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โครงการสงฆเขมแข็ง สูทศวรรษใหม คณะสงฆภาค... 
(Strong Sangha Project 2017-2027) 

สังเขปโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคณะสงฆภาค... สูความเปนองคกรสงฆเขมแข็ง 
ในทศวรรษ 2560-2570 

----------------------------------- 
 

สังคมปจจุบันมีความสลับซับซอนสูง ปรับเปลี่ยนผันแปรไปอยางรวดเร็ว บุคคลธรรมดา ๆ จาก
ครัวเรือนในหมูบานเล็ก ๆ จนถึงบุคคลในชุมชนเมืองขนาดใหญระดับมหานคร สามารถติดตอสื่อสารเก่ียวของ
สัมพันธกันไดท่ัวโลก ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเตอรเนต และเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ และ
ดวยระบบอินเตอรเนต เครือขายสังคมออนไลน และเทคโนโลยีสมัยใหมเหลานี้ ทําใหแตละบุคคลในสังคม
สามารถเปนท้ังผูผลิตขาวสาร ผูรับขาวสาร และเปนผูกระจายขาวสารจากบุคคลอ่ืน ๆ ไดดวยในเวลาเดียวกัน 
การติดตอสื่อสารและสัมพันธกันของคนในสังคม นอกจากทําใหไดรับรูขอมูลขาวสาร ไดเสพขอมูล ภาพและ
เสียงของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ไดรวมกันแสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ แสดงความรูสึกตาง ๆ 
ตอขอมูล ภาพและเสียงดังกลาวแลว ความกาวหนาทางการสื่อสารเหลานีก้็เปนเหตุใหเกิดปญหาระหวางกันได 
งาย เชน การกระจายขอมูลภาพเสียงที่ไมตรงกับความเปนจริง การลอลวง อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 
รวมถึง การประพฤติวจีทุจริตหมูของคนในสังคม เปนตน ปญหาเหลานี้มีปรากฏอยูทั่วไปทั้งระดับบุคคล 
ระดับชุมชนหมูบาน ระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจําเปนตองมีการตระหนัก มองปญหา ทําความเขาใจ
ปญหาและรวมรับผิดชอบแกไขปญหาท่ีมีอยู และหาทางปองกันปญหาใหม ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ดวยกัน 

กลาวสําหรับคณะสงฆ แมวาจะมีอุดมการณและวิถชีีวิตที่ตางออกไปจากสังคมชาวบานโดยปกติทั่วไป 
แตพระภิกษุสามเณรผูเปนบุคลากรในคณะสงฆกล็วนมาจากสังคมคือมาจากชาวบานปกติทั่วไปนัน่เอง คณะ
สงฆมีความเกี่ยวของปฏิสัมพันธกับสังคมแทบจะทุกระดับและทุกมิติในชีวิตประจําวัน คณะสงฆไมสามารถจะ
อยูโดดเดี่ยวลําพังหรือทําตัวไมรูรอนรูหนาวกับความเปนไปของสังคมได คณะสงฆจึงจําเปนตองเกี่ยวของ
สัมพันธกับสังคมและตองเกี่ยวของอยางเหมาะสมและสรางสรรคตามกรอบพระธรรมวินัยอันเครงครัด 
กลาวคือเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมไดโดยไมสูญเสียความเปนสงฆ หรือถูกกลืนกลายรูปแบบและวิถสีงฆไป
เปนฆราวาส สรุปคือคณะสงฆสามารถเกี่ยวของกับสังคมไดในดานการใหสติ สรางปญญา แนะนําหลักการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงามตอสังคมเทานั้น 

คณะสงฆจะเกี่ยวของกับสังคมและทํางานรวมสรางสรรคสังคมได จําเปนตองมีการจัดเตรียมองคกร 
พัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรสงฆ วิเคราะหสถานการณความเปนไปของสังคม มีการวางแผนและกําหนด
เปาหมายที่ชัดเจนเปนอยางดี อีกทั้งในการทํางานทุกขั้นตอน ตองมีขอมูลทีช่ัดเจน ถูกตองและแมนยํา งาน
รวมสรางสรรคสังคมจึงจะมีประสิทธิภาพ คณะสงฆจะทํางานในลักษณะดังกลาวนี้ได คณะสงฆจําเปนตอง
พัฒนาตนเองใหมีลักษณะเปนสงฆเขมแข็ง 
          สงฆเขมแข็ง (Strong Sangha) หมายถึง องคกรบริหารกิจการพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ กลาวคือเปนองคกรที่ 
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              1. มีความเขมแข็งในการศึกษาพระธรรมวินัย 
              2. มีความเขมแข็งในการรักษาพระธรรมวินัย 
              3. มีความเขมแข็งในการใหการศึกษาพระธรรมวินัยแกชนทุกเหลา 
              4. มีความเขมแข็งในการจัดการทรัพยากร/สิ่งแวดลอม/ศาสนสถาน/ศาสนิก 
              5. มีความเขมแข็งในการสรางและรักษาศรัทธาชาวบาน 

 สงฆเขมแข็งในทศวรรษที่ 1 ชวงป พ.ศ. 2560-2570 มุงไปที่สงฆระดับภาคของประเทศไทย กลาวคือ
คณะสงฆภาค (18 ภาค) ทีเ่ปนการแบงการบริหารงานคณะสงฆรวมจังหวัดตาง ๆ 3-6 จังหวัดที่มีพ้ืนที่
ใกลเคียงกันรวมเปนภาคสงฆหนึ่ง ๆ การแบงเปนภาคสงฆนี้มีความนาสนใจไมนอย คือในสวนของพ้ืนที่ ถือวา
ไมกวางหรือแคบเกินไป และในสวนประชากรสงฆ 6,000-30,000 รูป และประชาชนในกลุมจังหวัดของภาค 
2-6 ลานคน ถือวาไมมากหรือนอยเกินไปเชนกัน ถาออกแบบระบบองคกรบริหารสงฆภาคไดดี ก็เหมือนมี
เครื่องจักรชั้นด ี18 เครื่องทํางานใหกับพระพุทธศาสนา กระจายอยูทั่วประเทศ แมสงฆสวนกลางจะมีปญหา มี
ขอติดขัด หรือออนแออยางไร สงฆภาคก็ยังเขมแข็งและขับเคลื่อนกิจการพระศาสนาไปไดดี นี่คือสิ่งที่ตองเนน
เปนจุดสําคัญในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาสมัยใหม  

อันที่จริง สงฆภาคตองมีอิสระ มีอํานาจและความคลองตัวพอสมควร จึงจะทํางานไดด ี โดยเปาหมาย
ในทศวรรษท่ี 2 คือในชวง พ.ศ. 2571-2580 ของสงฆเขมแข็งแลว สงฆภาคตองมีสภาพเสมือนหนึ่งเปนนิติ
บุคคลอิสระตางหากจากสวนกลางคือเปนเหมือนรัฐ ๆ หนึ่งจากสงฆสวนกลาง อยางไรก็ตาม ในระยะเริ่มตนที่
ประเทศไทยยังไมปรับปรุง พรบ.คณะสงฆ พ.ศ.2505 (แกไข 2535) หากคณะสงฆภาคมีความมุงมั่นจริงจังใน
กาวไปสูความเปนสงฆเขมแข็ง ก็สามารถขับเคลื่อนไปได แมจะอยูภายใตกฎหมายหรือระเบียบทีม่ีขอจํากัด แต
ในทางปฏิบัติจริง สามารถปรับแนวทางการทํางานได โดยความสามัคคีและความมุงมั่นของเจาคณะภาค รอง
เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสในภาคสงฆนั้น ๆ นั่นเอง  

เจาคณะและเจาอาวาสตาง ๆ เหลานี้ (ในภาคสงฆ ประมาณ 600-3,000 รูป) นั่งประชุมรวมกัน 
วางแผนทํางานรวมกัน ประเมินการทํางานรวมกัน เปนสภาสงฆภาคท่ีลดทอนบรรยากาศเจานายสั่ง-ลูกนองทํา
ตาม  คือลดแนวคิดจากบนสูลางและลางข้ึนบน ปรับแนวการทํางานมาเปนระนาบกวาง คือ ทุกทานนั่งทํางาน
เปนคณะเดียวกัน รวมรับผิดชอบความเปนไปของกิจการพระศาสนาในภาคสงฆตนเองรวมกันทุกขั้นตอน (แต
ในการลงนามเอกสารในชวงตนนี ้จําตองทําตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง กฎหมายคณะสงฆที่มีในปจจุบันอยู)  

คณะสงฆภาค... มคีวามมุงหมายอยางสําคัญในการเปนองคกรสงฆที่เขมแข็ง เพ่ือเปนตนแบบในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน และยกระดับการทํางานของคณะสงฆสมัยใหมในทุกดาน เพ่ือตอบสนอง
ตอสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางสลับซับซอนและรวดเร็ว เพ่ือใหเปนองคกรสงฆที่เขมแข็ง 
จึงไดกําหนดแผนที่จะพัฒนาและดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ขึ้น ซึ่งจะนําไปประกอบเปน
สวนแกนหลักของแผนแมบทของคณะสงฆภาค... ในระยะ 10 ปตอไปขางหนา (พ.ศ. 2560-2570) 
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1 โครงการ สรางการมีสวนรวมในการบริหารงานคณะสงฆ 
 ลักษณะ เปดโอกาสและสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร แมชี คนรุนใหมมีบทบาทและรวม

รับผิดชอบงานคณะสงฆ แมวาทานจะไมมีตําแหนงใด ๆ ทางคณะสงฆ 
 จุดมุงหมาย รวมกลุมบุคคลที่ไมใชพระสังฆาธิการ ที่มีปฏิปทานาเลื่อมใส ที่มีพลังในการ

สรางสรรคมาเปนคณะทํางานในสงฆภาค ...  ใหรวมรับผิดชอบกับงานคณะสงฆ 
โดยคัดมาอําเภอละ 3-5 รูป/คน มีวาระคราวละ 3 ป 

 รูปแบบ มคีณะคนรุนใหมมารวมมองปญหาพระศาสนาและสังคมรวมกัน ชวยกันหาทาง
ออกจัดประชุมวางแผนทํางานรวมกัน  ทําแผนปฏิบัติการประจําป บรรจุและ
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับแตละทาน 

 ระยะเวลา 5 เดือน สรางกลุมได ประมาณ 300 รูป/คน (จากทุกอําเภอ) 
 งบประมาณ 600,000 บาท/ป (ในการจัดประชุม/คาเดินทาง) 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1.ออกระเบียบปฏิบัติคณะสงฆภาคในเรื่องนี้  

2.คนหาเปาหมาย ทาบทาม และเจาคณะลงนามแตงตั้ง 
 แนวประเมิน 1.ดูจํานวนสมาชิกและความตอเนื่อง 

2.ดูเรื่องท่ีประชุมวางแผนทํางาน 
 วันเริ่มโครงการ  
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2 โครงการ เรียนกอนบวช 
 ลักษณะ -พัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับชาวพุทธใหม เพ่ือความเขาใจและหนักแนนใน

พุทธศาสนาถึงระดับอุดมการณชีวิตแบบพุทธศาสนา  
-ปรับเปลี่ยนความคิดและธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมใหม นั่นคือเปลี่ยนจาก 
“บวชเรียน” เปน “เรียนกอนบวช” กลาวคือผูจะบวช จะตองเขาเรียนใน
หลักสูตรที่กําหนดไว ดังเชนรายวิชาดังน้ี  

1. พระไตรปฎกเบ้ืองตน 
2. อภิธรรมเพ่ือการปฏิบัติ 
3. ภาษาบาลีเบื้องตน 
4. มหาสติปฏฐานภาวนา 
5. พระภิกขุปาฏิโมกข (วินัยพระภิกษ)ุ 

-จัดการอบรมผูจะบวชกอนอยางนอย 3 เดือน -3 ป และใหการศึกษาผาน
ระบบออนไลนประกอบตามเนื้อหาขางบน มีการสอบความรูและรับมอบใบ
ประกาศนียบัตร ถาความรูไมไดตามเกณฑ ไมอนุมัติใหบวช 
-วางแผนจัดการศึกษาทั้งภาคสงฆ โดยเปดหองเรียนประจําจังหวัด และพัฒนา
ระบบชวยเรียนรูผานระบบออนไลน 
-มีสํานักทดสอบมาตรฐานความรูวิชาพระพุทธศาสนา 

 จุดมุงหมาย คัดกรองคนบวชที่มีคุณภาพและเขาใจจดุมุงหมายการบวชอยางแทจริง 
 รูปแบบ -จัดอบรม จัดการศึกษาสําหรับคนกอนบวช โดยรวมกันจัดทั้งภาคสงฆ 

-รับสมัครอบรม ณ จุดเดียว เปนรุน ๆ ปละ 4 รุน 
-จัดบวชพรอม ๆ กันคราวเดียว ปละ 6 ครั้ง 

 ระยะเวลา ภายใน 2 ป 
 งบประมาณ 1.งานพัฒนาหลักสูตร 500,000 บาท 

2.งานพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน 600,000 บาท 
3. วิทยากรอบรม 600,000 บาท (5 รูปx4 จังหวัด=20x30,0000) 

 ขอมูลอ่ืน ๆ 1.ออกระเบียบปฏิบัติคณะสงฆภาคในเรื่องนี้ เปนกิจกรรมตอเนื่อง 
2. เจาคณะตําบล อําเภอ จังหวัด และเจาคณะลงนามนั่งทํางานเปนทีมเดียวกัน 

 แนวประเมิน 1.ดูคุณภาพผูบวช และจํานวน (ปละ 1,000 รูป/จังหวัด) 
2.ดูพัฒนาการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 วันเริ่มโครงการ  
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3 โครงการ เพิ่มประชากรชาวพุทธผูรูภาษาบาลี 
 ลักษณะ เปดสอนภาษาบาลีเบื้องตนสําหรับฆราวาสชายหญิงประจําจังหวัด ๆ ละ 1 

หองเรียน 
-พัฒนาหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องตน เนนการอาน เขียน เขาใจบาลีชั้นตน จบ
หลักสูตรภายใน 2 ป (ใชเวลาเรียน 600 ชั่วโมง) 

 จุดมุงหมาย เพ่ิมประชากรชาวพุทธผูรูภาษาบาลี 
 รูปแบบ - จัดการศึกษาสําหรับฆราวาส โดยรวมกันจัดทั้งภาคสงฆ 

-รับสมัครพรอมกัน  
-จัดสอบพรอมกัน โดยมาตรฐานเดียวกัน 

 ระยะเวลา ภายใน 2 ป มีครบทุกจังหวัด 
 งบประมาณ 1.งานพัฒนาหลักสูตร 200,000 บาท 

2.งานพัฒนาระบบออนไลน 500,000 บาท 
3. ครูสอน 1,440,000 บาท (3 รูปx4 จังหวัด=12x10,0000) 

 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบียบปฏิบัติคณะสงฆภาคในเรื่องนี้  
2. เจาคณะตําบล อําเภอ จังหวัด และเจาคณะลงนามนั่งทํางานเปนทีมเดียวกัน 
3. เปนโครงการประจําและตอเนื่อง  

 แนวประเมิน 1.ดูคุณภาพและจํานวนผูเรียน (มีผูเรียนใหมปละ 300 คน/จังหวัด) 
2.ดูพัฒนาการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 วันเริ่มโครงการ  
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4 โครงการ สรางและรักษาศรัทธา สรางภูมิธรรมภูมิปญญาพระสงฆภาค... 
 ลักษณะ -สัมมนา ปรับปรุง จัดการ และออกระเบียบปฏิบัติและจัดอบรมพระภิกษุ

สามเณรใหตระหนักถึงความเคารพในพระธรรมวินัย เมื่อจําเปนตองเกี่ยวของ
กับเรื่องและปญหาดังนี้ 
1. การใชมือถือ คอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร 
2. การใชเครือขายอินเตอรเนต Facebook Twitter Line ฯลฯ 
3. การใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ และการละเมิดลิขสิทธิ์-ทรัพยสินทางปญญา 
4. การเก่ียวของใกลชิดกับสตรีเพศ ลูกศิษยวัด บุคคลตางศาสนา  
5. ทรัพยสินวัด ทรัพยสินสวนตัว (รถ ที่ดิน เงินฯลฯ) 
6. การแสดงออกของพระสงฆทางสังคม (สมณสัญญา สัมมาวาจา วจีสุจริต) 
7. การปรับภูมิทัศนวัด บรรยากาศวัด ปรับธรรมเนียมจารีตปฏิบัติตาง ๆ 
8. แผนแมบทการกอสราง เกณฑการกอสรางและการตอเติมสิ่งกอสรางตาง ๆ 
ในวัด 
9. การจัดการระบบบัญชี-การเงินของวัด 
10. พระภิกษุสามเณร ฆาตัวตาย  
ฯลฯ 

 จุดมุงหมาย สรางแนวปฏิบัติที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย  
 รูปแบบ -จัดประชุมอบรมและทบทวนประจําป ๆ ละ 2 ครั้ง 

- พระภิกษุทุกรูป ตองเขาประชุม 
 ระยะเวลา ภายใน 1 ป 
 งบประมาณ 1.งานพัฒนาสื่อ 200,000 บาท 

2.จัดอบรม 800,000 บาท (4 จังหวัด=4x200,0000) 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบยีบปฏิบัติคณะสงฆภาคในเรื่องนี้  

2. เจาคณะตําบล อําเภอ จังหวัด และเจาคณะลงนามนั่งทํางานเปนทีมเดียวกัน 
3. เปนโครงการประจําและตอเนื่อง ทบทวนปรับปรุงทุกป 

 แนวประเมิน 1.ดูขาวปริมาณขาวพระสงฆท่ีไมเหมาะสมลดลง 
2.ดูความรูสึก ความพึงพอใจของชาวพุทธตอพระสงฆ 

 วันเริ่มโครงการ  
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5 โครงการ สภาปราชญชาวพุทธ 
 ลักษณะ รวมกลุมชาวบาน บัณฑิต ผูคงแกเรียนจากหมูบานตาง ๆ ใน 4 จังหวัด  

-จัดประชุมประจําป ๆ อยางนอย ละ 2 ครั้ง  
-ยกยอง บันทึกเกียรติประวัติปราชญแตละทาน 
-ใหท่ีประชุมปราชญชาวพุทธพ้ืนบาน วิเคราะห วิจารณและเสนอแนะการ
พัฒนาวงการพระพุทธศาสนาประจําป เสนอสงฆภาค 

 จุดมุงหมาย -ยกยองและนําพลังปราชญตาง ๆ ในชุมชนมาชวยพัฒนาสังคมและพุทธศาสนา 
-มีคณะปราชญชาวพุทธประจําภาคสงฆ 

 รูปแบบ -รวมกลุมและจัดประชุม 
-ทําทะเบียนปราชญ  

 ระยะเวลา ภายใน 2 ป มีครบทกุจังหวัด 
 งบประมาณ 1.งานทะเบียน 30,0000 บาท 

2.งานยกยองและเชิดชูเกียรติ 300,000 บาท/ป 
3. งานประชุมประจําปของปราชญ 300,000 บาท (2 ครั้ง ๆ ละ 150,0000) 

 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบียบปฏิบัติคณะสงฆภาคในเรื่องนี้  
2. เจาคณะภาคลงนามแตงตั้ง ยกยองเชิดชูเกียรตปิราชญ 
3. เปนโครงการประจําและตอเนื่อง  

 แนวประเมิน 1.ดูคุณภาพและจํานวนปราชญ 
2.ดูขอเสนอแนะประจําปตอคณะสงฆ 

 วันเริ่มโครงการ  
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6 โครงการ มหาอุปาสิกาวิทยาลัย (นานาชาต)ิ 
 ลักษณะ -สรางสํานักแมชี/นักบวชหญิงมาตรฐาน ระดับนานาชาติ พรอมรองรับไดสูงสุด

3,000 คน  
-มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทั้งหลักสูตรไทยและสากล โดยทํางาน
รวมกับสถาบันการศึกษาขางนอกและหลักสูตรภายใน 
-มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
-รวมกลุมสตรีที่มีศรัทธาออกบวชและตองการทํางานเพ่ือพระศาสนา 
-สงเสริมแมชีไปเผยแพรธรรมทั้งในและตางประเทศ 

 จุดมุงหมาย -เปดโอกาส สงเสริม จูงใจและพัฒนาสตรีทํางานเพ่ือพุทธศาสนาอยางเปน
ระบบ 
-มีสํานักแมชีมาตรฐานสูง ปลอดภัย สัปปายะตอการปฏิบัติธรรมตามไตรสิกขา
และการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาแบบนานาชาติ 
-มีองคกรท่ีจัดการนักบวชหญิงอยางเปนระบบ กาวหนาและมาตรฐาน 

 รูปแบบ -รวมกลุมสตรีที่ศรัทธาออกบวช อยากศึกษา และตองการปฏิบัติธรรม 
 ระยะเวลา ภายใน 3 ปเริ่มกอสราง 
 งบประมาณ 1. งบสรางมหาอุปสิกาวิทยาลัย เริ่มตน 50 ลานบาท 

2. งบประมาณตอเนื่อง ปละ 20 ลาน (20 ป) 
3. งบประมาณตอเนื่อง ปละ 10 ลานในปที่ 21 เปนตนไป 

 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบียบปฏิบัติคณะสงฆภาคในเรื่องนี้  
2. เจาคณะทุกระดับทํางานรวมกัน  
3. เปนโครงการประจําและตอเนื่อง  

 แนวประเมิน 1.ดูคุณภาพและจํานวนสตรีที่บวช 
2.ดูผลการปฏิบัติงานของสตรีที่บวชเหลานี้ 

 วันเริ่มโครงการ  
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7 โครงการ สํานักงานสงฆภาค... 
 ลักษณะ -สรางสํานักงานมาตรฐานประจําที่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของภาคสงฆ  

-เปนศูนยเอกสาร ขอมูล และเก็บรวบรวมงานคณะสงฆตาง ๆ  
-มีบุคลากรทํางานประจํา 5-10 คนขึ้น  
-เปนศูนยประสานงานโครงการตาง ๆ เปนท่ีประชุมคณะตาง ๆ 
-มีเงินเดือนและสวัสดิการตอบแทนบุคลากรประจําแนนอน 

 จุดมุงหมาย -มีสํานักงานท่ีเปนมาตรฐาน ตอเนื่อง และยั่งยืน ไมยายไปมาตามเจาคณะภาค 
-เปนศูนยกลางการบริหารงานคณะสงฆภาค 
-มีหองประชุมใหญ ประชุมยอย หองทํางาน และระบบตรวจตราความเปนไป
ของกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของภาค 

 รูปแบบ -สํานักงานบริหารสงฆภาค   
 ระยะเวลา ภายใน 2 ป 
 งบประมาณ 1. งบกอสรางสํานักงาน 10 ลานบาท 

2. เงินเดือนบุคลากรเริ่มตน 10 ตําแหนง เริ่มตน 1,200,000 บาท/ป 
(10x10,000x12) 
3. งบบํารุงสํานักงานและวัสดุสิ้นเปลือง ปละ 3 ลานบาท 

 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบียบปฏิบตัิคณะสงฆภาคในเรื่องนี้  
2. เจาคณะทุกระดับทํางานรวมกัน เปนคณะกรรมการ ลดทอนการสงหนังสือ
หรือคําสั่งการตาง ๆ 
3. เงินเดือนเปนรายจายประจํา ตอเนื่อง และมีการปรับเพ่ิมเปนระยะ  

 แนวประเมิน 1.ดูคุณภาพและและประสิทธิภาพการบริหารงาน 
2.ดูผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและเปาหมาย 

 วันเริ่มโครงการ  
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8 โครงการ สาสนสงฆภาค... 
 ลักษณะ -ออกสิ่งพิมพราย 4 เดือน (ปละ 3 ฉบับ) สงถึงทุกวัดในภาค 
 จุดมุงหมาย -เพ่ือสื่อสารที่เปนทางการจากสงฆภาคถึงวัดและญาติโยมทองถ่ินตาง ๆ  
 รูปแบบ -วารสาร  
 ระยะเวลา ภายใน 1 ป และในปท่ี 6 เปนตนไป พิจารณาจะตีพิมพตอหรือไม เนื่องจากอาจ

ปรับเปน Digital file แทน ตามสมัยนิยม 
 งบประมาณ 1. ปละ 600,000 บาท (ตีพิมพปละ 3 เลม ๆ 10,000 ฉบับ ๆ ละ 20 บาท)  
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ทีมงานเลขาฯ คณะสงฆภาคดําเนินการไดเลย  

2. เจาคณะตําบลมารับไปแจกจายวัดในสังกัด  
 แนวประเมิน 1.ดูประสิทธิภาพการสื่อสาร 

2.ดูผลยอนกลับจากผูติดตามขาวสาร 
3.ดูศรัทธาจากชาวบานที่ไดรับขาวสาร 

 วันเริ่มโครงการ  
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9 โครงการ สายดวนสงฆภาค... 
 ลักษณะ -เปดเบอรโทรดวน ใหคนรองเรียน แจงปญหาตาง ๆ เก่ียวกับวัดและคณะสงฆ 

-เปดใหโทรปรึกษาปญหาเก่ียวกับธรรมะ พระวินัย และแนวปฏิบัติตาง ๆ 
-มีผูรับผิดชอบรับสายประจํา และแจงผูรับผิดชอบ พรอมทําบันทึก ชี้แจงและ
รายงานการแกไขปญหาใหสวนตาง ๆ ไดรับทราบ 

 จุดมุงหมาย -เพ่ือรับขอมูลและแกไขปญหาในภาคสงฆที่รวดเร็ว  
 รูปแบบ -มีเบอรประจําอยางนอย 3 เลขหมาย และมีผูรับผิดชอบประจํา คอยรับเรื่อง 

24 ชม. 
 ระยะเวลา ภายใน 1 ป 
 งบประมาณ 1. คาเบอรโทร (รับอยางเดียว) 3 เลขหมาย ปละ 3000 บาท 

2. คาตอบแทนผูรับสาย ทําบันทึก ประสานงาน 240,000 บาท (2 คน
x10,000x12)  

 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบียบปฏิบัติสงฆภาค  
2. เปนโครงการตอเนื่อง 
3. พัฒนาความรูในพระธรรมวินัยของผูมาใหคําปรึกษา 

 แนวประเมิน 1.ดูประสิทธิภาพการแกไขปญหา การแนะนํา 
2.ประเมินและดูภาพรวมมุมมองตอคณะสงฆจากสังคม 
3. ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 

 วันเริ่มโครงการ  
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10 โครงการ สารสนเทศสงฆภาค... 
 ลักษณะ -นําระบบสารสนเทศมาเก็บและประมวลฐานขอมูลเก่ียวกับพระสงฆ วัด แมชี 

ฯลฯ กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการบริหารงานคณะสงฆ 
 จุดมุงหมาย มีขอมูลพื้นฐานท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพตอการบริหารงานคณะสงฆ  
 รูปแบบ พัฒนาระบบ database และนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร 
 ระยะเวลา ภายใน 6 เดือน 
 งบประมาณ 1. คาออกแบบและพัฒนาระบบ  350,000 บาท  

2. คาเชาใช Cloud Server และโดเมน 65,000 บาท /ป 
 ขอมูลอ่ืน ๆ  มอบหมายงานใหสงฆระดับตําบลชวยกรอกขอมูล ปรับปรุงขอมูล 
 แนวประเมิน 1.ดคูวามครบถวนและถูกตองของขอมูล 

2.ดูประสิทธิภาพการนําขอมูลไปใช 
 วันเริ่มโครงการ  
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11 โครงการ App รายงานพระบวชใหม พระลาสิกขา และระบบขาวผานมือถือของสงฆภาค...  
 ลักษณะ พัฒนา Mobile Application เพ่ือบันทึกและรายงานพระบวชใหม พระลา

สิกขา 
 จุดมุงหมาย 1.ทราบจํานวนพระที่บวชและลาสิกขาทันที 

2. สงขาวถึงทุกวัดผานมือถือไดทันที  
 รูปแบบ พัฒนาเปน App สําหรับ iOS และ Androind 
 ระยะเวลา ภายใน 5 เดือน 
 งบประมาณ 1. คาออกแบบและพัฒนาระบบ  240,000 บาท  

2. คาเชาใช Cloud Server 65,000 บาท /ป 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1.มอบหมายงานพระอุปชฌายกรอกขอมูลผูบวชเสร็จใหม ๆ ทันที 

2. ออกระเบียบสงฆภาค ใหพระภิกษุลาสิกขาไดกับพระที่สงฆมอบหมายเทานั้น 
และมีบันทึกการลาสิกขาประจําไว 

 แนวประเมิน 1.ดูความรวดเร็วและแมนยํา 
2.ดูประสิทธิภาพการนําขอมูลไปใช 

 วันเริ่มโครงการ  
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12 โครงการ สุขภาพกายพระสงฆภาค...  
 ลักษณะ เปนสัปดาหตรวจสุขภาพพระสงฆทั้งรูปทั้งภาคสงฆ โดยประสานงานกับ

โรงพยาบาลตาง ๆ โดยคณะสงฆภาค... อํานวยความสะดวก และจัดเตรียมให 
 จุดมุงหมาย 1. เพ่ือใหพระสงฆเขาใจถึงสมรรถภาพรางกาย และการดูแลรักษาสุขภาพ 

2. เพื่อเปนการเอาใจใสตอพระสงฆ  
3. ปรับปรุงมาตรฐานดานโภชนาการที่ชาวพุทธถวายพระสงฆ 

 รูปแบบ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 
 ระยะเวลา ภายใน 1 ป 
 งบประมาณ 1. คานัดหมายติดตอประสานงาน  50,000 บาท  
 ขอมูลอ่ืน ๆ มีขอมูลพระภิกษุที่เปนโรครายแรง อัมพฤกษ อัมพาต ฯลฯ เพ่ือสงฆภาคจะได

ดูแลเปนกรณีพิเศษ ไมปลอยใหภิกษุอาพาธไรท่ีพ่ึง 
 แนวประเมิน 1.ดูสุขภาพโดยรวมของพระสงฆ 

2.ดูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการฉัน กิจวัตรประจําวันตาง ๆ 
3.ดูการปรับปรุงมาตรฐานดานโภชนาการท่ีชาวพุทธถวายพระสงฆ 

 วันเริ่มโครงการ  
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13 โครงการ รวมพลังจัดการศึกษาภาษาบาลีสําหรับพระสงฆ 
 ลักษณะ -ภาษาบาลี คือภาษาของพุทธศาสนา เปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานสําหรับพระสงฆและ

ชาวพุทธ โดยเฉพาะพระสงฆตองมีความรูภาษาบาลีในระดับดี จึงจะสะดวกใน
การทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนา 
-คณะสงฆท้ังภาค ทํางานรวมกัน วางแผน จัดการศึกษา และสนับสนุน
การศึกษารวมกัน 

 จุดมุงหมาย 1. ใหทุกจังหวัดเปดหองเรียนกลางประจําจังหวัด  
2. รวมรวมครูและวิทยากรประจําสงฆภาค และมอบหมายงานสอนประจํา 
3. รวมรวมและรับสมัครผูเรียนรวมกัน 
4. อบรมพัฒนาครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพและเทคนิคการสอนอยางตอเนื่อง 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง (มอบใบประกาศนียบัตรผูสอน)  

 รูปแบบ พัฒนาการทํางานรวมกันระดับภาค ไมแยงกันเดนดัง ไมหวงแตสํานักตัวเอง 
 ระยะเวลา ภายใน 1 ป และตอเนื่อง 
 งบประมาณ จัดหางบประมาณรวมกัน เพ่ือ 

1. เงินเดือนครูสอน 
2. หนังสือตําราเรียน-สื่ออุปกรณ 
3. คาเดินทาง  

 ขอมูลอ่ืน ๆ สงฆทุกระดับทํางานรวมกัน ไมแบงแยก ไมแขงกันดัง ไมแขงชื่อเสียงกัน 
 แนวประเมิน 1.ดคูวามสุข ความสนใจ ความพึงพอใจของผูเรียน 

2.ดจูํานวนและผลการสอบผานตามเกณฑบาลีสนามหลวง 
 วันเริ่มโครงการ  
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14 โครงการ ลดความสําคัญของการแบงแยกนิกายสงฆภาค... 
 ลักษณะ -รวมพลังพระภิกษุสามเณรรุนใหม แบบไมสนใจนิกายสงฆ แตมุงศึกษาและ

ทํางานเพ่ือสังคมรวมกัน 
-ปรับเปลี่ยนแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ของคณะสงฆทีเ่คยมีการใหระบุ นิกาย 
ใหปรับออกทั้งหมด 
-สรางกิจกรรมและโอกาสใหพระสงฆ 2 นิกายไดทํารวมกัน ไดใชทรัพยากรสงฆ
ทั้งสองนิกายรวมกัน  

 จุดมุงหมาย 1. ลดความยึดติดนิกายลง 
2. สงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียว 
3. ทํากิจกรรมรวมกันบอย ๆ ระหวางนิกาย 

 รูปแบบ ลดทอนความสําคัญของการแบงแยกนิกาย 
 ระยะเวลา ภายใน 5 ป 
 งบประมาณ  
 ขอมูลอ่ืน ๆ สงฆทุกนิกายทุกระดับ ทํางานรวมกันดวยความเขาใจเปนหนึ่งเดียว ไมแบงแยก 

ไมแขงกันดัง ไมแขงชื่อเสียงกัน 
 แนวประเมิน 1.ดกูารทํากิจกรรมรวมกัน 

2.ดคูวามรูสึกนึกคิดเรื่องนิกายของพระภิกษุสามเณรรุนใหม 
 วันเริ่มโครงการ  
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15 โครงการ กองทุนสงฆภาค... 
 ลักษณะ -รวบรวมเงินทุนเก็บสะสมประจําสงฆภาค... โดยใหแตละวัด แบงงบประมาณ

มอบเขากองทุนประจําป  
 จุดมุงหมาย สงฆภาค... มีเงินสะสมเพ่ือการทํางานในระยะยาว 
 รูปแบบ เปนกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนาในสงฆภาค 
 ระยะเวลา ภายใน 5 ป 
 งบประมาณ  
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบียบคณะสงฆภาค... เรื่องกองทุน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยรวมรวมบุคคลที่มีศรัทธา มี
ความสามารถ เชน ตัวแทนนักบัญชี ตัวแทนไวยาวัจกร ตัวแทนจาก
พุทธสมาคม และมูลนิธิทางพุทธศาสนาใน 4 จงัหวัด 

 แนวประเมิน 1.ดงูบประมาณสะสมเพ่ืองานพระศาสนาในระยะยาว 
2.ดคูวามตอเนื่อง ดูประสิทธิภาพการนําเงินกองทุนไปใช  

 วันเริ่มโครงการ  
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16 โครงการ พระสงฆนานาชาติเพื่อแผนดินไทย 
 ลักษณะ -รวบรวมพระสงฆตางประเทศท่ีอาศัยอยูในจังหวัดตาง ๆ ในสงฆภาค... เพ่ือให

เปนกลุมและทํากิจกรรมรวมกัน 
-สรางความประทับใจ ความภาคภูมิใจ และความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวในฐานะ
ชาวพุทธ 

 จุดมุงหมาย สงฆตางชาติไดรวมกันสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ขึ้น มีปฏิสัมพันธและสามัคคี 
 รูปแบบ รวมกลุมและจัดตั้งคณะกรรมการสงฆนานาชาติ 
 ระยะเวลา ภายใน 2 ป 
 งบประมาณ 1. งบประชาสัมพันธและงบประชุม 

2. งบสนับสนุนกิจกรรมพระสงฆนานาชาติ ประมาณ 100,000 บาท/ป 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบียบคณะสงฆภาค... เรื่องสงฆนานาชาติ 

2. เจาคณะภาคแตงตั้งคณะกรรมการสงฆนานาชาติ (วาระละ 3 ป) 
 แนวประเมิน 1.ดูความสามัคคีของสงฆนานาชาติในสงฆภาค  

2.ดูกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ ของสงฆนานาชาติ 
 วันเริ่มโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการสงฆเขมแข็ง สูทศวรรษใหม คณะสงฆภาค...                                                                    เสนอโดย นายธฤญเดชา ลภิา  หนา 19 

 
 

17 โครงการ ธรรมสภาสงฆภาค... 
 ลักษณะ -จัดตั้งธรรมสภาประจําสงฆภาค 

-ธรรมสภา เปนการนําแนวคิดและรูปแบบของธรรมสภาจากสมัยพุทธกาลที่วา 
“สตฺถา อาคนฺตฺวา  กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา.... พระศาสดา

เสด็จมาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั�งหลาย ตอนนี�  พวกเธอ นั�งประชุมพดูคุยเรื�องอะไรกนัหนอ

...”   โดยนําแนวกิจกรรมนีม้าปรับประยุกตขึ้นใหม เพ่ือใหเปนเวทีกลางของชาว
พุทธ ใหชาวพุทธทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกภาวะ มารวมพูดคุย อภิปราย 
นําเสนอปญหาทางสังคม หรือหัวขอวิจัย หรือนําเสนอความคิดเห็น นําเสนอขอ
รองเรียนตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานและกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

 จุดมุงหมาย เปนเวทีกลางที่เปดกวางอยางสรางสรรคและเปยมดวยไมตรี 
 รูปแบบ 1 เปดธรรมสภา ปละ 2 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน 

2 ในธรรมสภา จะประกอบดวย 
 2.1 คณะดําเนินงาน (เปนภิกษุ+ฆราวาส ทําหนาที่จัดประชุม ทําสื่ออุปกรณ 
ทําบันทึก และรับขอเสนอแนะ ทํารายการเสนอผูเก่ียวของ) 
 2.2 คณะผูเชี่ยวชาญ (คอยซักถาม ผูมานําเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม) 
 2.3 คณะพระวินัยธร เพื่อคอยใหขอมูลเพ่ิมเติมทางพระวินัยแกผูมานําเสนอ 
 2.4 ผูมาเสนอหัวขอ/เสนอแนะ/รองเรียนปญหาตอที่ประชุม 
 2.5 ผูมารวมฟง  

 ระยะเวลา ภายใน 2 ปเปดธรรมสภาได 
 งบประมาณ จัดกิจกรรมธรรมสภา 8 วัน 1,600,000 บาท 

(วันละ 200,000 คาอาหาร สื่อ อุปกรณ) 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. ออกระเบียบคณะสงฆภาค... เรื่องธรรมสภาของสงฆภาค... 

2. ประเมินผลเพื่อเปดธรรมสภาแบบตลอดป 
 แนวประเมิน 1.ดูเรื่องท่ีนําเสนอตอธรรมสภา 

2.ดูความศรัทธาและความพึงพอใจตอการมีธรรมสภา 
3.ดูจํานวนผูมารวมฟงแตละวัน ควรมีข้ันต่ํา 1,000 คน 

 วันเริ่มโครงการ  
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18 โครงการ มหาสติปฏฐานภาวนาสําหรับเจาอาวาส 
 ลักษณะ เปนการจัดปฏิบัติธรรมแบบมหาสติปฏฐานประจําปสําหรับเจาอาวาสในสงฆ

ภาค... จัดเปนรุน ๆ ละ 2 สัปดาห 
 จุดมุงหมาย -เจาอาวาสไดทบทวนชีวิตและตระหนักรูความจริงแบบพุทธ สงเสริมใหไม

ประมาท ไมยึดติด ไมเครียดกับภาระการงานจนปลอยวางไมเปน 
-ลดจํานวนพระภิกษุฆาตัวตาย 
-วางเปาหมาย ในสงฆภาค.......... ตองไมมีพระภิกษุฆาตัวตาย ภายใน...ป 

 รูปแบบ -จัดใหพระสงฆระดับเจาอาวาสทั้งภาคสงฆ ไดฝกปฏิบัติรวมกันเปนรุน ๆ ละไม
เกิน 300 รูป โดยพระวิปสสนาจารยผูเชี่ยวชาญ 
-พัฒนาหลักสูตรและคัดสรรเจาอาวาสที่มีความสามารถอบรมเขมเพ่ือเปนพระ
วิปสสนาจารยตอไป 
-มีการอบรม พัฒนา และประเมินศักยภาพของพระวิปสสนาจารยตอเนื่อง 

 ระยะเวลา ภายใน 1 ป 
 งบประมาณ คาใชจาย ตกรูปละ 1,000 บาท/รุน 
 ขอมูลอ่ืน ๆ ออกระเบียบคณะสงฆภาค... เรื่องมหาสติปฏฐานภาวนาประจําป 
 แนวประเมิน 1.คุณภาพและพฤติกรรมของผูผานการฝกปฏิบัติ 

2.ความสามารถในการสอนตอพระลูกวัดและญาติโยม 
 วันเริ่มโครงการ  
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19 โครงการ พัฒนารูปแบบองคกรบริหารงานสงฆภาคที่เขมแข็ง  
 ลักษณะ ประมวลผลจากที่ไดดําเนินการโครงการตาง ๆ ทั้งหมด สรุปจากการปฏิบัติจริง 

ของผูปฏิบัติงาน, การวิเคราะหและขอเสนอแนะตาง ๆ จาก สภาปราชญชาว
พุทธ และธรรมสภาในระยะเวลา 5 ป  จึงเสนอรูปแบบองคกรและเสนอ
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ ที่เหมาะสมกบัการ
ทํางานของสงฆภาค เพ่ือใหสงฆภาคเปนองคกรที่เขมแข็งอยางแทจริง 

 จุดมุงหมาย 1 นําเสนอรูปแบบองคกรการบริหารงานคณะสงฆระดับภาคท่ีจะตอบสนองตอ
ศตวรรษตอไปอยางม่ันคง  
2 นําเสนอทบทวนและปรับปรุง พรบ.สงฆ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มหาเถร
สมาคมตาง ๆ 
3 การแบงปนโอนยายอํานาจหลายอยางสูสงฆภาค เชน การศึกษา การ
อุปชฌาย การปกครอง ฯลฯ เพ่ือความคลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค 

 รูปแบบ สรุปนําเสนอปญหา ทางออก และเหตุผลประกอบอยางชัดเจน  
ตอมหาเถรสมาคมและสังคมชาวพุทธ 

 ระยะเวลา ผานไป 5 ปแลว จึงสรุปและนําเสนอรูปแบบองคกรบริหารที่จะมีความเขมแข็ง
สูอนาคตในระยะ 500-1000 ปตอไป 

 งบประมาณ พิมพเอกสาร ผลิตสื่อประกอบ 50,000 บาท  
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1.ปญหาและอุปสรรคท่ีพยายามสูการเปนองคกรสงฆเขมแข็ง 

2.การแกปญหาภายใตขอจํากัดที่มีอยูในปจจุบัน 
3.แนวโนมและการคาดการณการทํางานตาง ๆ 

 แนวประเมิน 1.ความสามารถในการปรับเปลี่ยนองคกรและระบบการทํางาน 
2.ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นอยางเดนชัดในการทํางาน 

 วันเริ่มโครงการ  
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20 โครงการ วัด=สถานปฏิบัติธรรม 
 ลักษณะ -ปรับกายภาพ ภูมิทัศน และบริเวณวัดใหสัปปายะตอการปฏิบัติธรรม 

-ปรับใหเปนสถานท่ีสงบ รมรื่น สะอาด ปลอดภัย นาเขามาเยี่ยมชม 
-ปรับใหเหมาะกับคนทุกวัยทุกกลุม โดยเฉพาะผูบกพรองทางกายภาพตาง ๆ 
เชน บกพรองทางสายตา หู การเดิน 
- สงเสริมกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวัด (ทุกเดือน) 

 จุดมุงหมาย -ปรับบทบาทวัดใหเปนสถานปฏิบัติธรรมสําหรับทุกคน 
-ปรับบาทพระใหมีความสามารถในการนําปฏิบัติธรรมตามแนวมหาสติปฏฐาน 
-มีสถานปฏิบัติธรรมสําหรับชาวตางชาติอยางนอย 5 แหงในภาคสงฆ 

 รูปแบบ เนนประหยัด ความเรียบงาย ตรงตอธรรมวินัย ไมฟุงเฟอ 
 ระยะเวลา ภายใน 3 ป 
 งบประมาณ ปรับภูมิทัศนแตละวัด ขั้นตํ่า 300,000 บาทข้ึนไป/ตอวัด/ในระยะ 5 ป 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1.สงเสริมใหชาวบานเปนคณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติธรรมในวัด 

2.สงเสริมชาวบานปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวัน  
 

 แนวประเมิน 1.ดูความสุข ความสงบของผูปฏิบัติธรรม 
2.ดูสถิติการเพ่ิมข้ึน-ลดลงของอาชญากรรม เหตุการณทํารายกันของชาวบาน 
3.ดูสภาพสถานท่ีเอ้ือตอการบําเพ็ญธรรม 
4. ระบบสถิติและทะเบียนผูปฏิบัติธรรม 

 วันเริ่มโครงการ  
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21 โครงการ สํานักจดหมายเหตุสงฆภาค... 
 ลักษณะ -บันทึกขาวสาร ความเปนไปทางพุทธศาสนาประเด็นสําคัญรายวัน 

-เก็บขอมูล ทําเอกสารหลักฐานทุกอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน 
 

 จุดมุงหมาย -มีคณะทํางานที่ทรงคุณวุฒิในภาคสงฆทําหนาที่จดบันทึกขาวสารความเปนไป
ทางพุทธศาสนาอยางเปนระบบ เปนทางการ มีมาตรฐานและตอเนื่องทุกวัน 
-เพ่ือเปนหลักฐานสําคัญแสดงถึงความเปนไปของสังคมพุทธศาสนาใหคนในยุค
ถัดไปมาศึกษาคนควาได 

 รูปแบบ เปนเลมบันทึกรายปและมีฉบับ Digital file  
 ระยะเวลา ภายใน 2 ป 
 งบประมาณ -เงินเดือนนักบันทึกจดหมายเหต ุนักอานตรวจสอบ 5 ทาน ปละ 720,000 

บาท (12,000x5x12) 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1.เปนโครงการตอเนื่อง ปรับเงินตอบแทนเปนระยะๆ มวีาระการทํางานและ

พัฒนาคุณสมบัติผูทําการบันทึกอยูเสมอ ๆ 
2.ใชสํานักงานสงฆภาค(ที่จะสรางข้ึน) เปนท่ีทํางาน ที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุ  
3. สงฆภาคออกระเบียบวาดวยเรื่องนี้ 

 แนวประเมิน 1.ดูคุณภาพเนื้อหาขาวสารที่บันทึก 
2.ดูความครบถวนและตรงกับขอเท็จจริง 
3.ดูพัฒนาการคณะนักบันทึกจดหมายเหตุ 
 

 วันเริ่มโครงการ  
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22 โครงการ สํานักคัมภีรโบราณและเอกสารสงฆภาค... 
 ลักษณะ -เปนศูนยเก็บรักษาคัมภีร ตํารา ใบลาน สื่อบันทึก เชน พระไตรปฎก อรรถกถา 

ฎีกา ตลอดถึงคัมภีรโบราณทางพุทธศาสนาตาง ๆ  ทุกฉบับทุกภาษาที่มีในโลก  
- มลีักษณะการทํางานคลายหอสมุดแหงชาต ิแตมุงเนนงานพระพุทธศาสนา
เทานั้น 
-เก็บขอมูล ทําสําเนา คัมภีร ตํารา ใบลาน สื่อบันทึกตาง ๆ ทางพุทธศาสนา
อยางเปนระบบ มีมาตรฐาน 

 จุดมุงหมาย -มีศูนยรักษาคัมภีรทางพุทธศาสนาประจําภาคสงฆเปนการเฉพาะ 
-เปนแหลงบริการสําหรับการศึกษาคนควาของสังคม 

 รูปแบบ อาคารสํานักงานเหมาะสม มีเจาหนาท่ีบริการ คนควา วิจัยขั้นต่ํา 20 คน  
 ระยะเวลา ภายใน 8 ป 
 งบประมาณ -คากอสรางสํานักงาน 200 ลาน 

-เงินเดือนคณะทํางาน 2,880,000 /ป (12,000x20x12) 
 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. เปนโครงการตอเนื่อง ปรับเงินตอบแทนเปนระยะๆ มีวาระการทํางาน 

2. จําเปนตองมีอาคารเปนการเฉพาะ 
3. สงฆภาคออกระเบียบวาดวยเรื่องนี้  
 

 แนวประเมิน 1.ดูคุณภาพและปริมาณของคัมภีร 
2.ดูความสามารถในการใหบริการแกสังคม 
3.ดูปริมาณผูมาใชบริการ 
 

 วันเริ่มโครงการ  
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23 โครงการ สํานักเพาะบมอัจฉริยบุคคลทางพระพุทธศาสนา  
(Buddhism Talent Incubator)  

 ลักษณะ -ทําหนาที ่(เปนแมวมอง) สืบคนหาชาวพุทธทั้งเด็ก ผูใหญ ทั้งชาวบานชายหญิง
ทั้งพระภิกษุสามเณรจากทั่วโลกที่มีแววความสามารถทางพระพุทธศาสนาอยาง
โดดเดน เชิญเขามาอยูในการดูแลและการจัดการตลอดชีพ โดยสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถใหเต็มเปยมเทาที่เขาสามารถกาวไปไดจนตลอดชีวิต  
- เปนหนวยงานจัดโปรแกรมสงเสริม พัฒนา จัดการศึกษา ใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มเปยม หากจําเปน อาจตองสถาบันการศึกษา
พิเศษสําหรับบุคคลกลุมนีเ้ปนการเฉพาะดวย 
-จัดเตรียมโครงสราง ระบบการทํางาน เครื่องมือ ตําแหนงงาน และโครงการ
ตาง ๆ เพ่ือรองรับและมอบหมายงานสรางสรรคตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนาที่
บุคคลกลุมนีต้องการทําในทุก ๆ ชวงวัยของเขา 

 จุดมุงหมาย -เด็กหรือบุคคลทั่วไปทีเ่ปนความอัจฉริยะทางพระพุทธศาสนาไดรับดูแล มีการ
และจัดการสงเสริมอยางตรงจุดและความตองการ 
-เปนหนวยงานที่ดูแล สงเสริมคนเกง ๆ คนมีความสามารถทางพระพุทธศาสนา
ใหไดทํางานตามศักยภาพชั้นสูงที่บุคคลกลุมนี้มี 

 รูปแบบ มีคณะทํางาน มีสํานักงาน มีแผนการทํางาน มีงบประมาณที่แนนอน
(คณะทํางานทั้งพระและฆราวาส เริ่มตนที ่25 คน)  

 ระยะเวลา ภายใน 5 ป 
 งบประมาณ -งบดําเนินการเริ่มตน 50 ลาน (สํานักงาน การทํางานประจําวัน การติดตอ

ประสานงาน การพัฒนาระบบงานตาง ๆ) 
-เงินเดือนประจําคณะทํางาน 

 ขอมูลอ่ืน ๆ 1. เปนโครงการประจําและตอเนือ่ง ปรับเงินตอบแทนเปนระยะๆ คณะทํางาน
มีวาระการทํางาน 
2. จําเปนตองมีสํานักงานเปนการเฉพาะ 
3. สงฆภาคออกระเบียบวาดวยเรื่องนี้  
 

 แนวประเมิน 1.ดูคุณภาพและปริมาณของบุคคลที่มีความสามารถทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ 
2.ดูความสามารถในการทํางานของบุคคลเหลานี้ในแตละชวงเวลาของเขา 
3.ดผูลการทํางานทีโ่ดดเดนและความสามารถในการยกระดับวงการ
พระพุทธศาสนาสูชุมชนและสังคมทุกระดับทั้งในและตางประเทศได 
 

 วันเริ่มโครงการ  
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หมายเหตุ 
1. ขอมูลที่เสนอนี้ ยกตัวอยางภาคท่ีมี 4 จังหวัด เนื้อหาและตัวเลขตาง ๆ จึงแสดงเปน 4 จังหวัด 
2. เอกสารนี้ เปนเพียงเนื้อหาโดยยอของโครงการและกิจกรรมสําหรับทศวรรษที่ 1 (2560-2570) 

ของโครงการสงฆเขมแข็งเทานั้น (เนนท่ีการปรับตัว พัฒนาองคกรสงฆภาคใหมีความพรอม) สวน
โครงการสงฆเขมแข็งในทศวรรษท่ี 2 (2571-2580) จะเนนพลังสรางสรรคของสงฆตอสังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปสูสังคมท่ีดีงามทุกระดับทั้งในและตางประเทศอยางเต็มระบบ 

               หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนวิธีการดําเนินงานตาง ๆ 
รวมถึงโครงการและกิจกรรมสําหรับคณะสงฆในระยะ 20-100 ปถัดไป  กระผมพรอมนําเสนอใหพิจารณาอีก
ชุดหนึ่ง      หวังวาจะไดรับความเมตตาจากทุกทาน  
                                                  
               ดวยความเคารพอยางสูงยิ่ง           
              นายธฤญเดชา ลิภา    
               อีเมล  buddhisthotline@gmail.com 
               20 มีนาคม 2559 
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จะเริ่มตนโครงการสงฆเขมแข็งไดอยางไร 
 

เนื่องจากโครงการสงฆเขมแข็งมุงเนนท่ีงานระดับสงฆภาค ดังนัน้ จึงเปนเรื่องของทานท่ีอยู

ในภาคสงฆน้ัน ๆ จะเริ่มตนดําเนินการ และดวยขอจํากัดทางกฎหมายและระเบียบของสงฆ ไทย

ในปจจุบัน อาจทําใหบางทานมองไมเห็นหนทางวา จะเร่ิมตนไดอยางไร ซึ่งแทจริงแลว พอจะมี

แนวทางอยูดังนี้ 

1.ตองสรุปใหตรงวา กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของทางคณะสงฆท่ีมีอยูในปจจุบันนั้น 

มาหลังพระธรรมวินัย มาชวยเปนเปลือกนอก หรือเครื่องหนุนเนื่องพระธรรมวินัยเทานั้น ไมใชมา

เปนตัวเนื้อแกนแทนพระธรรมวินัย กฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ กําลังรอการปรับปรุงแกไข

และจําเปนตองแกไข 

2.พระธรรมวินัยท่ีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไวน้ันมีไวเพื่ออํานวยประโยชน

ใหชาวโลกทุกชีวิต ท้ังระดับสังคม ระดับบุคคล ในสวนบุคคลนั้น พระธรรมวินัยยอมอํานวยผลให

เต็มท่ีอยางไรขีดกั้นสุดแตวาผูถือพระธรรมวินัยน้ันไดปฏิบัติครบถวนถูกตองมากนอยเต็มศักยภาพ

เพียงใด แตในระดับสงัคมนั้นยอมสัมพันธกับกฎหมายและกติกาอ่ืน ๆ ของสังคม การอํานวยผลให 

จะดีหรือหยอนอยางใดอยางหน่ึง ยอมอยูกับความสัมพันธน้ี 

3.ทุกโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะทําใหเกิดสงฆเขมแข็ง วางอยูบนพื้นฐานสําคัญท่ีสุดคือ

ศึกษาพระธรรมวินัย รักษาพระธรรมวินัย และใหการศึกษาพระธรรมวินัยแกชนทุกหมูเหลาใน

สังคม  

4.การศึกษาพระธรรมวินัย การรักษาพระธรรมวินัย และการใหการศึกษาพระธรรมวินัย 

คืองานหลักท่ีสําคัญท่ีสุดของพระสงฆ ดังนั้น เมื่อมองในมุมน้ีแลว สงฆภาคสามารถดําเนินการได

เลย คือเจาคณะภาค ตั้งคณะทํางานโครงการสงฆเขมแข็งประจําภาคขึ้น เปดสภาสงฆภาครวม

ประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับทุกวัด รวมกันพิจารณาอะไรควรทํากอนหลัง กําหนดเปาหมาย 

วางแผนทํางาน มอบหมายงาน รวมกันประเมิน ทําขอสรุปภาพรวมโครงการและประกาศ

ดําเนินงานโครงการ 
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กอนจะดําเนินงานโครงการ สงฆภาคตองทําหนังสือแสดงเจตนาปณิธานของสงฆภาคท่ีจะ

ดําเนินการโครงการสงฆเขมแข็งในทศวรรษท่ี 1 คือ พ.ศ.2560-2570 นําเสนอสงฆสวนกลางคือ

มหาเถรสมาคม ใหไดรับทราบ และตองทํารายงานประจําป แสดงการทํางานของโครงการ 

รายงานขอมูลความสําเร็จ ความลมเหลว ปญหาอุปสรรค และการแกปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอมูล

อื่น ๆ ใหสงฆสวนกลางไดรับทราบทุกป 

5. สงฆภาคควรขอใหสงฆสวนกลางรับเปนที่ปรึกษาโครงการสงฆเขมแข็งดวย 

6. ภาคสงฆใดใน 18 ภาค มีความพรอม ก็ประกาศทําโครงการสงฆเขมแข็งไดเลย เลือก

บางกิจกรรมหรือโครงการยอยท่ีทําไดกอน ไมจําเปนตองรอใหมีกฎหมายหรือระเบียบมารองรับ

กอนจึงคอยทํา เพราะถาคิดเชนน้ี จะไมทันการณและอาจไมไดทําเลย ดังนั้นไมจําเปนตองรอ

กฎหมายหรือระเบียบจากสวนกลาง ไมตองรอดําเนินการพรอมกันทุกภาค ภาคใดพรอมก็นํารอง

ไปกอนไดเลย 

7.ในชวงเริ่มตนนี้ เจาคณะภาคของสงฆแตละภาค เปนหัวใจสําคัญของโครงการสงฆ

เขมแข็ง ถาทานมองเห็นโอกาสและเขาใจปรากฎการณท่ีกําลังเปนไปของสังคม ถาทานมีเจตนา

แนวแนมั่นคง มุงม่ันและทุมเทสรางคณะทํางาน ชวยกันสรางความเขาใจ กํากับดูแลเอาจริงเอาจัง 

โดยมุงเพื่อประโยชนแกชาวโลกและความมั่นคงยืนนานแหงพระธรรมวินัย โครงการสงฆเขมแข็งนี้ 

จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดงาย 

บางที เกียรติประวัติอันย่ิงใหญในชีวิตของคนเราก็ไมมีอะไรมากไปกวา การไดมีสวนรวมใน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนําพาสังคมของชาวมนุษยและสังคมสงฆไปสูฐานะท่ีดีกวา กาวหนา

กวา ม่ันคงกวา งดงามกวา สุขสงบกวา  

ขอกราบอาราธนา พระเดชพระคุณเจาคณะภาคทุกภาคสงฆท้ังประเทศ ไดโปรดเมตตา

พิจารณาโครงการสงฆเขมแข็งนี ้

ดวยความเคารพอยางสูงย่ิง 
นายธฤญเดชา ลิภา 
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535) ตองมีการปรับปรุง 

การปรับปรุง พรบ.คณะสงฆ 2505 (แกไข 2535) ใหม จําเปนตองคยุกันถึงเรื่องการ

กระจายอํานาจจากสวนกลางสูสงฆภาคใหมากขึ้น คือตองทําใหสงฆภาคเขมแข็งใหได ใหมีอํานาจ

ดําเนินการเองไดเกือบทุกอยาง เชน ออกแบบระบบการศึกษาและจัดการศึกษาเองไดทุกรูปแบบ

และทุกระดับ, ผลิต ควบคุม พัฒนาพระอุปชฌายเอง, จัดตั้งกองทุนของตัวเอง, มีสํานักงาน

แนนอนในพื้นท่ี, มีคณะทํางานประจําแนนอนเปนของตัวเอง, มีระเบียบและระบบบริหารภายใน

เปนของตัวเอง ฯลฯ สงฆสวนกลางดูแลเรื่องมาตรฐานภาพรวมตามพระธรรมวินัย และเร่ืองการ

พระศาสนาระดับตางประเทศ ก็เพียงพอแลว 

การรวบอํานาจบริหารไวท่ีสงฆสวนกลางมากเกินไปเชนปจจุบันนั้น เปรียบไดกับท้ัง

ประเทศมีเครื่องผลิตไฟฟาแคเคร่ืองเดียว ถาเคร่ืองผลิตไฟฟานี้เดี้ยงไมทํางาน ท่ัวประเทศไฟก็ดับ

หมด ระบบน้ีสําหรับสังคมพระพุทธศาสนาสมัยใหม ถือวามีจุดออนมากเกินไป และไมปลอดภัย

เพียงพอ สงฆภาคจึงเหมือนถูกล็อคตาย ไมสามารถขยับอะไรได เพราะตองรอคําสั่งและการ

จัดการจากสวนกลาง เปนผลใหสงฆระดับภาคและจังหวัดออนแอ ไมเกิดการสรางสรรค 

ธรรมเนียมปฏิบัติในปจจุบัน เชน แตงตั้งใหเปนเจาคณะภาค แตไมมีเคร่ืองมือทํางานให ไม

มีมือไม (บุคลากรทํางานประจํา) ให ไมมีงบประมาณให ไมมีสํานักงานให ฯลฯ ระบบแบบนี ้ จะ

หมดไป หรือแมแตการแตงตั้งใหเปนเจาคณะภาคใดภาคหนึ่งแลว แตเจาคณะภาคไมอยูประจําใน

พื้นท่ี กลับอยูรวมกันท่ีเมืองหลวง แบบน้ี ก็จะหมดไป  

ระบบสงฆเขมแขง ตองสงเสริมใหพระสงฆในทองถิ่นไดเติบโตและรับผิดชอบการทํางานใน

พื้นท่ีของตนเองอยางเต็มท่ีตามกําลังความสามารถ  

การใหอิสระสงฆภาคในการบริหาร จะทําใหพระสงฆทองถิ่นมีพลวัต มีการสรางสรรค และ

ทุมเทเพื่อทองถิ่นของตัวเองเปนทีมและเปนระบบตอเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีการเปรียบเทียบ

แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับสงฆภาคอื่น ๆ ทําใหเกิดการพฒันา ปรับปรุง เคี่ยวคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการทํางานไดดียิ่งขึ้นอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 
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การทําสงฆภาคใหเขมแข็งขึ้นมานี้ จึงเปนสิ่งจําเปนและเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน

และสําหรับอนาคตในระยะ 200 ปถัดไป  

สงฆภาคท้ัง 18 ภาค หากมีอํานาจบริหารและเปนองคกรบริหารเต็มท่ีแลว จะเหมือน

เคร่ืองจักรช้ันดี 18 เคร่ืองกระจายอยูท่ัวประเทศ แตละเคร่ืองสามารถเดินเคร่ืองทํางานอยางอิสระ

เต็มท่ี (แตมีความเกื้อกูลสงเสริมกันอยูตามพระธรรมวินัย) โดยแนวทางนี ้ แมสงฆสวนกลางจะมี

ปญหา มีขอติดขัด หรือออนแออยางไร สงฆภาคแตละภาคจะยังเขมแข็งและขบัเคลื่อนกิจการพระ

ศาสนาไปไดดี ประเทศท่ีมีเคร่ืองจักร 18 เคร่ืองทํางาน ยอมดีกวาประเทศท่ีมีเคร่ืองจักรเพียง

เคร่ืองเดียวคือการรวบอํานาจไวท่ีสวนกลางเชนในปจจุบัน 

ดวยความเคารพอยางสูงย่ิง 
นายธฤญเดชา ลิภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


