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ค�าน�า

 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ให้ดำาเนินกิจกรรมได้อย่างมี
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คุณค่าทางจิตใจและปัญญา ให้คนในชุมชนคำานึงถึงหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ส่งเสริมความ

สงบสขุ ตลอดจนประพฤตปิฏบิตัตินอย่างสอดคล้องกบัความดีงามของสังคม ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิ

ทางพระพุทธศาสนาทีพ่ยายามส่งเสรมิให้บคุคลและสงัคมเป็นมติรต่อผูอ้ืน่และสิง่แวดล้อม อนัมหีลกั

ภาวนา 4 เป็นหลักพื้นฐานในการที่จะใช้ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคมได้ เพราะหลักการดังกล่าว

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

 (1) กายภาวนา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้พร้อมทั้งสุขภาวะ ปัญญา และสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ

 (2) ศีลภาวนา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมและการดำาเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวม

 (3) จิตภาวนา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจให้มีความสุจริตในการดำาเนินชีวิต

 (4) ปัญญาภาวนา ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาองค์ความรูบ้รูณาการกับศลีธรรมและการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน

 สำาหรับเอกสาร “การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (อ.ป.ต.)” เกิดขึ้นโดย

ความร่วมมือของคณะกรรมการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อันมี พระราชปริยัติกวี ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ง

เป็นผู้ให้นโยบายต่อการผลักดันให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ คำานึงถึงการส่งเสริมความรู้สนับสนุนการ

ดำาเนนิกิจการของคณะสงฆ์ ผ่านการสนบัสนนุของสำานกัสนบัสนนุสุขภาวะองค์กร สำานกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เกิดเอกสารที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการดำาเนิน

กจิการคณะสงฆ์ โดยเฉพาะเป็นแนวทางให้กบัการพฒันาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล(อ.ป.ต.) 

ให้สามารถสร้างการเรยีนรูแ้ละปลกูฝังศรทัธาทางพระพทุธศาสนา ตลอดจนเข้าใจคณุค่าของการสร้าง

สังคมสันติสุขตามแนวประชารัฐร่วมกันต่อไป

คณะผู้จัดท�ำ
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

1.1 ความเป็นมาของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ที่จัดตั้ง

ขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลซ่ึงปรับปรุงแก้ไข 

ในปี พ.ศ. 2546 เริ่มดำาเนินการและมีระเบียบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยความดำาริปรารภริเริ่มของ 

สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ฟ้ืน ชตุนิธฺรมหาเถร) วดัสามพระยา กรงุเทพมหานคร ซ่ึงมแีนวคดิในการ

จัดต้ัง คือ วัดในพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำาในการเผยแผ่หลักธรรมและ

เป็นศูนย์กลางชมุชน สามารถสงเคราะห์เกือ้กลูชมุชนในทกุๆ ด้าน ทีไ่ม่ขดัต่อหลกัพระธรรมวนิยัและ

กฎหมาย ดงันัน้ จงึสมควรให้วดัทีม่คีวามพร้อมในตำาบลหนึง่ๆ จดัตัง้ดำาเนนิงานหน่วยอบรมประชาชน

ประจำาตำาบล เพื่อทำาหน้าที่อบรมและปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในตำาบลนั้นๆ โดยมี

คณะกรรมการหน่วยอบรมดำาเนนิการในความควบคมุของคณะกรรมการอำานวยการอบรมตามลำาดับ

ชั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ

 1. เพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ตำาบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้และ

พัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ 

 2. เพือ่เป็นศนูย์กลางประสานงานระหว่างวดั บ้าน และหน่วยงานในการท่ีจะร่วมกนัพฒันา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เช่น

  - ช่วยกนัพฒันาหมูบ้่านให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิน่นัน้ๆ 

ซึ่งจะทำาให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นหรือไปขายแรงงานที่อื่น

  - ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วยกันปลกูจติสำานกึให้ทกุคนมศีลีธรรม ซึง่จะเป็นรากฐานในการพฒันาด้านอืน่ๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เราเรียกกันว่า

สัมมาชีพ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะหารายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน และสังคมที่ตนอาศัยอยู่โดยไม่เลือก

งานหนักเอาเบาสู้ยึดคติว่า คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้

 3. เพือ่เป็นศนูย์รวมความคดิของประชาชนทกุหมูเ่หล่า กล่าวคอื ใครมีความคิดอะไรทีเ่ป็น

ประโยชน์สร้างสรรค์ทีจ่ะนำามาพฒันาหมูบ้่านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออกท่ีหน่วยอบรมประชาชน

ประจำาตำาบล เข้าทำานองที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา จะนำาชาติให้เจริญ



2	 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล

 4. เพื่อเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุขช่วยกันปกป้องพิทักษ์รักษา

ชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย 

วาตภัย หรือภัยอื่นๆ ให้ทุกคนนอนตาหลับ เข้าทำานองว่า ถึงคราวมีทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถึงคราวสุข

สบายก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท

 5. เพือ่เป็นศนูย์รวมข้อมลูข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมลูข่าวสารของทางราชการจำาเป็นจะต้อง

รบัทราบอย่างทนัท่วงทีตรงไปตรงมายคุนีเ้ป็นยคุข้อมูลข่าวสาร เรือ่งราวต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่าง

ประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง จะทำาให้เราเข้าใจ

สถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถูกต้องและนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง

 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล (อ.ป.ต.) ให้ดำาเนินกิจกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่พระ

สงฆ์จะต้องส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมเพือ่สร้างบทบาทการมส่ีวนร่วมในการทำางานร่วมกนัระหว่าง

องค์กรทางพระพทุธศาสนา องค์กรภาครฐัและองค์กรภาคประชาชน ทัง้นีเ้พือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ 

คุณค่าทางจิตใจและปัญญา ให้คนในชุมชนคำานึงหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี ส่งเสริมความสงบ

สุข ตลอดจนมีส่วนต่อการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะให้กับทั้งพระสงฆ์และคนในชุมชน การพัฒนา

หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลให้สามารถดำาเนินกิจกรรม ได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ จะเป็นการปลูกฝังศรัทธาพระพุทธศาสนาและการดำารงตนอย่างมีศีลธรรม

และจริยธรรมให้เกิดตั้งแต่เยาวชน รวมทั้งเริ่มต้นจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ

 

1.2 ความส�าคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลทีด่ำาเนนิงานโดยความร่วมมอืของคณะสงฆ์ภายในพืน้ท่ี 

ถือเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพราะการที่ภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐานที่จะช่วยยก

ระดับคุณภาพชีวิตในกับคนในชุมชนได้ ดังนั้นหากคณะสงฆ์สามารถพัฒนาแนวทาง เป้าหมายและ

รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมปัจจุบัน ตลอดจนเข้าใจ

สถานการณ์พืน้ฐานของชุมชน จะช่วยให้การดำาเนนิกจิกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล

สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความสำาคัญของการพัฒนา

หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล จะเหน็ได้ถึงคณุค่าทีส่ำาคญัของการพฒันาหน่วยอบรมประชาชน

ประจำาตำาบลดังนี้
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แผนภาพที่ 1: ความส�าคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

 ประการทีห่นึง่ การรูจ้กัและเรยีนรูข้้อมูลชมุชน กล่าวคอืการดำาเนนิกจิกรรมของหน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบล ถอืเป็นกจิกรรมทีค่ณะสงฆ์จะได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูชมุชน 

เพือ่ทำาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา กระบวนการจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน ตลอดจนการ

เรยีนรูเ้ครือ่งมอืการทำางานเพือ่พฒันาชมุชนรปูแบบต่างๆ ซ่ึงจะสามารถไปประยกุต์ใช้กบัการเผยแผ่

กิจการคณะสงฆ์ได้ต่อไปในอนาคต

 ประการที่สอง การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ภายในคณะสงฆ์ กล่าวคือการได้ปฏิบัติ

หน้าทีใ่นหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล จะช่วยให้พระสงฆ์ทีเ่ข้าไปร่วมทำางาน ได้รบัโอกาสเรยีน

รู้กระบวนการทำางานพัฒนาตามพันธกิจ อาทิ สุขภาพอนามัย สาธารณสงเคราะห์ ศีลธรรม เป็นต้น 

ซึง่จะสร้างให้เกดิการค้นคว้า การสมัมนาความคดิเห็นร่วมกบัองค์กรภาคเีครอืข่าย รวมทัง้การเรยีนรู้

จากประสบการณ์การทำางาน ถอืเป็นกระบวนการทีม่คีณุค่าและช่วยพฒันาพฒันาศกัยภาพและการ

เรียนรู้ให้เกิดขึ้น

 ประการทีส่าม การทำางานอย่างมส่ีวนร่วมกบัหน่วยงานเครอืข่าย กล่าวคอืการท่ีหน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบลสามารถระดมการมส่ีวนร่วมจากภาคีเครือข่ายได้ จะช่วยให้การตัดสินกำาหนด

กิจกรรม เป้าหมายการดำาเนินงาน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำางานได้แนวทางการตัดสินใจ

ที่มีคุณภาพเพราะมาจากหลากหลายความคิดเห็น ผ่านการเรียนรู้และสังเคราะห์ร่วมกันจนเกิดเป็น

ฉันทามติในทำางานเพื่อชุมชน นอกจากน้ียังสามารถช่วยลดความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นจากการดำาเนิน

3 
 

1.2 ความสําคัญของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 

 หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลที่ดําเนินงานโดยความรวมมือของคณะ
สงฆภายในพ้ืนที่ ถือเปนโครงสรางองคกรที่มีความสําคัญตอการพัฒนากิจการคณะสงฆ
ไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน เพราะการที่ภารกิจของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล
ครอบคลุมกิจกรรมพ้ืนฐานที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตในกับคนในชุมชนได ดังน้ัน
หากคณะสงฆสามารถพัฒนาแนวทาง เปาหมายและรูปแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมปจจุบัน ตลอดจนเขาใจสถานการณพ้ืนฐาน
ของชุมชน จะชวยใหการดําเนินกิจกรรมของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล
สามารถสรางคุณคาใหกับสังคมไดอยางย่ังยืนย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล จะเห็นไดถึงคุณคาที่สําคัญของการ
พัฒนาหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1: ความสําคัญของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 

 
 ประการที่หนึ่ง การรูจักและเรียนรูขอมูลชุมชน กลาวคือการดําเนินกิจกรรม
ของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ถือเปนกิจกรรมที่คณะสงฆจะไดเรียนรูการใช
ประโยชนจากฐานขอมูลชุมชน เพ่ือทําความเขาใจสถานการณปญหา กระบวนการจัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน ตลอดจนการเรียนรูเครื่องมือการทํางานเพ่ือพัฒนา

ความสําคัญของหนวยอบรม
ประชาชนประจาํตําบล 

การรูจักและ 
เรียนรูขอมูลชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพและ
การเรียนรูภายในคณะสงฆ 

การพัฒนาศักยภาพและการ
เรียนรูภายในคณะสงฆ 

การสงเสริมการสราง
นวัตกรรมวิถพุีทธในชุมชน 

การเสริมสรางองคความรูและแนว
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสุขภาวะองครวม

ตามแนวพระพุทธศาสนา 
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กิจกรรมได้ เนื่องจากได้เปิดโอกาสให้เกิดการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนากิจกรรมให้กับ

หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลจากการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา

 ประการทีส่ี ่การส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมวถิพีทุธในชมุชน กล่าวคอืการพัฒนาหน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบล ทีส่ามารถส่งเสรมิคณะสงฆ์หรือสถาบนัการศกึษาได้เข้ามาเรียนรู้ สังเคราะห์ 

ตลอดจนถอดบทเรยีน เพือ่เป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุกลไกการยกระดับสุขภาวะองค์รวมในอนาคต อาจ

นำาไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมวิถีพุทธหรือนวัตกรรมทางสังคม เช่น ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตามแนว

พระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาจากการเรียนรู้ภายในชุมชนเอง

 ประการท่ีห้า การเสรมิสร้างองค์ความรูแ้ละแนวปฏบัิติเพือ่การพฒันาสขุภาวะองค์รวมตาม

แนวพระพุทธศาสนา กล่าวคือหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลถือเป็นกลไกท่ีบูรณาการโครงสา

ร้างการทำางานของคณะสงฆ์ในระดับพื้นท่ี ซึ่งถือว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้นหากหน่วย

อบรมประชาชนประจำาตำาบลสามารถประยุกต์กิจกรรมของคณะสงฆ์ไปสู่สังคม โดยเน้นให้เห็นถึง

คุณค่าที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาคือการพัฒนาศีล สมาธิและปัญญาให้เกิดกับชุมชนได้ จะมีส่วน

สำาคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลของคณะสงฆ์มีความสำาคัญต่อการแสดงให้องค์กรภาค

รฐั ภาคประชาสงัคม ตลอดจนประชาชนในพืน้ที ่เหน็ถึงบทบาทสำาคญัของคณะสงฆ์ต่อการสนบัสนนุ

การพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลให้ขับเคล่ือน

กิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม จะมีประโยชน์ที่สำาคัญหลายประการ อาทิ

 (1) สามารถประยกุต์นโยบายหรอืโครงการสำาคญัของคณะสงฆ์ อาท ิโครงการหมูบ้่านรักษา

ศีล 5 โครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยหลัก 5ส เข้าสู่

พันธกิจสำาคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล โดยคำานึงถึงการระดมความคิดเห็น การสร้าง

การมส่ีวนร่วมต่อการพัฒนากิจกรรม รวมท้ังเปิดพืน้ทีใ่ห้กับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา

สงัคมในพืน้ทีไ่ด้เข้าร่วมทำางานร่วมกนั ถอืว่าจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันฐานข้อมลู กลไกสนบัสนนุการ

ทำางาน ตลอดจนพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 (2) สามารถระดมความร่วมมอืและทนุทางสงัคมการทำางานร่วมกนั กล่าวคือการสร้างการ

มีส่วนร่วมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมทั้งจากภายในองค์กรคณะสงฆ์ 

และการดงึดดูให้องค์กรภายนอกเหน็ถงึบทบาทของแต่ละฝ่ายในการสนบัสนนุงานร่วมกนั นอกจาก

นี้การที่คณะสงฆ์มีทุนทางสังคมในพื้นที่คือศรัทธาและฐานทรัพยากรการทำางานจากอดีต จะช่วยส่ง

เสริมให้การระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การระดมความร่วมมอืจะช่วยให้แต่ละองค์กรสามารถใช้ศกัยภาพความเชีย่วชาญ
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ที่ตนเองมี สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้น

 (3) สามารถผลักดันโครงการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือการ

ประสานความร่วมมอืให้โครงการของคณะสงฆ์ได้ดำาเนนิกจิกรรมควบคูไ่ปกบัการพฒันาท้องถิน่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่จะช่วยให้เกดิการบรูณาการกจิกรรมร่วมกนั สามารถลดทรพัยากรทัง้

มิติงบประมาณ กำาลังคนและระยะเวลาดำาเนินการให้น้อยลง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรม

ที่มีคุณค่าในอนาคต อีกทั้งหากนโยบาย โครงการหรือกิจกรรม ที่คณะสงฆ์สามารถแสดงบทบาทให้

สอดคล้องกับพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จะเป็นโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 กล่าวโดยสรุป กลไกการทำางานของคณะสงฆ์ในการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำา

ตำาบล จึงต้องดำาเนินการแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขากล่าวคือ พัฒนาบทบาททั้งคณะสงฆ์ องค์กร

ภาครฐั/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/องค์กรการศกึษาในท้องถิน่ และภาคประชาสงัคม เพือ่สนบัสนนุ

การมีส่วนร่วมตั้งแต่ฐานคิดของการพัฒนากิจกรรม ไปจนถึงการสรุปและถอดบทเรียนกระบวนการ

ทำางาน เพือ่กำาหนดเป็นยทุธศาสตร์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล รวมทัง้การพฒันากจิกรรม

ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของท้องถิ่นร่วมกันต่อไป

แผนภาพที่ 2: การมีส่วนร่วมของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

6 
 

 กลาวโดยสรุป กลไกการทํางานของคณะสงฆในการพัฒนาหนวยอบรม
ประชาชนประจําตําบล จึงตองดําเนินการแบบสามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขากลาวคือ พัฒนา
บทบาททั้งคณะสงฆ องคกรภาครัฐ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/องคกรการศึกษาใน
ทองถิ่น และภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมต้ังแตฐานคิดของการพัฒนา
กิจกรรม ไปจนถึงการสรุปและถอดบทเรียนกระบวนการทํางาน เพ่ือกําหนดเปน
ยุทธศาสตรของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมสงเสริม
สุขภาวะองครวมของทองถิ่นรวมกันตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2: การมีสวนรวมของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 

  

ประยุกตนโยบายหรือ
โครงการสําคัญของคณะสงฆ 

ระดมความรวมมือและทุน
ทางสังคมการทํางานรวมกัน 

ผลักดันโครงการพัฒนา
รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

การมีสวนรวมของหนวย
อบรมประชาชนประจําตําบล 
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1.4 องค์ประกอบของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ศีลธรรมและวัฒนธรรม

 การขับเคลื่อนกระบวนการดำาเนินงานให้เกิดกิจกรรม ที่สามารถส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ 

โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามาร่วมมบีทบาทกบัวดัในการบรูณา

การกิจกรรมพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม ความประพฤต ิตลอดจนการสืบทอดประเพณแีละวฒันธรรม

ไทยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน โดยมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อยกระดับคุณภาพจิตใจ ปัญญาโดย

สามารถสอดแทรกองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมกระบวนการพัฒนา

กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น

 ∆ การรักษาศีล 5 ∆ การจัดเข้าค่ายอบรมเยาวชน

 ∆ การทำาบุญตักบาตร ∆ การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 ∆ ฟังธรรม นั่งสมาธิ ทุกวันพระ  ∆ จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

 ∆ การเทศน์มหาชาติ ∆ การจัดอบรมศีลธรรม

 ∆ การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น เช่น การแห่เทียนพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ 

  วันลอยกระทง ประเพณีแข่งเรือ ฯลฯ
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  การพัฒนาให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล สามารถร่วมมือกับหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขและการบริการสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือให้เกิดการเผยแพร่องค์

ความรู ้กระบวนการและกจิกรรมท่ีสร้างภูมคิุม้กนัทางสขุภาวะ ตลอดจนเปิดสถานท่ีวดัให้เป็นบรเิวณ

ส่งเสรมิกิจกรรมทางกายและการบรโิภคอย่างถูกต้องตามโภชนาการ นอกจากนีย้งัสามารถใช้แนวคิด

ทีส่บืเนือ่งจากการพฒันาธรรมนญูสขุภาวะพระสงฆ์และธรรมนญูสขุภาวะชมุชนให้เกดิการประโยชน์

และนำาไปสูก่ารเป็นสถานทีต้่นแบบในการดำาเนนิกจิกรรมได้ด้วย เป้าหมายสำาคญัคอืเพือ่สร้างให้เกดิ

การดูแลสุขภาวะองค์รวมของคนในชุมชน ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสให้ดีและปราศจากโรคภัย โดยมี

วัดและพระสงฆ์เป็นภาคีในการดำาเนินงานการพัฒนาสุขภาพอนามัยร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น

∆ การจัดตั้งตู้ยาประจำาวัด ∆ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาด

∆ การเชิญนายแพทย์มาตรวจรักษา ∆ การอบรมเน้นให้รู้จักโทษของบุหรี่ สุรา

∆ การอบรมเน้นให้รู้จักโทษของบุหรี่ ∆ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

∆ การจัดสวนสมุนไพรในวัด ∆ การจัดสถานที่ออกกำาลังกายเพื่อชุมชน

∆ การจัดตั้งชมรมออกกำาลังกาย ∆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจน

∆ การพัฒนาให้ลานวัดกลายเป็นลานกีฬา ∆ การจัดหอกระจายข่าวเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขอนามยั

 

สุขภาพและอนามัย
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 การพัฒนาให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล มีส่วนต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนตามแนวพระพทุธศาสนา โดยคำานงึถงึการส่งเสรมิอาชพีและการสร้างรายได้ให้กบัชมุชน

ท้องถ่ิน บนพืน้ฐานของการประกอบกิจกรรมการงานอย่างสจุรติ ไม่เอารดัเอาเปรยีบสงัคมและชมุชน 

รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและความประพฤติท่ีสร้างให้เยาวชนเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน

สร้างความเข้าใจต่อกระบวนการและคุณค่าของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีเป้าหมายอย่างสูงสุด

คือการพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น  การจัดอบรมวิชาชีพที่ชาว

บ้านสนใจและประกอบอาชีพได้ ตัวอย่างเช่น

∆ การตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

∆ การนำาศาสตร์พระราชาไปส่งเสริมอาชีพ

∆ การเชิญวิทยากรมาช่วยฝึกอบรมในการประกอบวิชาชีพต่างๆ

∆ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มงานที่มีอยู่ในชุมชนให้มั่นคงขึ้น

∆ การจัดอบรมวิชาชีพที่ชาวบ้านสนใจและประกอบอาชีพได้ เช่น การนวดแผนไทย การทำาขนม  

 การเพาะเห็ด ฯลฯ

∆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการว่างงานของคนในชุมชน

 

 

สัมมาชีพ
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 การพฒันาให้ชมุชนสามารถอยูอ่าศยัร่วมกนัได้อย่างสงบสขุ มคีวามปลอดภยัและเข้าใจความ

แตกต่างหลากหลายทางความคิด โดยหน้าที่ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลคือช่วยส่งเสริม

ให้เกิดการเผยแผ่องค์ความรู้และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสขุ เข้าใจความแตกต่างและหลากหลายของบริบททางสังคมและวฒันธรรม โดยมเีป้าหมายเพ่ือ

ให้เหน็คณุค่าของการไม่เบียดเบียนผูอ้ืน่บนหลกัการของการรกัษาศลี 5 ทัง้นีพ้ระสงฆ์และวดัสามารถ

ใช้สถานทีแ่ละโอกาสของการทีว่ดัเป็นพืน้ทีศ่นูย์กลางชมุชน พฒันาจติใจและประสานหน่วยงานภาค

รัฐ ตลอดจนองค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่นได้เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพบปะประชาชน เพื่อ

ร่วมวางแนวทางการสร้างสันติสุขร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น 

∆ การจัดตั้งตู้ยาม ป้อมยาม  ∆ การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลหมู่บ้านในยามวิกาล

∆ การจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ∆ การจัดอบรมประชาชนให้มีความรักสามัคคี

∆ การเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดให้แก่พระภิกษุสงฆ์

และสามเณร เยาวชนและประชาชนทั่วไป

สันติสุข
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  การสร้างให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล สามารถสนับสนุนภารกิจของฝ่าย

การศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยให้

พทุธศาสนกิชนมโีอกาส ได้เข้ามาเรยีนรูห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในวดัทีจ่ดัการศึกษาสงเคราะห์ 

รวมทัง้สนับสนุนกจิกรรมให้เกดิการเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาแก่เยาวชน โดยมเีป้าหมาย

เพื่อสร้างเกิดศาสนทายาทท่ีเห็นคุณค่าของหลักธรรมและแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยส่ง

เสริมศรัทธาและทะนุบำารุงพระพุทธศาสนาต่อไป ตัวอย่างเช่น 

∆ การจัดกิจกรรมหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

∆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

∆ การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ∆ การจัดหาอุปกรณ์ทางการกีฬา

∆ การจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนในวัด ∆ การใช้สถานที่ของวัดจัดทำาห้องสมุดประชาชน

∆ การดูแลการศึกษาของเด็กที่ด้อยโอกาส เช่น จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จัดตั้งศูนย ์

 ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด ฯลฯ

∆ การส่งพระบณัฑิตเข้าไปสอนศลีธรรมในสถานศกึษา การจดัสอนธรรมศกึษา ท้ังเดก็และประชาชน 

 ในหมู่บ้าน

∆ การจัดอุทยานการศึกษาภายในวัด

ศึกษาสงเคราะห์
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 การผลักดันบทบาทให้เกิดกิจกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม โดยมีองค์กรทางพระพุทธ

ศาสนาเป็นศูนย์กลางของการส่งเสรมิบทบาทความร่วมมือเพือ่การสงัคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในช่วงเวลาของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การดำาเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์จะสามารถ

ช่วยส่งเสรมิบทบาทการช่วยเหลอืสงัคมและบรรเทาทุกข์ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐได้ เป้าหมายสำาคญั

ของการดำาเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์คือการพัฒนาบทบาทและความร่วมมือให้องค์กรทาง

พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคม รวมทั้งสามารถให้ความร่วมมือต่อ

ภาครัฐในการร่วมจัดการภัยพิบัติและสงเคราะห์สังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น 

∆ การอนุรักษ์สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์  ∆ การนำาประชาชนพัฒนาหมู่บ้านตำาบล

∆ การสงเคราะห์ประชาชนจากภัยพิบัติ และออกเยี่ยมดูแลตามบ้านประชาชน

∆ การสร้างศาลาที่พัก สร้างสะพาน ขุดบ่อนำ้า ทำาถนน

∆ การจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์  ∆ การจัดหานำ้าประปาหมู่บ้าน

∆ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ∆ การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นของทางราชการ

∆ การบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานและโบราณสถานให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

∆ การให้หน่วยงานราชการใช้สถานที่วัดและวัสดุอุปกรณ์

∆ การสร้างบรรยากาศภายในวัดให้สะอาด สวยงาม และร่มรื่น 

∆ การบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานและโบราณสถานให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

สาธารณสงเคราะห์
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 การผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดความกตัญญูรู้คุณ

ให้เกิดขึน้ในชุมชน โดยเฉพาะการสร้างให้เยาวชนนกึถงึผู้สงูอายแุละปชูนยีบคุคลของครอบครวั โดย

องค์กรทางพระพทุธศาสนาหรือพระสงฆ์สามารถร่วมมอืกบัภาคีเครอืข่าย ในการใช้พืน้ทีข่องวัดในการ

จัดพืน้ทีด่แูลผูส้งูอายแุละการจดักจิกรรมส่งเสริมการอยูร่่วมกันภายในครอบครัวด้วย เป้าหมายสำาคญั

คือเพือ่สร้างให้เกดิชดุความคดิท่ีคำานกึถึงคณุค่าของการทดแทนบญุคณุ ทัง้ในระดับชมุชน ครอบครวั

และต่อผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดการดูแลและช่วยเหลือกันอย่างแท้จริงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

∆ การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

∆ การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

∆ การอบรมให้ประชาชนรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

∆ การสั่งสอนให้รู้จักหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา

∆ การจัดงานสงกรานต์ สรงนำ้าพระ รดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุ

  

กตัญญูกตเวทิตา
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 การผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ส่งเสริมการสร้างให้เกิดแนวคิดการอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข คำานึงถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองว่าควรจะดำาเนินชีวิตเพื่อให้สังคมได้รับ

ประโยชน์อย่างสูงสุด ตลอดจนการพัฒนาให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ที่

สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมทำากิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย

สูงสุดคือสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อไว้เนื้อเชื่อใจและเข้าใจความแตกต่างทางความคิด ตลอด

จนพร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ ตัวอย่างเช่น

∆ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างตำาบล  ∆ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน

∆ การจัดให้มีการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ  ∆ การจัดประเพณีวันสงกรานต์ 

∆ การจัดงานประเพณีประจำาปี

∆ การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชน

∆ การเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

∆ การร่วมพัฒนาหมู่บ้านในวันสำาคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา

∆ การจัดให้ประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ทั้งในวันสำาคัญทางศาสนาและ 

 วันสำาคัญต่างๆ

สามัคคีธรรม



14	 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล

1.5 เครื่องมือการท�างานชุมชนส�าหรับหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

 สำาหรับการพัฒนากระบวนการหรือองค์ความรู้ โดยการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา สูก่ารยกระดบัสขุภาพจติ กาย ปัญญาและสงัคมให้เกดิข้ึนภายในชมุชน หรอืขยายต่อเป็นต้น

แบบออกสู่สังคมภายนอก โดยอาศัยองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นแกนนำา และมีความร่วมมือกับ

ภาคเีครอืข่ายภาคส่วนต่างๆ สามารถช่วยยกระดบัการดพูฒันากจิการช่วยเหลอืสงัคม อาท ิการดแูลผู้

สงูอาย ุการดแูลประชาชนในช่วงประสบปัญหาภยัพบิตั ิการพฒันาและดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลสุขภาวะ เป็นต้น โดยเครื่องมือที่สำาคัญสำาหรับการดำาเนินกิจกรรม มี

ดังต่อไปนี้

 1) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

 เป็นเคร่ืองมือทีส่ร้างความเข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัชมุชน เพือ่เป็นแนวทางการศกึษา ทำาความ

เข้าใจและตดัสนิใจทำากจิกรรมพฒันาชมุชนให้ตรงตามความต้องการของพ้ืนทีใ่ห้มากทีส่ดุ ทัง้นีข้้อมลู

ควรประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกบัประชากร ศาสนาและความเชือ่ ระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ

และสาธารณูปการ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั้งในลักษณะการสำารวจด้วยตนเอง การใช้ฐานข้อมูล

ของราชการ และการเปรียบเทียบข้อมูลจากการศึกษาที่เคยมีมาก่อน 

 2) ประวัติศาสตร์ชุมชน

 เป็นเครื่องมือที่สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังของชุมชน เพื่อการทราบถึงที่

มาที่ไปของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และเพื่อการลดอคติส่วนตัวในการตัดสิน

บริบทของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้กำาหนดโครงการหรือ

กิจกรรมพัฒนาชุมชนได้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย

 3) ระบบศาสนาและความเชื่อชุมชน

 เป็นเครือ่งมอืทีส่ร้างความเข้าใจเกีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนา การให้ความสำาคญักบัพธิกีรรม 

วิถีปฏิบัติตามแนวคิดร่วมของชุมชน ตลอดจนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชน จะ

มีประโยชน์ช่วยให้เกิดความเข้าใจมิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถกำาหนดแนวทางการจัด

กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทศาสนาและความเชื่อของคนในชุมชน

 4) ระบบสุขภาพชุมชน

 เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นระบบการแพทย์ท่ีมีความหลากหลายในชุมชน และสามารถ

เลือกระบบการแพทย์ที่มีความหลากหลายนำามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการสาธารณสุข รวมทั้งยัง

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำาความเข้าใจและวางแผนการสร้างสุขภาวะองค์รวมให้เกิดขึ้นในชุมชนใน

อนาคต
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 5) องค์กรชุมชน

 เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และรูปแบบของการ

รวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน ทั้งองค์กรอย่างเป็นทางการด้านการปกครอง องค์กรภาคประชาสังคม 

ตลอดจนองค์กรด้านการพัฒนาภายในชุมชน เพื่อทำาความเข้าใจและกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน

ให้สอดคล้องกับกิจกรรม ความโดดเด่นของชุมชน ตลอดจนลดปัญหาความทับซ้อนของการดำาเนิน

งานภายในชุมชนได้

 6) เครือข่ายการพัฒนา

 เป็นเครือ่งมอืท่ีขับเคลือ่นกระบวนการด้านการพฒันา โดยสนบัสนนุและช่วยเหลอืการทำางาน

ในฐานะภาคีเครือข่าย รวมทั้งยังศึกษาเป็นข้อมูลช่วยให้สามารถวางแผนสร้างและพัฒนาเครือข่าย

ภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามาร่วมมือทำากิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ได้อีกด้วย
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1.6 การจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

 ในการจัดตั้งและการดำาเนินการบริหารหน่วยนั้น ตามระเบียบมหาเถรสมาคมระบุไว้ว่า ใน

อำาเภอหนึ่ง วัดใดที่มีความพร้อมและประสงค์ขอตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลขึ้น ให้เสนอ

รายงานขอจัดตั้งผ่านคณะกรรมการอำานวยการอบรมประชาชนประจำาอำาเภอ เพื่อขอรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการอบรมประชาชนประจำาจังหวัด เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดต้ังจากคณะกรรมการอบรม

ประชาชนประจำาจังหวัด และเปิดดำาเนินการอบรมครั้งแรกแล้วให้สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เสนอสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานมหาเถรสมาคมทราบ 

 

แผนภาพที่ 3 : ล�าดับการอ�านวยการของคณะกรรมการ อ.ป.ต.
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1.6 การจัดต้ังหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 

 ในการจัดต้ังและการดําเนินการบริหารหนวยน้ัน ตามระเบียบมหาเถร

สมาคมระบุไววา ในอําเภอหน่ึง วัดใดที่มีความพรอมและประสงคขอต้ังหนวยอบรม

ประชาชนประจําตําบลขึ้น ใหเสนอรายงานขอจัดต้ังผานคณะกรรมการอํานวยการ

อบรมประชาชนประจําอําเภอ เพ่ือขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการอบรมประชาชน

ประจําจังหวัด เมื่อไดรับอนุมัติใหจัดต้ังจากคณะกรรมการอบรมประชาชนประจํา

จังหวัด และเปดดําเนินการอบรมคร้ังแรกแลวใหสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เสนอสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรายงานมหาเถรสมาคมทราบ  

 

แผนภาพที่ 3: ลําดับการอํานวยการของคณะกรรมการ อ.ป.ต. 
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แผนภาพที่ 4: ผังกระบวนงานการเสนอขอจัดตั้งหน่วย อ.ป.ต.

 คณะกรรมการอ�านวยการอบรมประชาชนประจ�าต�าบล (คณะกรรมการ อ.ป.ต.) 

ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการโดยต�าแหน่ง

  ก. ประธานกรรมการ ได้แก่เจ้าอาวาสแห่งวัดที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำา 

ตำาบลนั้น

   ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ถ้ามรีองประธานกรรมการฝ่าย

บรรพชติรปูเดยีว ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติรปูนัน้ปฏบิติั

หน้าที่แทน ถ้ามรีองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติหลายรูป ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้รอง

ประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าประธานกรรมการมิได้มอบหมาย 

ให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตเลือกกันเองขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ เว้นแต่
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แผนภาพที่ 4: ผังกระบวนงานการเสนอขอจัดตั้งหนวย อ.ป.ต. 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อํ า น ว ย ก า ร อ บ ร ม ป ร ะ ช า ช น ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล 
(คณะกรรมการ อ.ป.ต.) ประกอบดวย  

(1) กรรมการโดยตําแหนง 

ก. ประธานกรรมการ ไดแกเจาอาวาสแหงวัดที่ต้ังหนวยอบรมประชาชน

ประจําตําบลน้ัน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธาน

กรรมการฝายบรรพชิตรูปเดียว ใหประธานกรรมการมอบหมายใหรองประธาน

กรรมการฝายบรรพชิตรูปน้ันปฏิบัติหนาที่แทน ถามีรองประธานกรรมการฝาย

บรรพชิตหลายรูป ใหประธานกรรมการมอบหมายใหรองประธานกรรมการฝาย
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ในกรณีทีม่รีองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติรปูเดียว ให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติรูปนัน้

ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  ข. รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต ได้แก่เจ้าอาวาสวดัอืน่ทุกวดัในตำาบลนัน้ เว้น

แต่ ในกรณีที่เจ้าอาวาสอื่นนั้นดำารงตำาแหน่งตั้งแต่เจ้าคณะตำาบลขึ้นไป ให้มอบหมายแก่ภิกษุรูปใด

รูปหนึ่งในวัดของตนเป็นรองประธานกรรมการในฐานะเจ้าอาวาสด้วย ถ้าในตำาบลนั้นมีวัดต้ังหน่วย

อบรมเพียงวัดเดียว ให้เจ้าอาวาสเลือกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในวัดนั้นเป็นรองประธานกรรมการ ถ้า

เจ้าคณะตำาบลในตำาบลนัน้มไิด้ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวดัทีต้ั่งหน่วยอบรมประชาชน หรอือยูท่ีว่ดัอืน่ 

ให้เจ้าคณะตำาบลเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา

  ค. รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ ได้แก่กำานันในตำาบลนั้น ประธานกรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในตำาบลนั้น ถ้าตำาบลในอยู่ในเขตเทศบาล ให้มีผู้แทนเทศบาลเป็น

รองประธานฝ่ายคฤหัสถ์

  ง. กรรมการ ได้แก่ผูใ้หญ่บ้าน กรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนตำาบลและแพทย์

ประจำาตำาบลในตำาบลนั้น

   กรรมการโดยตำาแหน่ง ให้เจ้าคณะอำาเภอเป็นผู้แจ้งให้ทราบ

 (2) กรรมการโดยแต่งตัง้ ได้แก่กรรมการซึง่ทีป่ระชมุกรรมการโดยตำาแหน่งคดัเลอืกคฤหสัถ์

ซึ่งเป็นทายกทายิกา ครูโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในตำาบลนั้น มีจำานวนไม่ตำ่ากว่าห้าคน และไม่เกินเก้า

คน เสนอเจ้าคณะอำาเภอเพื่อแต่งตั้ง

  ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่งตั้งเลขานุการข้ึนรูปหนึ่งเพื่อทำาหน้าที่ การ

เลขานุการ และถ้าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้

 หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบลอยูใ่นความอ�านวยการของคณะกรรมการอ�านวยการ

และผู้อ�านวยการ ตามล�าดับ ดังนี้

 (1) คณะกรรมการอำานวยการอบรมประชาชนประจำาอำาเภอ เรยีกชือ่ย่อว่า “คณะกรรมการ 

อ.ป.อ.” ประกอบด้วย

  ก. กรรมการเจ้าหน้าที่โดยตำาแหน่ง ได้แก่เจ้าคณะอำาเภอเจ้าสังกัดเป็นประธาน รอง

เจ้าคณะอำาเภอเป็นรองประธาน และเจ้าคณะตำาบลทุกตำาบลในเขตอำาเภอนั้นเป็นกรรมการ

   ในกรณทีีไ่ม่มรีองเจ้าคณะอำาเภอ ให้เจ้าคณะอำาเภอเลือกเจ้าคณะตำาบลในเขตนัน้

เป็นรองประธานกรรมการ

  ข. กรรมการที่ปรึกษา ได้แก่นายอำาเภอท่ีหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลนั้นต้ัง

อยู่ และเจ้าหน้าท่ีประจำาอำาเภอนั้นมีจำานวนไม่ตำ่ากว่าสามคน และไม่เกินห้าคน ตามที่นายอำาเภอ

พิจารณาเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา
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 (2) คณะกรรมการอำานวยการอบรมประชาชนประจำาจงัหวดั เรยีกชือ่ย่อว่า “คณะกรรมการ 

อ.ป.จ.” ประกอบด้วย

  ก. กรรมการเจ้าหน้าที่โดยตำาแหน่ง ได้แก่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัด เป็นประธาน  

รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน และเจ้าคณะอำาเภอทุกอำาเภอในเขตจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ

   ในกรณีท่ีไม่มีรองเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดเลือกเจ้าคณะอำาเภอในเขต

จังหวัดนั้นเป็นรองประธานกรรมการ

  ข. กรรมการท่ีปรกึษา ได้แก่ผูว่้าราชการจงัหวดัในเขตทีห่น่วยอบรมประชาชนประจำา

ตำาบลนัน้ตัง้อยู ่และเจ้าหน้าทีป่ระจำาจงัหวดันัน้มจีำานวนไม่ตำา่ว่าสามคน และไม่เกนิห้าคนตามทีผู้่ว่า

ราชการจังหวัดพิจารณาเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา

 (3) เจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด เป็นผู้อำานวยการอบรมประชาชนประจำาภาคโดยตำาแหน่ง

 (4) คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง เรียกชือ่ย่อว่า “คณะกรรมการ อ.ป.ก.” ประกอบ

ด้วยประธานและรองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้ารูป ตามที่มหาเถรสมาคมจะได้แต่ง

ตั้งขึ้น กับเจ้าคณะใหญ่ทุกหนเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง นอกจากนี้มหาเถรสมาคมจะได้เชิญผู้แทน

กระทรวง ทบวง กรม ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกับวตัถุประสงค์ของหน่วยอบรมตามทีเ่ห็นสมควรเข้าร่วมเป็น

กรรมการด้วย

  ให้คณะกรรมการตาม (1) (2) และ (4) แต่งตั้งเลขานุการขึ้นรูปหนึ่งเพื่อทำาหน้าที่การ

เลขานุการ ถ้าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็ได้

แผนภาพที่ 5 : กรอบความคิดของหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล
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ตามที่มหาเถรสมาคมจะไดแตงต้ังขึ้น กับเจาคณะใหญทุกหนเปนกรรมการโดยตําแหนง 

นอกจากน้ีมหาเถรสมาคมจะไดเชิญผูแทนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีสวนเกี่ยวของกับ

วัตถุประสงคของหนวยอบรมตามที่เห็นสมควรเขารวมเปนกรรมการดวย 

ใหคณะกรรมการตาม (1) (2) และ (4) แตงต้ังเลขานุการขึ้นรูปหน่ึงเพ่ือทํา

หนาที่การเลขานุการ ถาเปนการสมควรจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการอีกรูปหน่ึงหรือหลาย

รูปก็ได 

แผนภาพที่ 5: กรอบความคิดของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 
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แผนภาพที่ 6 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานส่งเสริมการด�าเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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พศ. ประกาศเกณฑการจัดสรร 

พศ. จัดสรรเงินอุดหนุนพรอมแจงเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุน 

ไปยังจังหวัดตางๆ 

 

พศจ. จัดสรรเงินให อ.ป.ต. ที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑการจัดสรร 

 

อ.ป.ต. ที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน  

รายงานผลการดําเนินงานไปยัง พศจ. 

พศจ. รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน สง พศ. 

 

พศ. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 

แผนภาพที่ 6: ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
กระบวนงานสงเสรมิการดําเนินงานหนวยเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 



บทที่ 2
ตัวอย่างเครือข่ายพระพุทธศาสนากับการสร้างสังคมสุขภาวะ

2.1 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดล�าพูน

 (วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน) ต�าบลต้นธง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

 การมีส่วนร่วม ถือเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาและการกำาหนดนโยบาย

ต่างๆ โดยในบรบิทการพฒันาประเทศท่ีผ่านมา ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมได้ให้ความ

สำาคัญและน้อมนำาแนวคดิดงักล่าวไปปรับใช้ภายในหน่วยงานของตนเอง อย่างไรกด็ ีหลายหน่วยงาน

ยงัคงมข้ีอจำากัดทีไ่ม่สามารถหนนุเสรมิให้เกดิการมส่ีวนร่วมในระยะยาวได้ สาเหตสุำาคญัคอื การขาด

กลไกเชิงสถาบันท่ีคอยกำากับควบคุม เน่ืองจากการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ยังจำากัดอยู่แต่เพียงเรื่องของ

การรับฟังความคิดเห็น การระดมสมอง การประชุม หรือการทำาประชาพิจารณ์ เป็นการมีส่วนร่วมที่

ดำาเนินไปในลักษณะชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเท่านั้น (Ad-hoc) ดังนั้น ความท้าทายสำาคัญของการมีส่วน

ร่วมก็คือ จะทำาอย่างไรให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ภายในหน่วยงานของตนได้

 วทิยาลยัสงฆ์ลำาพนูในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัทางการศกึษาแห่งหนึง่ทีใ่ห้ความสำาคญัต่อการเรยีน

รู้และขยายต่อองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย ชุมชน และคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ

วจิยัอย่างมส่ีวนร่วมระหว่างชมุชนและคณะสงฆ์ในการส่งเสริมสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา จึง
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ได้ดำาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา” 

ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณจากโครงการพฒันาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา 

(สรพ.) มีเป้าหมายหน่ึงท่ีสำาคัญคือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ณ 

วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน เพื่อสร้างให้เกิดพื้นที่สำาหรับการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ การขยายผล และการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์และชุมชน โดยมีเครือข่ายท่ี

เข้ามามีส่วนร่วมมากมาย อาทิ  สถาบันวิจัยหริภุญชัย (สกว.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายเกษตรยั่งยืน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นมิติของการขับเคลื่อนสุขภาวะอย่างบูรณาการ ที่เช่ือมประสานความสัมพันธ์ระหว่าง 

คณะสงฆ์ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐเอกชน

 นอกจากความโดดเด่นในเรือ่งความหลากหลายของเครอืข่ายทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมแล้ว ศนูย์การ

เรียนรู้สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน ยังมีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นสถาน

ท่ีในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีครอบคลุมใน

หลายประเดน็และตอบสนองกบัทกุกลุม่ทางสงัคม เป็นองค์ความรู้ทัง้ในทางทฤษฎแีละในทางปฏบิตัิ 

ที่สามารถให้หน่วยงานต่าง ๆ นำาไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น รูปแบบการจัดการ

องค์กรแห่งความสุขวิถีพุทธ รูปแบบการจัดการสุขภาวะเชิงพุทธ รูปแบบการจัดการเกษตรอินทรีย์

วิถีธรรม รูปแบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเชิงพุทธบูรณาการ รูปแบบการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ

ตามแนวพระพุทธศาสนา : โรงเรียนผู้สูงอายุ 

(ดอกซอมพอ) รปูแบบการสร้างธรรมนญูสขุภาพ

ตามแนวพระพทุธศาสนา รปูแบบการเสรมิสร้าง

เยาวชนสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา รูป

แบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม

แนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลำาพูน (ขับเคล่ือน

หมู่บ้านรักษาศีล 5) และรูปแบบการส่งเสริมสุข

ภาวะด้วยแพทย์แผนไทยตามแนวพระพุทธ

ศาสนา เป็นต้น

 ท้ายท่ีสุดแล้ว ศนูย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนว

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำาพูน สามารถ

กลายเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็น

ระบบ เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ของคณะสงฆ์ 

ทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสุข

ภาวะ การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พระสงฆ์แกน
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นำาจติอาสาในการส่งเสรมิสขุภาวะแก่พระสงฆ์และประชาชน เป็นพ้ืนทีก่ารแลกเปล่ียนระหว่างชมุชน

และหน่วยงานภาครัฐ ท้ังการนำาเสนอผลงานวิชาการในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่าย

ชมุชนจงัหวดัลำาพนู การเสวนาแลกเปลีย่นทศิทางการขับเคล่ือนสุขภาวะชมุชน และยงัสามารถขยาย

ผลการดำาเนนิงานไปสูป่ระเดน็นอกเหนอืจากเรือ่งของสขุภาวะ ทัง้ในเรือ่งของการสนบัสนนุด้านการ

ปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ และการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อีกด้วย โดยทั้งหมดเป็นการ

ทำางานทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วม ต้ังแต่การมส่ีวนร่วมในการคดิ การตัดสนิใจ การดำาเนนิการ 

การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนสืบไป    

2.2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ส�าหรับพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร

 (วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร) ต�าบลบ้านบุ่ง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่ง

ด่วน ด้วยเหตุผลจากข้อมูลทางสถิติที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำานวนมากที่เจ็บป่วยเป็นโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (non communicable diseases: NCDs) โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะทาง

โภชนาการ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง เกาต์ ไตวาย เป็นต้น โดย

สาเหตุหลกัของการเจบ็ป่วยมาจากการทีพ่ระสงฆ์ฉันอาหารประเภททีม่แีป้งและนำา้ตาลมาก ประกอบ

กับข้อจำากัดในเรื่องการออกกำาลังกายที่ไม่สามารถกระทำาได้
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 พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และคณะนักวิจัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ

จากโครงการพฒันาสขุภาวะและการเรียนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา (สรพ.) ได้เลง็เหน็ถงึความสำาคญั

ของปัญหาดังกล่าว นำาไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลัก

ภาวนา 4 สำาหรับพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร” ดำาเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพระ

สงฆ์ในจังหวดัพจิติร เป็นพ้ืนทีจ่ดัเกบ็องค์ความรู ้และสามารถเปิดให้กลุม่บคุคลทีม่คีวามสนใจเข้ามา

ศึกษาดูงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  มากมายร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตร องค์การบริหาร

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ

 1. กิจกรรมการตรวจสุขภาพและสำารวจสถานการณ์สุขภาวะของพระสงฆ์ จำานวน 378 รูป 

ผลจากการทำากิจกรรมดงักล่าวทำาให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาสขุภาพของพระสงฆ์ในจงัหวดัพจิติร 

พฤติกรรมการฉันและการใช้ชีวิตประจำาวัน ทัศนคติและองค์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพเบื้องต้น โดย

คณะนักวิจัยได้นำาผลลัพธ์ที่ได้นี้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อกำาหนดทิศทางการทำางานในระยะต่อไป 

 2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสำาหรับการเตรียมอาสาสมัครพระสงฆ์ส่งเสริมสุขภาวะ

ประจำาวัด (อพสว) โดยคาดหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถทำาให้พระสงฆ์มีความรู้และทักษะใน

ภาคปฏิบตัเิก่ียวกบัเรือ่งของการดแูลรกัษาและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งสูก่ารป่วยเป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 

สามารถนำาความรู้ท่ีได้จากหลักสูตรไปปฏิบัติใช้ได้จริงภายในวัดของตนเอง เนื้อหาภายในหลักสูตร

ประกอบด้วย รายวิชาความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายวิชาภาวะแทรกซ้อนท่ีสำาคัญจากโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง รายวิชาวิธีปฏิบัติในการประเมินเบื้องต้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรายวิชาการใช้

ยาเบื้องต้น
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 3. กิจกรรมการพัฒนาชุดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ คณะนักวิจัยได้พัฒนาชุด

ความรูโ้ดยอาศยัผลการศกึษาทางการแพทย์และผลการสำารวจข้อมลูทีไ่ด้จากพ้ืนที ่ชดุความรู้นีเ้ปรียบ

เสมือนเป็นคู่มือในการดูแลรักษาสุขภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ รวมทั้งสามารถใช้

สนับสนุนการทำางานของพระสงฆ์ส่งเสริมสุขภาวะประจำาวัดต่อไปได้

 4. กจิกรรมการจดัอบรมอาสาสมคัรพระสงฆ์ส่งเสรมิสขุภาวะประจำาวัด ผ่านการนำาหลกัสตูร

ที่พัฒนาไว้มาใช้ในการปฏิบัติจริง พระสงฆ์ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ในทางทฤษฎีและ

ในทางปฏิบัติ มีการประเมินผลและให้การรับรองพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม กลายเป็นพระสงฆ์ส่ง

เสริมสุขภาพประจำาวัด (อพสว) ที่มีศักยภาพ และสามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้ภายในวัด

ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 สำาหรับพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร สามารถ

เป็นพืน้ทีใ่นการเสรมิสร้างสขุภาวะโดยใช้แนวคดิตามแนวพระพทุธศาสนาได้อย่างสมบรูณ์ ผ่านการใช้

หลกัภาวนา 4 สามารถสร้างรปูแบบในการส่งเสรมิสขุภาวะพระสงฆ์ผ่านองค์ความรูแ้ละกจิกรรมต่าง 

ๆ เพือ่ให้คณะสงฆ์ของจงัหวดัอืน่ ๆ  สามารถนำาไปปรบัใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสขุภาวะทีเ่กดิ

ขึน้กบัพระสงฆ์ของจงัหวดัตน เมือ่พระสงฆ์มสีขุภาวะทีดี่ ผลทีต่ามมากค็อืพระสงฆ์สามารถประกอบ

กิจของสงฆ์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ เป็นผู้นำา

ทางจิตวญิญาณ นำาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในการชีน้ำาเส้นทางสูก่ารดบัทกุข์ และสร้างปัญญา

ให้เกิดกับคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนสืบไป 

2.3 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา (วัดสันติวิเวก)

 ต�าบลตะเคียน อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

 ความทันสมัยและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงใน

หลายมิติ ไม่ว่าจะในมิติทางด้านสังคม มิติทางด้านเศรษฐกิจ และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในมติทิางด้านเศรษฐกจิ ทีส่่งผลให้ประเทศไทยเปลีย่นบทบาทจากประเทศเกษตรกรรมกลาย

เป็นประเทศอุตสาหกรรม เกิดการลงทุนจากแหล่งทนุภายนอกและภายในประเทศ มกีารส่งออกสนิค้า

อุตสาหกรรมในอัตราท่ีสูง เกิดโรงงานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมตามพื้นที่เมืองใหญ่ ๆ โดยเฉพาะใน

กรุงเทพฯ เกิดการจ้างงานและรายได้ต่อหัวของประชากรที่สูงขึ้น ความเฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจดัง

ทีก่ล่าวมานี ้ได้ส่งผลให้ประเทศไทยถกูขนานนามจากเวทเีศรษฐกจิโลกว่าเป็น “พยคัฆ์เหนิ” (Flying 

Tigers ) แห่งเอเชีย

 อย่างไรก็ตาม แม้สภาพเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตที่ดีขึ้น แต่สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลบัสวนทางกับความเจรญิทางด้านเศรษฐกจิ เนือ่งจากเกิดสภาวะการแข่งขนัในการสะสมทรพัย์สนิ

เงินทองของประชาชนอย่างเข้มข้น เกิดภาวะความเครียดจากการแข่งขัน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
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และความเห็นแก่ตัว ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่เพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำาไปใช้

ประโยชน์โดยขาดความตระหนักรู้ ค่านิยมและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้สั่นคลอนค่านิยม

และวถิชีีวติแบบดัง้เดมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรบิทของชมุชนท้องถิน่ สถาบนัทางครอบครวัและความ

เป็นชมุชนได้เกดิปัญหาอนัเนือ่งมาจากการอพยพย้ายถิน่ของคนหนุม่สาวและการเข้าสู่ยคุของสังคม

ผู้สูงอายุ (Aging Society)

 พระวิชัย ธมฺธีโป เจ้าอาวาสวัดสันติวิเวก ตำาบลตะเคียน อำาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็น

ผูท้ีเ่ห็นถงึความสำาคญัของปัญหาดงักล่าว เน่ืองจากชมุชนโดยรอบวดัมผีูส้งูอายจุำานวนมากทีอ่าศัยอยู่

เพียงลำาพัง ขาดการดูแลเอาใจใส่ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า เป็นที่มาของ

การดำาเนนิโครงการภายใต้ชือ่ “การจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรู้สขุภาวะผูส้งูอายตุามแนวพระพทุธศาสนา” 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพฒันาสขุภาวะและการเรยีนรู้ตามแนวพระพทุธศาสนา 

(สรพ.) โดยใช้วัดเป็นพื้นท่ีในในการขับเคลื่อนโครงการ มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาและหลักศาสนพิธี ขับเคลื่อนโครงการภายใต้แนวคิด “จิตโปร่งใส ใจเกินร้อย” ผลจากการ

ดำาเนินโครงการได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อผู้สูงอายุทางด้านสุขภาวะใน 4 ด้านด้วยกันคือ

 1. สุขภาวะทางกาย กจิกรรมกายบรหิารและการออกกำาลังกายได้ส่งผลให้ผู้สูงอายมุสุีขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย 

 2. สขุภาวะทางจิต กจิกรรมกายบรหิาร การออกกำาลงักาย กจิกรรมสนัทนาการ การพบปะ

พดูคยุ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การเจรญิสตภิาวนาและการประกอบพิธกีรรมทางพระพุทธศาสนา ส่ง

ผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางจิตที่ดีขึ้น ช่วยคลายความเหงา จิตใจได้รับการเยียวยารักษาเนื่องจากมี

พืน้ทีใ่นการพดูคยุและรบัฟัง สามารถกำาหนดจติเบือ้งต้นได้ เกดิความภาคภมูใิจและตระหนกัในความ

สามารถของตน 

 3. สุขภาวะทางปัญญา กิจกรรมการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ  อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ

ที่พึงได้รับของผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ สถานการณ์และความเปลี่ยนของโลก 

ฯลฯ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเอง เกิดความตระหนักและทราบถึงวิธีการ
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ในการดูแลสุขภาพ เข้าใจบริบทสังคมดีขึ้น สามารถปรับตัวและดำาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 4. สุขภาวะทางสังคม เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มช่วงวัย

เดยีวกันและกลุม่ต่างวยั และเกดิเครอืข่ายความร่วมมอืของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในพืน้ที ่เพือ่ให้การ

ทำางานเกิดความยั่งยืนในอนาคต

 นอกจากการดำาเนนิโครงการโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะของ

ผู้สูงอายุในพื้นที่แล้ว ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนายังมีจุดเด่นในเร่ือง

ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่ให้ความสำาคัญในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ

ข่ายในพืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์การบรหิารส่วนตำาบลตะเคยีน ซึง่เป็นหน่วยงานเจ้าของพืน้ที ่ได้

เข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นโครงการในครัง้นี ้โดยมสีำานกังานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย์จังหวัดสุรินทร์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ และ

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุในเรือ่งขององค์ความรู้ต่าง ๆ  มี

การจดัทำาบนัทกึความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกดิเป็นแนวทางการทำางานทีม่าจากข้อตกลง

ร่วมกัน กระบวนการทำางานท่ีมาจากเครือข่ายการทำางานที่หลากหลายน้ัน สามารถช่วยให้เกิดการ

หนุนเสริมจุดเด่นและจุดด้อย เติมเต็มช่องว่างที่เป็นอุปสรรคในการขับเคล่ือนงาน เพื่อให้ศูนย์การ

เรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนากลายเป็นพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้อง

ถิ่นเพื่อให้เป็นสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป
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2.4 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะและการพัฒนาสังคม (วัดทองทั่ว)

 ต�าบลคลองนารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 ทุนทางสังคม ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการทำางานในด้านต่างๆ ให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดย

ทุนทางสังคมจะปรากฏผ่านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กบัประวติัศาสตร์ของชมุชน ซึง่จะเป็นตวัช่วยให้ชมุชนเกดิสำานกึทีด่ร่ีวมกนั ทัง้เกดิความไว้เนือ้เชือ้ใจ 

ความสมคัรสมานสามคัค ีนำาไปสูก่ารรวมตวัเพือ่สร้างประโยชน์ส่วนรวมให้กบัพืน้ที ่ดงักรณขีองชมุชน

วัดทองทั่ว ตำาบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยชุมชนดังกล่าวมี “เมืองเพนียด” ชุมชนโบราณ

ที่มีอายุไม่ตำ่ากว่าหนึ่งพันปี เป็นสิ่งช่วยยึดโยงความเป็นชุมชนผ่านการมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน ส่งผล

ให้ชุมชนวัดทองทั่วมีความเข้มแข็งในประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีชุมชน (บ้าน) วัด และ

โรงเรียน เป็นเครือขา่ยความร่วมมือสำาคญั โดยที่ผ่านมา เครือข่ายชุมชนวดัทองทั่วมีการพัฒนาพื้นที่

ของตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดทำาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ การร่วมกันดูแลแหล่ง

โบราณสถาน การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อบรรจุให้เป็นหลักสูตรที่ใช้สำาหรับการเรียนการ

สอนภายในโรงเรียน และการจัดทำาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในการเก็บรวบรวมสิ่งของโบราณ องค์ความ

รู้ ภูมิปัญญา เพื่อสืบสานและรักษาให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป
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 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะและการพัฒนาสังคม เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.) ที่ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของ

ความเป็นชุมชนดังกล่าว โดยได้เลือกวัดทองทั่วเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการพัฒนาสุขภาวะและ

การพัฒนาสังคมโดยใช้แนวคิดทางพระพุทธศาสนาและหลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มีการดำาเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ร่วมกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดทองทั่ว ส่งผลให้นักเรียนเกิดความ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้จากผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา สามารถสรุปผลลัพธ์ของการ

ดำาเนินกิจกรรมผ่านหลักธรรมหลักภาวนา 4 ได้ดังต่อไปนี้

 1. กายภาวนา เยาวชนมคัคเุทศก์น้อย ร่วมทำากจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ การเป็นมคัคเุทศก์

ที่ดีอย่างมีสติ การออกสำารวจข้อมูลตามโบราณสถานกับพี่เลี้ยง/ปราชญ์ และลองฝึกปฏิบัติ ร่วมกัน

ทำากิจกรรมเสรมิ เช่น การเตรยีมแปลงปลกูผกั การทำามโหตรเพือ่สบืสานวฒันธรรมพ้ืนบ้าน และการ

นั่งสมาธิก่อนร่วมทำากิจกรรม ทำาให้เยาวชนมีสติสัมปชัญญะในการทำากิจกรรมก่อให้เกิดการใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เที่ยวเตร่ หรือไม่ไปมั่วสุมสารเสพติดต่างๆ จึงทำาให้สุขภาวะทางกายที่ดี

 2. สีลภาวนา เยาวชนมคัคเุทศก์น้อยมกีจิกรรมเสรมิก่อนร่วมกนัทำากจิกรรม มกีารไหว้พระ 

อบรมคณุธรรม นัง่สมาธ ิจงึทำาให้มคีวามมุ่งมัน่ ต้ังใจ มคีวามกระตือรือร้นในการร่วมคดิ ร่วมทำา ร่วม

ศึกษา ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อที่จะสืบสานและการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองเพนียด 

 3 จิตภาวนา มีจิตสาธารณะร่วมทำาความดีเพื่อสืบสานและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

และเป็นต้นแบบคนรุน่ใหม่ไม่มัว่สารเสพตดิ เนือ่งจากต้ังใจ มุง่มัน่ ในการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

มหีน้าตายิม้แย้ม แจ่มใส ในการต้อนรบันกัท่องเทีย่วหรือผู้มาเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์ จนสามารถทำาหน้าท่ี

เป็นมัคคุเทศก์น้อยได้

 4. ปัญญาภาวนา ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนคือ เยาวชนมัคคุเทศก์น้อย มีการมุ่งมั่นศึกษา

ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จากปราชญ์

ชุมชน ผู้รู้ และเอกสารต่างๆ ร่วมกับพี่เล้ียงและวิทยากรประจำาโครงการ ก่อให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจ สามารถเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆ เมืองเพนียด และเล่าเรื่องโบราณวัตถุต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ให้
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คนอื่นฟังได้ เพราะเกิดจากการที่มัคคุเทศก์น้อยมีความขยัน หมั่นศึกษา อบรม ปรับปรุง และแก้ไข

ตนเอง ตามแผนการอบรมของโครงการ สามารถเป็นเยาวชนต้นแบบคนรุน่ใหม่ไม่พึง่สารเสพตดิและ

สืบทอด สืบสานวัฒนธรรม เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเพนียดแก่นักท่องเที่ยวได้

 ทัง้นี ้ศนูย์การเรยีนรูส้ขุภาวะและการพัฒนาสังคม (วดัทองทัว่) สามารถยกระดับและส่งเสริม

การทำางานของชุมชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนือ่งจากในหลาย ๆ  กจิกรรม ได้พยายามชีช้วน

ให้ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาความต้องการด้วยตนเอง เป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่การ

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือทำา และร่วมรับประโยชน์ สร้างกระบวนการติดตามและการประเมิน

ผลการดำาเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  เพ่ือแสวงหาจดุอ่อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา ซ่ึงภายในอนาคตข้าง

หน้า ศนูย์การเรยีนรูส้ขุภาวะและการพฒันาสงัคม (วดัทองทัว่) จะมกีารขยายผลการทำางานไปยงักลุม่

เป้าหมายอื่น ๆ  นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียน  เพื่อให้สามารถกลายเป็นพื้นที่ในการพัฒนาองค์ความรู้

และสร้างกิจกรรมสำาหรับการสร้างสังคมสุขภาวะที่ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้น

2.5 ศูนย์สุขภาวะ การเรียนรู้ และสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม (วัดนิคมพัฒนาราม)

 ต�าบลนิคมพัฒนาราม อ�าเภอมะนัง จังหวัดสตูล

 พระสงฆ์ ถือเป็นผู้นำาสำาคัญในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้ส่งเสริมและ

สนบัสนนุการเรยีนรู้ในด้านคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมบีทบาทในการพฒันาสงัคม ชุมชนและท้อง

ถิน่ ยิง่การทีพ่ระสงฆ์เกดิการรวมกลุม่กนัในรปูแบบของเครอืข่าย การทำางานของพระสงฆ์ยิง่มพีลงัใน

การสร้างความเปลีย่นแปลงให้กบัสงัคมไปในทศิทางท่ีดีข้ึนได้ โดยมหีลายเครือข่ายท่ีแสดงให้เห็นเป็น

ผลเชิงประจักษ์อย่างมากมาย อาท ิเครอืข่ายพระสงฆ์นกัพฒันาภาคเหนอืตอนบน เครอืข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนาควบคุมปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น ในเฉพาะใน
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กรณีเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้นั้น ถือเป็นเครือข่ายการทำางานที่มีความโดด

เด่น ด้วยปัจจัยทางพื้นท่ีและความหลากหลายทางศาสนา ส่งผลให้เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 

จังหวัดชายแดนใต้มีแนวทางการทำางานที่เฉพาะตัว มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง สามารถปรับตัว

ภายใต้บริบทของพื้นที่ที่มีความเฉพาะตัวได้อย่างเหมาะสม โดยที่ผ่านมา ทางเครือข่ายมีการจัดทำา

โครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โครงการสานเสวนาเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ กิจกรรมสร้าง

เครอืข่ายเยาวชนจติอาสา 5 จงัหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนาเพ่ิมศกัยภาพพระวทิยากร โครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรม โครงการเยี่ยมพระ พบปะโยม โครงการสานเสวนาชาว

พุทธ เป็นต้น

 โครงการพัฒนาสขุภาวะและการเรยีนรูต้ามแนวพระพทุธศาสนา (สรพ.) ได้เลง็เหน็ถึงความ

เข้มแข็งของเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ และประเด็นการทำางานด้านสุขภาวะ

ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของทางโครงการ ประกอบกับทางเครือข่ายเองยังขาดพ้ืนท่ีในการ

ดำาเนนิการในระดบัจงัหวดั เป็นทีม่าของการจดัตัง้ “ศนูย์สุขภาวะ การเรียนรู้ และสาธารณสงเคราะห์

เพือ่สงัคม” ณ วัดนิคมพฒันาราม เพือ่ให้เครอืข่าย สามารถทำางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดย

ได้เครือข่ายความร่วมมือที่มาจากหลายภาคส่วน อาทิ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
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ภาพตำาบล และภาคประชาสังคม มีการทำากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการอบรมพัฒนาพระธรรม

ทูตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพระสงฆ์ภายในพื้นที่ ทั้งในด้านทักษะการเทศน์ การทำางานร่วม

กับชุมชน ความรู้ในด้านการพัฒนาสุขภาวะ เป็นต้น โดยพระสงฆ์ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมดังกล่าว 

จะกลายเป็นพระวิทยากรที่จะสามารถลงพื้นที่เพื่อทำางานในด้านการเผยแพร่และการพัฒนาสังคม

ต่อไปได้ ต่อยอดจนเกิดเป็นกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อ

เนื่องจากกิจกรรมแรก โดยให้พระวิทยากรเป็นผู้อบรมเยาวชนภายในพื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝัง

คุณธรรม จรยิธรรม เรยีนรูก้ารทำางานเป็นหมูค่ณะ มจิีตอาสา รักการทำาเพ่ือส่วนรวม โดยได้รับความ

ร่วมมือจากโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ในการนำานักเรียนเข้าร่วมการอบรม กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการอบรม

ได้มีการลงพื้นที่ทำากิจกรรมจิตอาสา อาทิ การเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัตินำ้าท่วม นำาสิ่งของเครื่อง

ใช้ที่จำาเป็นส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินำ้าท่วม การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ โดยลงพื้นที่

ร่วมกับพระวิทยากร ผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 

 ทัง้นี ้ศนูย์สขุภาวะ การเรยีนรู ้และสาธารณสงเคราะห์เพือ่สงัคม สามารถกลายเป็นพืน้ทีแ่ห่ง

การเรยีนรู ้สนบัสนนุการทำางานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านสาธารณสงเคราะห์ ผ่านเครอื

ข่ายพระธรรมทตูอาสาและกลุ่มเยาวชนจติอาสาซึง่เป็นผลผลิตของศนูย์ ทำาหน้าทีเ่ป็นแรงขบัเคล่ือน

ในการทำางานด้านการส่งเสริมสุขภาวะและงานสาธารณสงเคราะห์ เป็นการทำางานที่มีความยั่งยืน

เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคณะ

สงฆ์ในจงัหวัด รวมทัง้สถาบันการศกึษา อนัได้แก่ โรงเรยีนทุง่หว้าวรวทิย์ ท่ีอนเุคราะห์นำานกัเรยีนเข้า

ร่วมอบรมเป็นประจำาทกุปี สิง่ดงักล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า ภายในอนาคต จังหวัดสตูลจะมเียาวชนท่ีมี

จติอาสา เสยีสละ และรกัการทำางานเพือ่ส่วนร่วมเพิม่มากขึน้ เยาวชนเหล่านีจ้ะกลายเป็นผูม้บีทบาท

สำาคัญในการสร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นสืบไป
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ระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

พ.ศ. 2546
-------------------------------------------------------

 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 15 ตร ีแห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิม่

เติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถรสมาคม 

ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบยีบมหาเถรสมาคมนี ้เรยีกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตัง้หน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบล พ.ศ. 2546”

 ข้อ 2 ระเบียบมหาเถรสมาคมน้ี ให้ใช้บังคบัต้ังแต่วนัถดัจากวนัประกาศในแถลงการณ์คณะ

สงฆ์ เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วย

อบรมประชาชนประจำาตำาบล พ.ศ. 2518

 ให้บรรดาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ซ่ึงได้จดัต้ังข้ึนตามระเบยีบมหาเถรสมาคม ว่า

ด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล พ.ศ. 2518 ให้คงเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำา

ตำาบลตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

 ข้อ 4 ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี ้“หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล”  หมายถงึ หน่วย

อบรมประชนประจำาตำาบลแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีวัดตั้งอยู่

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณ

ประโยชน์แก่ประชาชนตามหัวข้ออบรม ดังนี้

  1) ศีลธรรมและวัฒนธรรม

  2) สุขภาพอนามัย

  3) สัมมาชีพ

  4) สันติสุข

  5) ศึกษาสงเคราะห์

  6) สาธารณสงเคราะห์

  7) กตัญญูกตเวทิตาธรรม

  8) สามัคคีธรรม
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 ข้อ 5 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ประกอบด้วย กรรมการดังต่อไปนี้

  1) กรรมการโดยตำาแหน่ง

   ก. ประธานกรรมการ  ได้แก่เจ้าอาวาสแห่งวดัทีต้ั่งหน่วยอบรมประชาชนประจำา 

    ตำาบลนั้น

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต

รูปเดียว ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปนั้นปฏิบัติหน้าที่

แทน ถ้ามีรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชติหลายรูป ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้รองประธาน

กรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าประธานกรรมการมิได้มอบหมาย ให้รอง

ประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตเลือกกันเองขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ เว้นแต่ในกรณี

ที่มีรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปเดียว ให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปนั้นปฏิบัติ

หน้าที่แทน

   ข. รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต ได้แก่เจ้าอาวาสวัดอื่นทุกวัดในตำาบล

น้ัน เว้นแต่ ในกรณีท่ีเจ้าอาวาสอื่นนั้นดำารงตำาแหน่งตั้งแต่เจ้าคณะตำาบลข้ึน

ไป ให้มอบหมายแก่ภกิษรูุปใดรปูหนึง่ในวดัของตนเป็นรองประธานกรรมการ

ในฐานะเจ้าอาวาสด้วย

 ถ้าในตำาบลนัน้มวีดัตัง้หน่วยอบรมเพยีงวดัเดยีว ให้เจ้าอาวาสเลอืกพระภกิษรุปูใดรปูหนึง่ใน

วัดนั้นเป็นรองประธานกรรมการ

 ถ้าเจ้าคณะตำาบลในตำาบลนั้นมิได้ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ีตั้งหน่วยอบรมประชาชน  

หรืออยู่ที่วัดอื่น ให้เจ้าคณะตำาบลเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา

   ค. รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหสัถ์ ได้แก่กำานนัในตำาบลนัน้ ประธานกรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลในตำาบลนั้น   ถ้าตำาบลในอยู่ในเขตเทศบาล

ให้มีผู้แทนเทศบาล ให้มีผู้แทนเทศบาลเป็นรองประธานฝ่ายคฤหัสถ์

   ง. กรรมการ ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการบริหารองค์การส่วนตำาบลนั้น

 กรรมการโดยต�าแหน่ง  ให้เจ้าคณะอำาเภอเป็นผู้แจ้งให้ทราบ

  2) กรรมการโดยแต่งตั้ง ได้แก่กรรมการซึ่งที่ประชุมกรรมการโดยตำาแหน่งคัดเลือก

คฤหัสถ์ซึ่งเป็นทายกทายิกา ครูโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในตำาบลนั้น มีจำานวนไม่ตำ่ากว่าห้าคน และไม่

เกินเก้าคน เสนอเจ้าคณะอำาเภอเพื่อแต่งตั้ง

 ให้คณะกรรมการดงักล่าวข้างต้น แต่งตัง้เลขานกุารขึน้รูปหนึง่เพ่ือทำาหน้าทีก่าร เลขานกุาร 

และถ้าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

 ข้อ 6 กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความในข้อ 5 (2) พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

  (1) ตาย
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  (2) ลาออก

  (3) ดำารงตำาแหน่งครบ  4  ปี

 กรรมการผู้พ้นจากตำาแหน่งตามความในข้อ (3) ข้างต้น อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

 ข้อ 7 การประชุมคณะกรรมการตามความในข้อ 5 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

 การลงมตข้ิอปรกึษาในทีป่ระชมุคณะกรรมการตามความในวรรคต้นให้ถอืเอาเสียงข้างมาก

เป็นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมสั่งระงับเรื่องนั้นไว้ก่อน

 การประชุมโดยปกติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการกำาหนดขึ้นตามที่

เห็นสมควร ส่วนการประชุมพิเศษจะให้มีขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำาเป็นก็ได้

 ข้อ 8 คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล เรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ 

อ.ป.ต.” มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

  1) จัดการอบรมประชาชนตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่กำาหนดไว้ในระเบียบมหา

เถรสมาคมนี้  และตามแนวการอบรมซึ่งคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางจะได้กำาหนดขึ้น โดย

ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

  2) ปฏิบัติการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนในตำาบลนั้น ตามกำาลังและความสามารถ

  3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และฝ่ายธุรการอื่นๆ กำาหนดวิธีปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าทีฝ่่ายธรุการ และเป็นการสมควรจะแต่งตัง้คณะอนกุรรมการขึน้เพ่ือมอบหมายให้พิจารณาหรือ

ดำาเนินการใดๆ ก็ได้

  4) จัดการดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยอบรมให้เป็นไปด้วยดี

  5) เสนอความเห็น หรอืข้อขัดข้องต่อคณะกรรมการอำานวยการอบรม และปฏบิติัการ

ตามคำาแนะนำาชี้แจงของคณะกรรมการอำานวยการ หรือผู้อำานวยการอบรมแล้วแต่กรณี

  6) ติดต่อประสานงาน และขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง เพื่อให้การ

อบรมประชาชนดำาเนินไปโดยสะดวกและเรียบร้อย

  7) เสนอรายการกิจการทีไ่ด้ดำาเนนิการไปแล้วในรอบปีต่อคณะกรรมการอำานวยการ

และผู้อำานวยการอบรมตามลำาดับจนถึงคณะกรรมการอำานวยการอบรมประชาชนกลาง

 นอกจากกรณีดงักล่าวข้างต้น ให้มเีจ้าหน้าทีจ่ดัตัง้ห้องสมดุและเภสชัทานสถานประจำาตำาบล

อีกส่วนหนึ่ง ตามวิธีการที่จะได้กำาหนดขึ้น

 ข้อ 9  การประชุมอบรมประชาชนตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4 จะดำาเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ก็ได้ ตามสมควรแก่กรณี คือ

  (1) การอบรมทั่วไป ได้แก่การประชุมประชาชนทั่วไปในตำาบลนั้น โดยเชิญวิทยากร

มาอธบิายชีแ้จงแนะนำาในทางวชิาการ และการปฏบิติัตามวัตถปุระสงค์ข้อใดข้อหนึง่ของหน่วยอบรม



36	 การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล

  (2) การอบรมเฉพาะกรณี ได้แก่การประชมุประชาชนเพยีงบางส่วน เฉพาะทีเ่กีย่วข้อง

กับเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนส่วนนั้น ๆ โดยวิธีการชี้แจงแนะนำาซ้อมความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ

  (3) การอบรมเฉพาะบุคคล ได้แก่การจดัให้บคุคลมาพบประสังสรรค์  เพือ่แลกเปลีย่น

ความคิดเห็นหรือชี้แจงแนะนำา ซ้อมความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนั้น

 การประชุมอบรมตามวธิใีน (1) โดยปกตใิห้มกีารประชุมเดอืนละ 1 ครัง้ ในกรณีจำาเป็น คณะ

กรรมการจะงดการประชุม หรือจะจัดให้มีการประชุมพิเศษก็ได้

 ส่วนการประชมุอบรมตามวธิกีารใน (2) และ (3) ให้ดำาเนนิการตามสมควรแก่กรณทีีเ่กดิขึน้

 ข้อ10 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลอยูใ่นความอำานวยการของคณะกรรมการอำานวย

การและผู้อำานวยการ ตามลำาดับดังนี้

  (1) คณะกรรมการอำานวยการอบรมประชาชนประจำาอำาเภอเรียกชื่อย่อว่า “คณะ

กรรมการ อ.ป.อ.” ประกอบด้วย

   ก. กรรมการเจ้าหน้าที่โดยตำาแหน่ง ได้แก่เจ้าคณะอำาเภอเจ้าสังกัดเป็นประธาน 

รองเจ้าคณะอำาเภอเป็นรองประธาน และเจ้าคณะตำาบลทุกตำาบลในเขตอำาเภอนั้นเป็นกรรมการ

 ในกรณีที่ไม่มีรองเจ้าคณะอำาเภอ ให้เจ้าคณะอำาเภอเลือกเจ้าคณะตำาบลในเขตนั้นเป็นรอง

ประธานกรรมการ

   ข. กรรมการทีป่รกึษา ได้แก่นายอำาเภอทีห่น่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลนัน้

ตั้งอยู่ และเจ้าหน้าที่ประจำาอำาเภอนั้นมีจำานวนไม่ตำ่ากว่าสามคน และไม่เกินห้าคน ตามที่นายอำาเภอ

พิจารณาเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา

  (2) คณะกรรมการอำานวยการอบรมประชาชนประจำาจังหวัด เรียกชื่อย่อว่า “คณะ

กรรมการ อ.ป.จ.” ประกอบด้วย

   ก. กรรมการเจ้าหน้าที่โดยตำาแหน่ง ได้แก่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดเป็นประธาน 

รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน และเจ้าคณะอำาเภอทุกอำาเภอในเขตจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ

 ในกรณีที่ไม่มีรองเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดเลือกเจ้าคณะอำาเภอในเขตจังหวัดนั้น

เป็นรองประธานกรรมการ

   ข. กรรมการท่ีปรึกษา ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตท่ีหน่วยอบรมประชาชน

ประจำาตำาบลนั้นตั้งอยู่ และเจ้าหน้าที่ประจำาจังหวัดนั้นมีจำานวนไม่ตำ่าว่าสามคน และไม่เกินห้าคน 

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา

  (3) เจ้าคณะภาคเจ้าสงักดั เป็นผูอ้ำานวยการอบรมประชาชนประจำาภาคโดยตำาแหน่ง

  (4) คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง เรียกชื่อย่อว่า “คณะกรรมการ อ.ป.ก.” 

ประกอบด้วยประธานและรองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้ารูป ตามที่มหาเถรสมาคมจะ

ได้แต่งตั้งขึ้น กับเจ้าคณะใหญ่ทุกหนเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง นอกจากนี้มหาเถรสมาคมจะได้เชิญ
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ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยอบรมตามที่เห็นสมควรเข้า

ร่วมเป็นกรรมการด้วย

 ให้คณะกรรมการตาม (1) (2) และ (4) แต่งตั้งเลขานุการขึ้นรูปหนึ่งเพ่ือทำาหน้าที่การ

เลขานุการ ถ้าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็ได้

 ข้อ 11 การประชุมคณะกรรมการตามความในข้อ 10 (1) และ (2) ต้องมีคณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที่มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และต้องมีกรรมการ

ที่ปรึกษามาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งคน จึงเป็นองค์ประชุม

 การลงมตข้ิอปรึกษาในทีป่ระชมุคณะกรรมการดงักล่าวในวรรคต้น ให้นำาความในข้อ 7 วรรค 

2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 การประชุมคณะกรรมการการตามความในข้อนี้ ให้คณะกรรมการกำาหนดตามควรแก่กรณี

 ข้อ 12 การประชุมและการลงมติข้อปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ป.ก. ให้นำาความ

ในข้อ 7 วรรค 1 และ วรรค 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ 13 การพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ อ.ป.ก. ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังตามความในข้อ 10 

(4) ให้นำาความในข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ 14 คณะกรรมการอำานวยการและผูอ้ำานวยการอบรมประชาชนตามความในข้อ 10 แต่ละ

ชั้น มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

  (1) ควบคมุและส่งเสรมิการอบรมประชาชนให้เป็นไปตามระเบยีบมหาเถรสมาคมนี้

  (2) แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับกิจการในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบลให้เป็นไปโดยชอบ

  (3) ตรวจตราช้ีแจง แนะนำาเจ้าหน้าท่ีผูเ้กีย่วข้องกบัหน่วยอบรมประจำาตำาบลให้ปฏบิตัิ

หน้าที่โดยเรียบร้อย

 ข้อ 15 ในอำาเภอหนึง่ เมือ่คณะกรรมการ อ.ป.อ. มคีวามประสงค์ขอต้ังหน่วยอบรมประชาชน

ประจำาตำาบลใด ณ วัดใด ให้รายงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ อ.ป.จ. เมื่อได้รับอนุมัติให้

ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลนั้นและเปิดดำาเนินการอบรมคร้ังแรกแล้วให้หน่วยอบรมนั้น

รายงานโดยลำาดับจนถึงคณะกรรมการ อ.ป.ก.

 หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลใด มีอาณาเขตกว้างขวาง หรือมีประชาชนเป็นจำานวน

มาก เพื่อสะดวกแก่ประชาชนจะจัดให้มีการอบรมเพิ่มขึ้น ณ วัดใดวัดหนึ่ง หรือสถานที่แห่งใดแห่ง

หนึ่ง ในเขตตำาบลนั้นตามที่คณะกรรมการ อ.ป.ต. เห็นสมควรก็ได้

 ถ้าตำาบลใดที่ไม่มีวัดตั้งอยู่ เมื่อกำานัน  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ผูใ้หญ่บ้าน  และกรรมการบรหิารส่วนตำาบล  ในเขตตำาบลนัน้ ร้องขอต่อหน่วยอบรมประชาชนประจำา

ตำาบลใด คณะกรรมการ อ.ป.ต. จะจัดให้มีการอบรมเพิ่มขึ้น ณ ตำาบลนั้นก็ได้
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 ในกรณทีีค่ณะกรรมการ  อ.ป.ต. เหน็สมควรย้ายหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลจากวดั

หนึง่ ไปยงัอกีวดัหนึง่ในตำาบลเดยีวกนั ให้รายงานเสนอผ่านคณะกรรมการ อ.ป.อ. จนถงึคณะกรรมการ 

อ.ป.จ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ อ.ป.จ. แล้ว  จึงให้ย้ายได้ และให้คณะกรรมการ อ.ป.จ. 

รายงานโดยลำาดับจนถึงคณะกรรมการ อ.ป.ก.

 ในกรณทีีห่น่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลล้มเลิกตามมตมิหาเถรสมาคม บรรดาทรพัย์สิน

ของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลนั้น ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดที่หน่วยอบรมประชาชนนั้นตั้ง

อยู่

 ข้อ 16 เงินและพัสดุของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลอาจได้รับจากผู้ศรัทธาบริจาค

การดูแลรักษา การจัดการเงินและพัสดุของหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลให้ดำาเนินการตามวิธี

ปฏิบัติที่จะได้กำาหนดขึ้น

 ข้อ 17 ในตำาบลใดท่ียังไม่ได้ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบลให้ดำาเนินการตั้งหน่วย

อบรมประชาชนประจำาตำาบลตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป และให้

ครบทุกตำาบลภายในสิ้นปี 2529 เว้นแต่จะมีเหตุขัดข้อง ซึ่งยังไม่สามารถจะจัดตั้งภายในกำาหนดดัง

กล่าวนั้น ให้คณะกรรมการอ.ป.อ. รายงานโดยลำาดับจนถึงคณะกรรมการ อ.ป.ก.

 ประกาศ   ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2546

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

แบบขอจัดตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

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

เขียนที่........................................................

วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ................

เรื่อง  ขออนุญาตจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล

กราบเรียน ประธานกรรมการอำานวยการอบรมประชาชน ประจำาจังหวัด 

 ด้วยกระผม พระ........................................... ฉายา.............................. อายุ.......... 

พรรษา........... เจ้าอาวาสวดั.............................................................มีความประสงค์จะขอจดัตัง้หน่วย

อบรมประชาชนประจำาตำาบลขึน้ทีว่ดั………..........…................…….....................ซ่ึงต้ังอยูเ่ลขท่ี ............. 

หมูท่ี ่......... ตำาบล...........................อำาเภอ...................................... จงัหวดั............................................. 

รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์...................... โทรสาร..........................................

 มีรายการและหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาดังนี้

 ๑. มีคณะกรรมการบริหารหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล ประกอบด้วย

 ๑. ประธานที่ปรึกษา คือ....................................................................................

 ๒. ที่ปรึกษา คือ................................................................................................

 ๓. ประธานกรรมการ คือ .................................................................................

 ๔. รองประธานกรรมการ คือ ………………………….............................................

 ๕. กรรมการฝ่ายบรรพชิต รูปที่ ๑ คือ...............................................................

 ๖. กรรมการฝ่ายบรรพชิต รูปที่ ๒ คือ...............................................................

 ๗. กรรมการฝ่ายบรรพชิต รูปที่ ๓ คือ...............................................................

 ๘. กรรมการฝ่ายบรรพชิต รูปที่ ๔ คือ...............................................................

 ๙. รองประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส คือ.........................................................

/ รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส...
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- ๒ -

รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส โดยต�าแหน่ง

 ๑. ......................................................................................... กรรมการ

 ๒. ......................................................................................... กรรมการ

 ๓. ......................................................................................... กรรมการ

 ๔. ......................................................................................... กรรมการ

 ๕. ......................................................................................... กรรมการ

 ๖. ......................................................................................... กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส โดยแต่งตั้ง

 ๑. ......................................................................................... กรรมการ

 ๒. ......................................................................................... กรรมการ

 ๓. ......................................................................................... กรรมการ

 ๔. ......................................................................................... กรรมการ

 ๕. ......................................................................................... กรรมการ

 ๖. ......................................................................................... กรรมการ

 ๗. ......................................................................................... กรรมการ

 ๘. ......................................................................................... กรรมการ

 ๙. ......................................................................................... กรรมการ

 ๑๐. ......................................................................................... กรรมการ

 ๑๑. ......................................................................................... กรรมการ

 ๑๒. ......................................................................................... กรรมการ

 ๑๓. ......................................................................................... กรรมการ

 ๑๔. ......................................................................................... กรรมการ

 ๑๕. ......................................................................................... กรรมการ

 โดยมี .........................................................................เป็นเลขานุการหน่วย

/๒. มีที่ทำาการหน่วยเป็นอาคาร...
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-๓-

 ๒. มีที่ทำาการหน่วยเป็นอาคาร............................................................................... ขนาด

กว้าง.............................เมตร ยาว.................................เมตร

 ๓. มีเจ้าหน้าท่ีประจำาเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจตามอำานาจหน้าที่ของหน่วย อ.ป.ต. ใน 

ข้อ ๘ จำานวน....................คน

 ๔. มีประชาชนให้การสนับสนุน จำานวน .................... คน (ดังรายชื่อแนบท้าย)

 ๕. มีเงินทุนดำาเนินการข้างต้น จำานวน ...................... บาท (.................................)

 ๖. ขอรับรองว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งหน่วย อ.ป.ต. แล้ว จะดำาเนินการจัดกิจกรรม

ตามอำานาจหน้าท่ีและพันธกิจที่กำาหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดต้ังหน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบล พ.ศ. ๒๕๔๖ ทุกประการ

 จึงกราบเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง

ลงชื่อ ........................................................

(...................................................)

เจ้าอาวาส

 ความเห็นของเจ้าคณะอำาเภอ..........................................................................................

................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................

(...................................................)

เจ้าคณะอำาเภอ.....................................

ความเห็นของประธานคณะกรรมการอำานวยการอบรมประชาชนประจำาจังหวัด

ในการจัดตัง้หน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล.....................................................................................

................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................

(...................................................)

ประธานคณะกรรมการอำานวยการอบรมประชาชนประจำาจังหวัด
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 ตัวอย่างแบบแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล
 

ค�าสั่งเจ้าคณะอ�าเภอ........................................

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

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

 อาศัยอำานาจตามความข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังหน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบล พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าคณะอำาเภอ .......................................................................  

จังหวัด ...................................... จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำา

ตำาบล ...................................................... ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัด ................................................................

ซอย/ถนน.................................................. บ้าน................................................... หมู่ที่ ...................

ตำาบล............................... อำาเภอ……….............................. จังหวดั.....................................................

 ๑. เจ้าคณะอำาเภอ........................................................... ประธานที่ปรึกษา

 ๒. เจ้าคณะตำาบล............................................................ ที่ปรึกษา

 ๓. เจ้าอาวาสวัด ............................................................. ประธานกรรมการ

 ๔. เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในตำาบล รองประธานกรรมการ

 ๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล/กำานันในตำาบล รองประธานกรรมการ

 ๖. กรรมการบริหาร อ.บ.ต. ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจำาตำาบล กรรมการ

 ๗. ผู้แทนชุมชน/ครูโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ (๕-๙ คน) กรรมการ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน.......................พ.ศ..................... 

เจ้าคณะอำาเภอ.......................................

จังหวัด...................................

 

ตราเจ้าคณะอำาเภอ
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ตัวอย่างแบบแต่งตั้งกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ที่................./........................

แต่งตั้ง
กรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

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

 อาศัยอำานาจตามความข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบล พ.ศ. ๒๕๔๖

 จึงแต่งตั้งให้ .......................................................................................... อายุ ...................ปี

อยู่บ้านเลขที่ ........................ หมู่ที่ ................ตำาบล .........................................................................

อำาเภอ ......................................... จงัหวดั...................................................เป็นกรรมการหน่วยอบรม

ประชาชนประจำาตำาบล ..................................................................................................

 ขอให้เจรญิด้วยจตรุพธิพรชยั คอื อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ นติย์ เทอญฯ

  แต่งตั้ง ณ วันที่ .............เดือน ................................. พ.ศ. ..............

...................................................

(...........................................)

ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำาตำาบล .......................................
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แบบรายงานกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล

ประจ�าปี.................

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

๑. วัด.............................................................. ตำาบล......................................................................

 อำาเภอ........................................................ จังหวัด....................................................................

 อยู่ในเขตพื้นที่     ชุมชนพัฒนา      ชนบททุรกันดาร      ชายแดน

๒. ในปัจจุบัน หน่วย อ.ป.ต. แห่งนี้

 เปิดดำาเนินการอยู่

 ย้ายไปดำาเนินการที่ วัด............................................. ตำาบล................................................

 เลิกดำาเนินการแล้ว

๓. คณะกรรมการหน่วย อ.ป.ต. ประกอบด้วย

 กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน....................................รูป/คน คือ

 ๑. ประธานกรรมการชื่อ........................................................................................

 ๒. รองประธานกรรมการ ฝ่ายบรรพชิต ชื่อ..........................................................

 ๓. รองประธานกรรมการ ฝ่ายคฤหัสถ์ ชื่อ..........................................................

    ชื่อ..........................................................

    ชื่อ......................................................... 

๔. กรรมการ ชื่อ..........................................................................................

   ชื่อ..........................................................................................

กรรมการโดยแต่งตั้ง จ�านวน......................................รูป/คน คือ

๑. ....................................................................... ๒. ...................................................................

๓. ....................................................................... ๔. ...................................................................

๕. ....................................................................... ๖. ...................................................................

๗. ....................................................................... ๘. ...................................................................

๙. ....................................................................... ๑๐. .................................................................

เลขานุการ ชื่อ..................................................... ผู้ช่วยเลขานุการ ชื่อ........................................
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๔. ในแต่ละปี หน่วย อ.ป.ต. แห่งนี้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำาเนินการหรือไม่

   มี  ไม่มี

๕. ในปัจจุบนั หน่วย อ.ป.ต. แห่งนีไ้ด้รบัเงนิอดุหนนุจากสำานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาตหิรอืไม่

   ได้ (จำานวน...........................บาท)  ไม่ได้ 

  ถ้าได้ท่านนำาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ

  ๑. ...............................................................................................

  ๒. ...............................................................................................

๖. กิจกรรมที่หน่วย อ.ป.ต. แห่งนี้จัดดำาเนินงานอยู่

 ๖.๑ ศีลธรรมและวัฒนธรรม

  จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)  ไม่จัด เพราะ.............................................

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

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

 ๖.๒ สุขภาพอนามัย

    จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)  ไม่จัด เพราะ..............................................

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

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

 ๖.๓ สัมมาชีพ

    จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)  ไม่จัด เพราะ..............................................

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

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

 ๖.๔ สันติสุข

    จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)  ไม่จัด เพราะ..............................................

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

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

 ๖.๕ ศึกษาสงเคราะห์

    จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)  ไม่จัด เพราะ..............................................

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

  …………………………………………………  …………………………………………..................
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 ๖.๖ สาธารณสงเคราะห์

    จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)  ไม่จัด เพราะ..............................................

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

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

 ๖.๗ กตัญญูกตเวทิตาธรรม

         จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)

    จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)  ไม่จัด เพราะ..............................................

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

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

 ๖.๘ สามัคคีธรรม

    จัด (ให้บอกอย่างย่อๆ ว่าจัดอย่างไร)  ไม่จัด เพราะ..............................................

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

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

๗. หน่วย อ.ป.ต. แห่งนี้ มีวิทยากรประจำาหน่วยหรือไม่

   มี  ไม่มี

  ถ้ามีโปรดระบุชื่อ ๑. ..................................................................................................

   ๒. ..................................................................................................

   ๓. ..................................................................................................

๘. หน่วย อ.ป.ต. แห่งนี้ มีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ประเภทใดบ้าง

  เทปธรรมะ  วี ดี โอ

  สไลด์ธรรมะ  อื่นๆ โปรดระบุ ..............

๙. ผลการจัดกิจกรรมทั้ง ๘ หัวข้อ โดยส่วนรวมมีผลเป็นอย่างไร 

  ดีมาก  ดี

  พอใช้  ต้องปรับปรุง
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๑๐. การจัดกิจกรรมของหน่วย อ.ป.ต. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน หรือส่วน ราชการที ่

 เกี่ยวข้องอย่างไร

  ดีมาก  น้อย

  ปานกลาง  ไม่ได้รับความร่วมมือ

 ถ้าได้รับความร่วมมือ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องใด

 ............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................

๑๑. การจัดกิจกรรมของหน่วย ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างไร

  ดีมาก  น้อย

  ปานกลาง  ไม่ได้รับความร่วมมือ

 ถ้าได้รับความร่วมมือ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องใด

 ............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................

๑๒. อ.ป.จ. หรือ อ.ป.อ. ได้มาเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อคิดเห็นกับหน่วย

 อ.ป.ต. แห่งนี้หรือไม่

  มา  ไม่มา

  ถ้ามา จำานวน........................ครั้ง/ปี

๑๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน 

 เกี่ยวกับคณะกรรมการ

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 เกี่ยวกับประชาชน

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 เกี่ยวกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................
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 อื่นๆ

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

๑๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำาเนินงาน

 อ.ป.ต. ให้มีประสิทธิภาพ

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ลงชื่อ...............................................

 (......................................)

 ผู้รายงาน

 ลงชื่อ...............................................

 (......................................)

 ประธาน อ.ป.ต.

๑๕. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ อ.ป.อ.

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ลงชื่อ...............................................

 (......................................)

 ประธาน อ.ป.อ.

๑๖. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ อ.ป.จ.

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ลงชื่อ..............................................

 (......................................)

 ประธาน อ.ป.จ.




