
 

๑๐๔ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตราท่ี ๒๕๗ ก าหนดให้มี 
การปฏิรูปประเทศ  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ก าหนดให้จัดท าแผนการปฏิรูป
ประเทศ รวม ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย  

   ๑)   ด้านการเมือง 
  ๒)   ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
  ๓)   ด้านกฎหมาย 
  ๔)   ด้านกระบวนการยตุิธรรม 
  ๕)   ด้านเศรษฐกิจ 
  ๖)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๗)  ด้านสาธารณสขุ 

พระราชวรมุนี (ป.ธ.๙,Ph.D.) 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค ๖ 

คณะกรรมการ คปพ เพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 



 

๑๐๕ 

    ๘)  ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๙)  ด้านสงัคม 
  ๑๐) ด้านพลงังาน 
  ๑๑) ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

 พินิจดูการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แล้ว กิจการงานด้านพระพุทธศาสนา  
น่าจะประมวลอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
ได้ เ ร่ิมมาตั ง้แต่ ปี  ๒๕๕๘  โดยด าเ นินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร  
(ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้านท่ี ๑๑ การขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ 
วฒันธรรม การศาสนา คณุธรรม จริยธรรม 

 หลายท่านอาจถามว่า  ท าไมถึงต้องมีการปฏิ รูปกิจการพระพุทธศาสนา  
“องค์กรคณะสงฆ์มีความจ าเป็นต้องปฏิรูปด้วยหรือ? ค าตอบคือ จ าเป็น..   

 เพราะอะไร.. เพราะ “โลกเปลี่ยนไป”   เปลี่ยนไปทางไหนบ้าง.. ค าตอบคือ 

  ๑)  สงัคมเปิด 
  ๒)  แรงกดดนัจากภายนอก 
  ๓)  บริบทขององค์กรเปลี่ยน 
  ๔)  วฒันธรรม ความคาดหวงั 
  ๕)  วิถีชีวิต และรูปแบบท างานยคุใหม่ 
  ๖)  รูปแบบวิธีการท างานสมยัใหม่ 
  ๗)  เทคโนโลยีดิจิทลัเปลี่ยนรวดเร็ว 

 การเปลี่ยนแปลงนีเ้ราจะเปลี่ยนจากไหนก่อน..  ค าตอบคือ ต้องเร่ิมจากภายในก่อน 
ความส าเ ร็จท่ี ย่ิงใหญ่ต้องมาจากความส าเร็จภายใน คือ ถ้าคิดจะท าหรือคิดจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างต้องเกิด “ฉันทะ” ท่ีอยากจะท า..  เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะท า  
เม่ือเกิดฉันทะแล้ว  วิริยะ การลงมือท าก็จะตามมา เม่ือลงมือท าแล้วต้องมี จิตตะ คือ  
หมัน่ตรวจสอบ ติดตาม วดัผล ประเมินผล  และมี วิมงัสา ทบทวนข้อด้อย ข้อดี ข้อเสีย คือ



 

๑๐๖ 

เอาหลกั Swot Analysis มาจบั ดจูดุออ่น จดุแขง็ โอกาส และภยัคกุคาม หรือท างานตาม
ระบบ PDCA  คือ   

  P = Plan   >  วางแผน 

  D = Do    >  ลงมือท า 

  C = Check  >  ตรวจเช็ค 

  A = Adjust  >  ตดิตาม วัดผล ประเมินผล จนถงึให้รางวัล สร้างแรงจูงใจ 

 สรุปวา่ ถ้าต้องการท าอะไร คน หรือ คนในองค์กรต้องเกิดฉันทะ คือ แรงบนัดาลใจ
ท่ีจะท าเสียก่อน มีวตัถุประสงค์ มีจดุหมายปลายทางร่วมกัน เล็งเห็นผลว่า เม่ือท าแล้ว  
จะเกิดประโยชน์อย่างไรแก่องค์กรของเราหรือส่วนรวม ดังท่ี พลเรือเอกวิลเลียม แฮรรี 
แมคเรเวน (William H. McRaven) อดีตผู้ บัญชาการหน่วยซีล  (SEAL) กล่าวว่า  
If you want to change the worlds Start up making your bed “ถ้าคณุอยากจะเปลี่ยน 
จงเร่ิมจากการจดัเตียงนอนตวัเองก่อน”  

 ทีม่าของการปฏรูิปกจิการพระพุทธศาสนา 

 สภาปฏิรูปแห่งชาติ  เ ม่ือวันท่ี  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘  ได้ยกประเด็นขึน้มา 
เพ่ือปรึกษาหารือและหาแนวทางร่วมมือกับคณะสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติในการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ในประเดน็หลกั คือ 

  ๑)  การบริหารการเงินตามหลกัธรรมาภิบาล 
  ๒)  การกระจายอ านาจการบริหาร 
  ๓)  การปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั 
  ๔)  การพฒันาการศาสนศกึษา 
 อาศัยเหตุดังกล่าว.. มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ มอบหมายให้ กรรมการมหาเถรสมาคม ๓ รูป ประกอบด้วย พระพรหมมุนี,  
พระพรหมโมลี, พระพรหมบณัฑิต ร่วมกบัส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ หาแนวทาง
ในการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาในกรอบท่ีได้รับมอบหมาย ๓ ประเดน็หลกั คือ   



 

๑๐๗ 

  ๑)  มาตรการด้านกฎหมาย 
  ๒)  มาตรการด้านการบริหาร 
  ๓)  การก าหนดกรอบการปฏิรูปกิจการกิจการพระพทุธศาสนา ๖+๑ ด้าน 

 แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ตามภารกิจ ๖ ด้าน + ๑  
ท่ีมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแล้วผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ, คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม) มีมติเห็นชอบแล้ว ทางมหาเถรสมาคมร่วมกบั
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้จัดระดมความคิดเห็นในการปฏิรูปกิจการ
พระพทุธศาสนา โดยก าหนดท่ีคณะสงฆ์ ๔ หน ทัง้ฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยตุิ ดงันี ้ 

  วนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๕๘      เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวนัออก 
  วนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๘    เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ 
  วนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘    เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ 

 เม่ือตกผลึกความคิดเห็นทัง้หมดแล้ว จึงรายงานผลการระดมความคิดเห็นให้  
มหาเถรสมาคมรับทราบ เม่ือวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  จากนัน้ มหาเถรสมาคม  
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ ขึน้ เม่ือวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 

  ๑)  ฝ่ายปกครอง  มี  สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานกรรมการ,  
พระราชเมธีเป็น เลขานกุาร 
  ๒) ฝ่ายศาสนศึกษา มีพระพรหมโมลีเป็นประธานกรรมการ, พระราชวรมนีุ
เป็นเลขานกุาร 
  ๓)  ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการ,  
พระราชวรเมธีเป็น เลขานกุาร 



 

๑๐๘ 

  ๔)  ฝ่ายเผยแผ่ มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เ ป็นประธานกรรมการ,  
พระเทพสวุรรณเมธีเป็นเลขานกุาร 

  ๕)  ฝ่ายสาธารณูปการ  มีพระพรหมมุนี  เ ป็นประธานกรรมการ ,  
พระราชสารเวทีเป็นเลขานกุาร 

  ๖)  ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มีพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานกรรมการ, 
พระมงคลวชิรากร เป็นเลขานกุาร 

 จากนัน้ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้จัดประชุม จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ตามภารกิจกรอบงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ตัง้แต่ มีนาคม ถึง 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้น าเสนอมหาเถรสมาคมเพ่ือพิจารณา 
มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์ ระยะเวลา ๕ ปี  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ เ ม่ือวัน ท่ี  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพทุธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

  ๑)  วิสยัทศัน์ 
  ๒)  พนัธกิจ 
  ๓)  ยทุธศาสตร์ 
  ๔)  กลยทุธ์ 
  ๕)  แผนงาน 
  ๖)  โครงการ 
  ๗)  ผู้ รับผิดชอบ  

 “ ...จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ... 

ขอพระพทุธศาสนาจงดํารงอยู่ตลอดไป ” 



 

๑๐๙ 

ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

        ในแผนยทุธศาสตร์นัน้ มีโครงการจะด าเนินการในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
จ านวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย 
     ๑)  โครงการ ขยายโอกาสทางการศกึษาสูส่งัคม 
    ๒)  โครงการ ยกระดบัหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
    ๓)  โครงการ วิปัสสนากรรมมฏัฐานเพื่อพฒันาทนุมนษุย์  
    ๔)  โครงการ ยกระดบัการศกึษาพระปริยตัิธรรม 
    ๕)  โครงการ สง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือขา่ย 
    ๖)  โครงการ พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
    ๗)  โครงการ พระพทุธศาสนา ๔.๐  Smart Card : ฐานข้อมลูสารสนเทศ 
    ๘)  โครงการ สง่เสริมนวตักรรมเชิงพทุธ 
    ๙)  โครงการ พฒันาขีดความสามารถศาสนบคุคล 



 

๑๑๐ 

  ๑๐)  โครงการ พฒันาองค์ความรู้ด้านพระพทุธศาสนา 
  ๑๑)  โครงการ บริหาร พฒันา ศาสนสมบตัิ ระบบการเงิน การบญัชี 
  ๑๒)  โครงการ วัดสร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส  (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
   ด้วยกิจกรรม ๕ ส) 
  ๑๓)  โครงการ สาธารณสงเคราะห์ เพ่ือสงัคมท่ียัง่ยืน 
 
ในจ ำนวน ๑๓ โครงกำรนี ้ได้แบ่งฝ่ำยรับผดิชอบ ดังนี ้
 ๑. ฝ่ำยปกครอง  รับผดิชอบ 
  ๑) โครงการ พระพทุธศาสนา ๔.๐  Smart Card 
   - ด าเนินการเก็บข้อมลูศาสนบคุคลและบริหารข้อมลูศาสนบคุคล   
  ๒)  โครงการ พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
   - ทบทวนคูมื่อพระสงัฆาธิการทกุระดบัให้ทนัสมยัปัจจบุนั 
  ๓)  โครงการ พฒันาขีดความสามารถศาสนบคุคล 
   - จัดท าแผนพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถพระสังฆาธิการ 
   ในแตล่ะระดบั 
 ๒. ฝ่ำยศำสนศึกษำ  รับผดิชอบ ๒ โครงกำรใหญ่ คือ 
  ๑)  โครงการ ยกระดบัคณุภาพการศกึษาพระปริยตัิธรรม 
   - จดัท าแผนแม่บทพฒันาการศาสนศกึษา 
  ๒)  โครงการ สง่เสริมนวตักรรมเชิงพทุธ 
   - จดัท าคูมื่อนวตักรรมเชิงพทุธ รูปแบบ/การประเมิน/การน าไปใช้ 
 ๓. ฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์  รับผดิชอบโครงกำร คือ 
  ๑)  โครงการ ขยายโอกาสทางการศกึษาสูส่งัคม 
   - จัดโครงการย่อยท่ีเรียกว่า “มอบธรรม มอบทุน” แนววิธีปฏิบัติ 
ในการให้การศกึษาสงเคราะห์ 
  ๒)  โครงการ พฒันาศนูย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพทุธศาสนา 
   - จดัท าแผนแม่บทการจดัการความรู้หรือ KM 



 

๑๑๑ 

 ๔. ฝ่ำยเผยแผ่  รับผดิชอบ ๒ โครงกำรใหญ่ คือ 
  ๑)  โครงการ ยกระดบัหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
   - เป็นการจดัท าแผนแม่บทยกระดบัหมู่บ้านรักษาศีล ๕ / แนวปฏิบตัิ/ 
   และการประเมิน 
  ๒)  โครงการ วิปัสสนากรรมมฏัฐานเพื่อพฒันาทนุมนษุย์ 
   - จดัท าคูมื่อมาตรฐานส านกัปฏิบตัิธรรม 
   - คูมื่อการปฏิบตัิวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
 ๕. ฝ่ำยสำธำรณูปกำร  รับผดิชอบ ๒ โครงกำรใหญ่ คือ 
  ๑)  โครงการ บริหารจดัการศาสนสมบตัิ  
   - จดัท าระบบฐานข้อมลูศาสนสมบตัิ 
   - ระบบบญัชีวดั 
   - ระบบการบริหารงบประมาณ 
  ๒)  โครงการ วดัสร้างสขุ ด้วยกิจกรรม ๕ ส  หรือ โครงการวดั ประชา รัฐ  
        สร้างสุขสร้างสัปปายะ ด้วยวิ ถี  ๕ ส  สะสาง/ สะดวก /  สะอาด/  
        สร้างมาตรฐาน/สร้างวินยั 
   - จดัท าคูมื่อการด าเนินการ 
   - การ ร่วมมือกับองค์การภาคี เครือข่าย เช่น องค์การปกครอง 
      สว่นท้องถ่ิน (อปท.)  สสส. และผู้ประกอบการตา่งๆ 
   - การด าเนินการท่ีเรียกวา่  สมคัร/จบัคู/่เรียนรู้/พฒันา 
 ๖. ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์  รับผดิชอบ ๒ โครงกำร คือ 
  ๑)  โครงการ สง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือขา่ย  
   - หาแนวทางสร้างความร่วมมือเครือขา่ย 
   - จดัท าข้อมลูภาคีเครือขา่ย 
  ๒)  โครงการ สาธารณสงเคราะห์เพ่ือสงัคม 
   - จดัท าคูมื่อ/แนวทางปฏิบตัิ/วิธีการท างาน 



 

๑๑๒ 

 โดยฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ได้ท ำแผนแม่บทจัดกำรสำธำรณสงเครำะห์ 
เพื่อสังคมที่ยั่ งยืน เป็นที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่ง ดังนี ้

 สำธำรณสงเครำะห์ ๑.๐ ประกอบด้วย 
       กิจกรรม  -  การให้ความช่วยเหลือยามวิกฤตจากสาธารณภยัหรือภยัธรรมชาติ 
เช่น อทุกภยั เป็นต้น 
 สำธำรณสงเครำะห์ ๒.๐ ประกอบด้วย 
       กิจกรรม  -  การปลกูป่า 
      - จดัการป่าให้สมดลุ 
         - การบวชป่า 
         - การร่วมจดัการสิ่งแวดล้อมชมุชน 
         - การร่วมป้องกนัและแก้ไขยาเสพติดชมุชน 
      - สมนุไพรภมิูปัญญาพืน้บ้าน 
      - ไถ่ชีวิตโคกระบือเพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
    สำธำรณสงเครำะห์ ๓.๐ ประกอบด้วย 
         - สร้างวฒันธรรมจิตอาสา 
         - เกษตรวิถีพทุธ 
      - กลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ 
      - ศาสตร์พระราชา 
         - คิลานปัุฏฐาก 
      - พิพิธภณัฑ์ชมุชน ฯลฯ 
    สำธำรณสงเครำะห์ ๔.๐ ประกอบด้วย 
         - สร้างเครือขา่ยสาธารณสงเคราะห์ 
         - ธรรมนญูสขุภาพสงฆ์ 
      - โรงเรียนผู้สงูอาย ุ
      - การอนรัุกษ์วิถีวฒันธรรม 



 

๑๑๓ 

         - กองทนุช่วยเหลือสงเคราะห์สาธารณภยั 
      - เครือขา่ยจิตอาสา 
      - สงัฆาพฒันาวิชชาลยั ฯลฯ 

 จากนัน้ มหาเถรสมาคมได้แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ใน  
การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาขึน้มาอีกคณะหนึง่ มี พระราชวรเมธี วดัประยรุวงศาวาส 
เป็นประธาน เพ่ือเป็นคณะกรรมการกลางประสานแผนการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา 
(คปพ.) ขับเคลื่อน สื่อสาร ระหว่าง   มหาเถรสมาคม กับ เจ้าคณะหน/เจ้าคณะภาค  
ตลอดถึง เจ้าคณะผู้ปฏิบตัิการระดับจังหวดั อ าเภอ ต าบล วดั ทัง้นี ้ เพ่ือการด าเนินงาน  
ท่ีกระชับและมีประสิทธิภาพ มหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประสานแผนงานระดับภาคอีกด้วย เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่าง คปพ. และจังหวดั อ าเภอ 
ต าบล  

     ดังแผนภำพ ดังนี ้ 



 

๑๑๔ 

 เม่ือได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้งานด าเนินไป 
อย่างเป็นระบบ ทาง คปพ. ได้ประสานกับภาค และจังหวัด ร่วมกันจัดท าโครงร่าง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึน้ ซึ่งแผนนีก้็ได้รับการเห็นชอบจาก 
มหาเถรสมาคม มติท่ี ๕๕๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และร่วมกันจัดท า 
จนส าเร็จครบทกุภาค/จงัหวดั เมื่อมกราคม ๒๕๖๑ 

ตัวอย่างแผนภาพ แผนปฏบัิตกิาร ประจ าปี ๒๕๖๑ ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน  



 

๑๑๕ 

บทสรุป 

 ยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาถือเป็นการพลิกโฉมหน้าประวตัิศาสตร์
การพฒันาการการท างานของคณะสงฆ์ไทยอีกครัง้หนึ่ง เป็นการท างานท่ีเป็นระบบมีแบบ
มีแผนท่ีชัดเจนย่ิงขึน้ เป็นการท างานท่ีเข้ากับยุคสมัยไทยแลนด์ ๔.๐ ท างานครบวงจร 
ครอบคลุมทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ หรือครบระบบวงจร PDCA หรือ วงจร 
อิทธิบาท ๔ ดงัท่ีองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรัสว่า เม่ือจะท าการสิ่งใดให้ท าให้
งดงาม สมบูรณ์ ทัง้เบือ้งต้น (อาทิกัลยาณัง) ท่ามกลาง (มัชเฌกัลยาณัง) และท่ีสุด                   
(ปริโยสานกลัยาณงั) 

 ตัง้แต่ปี  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เ ม่ือคณะสงฆ์มีคู่ มือ หรือมียุทธศาสตร์น าทาง 
ในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยตัง้อยู่บนฐานแนวคิดท่ีว่า.. สะสางของเก่า และเตรียม
พัฒนางานคณะสงฆ์ให้ทันกับยุคสมัย เม่ือด าเนินไปตามแผนนี ้ซึ่งตรงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และพัฒนาควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เช่ือแน่เหลือเกินว่า กิจการพระพทุธศาสนาจะพฒันาก้าวหน้า และยัง่ยืน สมกบัวิสยัทศัน์
ท่ีตัง้ไว้วา่.. 

“พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม  
น าสังคมสันติสขุอย่างยั่งยนื” 

 
ซึ่งตรงกับยุทธศาสตรช์าตทิี่ว่า.. 

“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
 

...จิร  ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสน ...    ขอพระพุทธศาสนาจงด ารงอยู่ตลอดไป  


