธิ
เป็นประจําอยู่แล้ว  

  3) การบริหารจัดการทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของวัด ทัง้ 3 
วัดมีการบริหารจัดการทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของวัดตามวัตถุประสงค์และบทบาทที่แต่ละวัด
ต้องการเน้น ยกตัวอย่างเช่น วัดสวนแก้ว มีลักษณะของการเป็นวัดพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชน จึงมีรูปแบบของการใช้ประโยชน์เป็นแนวทางนั้น และมีการจัดหาทรัพย์สินเพ่ิมเติมทั้ง
จากการได้รับบริจาคและจัดซื้อ โดยรูปแบบการบริหารจัดการแบบมูลนิธิจึงเป็นรูปแบบที่ทําให้การดําเนินงาน
มีความสะดวกและเหมาะสมมากกว่ารูปแบบการมีคณะกรรมการวัดแบบทั่วไป  

 สําหรับวัดปทุมวนาราม ไม่ได้เน้นการใช้ทรัพย์สินของวัดเพ่ือการใช้ประโยชน์
เพ่ือหารายได้ แต่เพ่ือการอํานวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนในการมาทําบุญและปฏิบัติธรรมมากกว่า แต่
ทั้งน้ีก็ได้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างเป็นระบบโดยการบริหารจัดการของคณะกรรมการวัดเป็นหลัก 
เช่นเดียวกับวัดญาณเวศกวันที่ไม่ได้เน้นการหาประโยชน์จากที่ดินในการหารายได้ แต่เน้นพัฒนาเพ่ือความ
สะดวกในการเข้ามาที่วัดของพุทธศาสนิกชนเป็นหลัก แต่ทั้งน้ีวัดได้มีการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการวัดเป็น
ฝ่ายต่าง ๆ ในการช่วยบริหารจัดการในแต่ละเร่ือง โดยบทบาทจะเป็นของคณะกรรมการวัดที่เป็นฆราวาสเป็น
หลัก  

   4) บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการด้านการเงินของวัด จาก
การสัมภาษณ์ทั้ง 3 วัดมีแนวคิดทางเดียวกัน คือ พระสงฆ์ต้องยึดหลักพระธรรมวินัยในการปฏิบัติตน และต้อง
ให้มีการบริหารในลักษณะที่ให้มีคณะกรรมการที่มีฆราวาสท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารมากขึ้น เน่ืองจากพระสงฆ์มีพระธรรมวินัยกําหนดบทบาทจึงทําให้มีข้อจํากัดในการบริหารจัดการวัด 
ซึ่งทําให้เกิดความล่อแหลมในการท่ีจะประพฤติผิดพระธรรมวินัยได้ พระผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า หลักพระธรรม
วินัยมีความชัดเจนอยู่แล้ว แต่อาจจะละเลยไม่ได้ให้ความสําคัญที่จะประพฤติปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนัก 
ตัวอย่างเช่น ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวิศิษฎ์ วัดปทุมวนาราม ยกเรื่องปัจจัยที่ญาติโยมถวายให้แก่พระสงฆ์
ต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าเป็นปัจจัยที่ถวายแก่วัด  หรือปัจจัยที่ถวายส่วนตัวแก่พระสงฆ์1 เช่น การนิมนต์ไป

                                                 

1 ปัจจัยที่จะถวายแก่วัดขึ้นอยู่กับคนที่จะถวาย ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นเร่ืองของฆราวาสไม่ใช่เร่ืองของสงฆ์ ดังนั้นฆราวาสต้องระบุให้ชัดเจน บางคร้ังการ
นิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์หรือฉันภัตตาหาร และมีการถวายปัจจัยให้แก่พระสงฆ์ อันนั้นเรียกว่าอติเรกลาภท่ีมันนอกเหนือ เป็นเร่ืองของโยมท่ีจะบูชา 
หากเป็นการถวายปัจจัยเพ่ือให้พระภิกษุสะดวก เมื่อก่อนไม่มีปัจจัยต่อมามีความจําเป็นอันควรแก่สมณะบริโภคอันเก่ียวด้วยกับปัจจัยส่ี อันได้แก่ 
เคร่ืองนุ่มห่ม อาหาร ยารักษาโรค และที่อยู่ที่อาศัย  แต่หากจะเป็นการถวายเพ่ือการบูรณะและพัฒนาหรือกิจการอ่ืนใดของวัดต้องระบุด้วย และ
ควรมีการถวายท้ังสองส่วน เพ่ือมิให้เป็นปัญหาได้ 
 



เจริญพุทธมนต์ หรือถวายภัตตาหาร เมื่อมีการถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ญาติโยมต้องระบุให้ชัดว่ามีวัตถุประสงค์
ในการถวายเพ่ืออะไร มิฉะน้ันจะเกิดความเสื่อมเสียแก่พระสงฆ์ได้  

  กรณีวัดสวนแก้ว มีการวางนโยบายไม่อนุญาตให้พระแต่ละรูปสามารถรับ
และสะสมเงินที่มีผู้มาบริจาคในนามของวัด นําไปเก็บส่วนตัว ต้องนําเข้าส่วนกลางทั้งหมด หากมีความ
ประสงค์ต้องการใช้ปัจจัยก็ให้แจ้งความประสงค์แก่ทางมูลนิธิในการเป็นธุระจัดหาให้ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะลด
ปัญหาในเรื่องเงินของพระสงฆ์ในวัดไปได้  

 สําหรับวัดญาณเวศกวัน พระผู้ ใ ห้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าเจ้าอาวาสมี
ข้อกําหนดว่า ห้ามพระในวัดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเงิน โดยทางเจ้าอาวาสก็ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดย
ปัจจัยที่นํามาบริจาคน้ันต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ จํานวนเงิน แล้วนําไปหย่อนที่ตู้รับบริจาค หลังจากน้ันจะ
มีฝ่ายการเงินมาเป็นผู้เปิดตู้รับบริจาคทุก 1 อาทิตย์ ดําเนินการจัดทําบัญชีและนําเงินไปฝากธนาคาร และ
หลังจากน้ันจะจัดทําใบอนุโมทนาบัตร โดยมีเจ้าอาวาสลงนามและมีการทํารายงานว่ามียอดบริจาคเท่าใด  
โดยจะมีผู้นําเงินไปฝากธนาคาร หากมีการเบิกจ่ายเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) จะต้องนําเรื่องเข้าที่
ประชุมและเสนอเจ้าอาวาสเพ่ือขอความเห็นชอบในการอนุมัติ โดยการเบิกจ่ายเงินน้ันจะต้องลงลายมือช่ือ  2 
ใน 3 ในการเบิกจ่าย ประกอบด้วย เจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร กรรมการฝ่ายการเงิน สิ้นปีจะมี
การสรุปยอดการใช้จ่าย และการตรวจสอบบัญชีของทางวัด โดยผู้ทําบัญชีจะเป็นอาสาสมัครมาทําให้ทุก
อาทิตย์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

1.4   การประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group)  

   การศึกษานี้ได้ดําเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ เพ่ือรวบรวมประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการบริหารการเงินของวัดที่เหมาะสม
จากผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทย กรมการศาสนา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย มีข้อคิดเห็นจากการประชุมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ สรุปได้ดังน้ี   

     1) ผู้เข้าร่วมสนทนามีความเห็นร่วมกันว่า ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของไวยาวัจกรให้
เหมาะสมกับการบริหารจัดการวัด รวมถึงควรมีการจัดกิจกรรมอบรมไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัดอย่าง
ต่อเน่ือง และควรมีการดําเนินการอย่างเพียงพอ เน่ืองจากที่ผ่านมา สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการ
ดําเนินการในการอบรมไวยาวัจกร โดยมีหลักการและเหตุผลไวยาวัจกรได้ทราบถึงอํานาจหน้าที่ในการดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด และยังมีบทบาทสําคัญในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจของชาวพุทธ ให้มีส่วน
ช่วยกันบํารุงรักษาวัด ในท้องถิ่นของตนให้เจริญรุ่งเรืองเพ่ือเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของรัฐอีกส่วนหน่ึง
ด้วย รวมถึงให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ตามพระวินัยของสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
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กฎกระทรวง ฯลฯ แต่การดําเนินการอบรมทําได้ไม่มากนัก เน่ืองจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการน้อย ดังน้ัน จึงดําเนินการอบรมเน้นที่จังหวัดที่เป็นแม่ข่าย และได้มีการจัดทําเอกสารการอบรม/
คู่มือไวยาวัจกรเผยแพร่ไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ  
      มีข้อเสนอในการจัดทําการอบรม/ให้ความรู้แบบ E-Learning เพ่ือรองรับจํานวน
บุคคลากรที่ปฏิบัติงานในวัดทั้งระบบมีจํานวนมาก แต่ทั้งน้ี อาจมีอุปสรรคสําคัญ คือ การท่ีไวยาวัจกร
ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
     มีข้อเสนอว่า การให้ความรู้โดยการอบรมแก่ไวยาวัจกร/คณะกรรมการวัด รวมถึงพระสงฆ์
ที่ได้รับมอบหมาย น่าจะมีการสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือมากระตุ้นแก่ไวยาวัจกรหรือพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่บริหาร
การเงินของวัดให้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้มีความรู้ เช่น การมอบรางวัล โล่ หรือเกียรติบัตร เป็นต้น  

   2) ผู้เข้าร่วมสนทนามีความเห็นร่วมกันว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติควรมีบทบาทหลักในการกํากับให้วัดมีการจัดทําบัญชีที่มีมาตรฐาน และมีการ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งเห็นด้วยที่จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดทางด้านการเงินของวัด ซึ่งควรจะเน้นที่
หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดรับชอบ หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม 

   3) ผู้ร่วมสนทนาเห็นด้วยที่จะกําหนดหลักการบัญชีที่เป็นมาตรฐานมาตรฐานเดียวกับ 
“มูลนิธิ” เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารการเงินของวัด เหตุเพราะวัดมีสถานะเป็นองค์การไม่แสวงหา
กําไร มีวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลเช่นเดียวกันจึงน่าจะนําหลักการบัญชีเดียวกันมาใช้ได้ 

 

ส่วนท่ีสอง การอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษา  

   การศึกษา “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประกอบด้วย (1) ศึกษารูปแบบและวิธีการปัจจุบันของการบริหารการเงินของวัดไทย (2) วิเคราะห์จุดอ่อน
และจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยที่เป็นอยู่ (3) ศึกษารูปแบบการ
บริหารการเงินของวัดไทยตามหลักการบริหารการเงินที่พึงปฏิบัติตามหลักสากล และ (4) เสนอแนะเชิง
นโยบาย เพ่ือการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัด เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในส่วนน้ีจะได้นําผล
การศึกษาตามวิธีการศึกษาที่ได้นําเสนอไว้แล้วในส่วนที่มาอภิปรายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในแต่
ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น  

2.1 รูปแบบและวิธีการปัจจุบันของการบริหารการเงินของวัดไทย  

   ผลการศึกษาจากการทบทวนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการวัดไทย ประกอบด้วย  
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   - พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการกําหนดโครงสร้างในการปกครองคณะสงฆ์ อํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม การ
ปกครองคณะสงฆ์ ประเภทของวัด ฐานะนิติบุคคลของวัด และบทบาทของเจ้าอาวาส ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด 
หน้าที่และอํานาจของเจ้าอาวาส ประเภทของศาสนสมบัติ การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลาง
และของวัด  
   - กฎกระทรวงฉบับที่  2 พ.ศ. 2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
ว่าด้วยการกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ การให้เช่าที่ดินหรืออาคารและที่ธรณีสงฆ์ การเก็บรักษา
เงินของวัด เป็นต้น   
     - กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
หน้าที่ ภารกิจ ลักษณะและการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
    - กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536)  ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกร ระบุถึง 
ความหมาย  ลกัษณะของคุณสมบัติ การแต่งต้ัง การพ้นจากหน้าที่และการถอดถอนไวยาวัจกรออกจากหน้าที่
ไวยาวัจกร   
   - ระเบียบกรมการศาสนา การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พ.ศ. 2498  กําหนดความหมาย 
ประเภท ขอบเขต วิธีการเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด 
   - ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการขอและจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัด พ.ศ. 2513 
หลักเกณฑ์การพิจารณา ลักษณะและหนังสือรายงานการขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด 
   - ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ. 2514  ระบุขั้นตอน วิธีการ 
หลักเกณฑ์และการถอนคืนการจัดประโยชน์แทนวัด 
   - ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการนําสิทธ์ิการเช่าอาคารศาสนสมบัติไปทําสัญญาผูกพัน
เงินกู้กับธนาคาร พ.ศ. 2526 ขั้นตอน วิธีการด้วยการนําสิทธ์ิการเช่าอาคารศาสนสมบัติไปทําสัญญาผูกพัน
เงินกู้กับธนาคาร  
   - ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในท่ีวัดหรือที่ธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่า พ.ศ. 2537 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการปลูกสร้างอาคารในที่วัดหรือที่ธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่า 
    - ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551
ความหมายนิตยภัต  พระภิกษุ การจัดทําบัญชีงดจ่าย บัญชีตกเบิกและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมถ์นิตย
ภัต   
   - ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ความหมาย ขอบเขต ข้อห้าม 
ข้อพึงปฏิบัติในการจัดงานวัด   
   - มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2521 เก่ียวกับการให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพ่ือสร้างอาคาร
พาณิชย์ การกําหนดวิธีปฏิบัติในการนําที่ธรณีสงฆ์ให้เช่าเพ่ือสร้างอาคารพาณิชย์ และ    
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    - มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การฝากและสั่งจ่ายเงินผาติกรรม
หลักเกณฑ์ในการฝากและสั่งจ่ายเงินค่าผาติกรรม 
จะเห็นได้ว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่เพ่ือกําหนดรูปแบบการดําเนินงานของวัดไทย ยังไม่ครอบคลุม
ถึงการกําหนดแนวทางในการบริหารการเงินวัดไทยให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งการบริหารการเงินที่ดีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลขององค์กรไม่ว่าองค์กรที่
แสวงหากําไรหรือไม่แสวงหากําไรจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งหลักในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล ควรมีรูปแบบและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี  

1) มีการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้มาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป 
เพ่ือให้เจ้าของกิจการ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนสามารถเข้าใจและทราบถึง
ผลการดําเนินงานของกิจการได้  

2) มีการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ ที่ต้องเน้นความคุ้มค่าของการจัดหาสินทรัพย์ 
โดยเฉพาะสินทรัพย์ระยะยาวตามหลักงบประมาณการจ่ายทุน (Capital budgeting) 
และการบริหารสินทรัพย์ระยะสั้น ที่มิให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสและถือครองสินทรัพย์ที่
มีผลตอบแทนตํ่ามากจนเกินไป ตามหลักการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (Working 
Capital Management)  

3) การจัดหาแหล่งเงินทุน ที่ต้องตัดสินใจแหล่งที่มาของเงินซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่
แตกต่างกัน จึงต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับต้นทุนเงินทุนของกิจการ เป็นการ
ตัดสินใจตามการวางโครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure Decision) แต่เน่ืองจาก
การที่วัดเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร จึงมิต้องคํานึงถึงต้นทุนของเงินทุนนัก แต่ประเด็น
สําคัญจะอยู่ที่การบริหารเงินทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนหรือผู้บริจาค และ
เน้นการดําเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นหลัก  

4) การบริหารรายได้ที่เก่ียวข้องการเติบโตของกิจการอย่างต่อเน่ือง ควรต้องมีวิเคราะห์การ
เติบโตว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ (Growth Analysis) และการควบคุมค่าใช้จ่าย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินและนําไปสู่ผลกําไรที่ เพ่ิมสูงขึ้น (Cost 
Management) 

   2.1.1   การจัดทํารายงานทางการเงินที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
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    ข้อมูลสําคัญที่สุดในการบริหารการเงิน คือ การจัดทํารายงานทางการเงินที่ได้
มาตรฐานบัญชีตามท่ีรับรองกันโดยทั่วไป เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและเข้าใจฐานะทางการเงิน
ของวัดได้ จะเห็นว่ายังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ระบุให้วัดไทยมีการดําเนินการเพ่ือสะท้อนถึงการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล แม้ว่าในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 จะระบุไว้ใน “ข้อ 6 ให้เจ้าอาวาสให้ไวยาวัจกรหรือผู้้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาส
แต่งต้ังทําบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ทําบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งน้ีให้เจ้าอาวาส 
ตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง” แต่จะเห็นได้ว่ายังมิได้มีกฎหมายที่ระบุให้มีการเปิดเผย 
หรือนําส่งข้อมูลทางการเงินให้แก่หน่วยงานอ่ืนใดนอกเหนือจากเจ้าอาวาส ได้พิจารณาและตรวจสอบได้  

  2.1.2   การบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเน้นการใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   เมื่อพิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด จะพบว่า ยัง
ไม่มีกฎหมายที่จะระบุถึงการดําเนินงานในเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ของวัดที่สอดคล้องกับหลักการ
บริหารการเงินที่ดี กล่าวคือ มีการตัดสินใจในกิจกรรมลงทุน โดยคํานึงความคุ้มค่า หรือการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการจัดประโยชน์แทนวัด พ.ศ. 
2514 ซึ่งมีการระบุขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์และการถอนคืนการจัดประโยชน์แทนวัด ระเบียบกรมการ
ศาสนา ว่าด้วยการนําสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติไปทําสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร พ.ศ. 2526 ระบุ
ขั้นตอน วิธีการด้วยการนําสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติไปทําสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร และ ระเบียบ
กรมการศาสนา ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปลูกสร้างอาคารในที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่า พ.ศ. 
2537 ที่มีการระบุขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในท่ีวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้
เช่า แต่อย่างไรก็ดี การบริหารทรัพย์สินของวัดยังขาดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ 
การบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผนการลงทุน
เพ่ือจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวในอนาคต จะเห็นได้จากผลการสํารวจสะท้อนว่าวัดส่วนมากยังไม่มีการจัดทํา
บัญชีทรัพย์สินของวัดทั้งอสังหาริมทรัพย์และครุภัณฑ์ หรือการจัดทําเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของวัด เป็นต้น 

   2.1.3  การบริหารแหล่งเงินทุน จากการที่แหล่งเงินทุนของวัดส่วนมากจะมาจากเงิน
สะสมที่เกิดจากเงินรายได้จากบริจาค การบริหารจัดการให้การใช้แหล่งเงินทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงิน
บริจาคจึงมีความสําคัญที่จะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ แม้ว่ากฎกระทรวงฉบับที่  2 พ.ศ. 2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
จะระบุไว้ใน “ข ้อ 5  การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทข้ึนไปให้เก็บรักษาโดยฝากกรมการ 
ศาสนา จังหวัด อําเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งน้ีให้ฝากในนามของ
วัด  การดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค  ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค” แต่ยังมิได้
มีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าควรมีรูปแบบและโครงสร้างในการบริหารแหล่งเงินทุนเหล่าน้ีอย่างไร จึงมี
นัยยะว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการดําเนินการเป็นหลัก ซึ่งหากเป็นเช่นน้ันจึงควรต้องมีการกําหนดแนว
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ปฏิบัติให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นว่าเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เหล่าน้ันจะถูกนําไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ได้จริง เพ่ือมิให้เกิดข้อครหานําพาความเสื่อมเสียมาสู่เจ้าอาวาส วัด และพระพุทธศาสนาใน
ภาพรวม รวมถึงทําให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวัดได้ 
    
   2.1.4 การบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย เน่ืองจากวัดเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรจึงไม่มี
ความจําเป็นมากนักที่จะมุ่งเน้นการหารายได้เป็นหลัก แต่ประเด็นเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายจะมีความสําคัญ
กว่ามาก การเบิกจ่ายเงินของวัดควรต้องมีกระบวนการที่จะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี หากกําหนดให้อยู่
ภายใต้อํานาจของเจ้าอาวาสเพียงผู้เดียว หรืออยู่ที่ไวยาวัจกรที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส อาจทําให้เกิด
ข้อครหาและความกังขาในบางกรณี ดังน้ันหากมีการกําหนดในรูปของคณะกรรมการวัดที่มีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้นําชุมชน ชาวบ้าน ฯลฯ ย่อมจะทําให้การดําเนินงานเกิดความโปร่งใสและสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลมากกว่า แต่ทั้งน้ี ยังไม่มีกฎหมายใดท่ีระบุอย่างชัดเจนกําหนดให้วัดมีการบริหารจัดการใน
รูปแบบของคณะกรรมการ แม้ว่าจะมีกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอน
ไวยาวัจกร ระบุถึง ความหมาย  ลักษณะของคุณสมบัติ การแต่งต้ัง การพ้นจากหน้าที่และการถอดถอน
ไวยาวัจกรออกจากหน้าที่ไวยาวัจกร แต่ก็มิได้กล่าวถึงการมีคณะกรรมการวัดไว้โดยตรง ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติ
วัดส่วนมากจะมีการต้ังคณะกรรมการวัด แต่มิได้มีกฎระเบียบใดๆ ที่กําหนดถึงลักษณะของคุณสมบัติ การ
คัดเลือก การพ้นจากหน้าที่และการถอดถอน รวมถึงหน้าที่ของคณะกรรมการวัดไว้อย่างชัดเจน 
 
 2.2  จุดอ่อนและจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยที่เป็นอยู่ 
 
  ผลการศึกษาช้ีให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหารการเงิน
ของวัดไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สรุปได้ดังน้ี 
   2.2.1  จุดอ่อน   
    จุดอ่อนสําคัญในการบริหารการเงินของวัดไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ  
    (1) การไม่มีการรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองกัน
โดยทั่วไป ทําให้ไม่มีข้อมูลทางการเงินที่จะสะท้อนภาพรวมของวัด  
    (2) หน่วยงานที่ควรจะมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของวัด โดยเฉพาะ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการเงินของวัดไทยได้อย่างเป็นระบบ  
    (3) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของวัดยังไม่มีระบบ ส่วนมากวัดจะจัดทํารายงาน
ทางการเงินและจัดเก็บไว้เองที่วัด มิได้มีการเผยแพร่ที่ให้สาธารณชนได้รับทราบ หรือหากมีการเผยแพร่ จะ
เผยแพร่ในวงจํากัด เช่น ปิดประกาศในที่สาธารณะ เสียงตามสาย เป็นต้น  
   (4) ขาดการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
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   (5) ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับการบริหารเงินทุนของวัดเพ่ือให้มีการใช้จ่ายได้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน  
   (6) วัดไทยจํานวนมากที่ยังขาดการวางระบบและกลไกในการเบิกจ่ายเงิน และ
บริหารการเงินของวัด โดยเน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
   (7) ขาดกลไกในการกํากับดูแลที่จะให้มีการบริหารการเงินที่สอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาล  

  2.2.2 จุดแข็ง 
   (1) วัดเป็นองค์กรทางศาสนามีความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นฐานสําคัญของ
การพัฒนา ทําให้วัดสามารถท่ีจะระดมทุนจากเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ จึงไม่ต้องเน้นในเรื่องการ
จัดหารายได้เป็นหลัก ซึ่งแตกต่างกับองค์กรไม่แสวงหากําไรในรูปแบบอ่ืน  ในส่วนน้ี หากวัดสามารถดํารง
ความเช่ือมั่นและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่ได้อย่างยาวนาน ย่อมจะเป็นจุดแข็งสําคัญต่อการพัฒนา 
   (2) วัดส่วนมากจะมีความใกล้ชิดกับชุมชน ทําให้การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
วัดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งชุมชน ชาวบ้าน ฯลฯ สามารถทําได้ง่าย ซึ่งหากมีการวางระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการทางการเงินของวัดที่ชัดเจนแล้ว หากต้องการความร่วมมือจากชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่าง ๆ ย่อมทําได้ไม่ยากนัก 

  2.2.3   ปัญหาและอุปสรรค 
   บุคลากรที่อยู่ในวัด ทั้งเจ้าอาวาส พระสงฆ์ กรรมการวัด ไวยาวัจกร รวมถึงชุมชน
ใกล้เคียงวัดส่วนมากจะขาดความรู้ความสามารถในการบริหารการเงิน ต้องมีกระบวนการในการพัฒนาให้
บุคลากรเหล่าน้ีได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือจะได้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากจะพัฒนา
บุคลากรในกลุ่มน้ีซึ่งมีจํานวนมากจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งในปัจจุบันน้ีหน่วยงานท่ีมีบทบาทใน
การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนี้ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดําเนินการได้ทั้งหมด จึงจําเป็นที่จะต้องกลวิธีในการที่
สร้างกระบวนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารการเงินให้เกิดขึ้นในกลุ่มบุคลากรเหล่าน้ีอย่างจริงจัง  
 

รูปแบบการบริหารการเงนิของวัดไทยตามหลักการบริหารการเงินที่พงึปฏิบัติตามหลักสากล 2.3   

   วัดเป็นองค์กรศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทองค์กรไม่แสวงกําไร ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
องค์กรไม่แสวงหากําไร หมายถึง องค์กร มูลนิธิ สมาคม สหภาพ และพรรคการเมือง ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือ
ดําเนินงานที่มีลักษณะ 1) หน้าที่หรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม มิใช่เฉพาะกลุ่ม 2) เป็นองค์การท่ี
ปกครองตนเอง โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้กําหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 3) ไม่แสวงหากําไรและ
ไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก และ 4) ไม่ใช่องค์การของรัฐ แม้องค์การฯ น้ันจะจัดต้ังขึ้นโดยรัฐ หรือ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  
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   โดยหลักการและการปฏิบัติทั่วไป องค์กรไม่แสวงหากําไรที่จัดต้ังโดยภาครัฐและภาคเอกชน 
ถึงแม้ว่าจะไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากําไรแต่มีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน 
เพ่ือให้สมาชิก บุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบถึงฐานะทางการเงิน รายได้ รายจ่ายที่มีผล
ต่อกองทุนขององค์กรน้ัน ๆ รวมถึงได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่  และจาก
การที่องค์กรต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน องค์กรที่ไม่
แสวงหากําไรจึงได้นําระบบบัญชีกองทุนมาช่วยในการควบคุมการดําเนินการ  
  การจัดทําบัญชีกองทุน ได้มีการนําหลักการบัญชีการเงินที่ใช้กับองค์กรธุรกิจทั่วไปมาปรับใช้
กับองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกําไร ทําให้วิธีการบันทึกบัญชีทั้งสององค์กรมีความใกล้เคียงกันแต่อาจจะมี
ความแตกต่างกันบ้าง ในเรื่องการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายและการคิดค่าเสื่อมราคา ที่
จะต้องมีการปรับวิธีการบันทึกบัญชีให้มีความสอดคล้องกับองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกําไร ในแต่ละองค์กร 
องค์กรที่ไม่แสวงหากําไรอาจประกอบด้วยกองทุนเพียงกองทุนเดียว หรือหลายกองทุน ซึ่งแต่ละกองทุนจะถือ
เป็นหน่วยงานอิสระทางการเงินมีสินทรัพย์และระบบบัญชีเป็นของตนเอง ซึ่งในแต่ละกองทุนอาจเลือกใช้หลัก
เกณฑ์ในการบันทึกบัญชี ได้แก่  
 (1) การบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสด คือเกณฑ์ที่กองทุนจะทําการบันทึกบัญชีรายได้และรายจ่าย
ก็ต่อเมื่อได้มีการรับเงินสดเข้ามา และจ่ายเงินสดออกไป 
   (2) การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง คือเกณฑ์ที่กองทุนจะทําการบันทึกบัญชีรายได้หรือรายจ่าย
ทันทีเมื่อมีรายได้หรือรายจ่ายเกิดขึ้น โดยไม่คํานึงถึงว่าจะมีการรับเงินสดเข้ามา หรือได้จ่ายเงินสดออกไปหรือ
ยัง แต่ในทางปฏิบัติแม้จะมีการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักคงค้างแต่ถ้าเป็นรายการรายรับหรือรายจ่ายที่มีจํานวน
เงินไม่มากอาจทําการบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด เช่น รายการรายได้เบ็ดเตล็ด รายจ่ายเบ็ดเตล็ด 
ดอกเบ้ียจ่าย เป็นต้น 
   (3) การบันทึกบัญชีเกณฑ์ผสม คือเกณฑ์ที่กองทุนจะทําการบันทึกบัญชีรายได้ต่อเมื่อได้รับ
เงินสดเข้ามา แต่จะบันทึกบัญชีรายจ่ายทันทีเมื่อมีรายจ่ายเกิดขึ้นโดยไม่คํานึงว่าจะมีการจ่ายเงินสดออกไป
หรือยัง 
 ดังน้ัน วัดซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรเช่นเดียวกันอย่างย่ิงที่จะต้องมีการจัดทําบัญชี และ
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงรายงานหรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเช่นเดียวกัน การใช้บัญชีในรูปแบบเดียวกับมูลนิธิที่มีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นผู้ตัดสินใจ
และกําหนดนโยบายของมูลนิธิ รวมถึงกํากับดูแลให้การบริหารมูลนิธิเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึง
เป็นรูปแบบที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับวัดไทยได้ เพ่ือทําให้วัดมีการเริ่มต้นของการบริหารการเงินอย่างเป็น
ระบบในประเด็นอ่ืนต่อไปได้   
   



 
 
 

 
 
1.  บทสรปุ 

  
  ความสําคัญของวัดต่อสังคมไทยที่มีมาแต่อดีตเป็นเวลายาวนาน ความผูกพันกับวัดเก่ียวข้อง

กับบุคคล ชุมชน และสังคมมีความสัมพันธ์กันต้ังแต่ช่วงวัยแรกและช่วงสุดท้ายของชีวิต กิจกรรมภายในวัดมี
ความหลากหลาย ต้ังแต่เพียงเป็นสถานที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์ ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาการทําบุญและ
ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ จนถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งนันทนาการ ศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนา 
การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน กิจกรรมที่มีการดําเนินการในวัดมีความหลากหลาย ได้แก่ การทําบุญ 
ทําทาน ในรูปแบบต่าง ๆ  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแต่งงาน งานวันเกิด ฯลฯ 
การเช่าหาวัตถุมงคล  การจัดงานนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ (งานวัด) เป็นต้น  

  นอกจากน้ันแล้ว พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีบทบาทในการเข้าไปร่วมในการพัฒนา อุปถัมภ์ 
และบํารุงรักษาวัดในรูปแบบต่าง ๆ แต่ที่นิยมทํากันอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจได้ทําให้วิถีชีวิตของคนมีความเร่งรีบมากขึ้น คือ การบริจาค ซึ่งมักจะเป็นการบริจาคในรูปของเงิน
เป็นหลัก โดยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือการบริจาคทรัพย์เป็นการทําบุญและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  
กิจกรรมที่ดําเนินการในวัดเหล่าน้ีจะเกี่ยวข้องกับการได้มาและการใช้ไปของเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ   
จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า การบริหารการเงินของของวัดไทย มีรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการอย่างไร มีการ
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และมีทางเลือกการลงทุนในทรัพยากรต่าง ๆ ของวัดอย่างไร  
โดยหากจะพิจารณา การบริหารจัดการทางด้านการเงินจําเป็นต้องมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการของวัดสามารถท่ีจะเข้าไปตรวจสอบ เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารการเงิน สร้างความมั่นคงให้แก่
วัดทั้งทางด้านการเงิน และทางด้านน่าเช่ือถือและเชื่อมั่นในการเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญต่อการเป็น
ศูนย์กลางทางจิตใจของคนในชุมชน  
    การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 4 ประการ คือ (1) ศึกษารูปแบบและวิธีการปัจจุบันของ
การบริหารการเงินของวัดไทย (2) วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหาร
การเงินของวัดไทยที่เป็นอยู่ (3) ศึกษารูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยตามหลักการบริหารการเงินที่พึง
ปฏิบัติตามหลักสากล และ (4) เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัด เพ่ือความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีขอบเขตการวิจัย เพ่ือศึกษารูปแบบในการบริหารการเงินของวัดในประเด็นต่าง ๆ 
ได้แก่  การศึกษาโครงสร้างการบริหารการเงินขององค์กร การจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่

บทสรปและข้อเสนอแนะ
บทที่ 6
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ยอมรับกันโดยทั่วไป การตรวจสอบรายงานทางการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนการลงทุน การ
จัดการแหล่งรายได้ การบริหารจัดการรายจ่าย และการกํากับดูแลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็น
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

  กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนาจากทฤษฎีและแนวคิดว่า วัดเป็นองค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย และมีลักษณะเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรประเภทให้บริการแก่ชุมชน และเป็นองค์กรที่ได้รับ
การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงแหล่งที่มาของเงินหลักแหล่งหนึ่งมาจากเงินบริจาค การบริหาร
จัดการเงินของวัดด้วยความโปร่งใสจึงเป็นที่จําเป็น การวางกรอบการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการวัด จะช่วยให้การกํากับดูแลวัดมีกรอบแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งการใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีเป็นสิ่งที่ผู้มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารวัดควร
ยึดถือเพ่ือให้การดําเนินการของวัดสะท้อนความสามารถในการตรวจสอบ และสร้างความเช่ือมั่นของวัดจาก
สาธารณะชนนําไปสู่ความย่ังยืนในการพัฒนาของวัดและพุทธศาสนาในระยะยาวได้   
   วิธีการศึกษาสําหรับการตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กล่าวข้างต้น 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมแนวทางปฏิบัติในการบริหารการเงินของ
วัด ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ ทั้งในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ (2) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการเงินของวัด  เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนาให้การ
บริหารการเงินของวัดมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ (3) การเก็บข้อมูลจากผู้ที่หน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
ทางด้านการเงินภายในวัด ได้แก่ เจ้าอาวาส กรรมการวัด และไวยาวัจกรของวัดในประเทศไทย จํานวน 490 
วัด วัดไม่น้อยกว่า 2 คน รวมเป็นจํานวนแบบสอบถามที่จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 1,360 ชุด กระจายตัวอยู่ในภูมิภาค 
5 ภาคทั่วประเทศ (4) การสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 14 จังหวัด (5) การ
สัมภาษณ์และเย่ียมวัดที่มีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีรูปแบบต่าง ๆ และ (6) การสนทนากลุ่ม
เฉพาะและการจัดการสัมมนาจากผู้ที่ เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลและมีบทบาทในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา  
   ผลการศึกษาสรุปตามสมมติฐานของการวิจัย ได้ดังน้ี  

   1)   การมีโครงสร้างในการบริหารการเงินของวัด 
     วัดมีโครงสร้างการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ตามลําดับการบังคับบัญชาที่ชัดเจน โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่
ได้รับแต่งต้ังมีหน้าที่และอํานาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ให้เป็นผู้บริหารจัดการภายในวัด นอกจากน้ัน ยัง
มีกฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของวัด ได้แก่ (1) การได้ทรัพย์สินมา
เป็นศาสนสมบัติ  (2) การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ (3) การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร (4) การให้
เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่ดินที่วัดกันไว้เป็นประโยชน์ (5) การเก็บรักษาเงินของวัด (6) ให้เจ้าอาวาสจัด
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ให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งต้ังทําบัญชีรับจ่ายเงินของวัด  (7) กรณีที่วัด เจ้า
อาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์วัดถูกฟ้องหรือถูกหมายเรียกเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจําเลยร่วมที่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด และ (8) ให้กรมการศาสนากําหนดแบบทะเบียนบัญชี แบบ
สัญญาเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด  
    อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาพบว่า ในการบริหารของวัดส่วนมากจะมีไวยาวัจกร และ/
หรือคณะกรรมการวัดเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดด้านต่าง ๆ แต่ทั้งน้ีการบริหารทางด้าน
การเงินคณะกรรมการวัดและไวยาวัจกรอาจจะมีบทบาทไม่มากนัก หรือไม่มีการกําหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
ผลการศึกษาจากการสํารวจระบุว่า อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวัดในเรื่องการดูแลการเงินของวัด 
เช่น รายรับ-รายจ่าย การทําบัญชี การตรวจสอบและผลประโยชน์ของวัด เป็นต้น มีระบุเพียงร้อยละ 11.7 
ประกอบกับที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่กําหนดให้มีคณะกรรมการวัด รวมถึงอํานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการวัดไว้อย่างชัดเจน แต่มีกฎหมายระบุถึงการให้มีการแต่งต้ังไวยาวัจกร ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ที่มีการระบุถึงการแต่งต้ังและถอดถอนไวยาวัจกรไว้ในข้อ 23 และ ข้อ 45 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ระบุการได้มาและหน้าที่ของ
ไวยาวัจกรไว้ในข้อ 6 และข้อ 7 
    ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัดโดยส่วนมากยังไม่มีโครงสร้างในการบริหารการเงินของ
วัดไว้อย่างเปน็ระบบ 

  
    2) วัดมีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีได้มาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรอง
กันทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอ สามารถตรวจสอบได้  ผลการสํารวจวัดในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีการระบุ
ว่าวัดมีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ทุกวัน (ร้อยละ 74.3) โดยมีบางส่วนที่ระบุว่าไม่ได้ดําเนินการ (ร้อยละ 
22.5) แต่มีการระบุว่ามีการจัดทํารายงานทางการเงินของวัดเป็นประจําทุกปีเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 59.3) และ
ระบุว่ามีการจัดทําทุกเดือนเป็นบางส่วน (ร้อยละ 25.6)  และมีจํานวนหน่ึงที่ระบุว่าไม่ได้ดําเนินการใด ๆ (ร้อย
ละ 7.5) และส่วนมาก สําหรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี มีผู้ที่ระบุว่ามีการดําเนินการและไม่
ดําเนินการในสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก (ร้อยละ 59.8 และ 40.2 ตามลําดับ) 
   อย่างไรก็ดี เมื่อมีการสอบทานกับข้อมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พบว่า สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน “วัดที่ได้มีการรายงานทาง
การเงินตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด” พบว่า ข้อมูลของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าในปี พ.ศ. 2552 มีเพียง 1,321 วัด ที่มีการจัดทํารายงานทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวนวัดรวม 35,271 
วัด) 
    ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีของ
วัดยังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่า วัดมีการดําเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยแม้ว่าวัดจะมีการบันทึกรายรับ-
รายจ่าย และจัดทําบัญชีเป็นประจํา แต่อาจเป็นบัญชีที่จัดทําขึ้นอย่างง่ายหรือตามความเข้าใจของ
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ผู้จัดทําเท่านั้น ยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานบัญชีทีรับรองกันโดยท่ัวไป รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย  
   
    3) หน่วยงานของรัฐมีแนวทางในการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัดอย่าง
เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบ 
    ข้อมูลจากการสํารวจระบุว่า การเปิดเผยรายงานการเงินของวัดให้แก่สาธารณะชน  
พบว่า ส่วนมากระบุว่ามีการดําเนินการให้มีการเปิดเผย (ร้อยละ 91.6) โดยวิธีการที่ใช้ในการเปิดเผยจะเป็น
การติดประกาศในที่สาธารณะเป็นหลัก (ร้อยละ 47.2) และมีการดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนๆ เช่น เสียงตาม
สาย การจัดทําเอกสารแจก การแจ้งที่ประชุมกรรมการวัด เป็นต้น มีเพียงร้อยละ 3.4 ที่ระบุว่ามีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์   
    ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบข้อมูลทางการเงินของวัด
ยังอยู่ในวงจํากัด และยังขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีในการ
กํากับดูแลการบริหารการเงินของวัดอย่างเป็นระบบ  
    4) วัดมีกระบวนการตัดสินใจการลงทุนอย่างเป็นระบบ 
    ข้อมูลจากการสํารวจพบว่า วัดส่วนมาไม่มีการดําเนินการจัดทําแผนผังเขตจัด
ประโยชน์ (ร้อยละ 64.0) โดยวัดที่มีการนําศาสนสมบัติของวัดไปหาประโยชน์จะอยู่ในรูปของการให้ชาวบ้าน
เช่าที่ดิน ทํานา ทําสวน การเช่าทําตลาดนัด ตลาดสดเทศบาล ซึ่งเป็นการดําเนินการของแต่ละวัด โดยการ
ตัดสินใจของเจ้าอาวาส โดยการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการวัดเป็นหลัก  
   ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า วัดยังไม่กระบวนการตัดสินใจการลงทุนเพื่อใช้
ประโยชน์จากศาสนสมบัติของวัดที่มีการจัดทําเขตจัดประโยชน์อย่างเป็นระบบ  
 
  5) วัดมีการจัดการแหล่งรายได้และค่าใช้จ่ายภายในวัดของวัดอย่างเป็นระบบ
และโปร่งใส  
  จากการผลการสํารวจรายรับและรายจ่ายของวัด พบว่า รายรับรวมของวัดเฉลี่ย
เท่ากับ 3,235,692 บาท โดยส่วนมากจะมีรายรับอยู่ระหว่าง 500,001-1,000,00 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 21.8 โดยรายรับส่วนมากจะมาจากการบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น การสร้างโบสถ์ และเงิน
บริจาคในโอกาสพิเศษ เช่น กฐิน ผ้าป่า ฯลฯ  
  ส่วนรายจ่ายรวมของวัดเฉลี่ย 2,770,927 บาท โดยส่วนมากแต่ละวัดจะมีรายจ่าย
อยู่ที่ 200,001-500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.41 โดยรายจ่ายจะเป็นค่าก่อสร้างและซ่อมแซม
อาคารสถานที่ในวัด เช่น งานซ่อมแซม โบสถ์ หรือ ศาสนสถานอ่ืนๆ เป็นหลัก  
  มีข้อสังเกตว่ามีวัดที่มีรายได้และรายจ่ายมากกว่า 20 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป จํานวน
ประมาณ 9-10 วัด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2   
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  ดังนั้น ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า มีเงินหมุนเวียนในรูปของรายได้และรายจ่าย
ของระบบวัดอยู่ประมาณ 100,000-120,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่การจัดทําบัญชีและตรวจสอบยังไม่
มีระบบที่ชัดเจนนัก  

   นอกจากน้ัน ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มเฉพาะ และการ
สัมมนา เห็นว่า การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดควรยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการที่ดี 
ในการบริหารจัดการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรต้องมี
บทบาทในการกําหนดกรอบในการกํากับดูแลให้การบริหารจัดการทางการเงินของวัดสอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาล โดยองค์ประกอบสําคัญของหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับการดําเนินกิจการของวัด ได้แก่ ความ
รับผิดรับชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม ในขณะที่ องค์ประกอบอย่าง
หลักความเสมอภาค หลักสนองตอบรับ และ หลักความคุ้มค่า อาจจะมีนํ้าหนักไม่มากนักกับการบริหาร
จัดการของวัด  
   การศึกษาความสอดคล้องของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ พบว่า ยังมี
กรอบในการกํากับดูแลที่ขาดแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้บริหารวัดสามารถท่ีจะดําเนินการได้สอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงปัญหาอุปสรรคสําคัญของการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้สอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล คือ การขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดี และหลักการบริหาร
การเงินของผู้มีอํานาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการภายในวัด  
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2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  การศึกษา “การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัด” มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดให้มีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ฐานะที่วัดเป็นองค์การไม่แสวงหากําไร ดังน้ี  

  1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรกําหนดให้วัดได้มี
การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นประจําทุกปี และนําส่งให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้รวบรวม 
โดยกําหนดให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นประจํา โดยอาจดําเนินการในลักษณะสุ่มตรวจใน
ระยะแรก และเพ่ิมระดับการตรวจสอบให้มากขึ้นจนถึงการตรวจสอบเป็นประจําของวัดทั้งหมด พร้อมทั้งมี
จัดทํารายงานข้อมูลทางการเงินของวัดอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในภาพรวม
ระดับประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการจัดทําบัญชีรายได้ประชาติขององค์การไม่แสวงหากําไร และสะท้อนถึง
ความโปร่งใสของระบบวัดในประเทศไทยได้ ทั้งน้ี ควรมีการกําหนดเป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน 

 2) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีการเสนอให้มีการออกกฎมหาเถรสมาคม เพ่ือ
กําหนดถึงการมีและแต่งต้ังคณะกรรมการวัด ที่มีองค์ประกอบที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ เ ก่ียวข้องกับวัด รวมถึงควรมีการกําหนดแนวทางในการได้มาของคณะกรรมการวัด เพ่ือให้
คณะกรรมการวัดมีบทบาทท่ีจะสามารถช่วยในการพัฒนาวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการที่ดี  

 3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเร่งช่วยกันพัฒนา
บุคลากรที่จะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้แก่วัดให้มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  การจัดอบรมไวยาวัจกร และกรรมการวัดอย่างสมํ่าเสมอ และเพ่ิมแรงจูงใจและ
มาตรการเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเหล่าน้ันได้เข้ารับการอบรม เช่น การให้โล่ เกียรติบัตร หรือกําหนดมาตรการ
คุณสมบัติของผู้ที่จะทําหน้าที่ดังกล่าวให้สามารถที่จะสนองตอบความต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการ
วัดให้มีประสิทธิภาพ และสอคดล้องกับหลักธรรมาภิบาลได้  

 4) ประชาชน และชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรต้องมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับการบริหารจัดการวัดมากขึ้น การกระตุ้นให้มีจิตอาสาทํางานเพ่ือชุมชนและสังคมต้องมีการดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองโดยหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น  

3. ข้อจํากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะสําหรับงานศึกษาต่อไป  
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 การศึกษาน้ีมีข้อจํากัดที่สําคัญ คือ การเข้าถึงข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่ทําหน้าที่ใน
การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัด เน่ืองจากวัดหลายแห่งไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล รวมถึงข้อจํากัดเรื่อง
ความรู้ความเข้าใจของท่านเจ้าอาวาสเกี่ยวกับประเด็นทางการด้านการจัดการทางการเงิน จึงทําให้มีข้อมูล
หลายส่วนที่ต้องตีความถึงความเข้าใจที่ตรงกันหรือไม่ระหว่างผู้ให้ข้อมูล และผู้เก็บข้อมูล เช่น การตรวจสอบ
บัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ให้ข้อมูลอาจไม่เข้าใจถึงการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี ไม่ใช่การ
ตรวจสอบจากผู้ที่มีอํานาจภายในวัด จึงอาจเป็นการให้ข้อมูลผิดพลาดว่ามีการตรวจสอบได้ รวมถึงการจัดทํา
รายงานทางการเงิน อาจมีความเข้าใจไม่ตรงกันว่าหมายถึง การจัดทํารายงานทางการเงินที่มีมาตรฐานตาม
หลักบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป โดยผู้ให้ข้อมูลอาจหมายถึง การจัดบัญชีโดยปรกติที่ดําเนินการอยู่อย่างง่าย
หรือตามการใช้งานของผู้จัดทําและผู้ใช้ข้อมูลภายในวัด เป็นต้น ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงต้องหา
วิธีการที่จะเก็บข้อมูลในส่วนน้ีให้ชัดเจนย่ิงขึ้น เพ่ือสะท้อนถึงการพัฒนาของการบริหารกิจการท่ีดีภายในวัดได้ 
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เลขท่ีแบบสอบถาม ………… 

ช่ือวัด…………………………………………..  สังกัด   (    )  มหานิกาย      (    )  ธรรมยุต 
ตั้งอยูบาน……………………………………..   หมูท่ี…………. ตําบล………………………..……….….. 
อําเภอ….……………… จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย…………………...โทร……………….… 
เว็บไซต (ถามี) ................................................................................................................................................ 
[   ] ไดรับอนญุาตใหตั้งเปนวัด เม่ือ พ.ศ. ……………………………………………..…………………….. 
[   ] ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา    เม่ือ พ.ศ. ……………………………………………………………. 
[   ] เคยไดรับคัดเลือกเปนวดัพัฒนาตัวอยาง พ.ศ…………………………………………….…………….... 
ช่ือ/นามผูใหสัมภาษณ………………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง  [  ] เจาอาวาส ดํารงตําแหนง เม่ือ พ.ศ. ................................... 

[   ] ไวยาวัจกร 
[   ] กรรมการวัด  

   [   ] พระภิกษจุําพรรษาในวดั  
   [  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………….. 

จํานวนพระ ................ รูป   เณร.............. รูป และ ฆราวาส (เด็ก/ผูใหญ) อาศัยอยูในวดั .............. คน 1. 

มีการแตงต้ังไวยาวัจกร หรือไม [   ] ไมมี    [   ]  มี ประกอบดวย ฆราวาส ............ คน    2. 

วิธีการคัดเลือกผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนไวยาวจักร 
[  ]  เจาอาวาสคัดเลือก และแตงต้ัง 
[  ]  กรรมการวัดคัดเลือก และเสนอเจาอาวาสแตงต้ัง  
[  ] อ่ืน ๆ 

.................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….  
มีคณะกรรมการวัดหรือไม ………………….. จํานวน ………………คน 3. 

       ประกอบดวย พระภิกษ…ุ…………… รูป ฆราวาส ………………คน  

แบบสอบถามโครงการศึกษาวิจัย “การบริหารการเงินวัดในประเทศไทย” 
ดําเนินการโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ภาคผนวก ก แบบสอบถามเจ้าอาวาส กรรมการวัด หรือไวยาวัจกร 
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3.1 วิธีการคัดเลือก กรรมการวัด    
[   ]  เจาอาวาสเปนผูคัดเลือก      [    ] ผูนําชุมชนรวมกับเจาอาวาสเปนผูคัดเลือก   
[   ]  ผูนําชุมชนเสนอช่ือใหเจาอาวาสคัดเลือก   [   ]  อ่ืนๆ  โปรดระบุวิธีการ 
........................................................…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

3.1 อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารวัด  
3.2.1 ……………………………….……………………… 
3.2.2 …………………………………………………….… 
3.2.3……… ……………………………………………… 
3.2.4……………………………………………………….  
3.2.5………………………………………..……………... 

การดูแลศาสนสมบัติวัด มีการดําเนินการอยางไร (โปรดระบุกิจกรรมท่ีดําเนินการ และวิธีการ
ดําเนินการ)  

4. 

       4.1 การจัดทําบัญชีอสังหาริมทรัพย  เชน  โฉนดท่ีดนิ  อาคาร  สถานท่ีตางๆ   
 [    ] ไมไดดําเนินการ    [     ] ดําเนินการโดยเจาอาวาส    [    ] ดําเนนิการโดยกรรมการวัด  

[    ] อ่ืน ๆ …………………............................... 
ระบุรายละเอียดวิธีการดําเนนิการ  
.........................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………   
         4.2 การเก็บรักษาเอกสารสิทธ์ิตางๆ เชน โฉนดท่ีดนิ  ฯลฯ  

 [   ]1.  มอบใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัดแูล   
 [  ] 2.  วัดดําเนินการเอง โดย  
            [   ]  เจาอาวาสเปนผูดูแล    [   ] กรรมการวัดเปนผูดูแล   [    ] ไวยาวัจกร เปนผูดูแล   
            [   ] อ่ืน ๆ ................... 

ระบุราละเอียดวิธีการดําเนนิการ    
…………………………………………………………………………………………………………...…  
………………………………………………………………………………………………………………  

    4.3 การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ  เชน  ตู  โตะ  ตั่ง  เกาอ้ี  พระพุทธรูป  เปนตน 
                 [   ]  ไมมีการดําเนินการ     [   ] มีการดําเนนิการ โดย   
ระบุรายละเอียดวิธีการดําเนนิการ 
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…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………  

 4.4 การจัดทําบัญชีการเงินเปนประจํา   
      - มีการบันทึกรายรับ-รายจายของวดั รายวัน   [   ] ดําเนินการทุกวัน   [   ] ไมไดดําเนินการ  [  ] ไมทราบ 
      - มีการรายงานทางเงินของวัด  [   ] ทุกป    [   ]  ทุกคร่ึงป  [    ] ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)  [   ]  ทุกเดือน  
      - มีการตรวจสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม [   ] มีการตรวจสอบ   [   ] ไมมีการตรวจสอบ 
      - มีการเปดเผยรายงานทางการเงินของวดัใหแกสาธารณะชนไดรับทราบหรือไม   
         [    ] 1. ไมเปดเผยวิธีการดําเนินการ      
         [    ] 2.  เปดเผย วิธีการดําเนินการ  โดย (ระบุไดมากกวา 1 วิธี)   
                  [    ] เผยแพรบนเว็บไซต     [   ] ปดประกาศในท่ีสาธารณะ   [    ]  อ่ืนๆ โปรดระบุรายละเอียด 
…………………………………………………………………………………………………….…..……
………………………………………………………………….………………………….........................  

 4.5 การรับ – การจายเงินของวัด     
        [    ]  ไมมีรูปแบบการดําเนินการท่ีชัดเจน    
        [    ]   มีระบบการดําเนนิการ โดย ระบุรายละเอียดวธีิการดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………….……..…………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  

  4.6 การเก็บรักษาเงิน  
             [   ]  เก็บไวท่ีวัด เจาอาวาสเปนผูดแูล     

[   ]  เก็บไวท่ีวดั คณะกรรมการวัดเปนผูดแูล   
[   ]  ฝากไวท่ีธนาคาร/สถาบันการเงิน เจาอาวาสเปนผูมีอํานาจในการลงนามเบิกถอนเพียงผูเดียว  
[   ]  ฝากไวท่ีธนาคาร/สถาบันการเงิน เจาอาวาสและ/หรือกรรมการวดั 1-2 คน ลงนามเบิกถอน 

 [   ] อ่ืน ๆ โปรด ระบุ …………………………………………………. 
ระบุรายละเอียดวิธีการดําเนนิการ    
……………………………………………………………………………..…….………………………….. 
……………………….………………………………………………………………………………………  
 กรณีฝากเงินธนาคาร ประเภทบัญชีเงินฝาก ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 รายการ)  
  บัญชีเงินฝาก (   )  กระแสรายวัน   (   )  ออมทรัพย    (    ) ประจํา  
  การเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก  [  ]  เจาอาวาสดูแล  [  ] ไวยาวัจกรดูแล   [  ] กรรมการวัดดแูล  
 [   ]  อ่ืนๆ ......................................................................................................... 
         

ภาคผนวก-4 
 



  4.7 การจัดทําแผนผังเขตจัดประโยชน กรณีวดัมีธรณีสงฆแลวดําเนินการจัดประโยชนในท่ีดินนัน้    
หมายเหตุ  การจัดประโยชนวัด  ภายในบริเวณถามีท่ีดินวางเปลา  ไมไดใชประโยชน  ก็สามารถกันเปนท่ี
จัดประโยชนได  โดยทําขอบเขตใหชัดเจน 

วิธีการดําเนนิการ  [   ] ไมมีการดําเนนิการใด ๆ    [   ] มีการดําเนนิการ โดย    
…………………………………………………………………………………………….…...……………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  

4.8 การดูแลรักษาโบราณสถาน--โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ เชน 
               [   ]  ไมมีโบราณสถาน--โบราณวัตถุ            [   ] การจัดพิพิธภัณฑในวัด           [    ] อ่ืน ๆ  ระบุ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
5.  ในป พ.ศ.2553 วัดมีคาใชจายท้ังส้ิน.................................บาท 

คาใชจายประกอบดวย สัดสวน (%) 
[   ]  5.1  คากอสรางและซอมแซมอาคารสถานท่ีในวดั  
[    ] 5.2 คาซอมบํารุงรักษาสถานท่ีและอุปกรณ  
[    ] 5.3 คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา ไฟฟา โทรศัพท  
[    ] 5.4 คาน้ํามัน ยานพาหนะ  
[    ] 5.5 คาจางคนท่ีทํางานประจําใหกับวดั     
[    ] 5.6 คาใชจายดานอาหาร ปจจัย 4 และอัฐบริขารอ่ืนๆ  
[    ] 5.7 คาใชจายสําหรับพระ- เณร เรียนหนังสือ   
[    ] 5.8 คาใชจายอ่ืน ๆ .........................................................................  

รวมสิ้น 100% 
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6.  คาใชจายของวัด  มีแหลงรายไดจาก   
แหลงเงินได สัดสวน (%) 

[    ] 6.1 เงินบริจาคของอุบาสกอุบาสิกาท่ีมาไหวพระ                               
[    ] 6.2 เงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน เชน งานซอมแซม 
             โบสถ หรือศาสนสถานอ่ืนๆ  

 

[    ] 6.3 การเร่ียไรเงินดวยการบอกบุญไปตามท่ีตางๆ       
[    ] 6.4 เงินบริจาคท่ีไดรับจากงานศพ  
[    ] 6.5 เงินบริจาคในโอกาสพิเศษ เชน ทอดกฐิน ผาปา งานบวช พิธี   
              ฝงลูกนิมิต ฯลฯ   

 

[    ] 6.6  เงินบริจาคเปนกรณพีิเศษเฉพาะบุคคลท่ีมีมูลคาสูง  
[    ] 6.7 รายไดจากทรัพยสินของวัด เชน คาเชาท่ีดิน อาคาร     
[    ] 6.8 รายไดจากการจัดกจิกรรม เชน ในเทศกาลงานวัด  
[    ] 6.9 รายไดจากการสรางเคร่ืองบูชา เชน พระพุทธรูป พระเคร่ือง  
              วัตถุบูชา ฯลฯ  

 

[    ] 6.10 รายไดจากการสนบัสนุนจากหนวยงานราชการ (โปรดระบุ 
                หนวยงาน.....................................................................) 

 

[    ] 6.11 รายไดอ่ืน โปรดระบุ .............................................................  
[    ] 6.12 รายไดอ่ืน โปรดระบุ ............................................................  

รวมท้ังส้ืน 100% 
                    

วัดมีการจางผูรับเหมาคร้ังสุดทายเม่ือ  พ.ศ.  ......................งานท่ีจางเหมาคือ...........................................
มูลคา.........................................................บาท  ระยะเวลากอสราง/ซอมแซม.................................เดือน  

7. 

โปรดใหความเห็นวา วดัควรเนนบทบาทของพระสงฆในดานใดดังตอไปนี้ โดยระบุลําดับ 1-7 ในชอง
ท่ีกําหนดให (1 หมายถึง มากท่ีสุด  อันดับ 2 ถึง อันดับ 6  และอันดับ 7 หมายถึง นอยท่ีสุด ตามลําดับ)   

8. 

[    ]  8.1 การศึกษาพระธรรม   [    ]  8.2 การปฏิบัติธรรม/วิปสสนา/กรรมฐาน 
[    ]  8.3 การเผยแพรพระธรรม  [    ]  8.4 การชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก 
[    ]  8.5 การพัฒนาชุมชนและสังคม  [    ]  8.6 การบําเพ็ญสาธารณประโยชน 
[    ]  8.7 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
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ดวยสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน ทานเห็นวาบทบาทของพระสงฆในดาน
ใดดังตอไปนี้ 

9. 

ควรมีเพิ่มมากข้ึน  โปรดระบุลําดับ 1-3 ลําดับแรกท่ีทานเห็นวาควรมีเพิ่มข้ึน (1 หมายถึง 
สําคัญเปนอันดับ 1 และอันดับ 2 และ 3 ตามลําดับ)  
 [    ] 9.1  การศึกษาพระธรรม               [    ] 9.2  การปฏิบัติธรรม/วิปสสนา       
 [    ] 9.3  การเผยแพรพระธรรม                   [    ] 9.4  การชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก    
 [    ] 9.5  การพัฒนาชุมชนและสังคม                              [    ] 9.6  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 [    ] 9.7  การบําเพ็ญสาธารณประโยชน     

พระสงฆควรสอนพุทธศาสนิกชนให 10. 

[    ] เช่ือ     [    ] ไมเช่ือ   ในโหราศาสตร 
             [    ] เช่ือ     [    ] ไมเช่ือ    ในไสยศาสตร 
             [    ] เช่ือ     [    ] ไมเช่ือ   ในเร่ืองโชคลาง 

ทานสันนิษฐานวาเหตุท่ีพุทธศาสนิกชนเหินหางวัดมีสาเหตุหลักมาจาก  11. 

โปรดระบุสาเหตุผลัก 3 ลําดับแรก (1 หมายถึง เปนสาเหตุหลักอันดับ 1 และอันดับ 2 และ 3 ตามลําดับ) 
[    ] พระบางรูปสรางความเส่ือมเสีย 
[    ] พระสงฆโดยท่ัวไปไมพยายามเผยแพรเหมือนในศาสนาอ่ืน 
[    ] ฆราวาสสวนใหญมีภารกิจรัดตัว 
[    ] คนท่ัวไปมีศรัทธาตอศาสนาลดลง  
[    ] พระในพทุธศาสนาทําประโยชนตอสังคมนอยกวาพระหรือนักบวชในศาสนาอ่ืน    
 
 


กราบนมัสการ/ขอชอบคุณที่กรุณาใหขอมูลในการสอบถาม 
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ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ผู้อํานวยการพระพุทธศาสนาจังหวัด
เลขที่แบบสอบถาม …………….. 

 
แบบสัมภาษณโครงการศึกษาวิจัย “การบริหารการเงินวัดในประเทศไทย” 

 ัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรันบสถาบ ําเนินการโดยด

 คําช้ีแจง  

1. ขอมูลจากแบบสัมภาษณของทานจะถือเปน ความลับ ไมเผยแพรช่ือของผูใหขอมูลแกบุคคลอื่นใด โดยจะ
นําเสนอขอมูลเฉพาะท่ีประมวลผลโดยรวมแลวเทาน้ัน 

2. โปรดทําเครื่องหมาย X หรือ  ในชอง    ท่ีตรงกับคําตอบของทาน หรือเติมคําตอบลงในชองวางท่ี
กําหนดให 

 

ขอมูลทั่วไป  

1.  ช่ือผูใหสัมภาษณ/ผูใหขอมูล (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………………………… 
  ตําแหนง........................................................................หนวยงาน................................................................... 

2. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีบทบาทในการกํากับดูแลทางดานการเงินของวัด อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………… 

3. กฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการและการกํากับดูแลทางดานการเงินของวัดมอีะไรบาง 
โปรดระบ ุ
1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทานคิดวาการบริหารจัดการวดัในปจจบุันมปีญหาอันเน่ืองมาจากการบริหารการเงินบางหรือไม  
- ระดับประเทศ 

            [   ]   ไมม ี       [   ]    มี โปรดระบ…ุ……………………………………… 

- ระดับจังหวัดภายใตการปฏิบติัหนาท่ี 
            [   ]   ไมม ี       [   ]    มี โปรดระบ…ุ……………………………………… 

5. ทานคิดวา ปญหาการบริหารการเงินของวัดมีสาเหตุใด ดังตอไปน้ีเปนหลัก โปรดเรียงลําดับตาม

ความสําคัญ (โดย 4 หมายถึง มากท่ีสุด; 3 หมายถึง มาก; 2 หมายถึง นอย; 1หมายถึง นอยท่ีสุด และ 0 

หมายถึง ไมมีความสําคัญ) 
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ระดับความสําคัญ สาเหตุของปญหา 

มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด ไมใชสาเหตุ ปญหาการบริหารการเงินของวดั 

(4) (3) (2) (1) (0) 

- ขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ           

- ไมมีการทําบันทึกรายรับ-รายจายของวัด           

- ไมมีการตรวจสอบบญัช ี           
- ไมมีการเปดเผยรายงานทางการเงินของวัดใหแก

สาธารณะชนไดรับทราบ           

- อื่น ๆโปรดระบุ......................................................... 
  
         

- อื่น ๆโปรดระบุ......................................................... 
 
     

- 
 
     

อื่น ๆโปรดระบุ......................................................... 

 

6. ทานคิดวาการบริหารวัดของไทย ควรมีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี ใน 8 

ประเด็นดังตอไปน้ี ในระดับใด(โดย 4 หมายถงึ มากท่ีสุด; 3 หมายถึง มาก; 2 หมายถึง นอย; 1หมายถึง 
นอยท่ีสุด และ 0 หมายถึง ไมมีความสําคัญ) 

ระดับความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 
ไมมีความ 
จําเปน 

หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี 
 

(4) (3) (2) (1) (0) 
1. หลักความรบัผิดรับชอบ (Accountability)        
2. หลักการมีสวนรวม  (Participation)            
3. หลักการสนองตอบรับ  (Responsiveness)            
4. หลักนิติธรรม  (Rules of Law)            
5. หลักคุณธรรม (Virtue)            
6. หลักความโปรงใส (Transparency)            
7. หลักความเสมอภาค (Equity)            
8. หลักความคุมคา (Values for Money)           

 

ภาคผนวก-9 
 



7. ในประเด็นเร่ืองการบริหารการเงินแตละกระบวนการดังตอไปน้ีมีความสําคัญตอการจัดการทางดานการเงิน

ของวัดใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล ในระดับใด (โดย 4 หมายถึง มากท่ีสุด; 3 หมายถึง มาก; 2 

หมายถึง นอย; 1หมายถึง นอยท่ีสุด และ 0 หมายถึง ไมมีความสําคัญ) 

ระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดานการเงินของวัด 

ไมมีความ 
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 

สําคัญ 
การบริหารการเงินของวัด 

(4) (3) (2) (1) (0) 

1. มีการบันทึกรายรับ – รายจาย            

2. มีการจัดทําบัญชีท่ีไดตามมาตรฐานในการจัดทําบัญชี           

3. มีระบบการเบิกจายเงินอยางชัดเจนและ โปรงใส           

4. มีการดูแลคาใชจายท่ีสอดคลองกับภารกิจของวัด           

5. มีการจัดหารายไดท่ีสอดคลองกับภารกิจของวัด           

6. มีการตรวจสอบบัญชี            

7.มีการวิเคราะหฐานะทางการเงิน      

8. มีการทําบัญชีทรัพยสินอยางเปนระบบ           

9. การกําหนดการลงทุนในสินทรัพยอยางเปนระบบ           

10. มีการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุน           

11.มีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ           
12.มีคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบจากหลายฝายเปน    
      ผูกําหนดแนวทางในการบริหารการเงินของวัด      

 

8. หากจะนําหลักการบริหารการเงินท่ีไดมาตรฐานเชนเดียวกับองคกรท่ีไมแสวงหากําไรหรือองคกรธุรกิจมา
ประยุกตใชในการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ทานมีความคิดเห็นอยางไร 
[   ]   ไมเห็นดวย                [   ]   เห็นดวย    

โปรดระบุเหตุผล……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
9. การบริหารจัดการทรัพยสินของวัดยอมมีวัตถปุระสงคในเชิงธุรกิจ เปนเหตุใหปรากฏลักษณะของพุทธ

พาณิชยอยางเดนชัด ทานคิดวาลักษณะการดําเนินการดังกลาวนั้นมีความเหมาะสมตอหลักพุทธศาสนา
หรือไม 
[   ]   ไมเหมาะสม        [   ]   เหมาะสม 
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โปรดระบุเหตุผล……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีวัดควรนําทรัพยสินท่ีมีมาสรางประโยชน เพื่อหารายไดใหแกวัด 
 [   ]   ไมเห็นดวย         

            [   ]   เห็นดวย โดยคิดวารูปแบบการดําเนินงาน ควรเปนลักษณะใดจึงจะเหมาะสม 
           [   ] กองทุนท่ีมีคณะกรรมการบริหาร       [   ] มูลนิธิ        [   ] องคกรท่ีไมแสวงหากําไรรูปแบบตาง ๆ                            

           [   ] สหกรณ                                          [   ] อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………. 

11. ทานคิดวาบุคคลภายนอก เชน บุคคลท่ัวไป พทุศาสนิกชน ส่ือมวลชน เปนตน ควรจะไดรบัทราบขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมการจดัการเงินของวัดมากนอยเพียงใด  

 [   ]   มากท่ีสุด      [   ]   มาก        [   ]   นอย       [   ]   นอยท่ีสุด         [   ]   ไมจําเปนตองทราบ 

โปรดระบุเหตุผล……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

12. ทานคิดวาในปจจุบันน้ีการไดรับขอมูลขาวสารของวัดเก่ียวกับการจัดการการเงินของวัด  บุคคลภายนอก

สามารถรับทราบไดมากนอยในระดับใด 

 [   ]   มากท่ีสุด        [   ]   มาก          [   ]   นอย         [   ]   นอยท่ีสุด             [   ]   ไมทราบเลย 

โปรดระบุเหตุผล……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

13. โปรดระบุช่ือวดัท่ีทานคิดวาเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารจดัการดานการเงนิ 

- วัดในประเทศไทย ……………………………………………………………………………………… 

เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………….      

………………………………………………………………………………………………………… 

- วัดในจังหวัดของทาน…………………………………………………………………………………… 

เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………….     

     ………………………………………………………………………………………………………… 
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14.  ทานมีขอเสนอแนะในการบริหารจัดการดานการเงินของวัด เพื่อใหมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับหลักธรร

มาภิบาลอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา 
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ภาคผนวก ค ร่างจดหมายขอข้อมูลประกอบการวิจัย

                                                                    

 

  

      ตุลาคม  2554     

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหขอมูลประกอบการวิจัย 
 

เรียน         
 

สิ่งท่ีสงมาดวย      แบบสัมภาษณ  1 ชุด 
 

            ดวยสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดดําเนินการวิจัย เรื่อง “การบริหารการเงิน
ของวัดในประเทศไทย ”โดยมีวัตถุประสงค 1) ศึกษารูปแบบและวิธีการปจจุบันของการบริหารการเงินของวัดไทย 
2) วิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง ปญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยท่ีเปนอยู 3) ศึกษา
รูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยตามหลักการบริหารการเงินท่ีพึงปฏิบัติตามหลักสากลและ 4)เสนอแนะเชิง
นโยบาย เพื่อการกํากับดูแลการบริหารการเงินของวัด เพื่อความโปรงใสตรวจสอบได  
 ในการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.................. เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชประกอบในการศึกษาวิจัย  
จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการใหขอมูลกับนักวิจัยจากสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร  ได
ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของทานตามแนวประเด็นขอคําถาม ที่แนบมาพรอมน้ี  
สําหรับกําหนดการและรายละเอียดตาง ๆ นั้น นักวิจัยจากสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร จะไดทํา
การประสานงานกับทานตอไป 
 สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจาก
ทานดวยดี จึงขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

                   ขอแสดงความนับถืออยางสูง  
           ผูชวยศาสตราจารย 
                             (ณดา  จันทรสม) 

      ผูอํานวยการสํานักวิจัย                                             
 
สํานักงานเลขานุการโครงการ (นางสาวอัมารสิา    ถิรโสภณ)  
โทร.  0-2727-3314, 086-322-5580 
โทรสาร  0-2727- 3314, 0-2375-8972 

สํานักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ   

ท่ี  ศธ 0526.06/  
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ภาคผนวก ง รายละเอียดการจัดประชุมกลุ่มเฉพาะ 

 
 
 



โครงการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย 
กําหนดการการประชุมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group)  

วันอังคารที่  20  ธันวาคม   2554  
ณ  หองประชุมสภาสถาบัน ช้ัน 9 อาคารมาลัย หุวะนันทน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ 
 

 
13:00 น.   ลงทะเบียน 

13:15 น.   กลาวตอนรับและเปดการประชุม                        
13:30 น.   นําเสนอความเปนมาและวัตถุประสงค 
                        โครงการ “ การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ”                                                                  
                        โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณดา จันทรสม   
  ผูอํานวยการสํานักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
  

14:00 น.   นําเสนอความเปนมาและวัตถุประสงค 
                       โครงการ “ วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ”                                                                                          
              โดย รองศาสตราจารย ดร.ราเชนทร ชินทยารังสรรค  
  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

14:30 น.   ระดมความคิดเห็น  
• การบริหารการเงินของวัดในปจจุบัน 
• ปญหาการบริหารการเงินของวัด 
• แนวทางการบริหารการเงินของวัดที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
 

 16:00 น.  ปดการประชุม  
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