
 

ส่วนที่  1ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปสภาพทั่วไป  

 

11..11  สภาพทั่วไปสภาพทั่วไป  
จังหวัดล ำปำง ตั้งอยู่ในภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมำณ 12,533.961 ตำรำงกิโลเมตร

หรือประมำณ 7,833,726 ไร่ มี พ้ืนที่ ใหญ่ เป็นอันดับ 5 ของภำคเหนือ รองจำกจังหวัดเชียงใหม่  ตำก 
แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ ระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ตำมทำงหลวงแผ่นดินสำยพหลโยธิน ประมำณ 
602 กิโลเมตร ตำมเส้นทำงรถไฟ ประมำณ 625 กิโลเมตร แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 13 อ ำเภอ ได้แก่ 
อ ำเภอเมืองล ำปำง อ ำเภอห้ำงฉัตร อ ำเภอเกำะคำ อ ำเภอแม่ทะ อ ำเภอแม่เมำะ อ ำเภอเสริม งำม อ ำเภอ     
สบปรำบ อ ำเภอเถิน อ ำเภอแม่พริก อ ำเภอแจ้ห่ม อ ำเภองำว อ ำเภอวังเหนือ และอ ำเภอเมืองปำน 

       
อำณำเขตติดต่อกับ 7 จังหวัด คือ 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย  

                                                                             และพะเยำ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดแพร่ และสุโขทัย 
ทิศใต้        ติดต่อกับ  จังหวัดตำก 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  จังหวัดล ำพูน 

                      ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติส ำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ  

  

ตรำประจ ำตรำประจ ำจงัหวดัล ำปำงจงัหวดัล ำปำง    
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ค ำขวญัของจงัหวดัล ำปำงค ำขวญัของจงัหวดัล ำปำง    

"ถ่านหินลือชา     รถมา้ลือลัน่      เคร่ืองป้ันลือนาม  

งามพระธาตลุือไกล     ฝึกชา้งใชล้ือโลก"  

 

 

  
 
                       
 

ถ่านหินลือชา 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           รถมา้ลือลัน่                                                                         เคร่ืองป้ันลือนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

          งามพระธาตุลือไกล                                                                ฝึกชา้งใชลื้อโลก 
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ธงประจ ำจงัหวดัล ำปำงธงประจ ำจงัหวดัล ำปำง    

 

 

ดอกไมป้ระจ ำจงัหวดัดอกไมป้ระจ ำจงัหวดั  

ชื่อดอกไม ้ดอกธรรมรกัษา  

 

 

 

 

 

 

 

ตน้ไมป้ระจ ำจงัหวดัตน้ไมป้ระจ ำจงัหวดั    

ชือ่พรรณไม ้กระเจา หรือ ขะจาว  
ชือ่วิทยาศาสตร ์ Holoptelea integrifolia  
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1.2 1.2 การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว  
 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน วัฒนธรรมและหัตถกรรม 

- อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน  
- ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย  
- เขื่อนกิ่วลม  
- อุทยำนแห่งชำติถ้ ำผำไท 
- อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล  
- น้ ำตกวังแก้ว  
- อ่ำงเก็บน้ ำวังเฮือ  
- ภูเขำไฟ  
- สวนป่ำทุ่งเกวียน  

 

- วัดพระธำตุล ำปำงหลวง  
- ภำพเขียนสีก่อนประวัติศำสตร์ 
  ประตูผำ  
- วัดม่อนพระยำแช่  
- วัดพระธำตุเสด็จ  
- วัดศรีรองเมือง  
- วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม 
พระอำรำมหลวง  
- วัดพระเจดีย์ซำวหลัง  
พระอำรำมหลวง  
- วัดพระธำตุจอมปิง  
- วัดศรีชุม  
- ศำลเจ้ำพ่อประตูผำ  
- วัดป่ำฝำง  
- วัดอักโขชัยคีร ี 
- ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง  
- วัดถ้ ำพระสบำย  
- วัดถ้ ำสุขเกษมสวรรค์ 
- วัดม่อนจ ำศีล 
- วัดพระธำตุดอยน้อย 
- วัดดอยพระฌำน 
- วัดพุทธบำทสุทธำวำส 
- วัดปงสนุกเหนือ 
- พระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์ 
  จตุรทิศ 
 

- ศูนย์ศิลปำชีพแม่ต  ำ  
- หมู่บ้ำนแกะสลัก (บ้ำนหลุก)  
- หมู่บ้ำนทอผ้ำพ้ืนเมือง  
- หมู่บ้ำนกระดำษสำ 
- โรงงำนอุตสำหกรรมเซรำมิก  
- บ้ำนเสำนัก                                
- ศูนย์ศิลปำชีพทุ่งจี้ 
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1.3 1.3 การศาสนาการศาสนา  
ประชำกรส่วนใหญ่ของจังหวัดล ำปำงนับถือศำสนำพุทธ รองลงมำ คือ ศำสนำคริสต์ ศำสนำอิสลำม 

ตำมล ำดับ 
ด้านพระพุทธศาสนา 
1. กำรปกครองคณะสงฆ์ 
   มหานิกาย เจ้ำคณะจังหวัดล ำปำง รองเจ้ำคณะจังหวัดล ำปำง 2 รูป เจ้ำคณะอ ำเภอ 13 รูป      

รองเจ้ำคณะอ ำเภอ 13 รูป เจ้ำคณะต ำบล 117 รูป รูป เจ้ำอำวำส 780 รูป 
   ธรรมยุต เจ้ำคณะจังหวัดล ำปำง - แพร่ เจ้ำคณะอ ำเภอ 6 รูป เจ้ำคณะต ำบล 6 รูป เจ้ำอำวำส    

39 รูป 
   พระอุปัชฌาย ์ 80  รูป 
2. ข้อมูลศำสนสถำนจังหวัดล ำปำง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564)  
 
 

ศาสนา พระอารามหลวง (แห่ง) วัดราษฎร์ (แห่ง) วัดร้าง (แห่ง) 

ศำสนำพุทธ 4 776 116 

 
3. จ ำนวนวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564) 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนวัด 

หมายเหตุ 
มหานิกาย ธรรมยุต รวม 

1 เมืองล ำปำง 189 7 196 
 

2 ห้ำงฉัตร 63 8 71 
 

3 แม่เมำะ 24 4 28 
 

4 เกำะคำ 66 6 72 
 

5 แม่ทะ 71 3 74 
 

6 เสริมงำม 29 0 29 
 

7 สบปรำบ 25 1 26 
 

8 เถิน 74 5 79 
 

9 แม่พริก 22 0 22 
 

10 แจ้ห่ม 37 1 38 
 

11 งำว 44 0 44 
 

12 วังเหนือ 55 3 58 
 

13 เมืองปำน 42 1 43 
 

รวม 741 39 780 
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4. ข้อมูลพระภิกษุ-สำมเณร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564) 
    มหำนิกำย 

ที ่ อ าเภอ จ านวนพระภิกษุ (รูป) จ านวนสามเณร (รูป) รวม (รูป) 
1 เมืองล ำปำง 557 237 794 
2 เกำะคำ 154 84 238 
3 งำว 154 142 296 
4 แจ้ห่ม 108 47 155 
5 เถิน 192 18 210 
6 แม่ทะ 188 184 372 
7 แม่พริก 54 25 79 
8 เมืองปำน 90 18 108 
9 แม่เมำะ 119 9 128 
10 วังเหนือ 139 126 265 
11 สบปรำบ 73 11 84 
12 เสริมงำม 67 56 123 
13 ห้ำงฉัตร 119 126 245 

รวม 2,014 1,083 3,097 
  ธรรมยุต 

ที ่ อ าเภอ จ านวนพระภิกษุ (รูป) จ านวนสามเณร (รูป) รวม (รูป) 
1 เมืองล ำปำง 31 2 33 
2 เกำะคำ 30 9 39 
3 งำว - - - 
4 แจ้ห่ม 7 - 7 
5 เถิน 18 2 20 
6 แม่ทะ 9 3 12 
7 แม่พริก - - - 
8 เมืองปำน - 1 1 
9 แม่เมำะ 20 4 24 
10 วังเหนือ 9 - 9 
11 สบปรำบ 5 1 6 
12 เสริมงำม - - - 
13 ห้ำงฉัตร 15 8 23 

รวม 144 30 174 
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5. ข้อมูลวัดที่มีโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564) 
 

ล าดับที่ ชื่อวัด/ส านักสงฆ์ ที่ตั้ง 
ประเภท

โบราณสถาน 
ประเภท

โบราณวัตถุ 
หมายเหตุ 

1 วัดคะตึกเชียงมั่น เมืองล ำปำง วิหำร   
2 วัดแสงเมืองมำ เมืองล ำปำง วิหำร   
3 วัดประตูป่อง เมืองล ำปำง วิหำรทรงพื้นเมือง   
4 วัดสุชำดำรำม เมืองล ำปำง วิหำร,โบสถ ์  รวมเป็นวัด   

พระแก้วดอน
เต้ำสุชำดำรำม 

5 วัดพระแก้วดอน-
เต้ำสุชำดำรำม 

เมืองล ำปำง ซำกฐำนเจดีย์
สี่เหลี่ยม 
เจดีย์ทรงกลมฐำน
สี่เหลี่ยม 
วิหำรหลังใหญ่ 
วิหำรโถงแบบไทย
ใหญ ่

พระพุทธรูปนอน รวมเป็นวัด  
พระแก้วดอน
เต้ำสุชำดำรำม 

6 วัดหัวข่วง เมืองล ำปำง วิหำรพื้นเมือง   
7 วัดปงสนุกใต้ เมืองล ำปำง เจดีย์ร้ำงและเนินดิน 

ปรำสำทหรือมณฑป 
  

8 วัดศรีชุม เมืองล ำปำง วิหำรแบบพม่ำ 
โบสถ์ทรงมณฑป 

  

9 วัดกู่ค ำ (กู่ขำวร้ำง) เมืองล ำปำง ซำกวัดโบรำณ 
เจดีย์ทรงกลม 

  

10 วัดศรีรองเมือง เมืองล ำปำง วิหำรไม้แบบไทย
ใหญ ่

  

11 วัดพระเจดีย์ซำว
หลัง 

เมืองล ำปำง เจดีย์แบบพม่ำ   

12 วัดพระธำตุเสด็จ เมืองล ำปำง เจดีย์ทรงกลม,    
พระอุโบสถ 
วิหำรเล็กและใหญ่ 

  

13 วัดม่อนพญำแช่ เมืองล ำปำง เจดีย์   
14 วัดพระเจ้ำทันใจ เมืองล ำปำง    
15 วัดม่อนสันฐำน เมืองล ำปำง    
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ล าดับที่ ชื่อวัด/ส านักสงฆ์ ที่ตั้ง 
ประเภท

โบราณสถาน 
ประเภท

โบราณวัตถุ 
หมายเหตุ 

16 วัดพระธำตุหมื่น-
ครื้น 

เมืองล ำปำง    

17 วัดท่ำผำ เกำะคำ เจดีย์   
18 วัดพระธำตุล ำปำง-

หลวง 
เกำะคำ องค์พระธำตุ, วิหำร

หลวง,วิหำรพระ
พุทธ, พระอุโบสถ, 
หอพระพุทธบำท, 
วิหำรพระศิลำ, 
วิหำรน้ ำแต้ม, ซุ้ม
ประตูและบันไดนำค 
วิหำร, หอไตรเก่ำ 

  

19 วัดเสลำรัตนปัพพะ
ตำรำม (วัดไหล่
หิน) 

เกำะคำ วิหำรทรงพื้นเมือง 
พระธำตุ (เจดีย์) 
พระอุโบสถ 
ซุ้มประตูก ำแพงแก้ว 

  

20 วัดผำแดงหลวง แจ้ห่ม พระธำตุ (เจดีย์)   
21 วัดอักโขชัยคีรี แจ้ห่ม เจดีย์, พระอุโบสถ 

วิหำรพระศำกยะมุนี 
  

22 วัดนำคตหลวง แม่ทะ วิหำร   
23 วัดปงยำงคก ห้ำงฉัตร วิหำรสร้ำงด้วยไม้   
24 วัดปำงม่วง ห้ำงฉัตร เจดีย์   
25 วัดสันทรำย   

(ดอยน้อย) 
ห้ำงฉัตร เจดีย์   

26 วัดดอยป่ำตำล เถิน วิหำร, เจดีย ์   
27 วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน เมืองปำน    
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55..  บุคลากรบุคลากรเผยแผ่เผยแผ่และหน่วยเผยแผ่และหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา   
  

1 . จ ำนวน พระธรรมทู ตปฏิ บั ติ ก ำร  พระธรรมทู ตฝ่ ำยบริห ำร  พ ระจริ ย ำนิ เทศ ก์                 
พระวิปัสสนำจำรย์ และพระบัณฑิตเผยแผ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564) 

- พระธรรมทูตปฏิบัติกำร   65  รูป 
- พระธรรมทูตฝ่ำยบริหำร   33  รูป 
- พระจริยำนิเทศก์        3  รูป 
- พระบัณฑิตเผยแผ่     8  รูป 
- พระวิปัสสนำจำรย์  58 รูป 

 
2. สถำนศึกษำ จ ำนวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ส ำนักศำสนศึกษำ และครูพระสอนพระปริยัติ-

ธรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564) 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี       1  แห่ง 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ      9   แห่ง 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด            720       รูป/คน 
- ส ำนักศำสนศึกษำ แผนกธรรม    31  แห่ง 
- ส ำนักศำสนศึกษำ แผนกบำลี     8  แห่ง 
- พระปริยัตินิเทศก์       9  รูป 
- ครูพระสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   43  รูป 
- ครูพระสอนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี   11  รูป 

 
 
3. จ ำนวนหน่วยเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
- หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล   100   หน่วย 
- ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด    32  แห่ง    
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11..55  การวิเคราะห์สภาวะและศักยภาพการวิเคราะห์สภาวะและศักยภาพของส านักงานพระพุทธของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าปางศาสนาจังหวัดล าปาง  

  
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้บริหำรองค์กรมีวิสยัทัศน์และมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. บุคลำกรผูป้ฏิบัติงำนมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงำน และมี
วิสัยทัศน์ 
3. องค์กรมีควำมเป็นเอกเทศและควำมพร้อมด้ำนอำคำร
สถำนท่ี เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
4. มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
5. น ำแนวคิดและทฤษฎีกำรบริหำรจัดกำรสมยัใหม่มำปรับใช้
ในเชิงปฏิบัติ 
6. บุคลำกรส่วนใหญ่สำมำรถใช้เทคโนโลยีทำงกำรสื่อสำรไดด้ี
ในกำรปฏิบัติงำน 

1. อัตรำก ำลังไม่สอดคล้องกับปรมิำณงำน 
2. ขำดบุคลำกรทีม่ีควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
3. งบประมำณกำรประชำสัมพันธห์น่วยงำนมีจ ำกัด  
4. บุคลำกรบำงส่วนยังไม่ตระหนักในหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ 
ไม่มีวินัยในกำรปฏิบตัิงำน  
  

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

1. มีวัดและพุทธศำสนสถำนท่ีมีศลิปกรรมเก่ำแก่โดดเด่น
สวยงำมและทรงคณุค่ำ  
2. จังหวัดให้ควำมส ำคญัต่อวัดและสนับสนุน ส่งเสริม ท ำนุ
บ ำรุงพระพุทธศำสนำ 
3. มีองค์กรที่จัดกิจกรรมส่งเสรมิเผยแผห่ลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำอย่ำงหลำกหลำย 
4. มีกฎหมำยที่ให้กำรคุ้มครองพระพุทธศำสนำ 
5. มีวัดที่มีชื่อเสียงในหลำย ๆ ด้ำนเป็นท่ีรู้จักในหมู่
นักท่องเที่ยว 
6. มีบุคลำกรภำยนอกทำงพระพุทธศำสนำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีชื่อเสียงและสนับสนุนกิจกำรของส ำนักงำนฯ 
7. นโยบำยกำรท่องเที่ยวเป็นอยู่ในกระแสกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
8. นโยบำยรัฐบำลและมหำเถรสมำคมส่งเสริมกำรปฏบิัติงำน
และโครงกำรระดับชำต ิ
9. กระแสกำรเข้ำวัด/ท ำบุญ/ปฏิบตัิธรรมอยู่ในควำมสนใจ
ของพุทธศำสนิกชน   
10. กระแสควำมตื่นตัวในกำรธ ำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. กระแสมรดกโลกท ำให้เกิดกำรตื่นตัวในกำรพัฒนำวดั 

1. สังคมวัตถุนิยมและควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี
อย่ำงรวดเร็วท ำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป 
2. ประชำชนให้ควำมส ำคญัด้ำนคณุธรรมจรยิธรรมลดน้อยลง 
3. ภำวะถดถอยทำงเศรษฐกิจของทุกระดับ 
4. หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนบกุรุกที่ดินวัด/วดัร้ำง 
5. งบประมำณในกำรอุดหนุนบรูณะพัฒนำวัดไม่เพียงพอต่อ
วัดที่มีสภำพช ำรุดทรดุโทรม 
6. วัด/วัดร้ำงขำดเอกสำรสิทธิที่ดนิ ท ำให้ที่ดินถูกบุกรุก 
7. พระภิกษุ-สำมเณรบำงวัดมีจ ำนวนน้อย 
8. พระภิกษุมีควำมเหลื่อมล้ ำทำงวุฒิกำรศึกษำ 
9. กำรส่งเสริมพัฒนำเกี่ยวกับมรดกทำงพุทธศำสนำและ
วัฒนธรรมไม่ต่อเนื่อง 
10. กำรท ำกิจกรรมทำงศำสนพิธีและกำรเผยแผ่ศำสนำได้รับ
ผลกระทบจำกโรคระบำด 
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ส่วนที่  2 ส่วนที่  2   

  นโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์นโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดล ำปำงได้ก ำหนดทิศทำงขององค์กำร  ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12   
นโยบำยของรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ 
ยุทธศำสตร์โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล 5” 
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำ
จำกสถำนกำรณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564-2565 รวมทั้งกำรบูรณำกำรในมิติพ้ืนที่กับแผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน แผนพัฒนำจังหวัดล ำปำง และแผนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล ำปำง 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560     
ได้ก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของปวงชนชำวไทยเก่ียวกับด้ำนศำสนำไว้หลำยมำตรำ  ดังนี้ 
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำย มีสิทธิและเสรีภำพและได้รับควำมคุ้มครอง      

ตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน ชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกัน 
กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่ำด้วยเหตุควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก ำเนิด     

เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือ
สังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ            
แห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ำมิได้ 

มำตรกำรที่รัฐก ำหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิหรือเสรีภำพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร หรือ
ผู้ด้อยโอกำส ย่อมไม่ถือว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตำมวรรคสำม 

บุคคลผู้เป็นทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ และพนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภำพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ำกัดไว้ในกฎหมำยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับ
กำรเมือง สมรรถภำพ วินัย หรือจริยธรรม 

มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภำพบริบูรณ์ในกำรนับถือศำสนำและย่อมมีเสรีภำพในกำรปฏิบัติ 
หรือประกอบพิธีกรรมตำมควำมหลักศำสนำของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้ำที่ของปวงชนชำวไทย      
ไม่เป็นอันตรำยต่อควำมปลอดภัยของรัฐ หรือไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืน 
ในกำรอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศำสนำอันเป็นศำสนำที่ประชำชนชำวไทยส่วนใหญ่   

นับถือมำช้ำนำน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำและกำรเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศำสนำเถรวำท
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำจิตใจและปัญญำ และต้องมีมำตรกำรและกลไกในกำรป้องกันมิให้มีกำรบ่อนท ำลำย
พระพุทธศำสนำไม่ว่ำในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศำสนิกชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินมำตรกำรหรือ
กลไกดังกล่ำวด้วย 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว 
ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  :  “สู่ควำมม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยม

ที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง          
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำม
เข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 

๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน  สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 

๔. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน    
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

๕. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน     
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 

๖. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำภำคและเมือง  เพ่ือรองรับ     
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยงกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีบทบำทน ำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ 
กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 
 

เป้าหมายรวม 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน

ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้ เท่ำทันสถำนกำรณ์               
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
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2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง 
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ      
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ 15  

3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ       
ฐำนบริกำรและดิจิทัล  

4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่ เป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ  โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ  

5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย  

6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจำย
อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  :  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย  
1. ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม    

ที่พึงประสงค์ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย และจิตสำธำรณะ 

2. พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
อำทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทำงสังคมที่เหมำะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น         
มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 

3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำขนำดเล็กให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้     
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต  

4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ อำทิ ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมทำงสุขภำพและโภชนำกำรที่ เหมำะสมกับวัย ปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยและภำษี             
ในกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ  

5. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงินกำรคลัง
ด้ำนสุขภำพ อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำนพยำบำลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภำพ  

6. พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย อำทิ ผลักดัน     
ให้มีกฎหมำยกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว  
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7. ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง อำทิ ก ำหนดมำตรกำร
ดูแลครอบครัวที่เปรำะบำง และส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทุกคนเข้ำถึงได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำล
          ในสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด 19          
พ.ศ. 2564-2565 
  1) เป้ำหมำย คนสำมำรถยังชีพอยู่ได้ มีงำนท ำ กลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง สร้ำง
อำชีพและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้ำสู่ภำวะปกติ และมีกำรวำงรำกฐำนเพ่ือรองรับ
กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่ 
  2) แนวทำงกำรพัฒนำ 
   2.1 กำรบกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศเพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนในระยะยำว (Future Growth) โดยกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และเน้นคุณภำพ 
   2.2 กำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนเพ่ือส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ 
(Fnabling Factors) 
    2.2.1 กำรปรับปรุงกฎหมำยและส่งเสริมภำครัฐดิจิทัลให้เท่ำทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศ 
  3) กำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
   3.1 ส่งเสริมวัด ศำสนสถำน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศำสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์สถำนที่โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้คุณค่ำประวัติศำสตร์ร่วมกับชุมชน 
น ำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวสู่ชุมชน 
   3.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริกำรคณะสงฆ์และประชำชน 
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นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
            พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 
๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒ โดยเน้นนโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง โดย มีนโยบำย            
ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ดังนี้  

1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
          1.1 สืบสำน รักษำ ต่อยอดศำสตร์พระรำชำและโครงกำรอันเนื่ องมำจำก

พระรำชด ำริ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลักส ำคัญ 
      1.2 ต่อยอดกำรด ำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำ

พระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ 
      1.3 สร้ำงควำมตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่

ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ตลอดจนพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์ 
            2. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 
       ปลูกจิตส ำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีควำมเป็นชำติไทย กำรมีจิตสำธำรณะและกำรมี
ส่วนร่วมท ำประโยชน์ให้ประเทศ รักษำผลประโยชน์ของชำติควำมสำมัคคีปรองดองและควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่ำงกันของประชำชน โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติหลักคิดที่ถูกต้อง 
สร้ำงค่ำนิยม “ประเทศไทยส ำคัญที่สุด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติกำของสังคมปรับสภำพแวดลอมทั้งภำยใน 
และภำยนอกสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ  

3. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
          3.1 ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้ งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู         

ควำมซื่อสัตย์ กำรมีวินัย เคำรพกฎหมำยมีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมท ำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็น
พลเมืองที่ด ี

      3.2 ท ำนุบ ำรุงศำสนำให้มีควำมเข้มแข็ง ส่งเสริมสถำบันศำสนำ ทุกศำสนำให้มี
บทบำทในกำรเผยแผ่หลักค ำสอนที่ดีงำม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต จิตใจ และพัฒนำสังคมให้มีควำมสำมัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศำสนิกชนเข้ำถึงแก่น
แท้ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำและสำมำรถน ำมำปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันได้ 

4. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
4.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำคร ู
4.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 

 4.3 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
4.4 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  

5. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 5.1 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ 

 
 15 



 

 5.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำร
ประกอบธุรกิจและด ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัล 

 5.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 5.4 เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ 
 5.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 5.6 พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะกำร

ตรวจสอบภำครัฐ 
 5.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย เพ่ือเอ้ือต่อกำรท ำธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
6. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
 6.1 แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

นโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำร

ประจ ำ 
3. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน 

 

แผนแผนยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทธศาสนา  2020  ปีปี  
แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำนี้  ประกอบด้วยพันธกิจ 6 ด้ำน          

ตำมพันธกิจคณะสงฆ์ คือ 1) ด้ำนกำรปกครอง 2) ด้ำนศำสนศึกษำ  3) ด้ำนศึกษำสงเครำะห์ 4) ด้ำนเผยแพร่ 
5) ด้ำนสำธำรณูปกำร 6) ด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ นอกจำกนี้ ยังได้เพ่ิมภำระงำนพิเศษอีก 1 ด้ำน คือ ด้ำนกำร
พัฒนำพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำโลก เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้ค่ำนิยม (Core Value) 
ที่ว่ำ “อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน” 
              ส ำหรับแผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำยังได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ไว้ 4 ด้ำน 
คือ (1) สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพระพุทธศำสตร์ (2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน (3) พัฒนำ
องค์กร แห่งกำรเรียนรู้เชิงพุทธ และ (4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ 
ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ และ 14 ตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 4 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นปีแห่งกำรเริ่มกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ โดยเริ่มจำกกำรปรับปรุง
กระบวนกำรกำรท ำงำนให้โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล ได้รับกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรบูรณำกำร
กระบวนกำรท ำงำนทุกด้ำนของคณะสงฆ์ 
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ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570-2574) เป็นกำรเสริมควำมมั่นคงขององค์กรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ยกระดับสังคมให้มีคุณภำพ 
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575-2579) มีเป้ำหมำย คือ พระพุทธศำสนำมีควำมม่ันคงอย่ำงยั่งยืน โดยมีประชำชนที่มี
คุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน ำชีวิต เป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ 
 1. ด้านการปกครอง มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
     1) สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรปลูกฝังศรัทธำในพระพุทธศำสนำผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ 
เช่น กำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่ำนสื่อ กำรเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ กำรบรรพชำอุปสมบท
ถวำยเป็นพระรำชกุศล กำรปฏิบัติธรรม เป็นต้น 
     2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน โดยอำศัยควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิด
สัมฤทธิผล กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล กำรพัฒนระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย       
กำรพัฒนำหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชำกำรให้ทันสมัย 
    3) พัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของศำสนบุคคล เช่น             
พระสังฆำธิกำร พระอุปัชฌำย์ พระจริยำนิเทศก์ พระวินยำธิกำร ตลอดถึงไวยำวัจกร และเสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำให้เข้มแข็ง 
    4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรบริหำรจัดกำรศำสนสมบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุนกิจกำรพระพุทธศำสนำ 
 2.ด้านศาสนศึกษา มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1) สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพระพุทธศำสนำ โดยกำรปลูกฝังศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ผ่ำนกำรศึกษำ      
พระปริยัติธรรม ธรรมศึกษำ บำลีศึกษำ เพ่ิมศักยภำพทำงปัญญำแก่ศำสนทำยำท 
    2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน โดยอำศัยควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยตำมหลัก ? บ ว ร? 
พัฒนำระบบธรรมำภิบำล ระบบสำรสนเทศ พัฒนำหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชำกำรให้ทันสมัย 
    3) พัฒนำสู่องค์กรแห่ งกำรเรียนรู้ เชิงพุทธ ด้วยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของศำสนบุคคล เช่น     
ผู้บริหำรศำสนศึกษำ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบำลี พระปริยัตินิเทศก์ เสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำให้เข้มแข็ง 
    4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรจัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุน
กิจกำรพระพุทธศำสนำจำกภำครัฐและเอกชน 
 3. ด้านศึกษาสงเคราะห์ มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1) สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพระพุทธศำสนำ โดยกำรปลูกฝังศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรสนับสนุน
ทุนกำรศึกษำ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ เพิ่มศักยภำพทำงปัญญำ โดยกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำแก่คฤหัสถ์ 
    2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำร โดยอำศัยควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำ ตำมหลัก บ ว ร 
พัฒนำระบบธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศที่ทันสมัย พัฒนำหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรม
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วิชำกำรให้ทันสมัย เช่น พัฒนำและส่งเสริมหลักสูตรผู้บริหำรสถำนศึกษำเชิงพุทธ หลักสูตรพุทธศำสนำ       
วันอำทิตย์ หลักสูตรพระอภิธรรมส ำหรับคฤหัสถ์ เป็นต้น 
    3) พัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ด้วยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถศำสนบุคคล เช่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
สอนโรงเรียนพุทธศำสนำวันอำทิตย์ ครูสอนโรงเรียนกำรกุศล เป็นต้น เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
พระพุทธศำสนำให้เข้มแข็ง 
    4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรจัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุน 
เช่น โครงกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือกำรศึกษำสงเครำะห์ เป็นต้น 
 4. ด้านการเผยแผ่ มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1) สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพระพุทธศำสนำ โดยกำรปลูกฝังศรัทธำในพระพุทธศำสนำให้เข้มแข็ง ด้วยกำรเผย
แผ่เชิงรุก เช่น จัดท ำแผนแม่บทกำรเผยแผ่เชิงรุก กำรเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรเชิงรุกส ำหรับกิจกำร
พระพุทธศำสนำ พัฒนำรูปแบบรำยกำรเชิงพุทธผ่ำนสถำนีวิทยุ โทรทัศน์ทำงพระพุทธศำสนำ ส่งเสริมกิจกรรม
หมู่บ้ำนรักษำศีล 5 เป็นต้น เพ่ิมศักยภำพทำงปัญญำของศำสนบุคคล เช่น พัฒนำพระนักเผยแผ่ ส่งเสริมชมรม
ทำงพระพุทธศำสนำในองค์กรภำครัฐและเอกชน เป็นต้น 
    2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ด้วยอำศัยควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยให้เกิดสัมฤทธิผล 
พัฒนำระบบธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย พัฒนำหลักสูตรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมวิชำกำรให้ทันสมัย เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของศำสนบุคคล คือ พระนักเผยแผ่ พระนักเทศน์ พระสอน
ศีลธรรม พระธรรมทูต พระวิปัสสนำจำรย์ 
    3) พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำให้เข้มแข็ง 
ส ำหรับสถำนที่ปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนำจำรย์ พระนักเผยแผ่ 
    4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรจัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุน
กิจกำรพระพุทธศำสนำจำกภำครัฐและเอกชน เช่น โครงกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือกำรเผยแผ่ 
 5. ด้านสาธารณูปการ มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1) สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพระพุทธศำสนำ โดยกำรปลูกฝังศรัทธำในพระพุทธศำสนำในโครงกำรวัดเสริมสร้ำง
ควำมสุข 
    2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ด้วยอำศัยกำรร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยให้เกิดสัมฤทธิ์ ผล 
พัฒนำระบบธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย พัฒนำหลักสูตรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมวิชำกำรให้ทันสมัย 
    3) พัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถศำสนบุคคล เช่น เพ่ิมศักยภำพของ
พระนวกรรมเชิงพุทธ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำที่เก่ียวกับสถำปัตยกรรมให้เข้มแข็ง 
    4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรจัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุน
จำกภำครัฐและเอกชน 
 6. ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1) สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพระพุทธศำสนำ โดยกำรปลูกฝังศรัทธำให้เข้มแข็ง ผ่ำนกิจกรรมกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ได้รับควำมเดือดร้อน ไร้ที่พ่ึง 
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    2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ด้วยกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย พัฒนำหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชำกำรให้ทันสมัย เช่น หลักสูตร        
พระนักพัฒนำ หลักสูตรสัมมำชีพ หลักสูตรสำธำรณสงเครำะห์เชิงพุทธ เป็นต้น 
    3) พัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของศำสนบุคคล เสริมสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำให้เข้มแข็ง 
    4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรจัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุน
จำกภำครัฐและเอกชน และกำรจัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 ด้านพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1) สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรปลูกฝังศรัทธำในพระพุนตทธศำสนำให้เข้มแข็ง ให้มี
ควำมรักและหวงแหนในพุทธมณฑล เพ่ิมศักยภำพทำงปัญญำแก่ศำสนบุคคล ด้วยกำรพัฒนำจิตเจริญปัญญำ 
    2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยในกำรท ำงำน
เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนำระบบธรรมภิบำลในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย 
    3) พัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำ โดยกำรจัดท ำ
แหล่งควำมรู้และสำรสนเทศของพุทธมณฑล ศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำของโลก 
    4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ ด้วยกำรจัดหำแหล่งงบประมำณสนับสนุน
จำกภำครัฐ 
 จะเห็นได้ว่ำ แนวทำงกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ ตำมแผนยุทธศำสตร์นี้ จะใช้ 4 ยุทธศำสตร์ 
เท่ำนั้นในกำรด ำเนินกำร คือ 
1) สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพระพุทธศำสนำ 
2) ยกระดับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 
3) พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เชิงพุทธ 
4) มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำ 
แต่รำยละเอียดปลีกย่อยของแต่ละยุทธศำสตร์ หรือที่เรียกว่ำ กลยุทธ์ นั้น ขึ้นอยู่กับภำระงำนของแต่ละฝ่ำยว่ำ
เกี่ยวข้องกับเรื่องใด โดยยุทธศำสตร์ทั้ง 4 นั้นจะท ำให้ได้ผลลัพธ์องค์กร 4 อย่ำง คือ 

 อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของผู้ศึกษำพระปริยัติธรรม พระพุทธศำสนำ 
 อันดับควำมสันติสุขระดับประเทศ 
 ศูนย์ข้อมูลด้ำนพระพุทธศำสนำของโลก 
 มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา           
“หมู่บ้านรักษาศีล 5”  
  คณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล 5” (ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี) ได้ก ำหนด 
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ปณิธำน (Ideal) : มีศีล มีสุข ปรองดอง สมำนฉันท์ สำมัคคี สันติสุข 
วิสัยทัศน์ (Vision) : มีศีล มีธรรม น ำสังคมสู่สันติสุข 
พันธกิจ (Mission)  

1. กำรส่งเสริมกำรรักษำศีล 5 ของหมู่บ้ำน 
2. กำรส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชำวพุทธ 

  3. กำรบูรณำกำรกิจกำรคณะสงฆ์และกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 
เป้ำประสงค์  

1. มีกลไกในกำรขับเคลื่อนโครงกำรในทุกระดับ 
2. พัฒนำบุคลำกรและชุมชนในกำรสนับสนุนกำรเผยแผ่หลักศีล 5 อย่ำงพอเพียง 

  3. จัดกิจกรรมกำรเผยแผ่หลักศีล 5 ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 
  4. มีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนกำรรักษำศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

ยุทธศำสตร์ (Strategy) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกลไกในกำรขับเคลื่อนโครงกำรในทุกระดับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำบุคลำกรและชุมชนในกำรสนับสนุนกำรเผยแผ่หลักศีล 5 อย่ำงพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมกำรเผยแผ่หลักศีล 5 ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่

หลำกหลำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรรักษำศีล 5 

และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
วิสัยทัศน์  : องค์กรขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำสู่ควำมมั่นคง สังคมด ำรงศีลธรรม น ำสันติสุขอย่ำงยั่งยืน 
พันธกิจ  :  1. เสริมสร้ำงให้สถำบันและกิจกำรทำงพระพุทธศำสนำมีควำมม่ันคงยั่งยืน 

2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดกำรกำรศึกษำสงฆ์และกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเพ่ือพัฒนำให้มี 
   ควำมรู้คู่คุณธรรม 
3. จัดกำรศึกษำสงฆ์เพ่ือผลิตและพัฒนำศำสนทำยำทที่เปี่ยมปัญญำพุทธธรรมเผยแผ่      
   ท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำให้เจริญงอกงำมและร่วมสร้ำงสังคมพุทธธรรมที่มีควำมเข้มแข็ง 
4. ด ำเนินกำรให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงทำงพระพุทธศำสนำโลก 
5. พัฒนำกำรดูแลรักษำและจัดกำรศำสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำและสังคม 
  

ยุทธศาสตร์  : 1. พัฒนำระบบกำรศึกษำสงฆ์ 
2. ปลูกฝังควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำให้แก่สังคม 
3. เพ่ิมศักยภำพพุทธมณฑลในกำรเป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำโลก 
4. พัฒนำสู่องค์กรที่โดดเด่น 
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5. ส่งเสริมงำนสำธำรณสงเครำะห์ 
6. เพ่ิมควำมคุ้มค่ำให้แก่สำธำรณูปกำร  

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการ  
 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดล ำปำง เป็นสังคมหนึ่งที่ต้องกำรบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม    
สังคมใดที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมิใช่มีเพียงพฤติกรรมยึดกรอบกฎหมำยอย่ำงเดียว 
สังคมนั้นจะมีแต่ควำมสุข สงบ ร่มเย็น นอกจำกนี้กำรใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำลยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสร้ำงศรัทธำ สร้ำงแรงจูงใจ ให้เกิดควำมสมัคร สมำน สำมัคคี 
ร่วมมือกันปฏิบัติงำน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ร่วมกัน ในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำนทุกระดับ       
ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภำพสูง  ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประกำร คือ 
  1. หลักกำรครองตน 
  2. หลักกำรครองคน 
  3. หลักกำรครองงำน 
  4. หลักธรรมำภิบำล 
หลักการครองตน 
 หลักธรรม : กำรเป็นผู้มีบุคลิกภำพที่ดี คือ ผู้มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี  มี สัปปุริสธรรม คือ 
คุณธรรมส ำหรับคนดี และ กัลยำณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี  
  สัปปุริสธรรม มี 7 ประกำร คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ  หมำยถึง คนดีมีศีลธรรม   
  1. ธัมมัญญุตำ รู้จักเหตุ ได้แก่ ปัญญำรู้เหตุแห่งทำงเจริญ และทำงเสื่อม เป็นต้น 
  2. อัตถัญญุตำ รู้จักผล ได้แก่ ปัญญำรู้ผล ที่ เป็นมำแต่เหตุ หรือปัจจัยให้เกิดผลต่ำงๆ       
ตำมท่ีเป็นจริง 
  3. อัตตัญญุตำ รู้จักตน คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญำ และฐำนะของตน ตำมที่เป็นจริง แล้ววำงตน
ให้เหมำะสมแก่ฐำนะ 
  4. มัตตัญญุตำ รู้จักประมำณตน ปฏิบัติตน วำงตน ให้เหมำะสมแก่ฐำนะ และรู้จักประมำณ
ในกำรบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่มีอยู่ และตำมมีตำมได้ 
  5. กำลัญญุตำ รู้จักกำล คือ รู้จักเวลำ หรือโอกำสที่ควร และไม่ควรพูด หรือกระท ำ กำรต่ำงๆ 
  6. ปริสัญญุตำ รู้จักชุมชน ว่ำมีอัธยำศัยใจคอ ฐำนะควำมเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของหมู่ชนต่ำงๆ เพ่ือให้รู้จักวำงตัวให้เหมำะสม 
  7. ปุคลัญญุตำ รู้จักบุคคล ว่ำมีอัธยำศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญำ และมีฐำนะอย่ำงไร    
เพ่ือปฏิบัติตน หรือวำงตน ให้เหมำะสมตำมฐำนะของเรำและของเขำ 

กัลยาณมิตตธรรม มี 7 ประกำร คือ คุณธรรมของมิตรที่ดี 
 1. เป็นผู้น่ำรัก(ปิโย) คือ เป็นผู้มีจิตใจกอปรด้วยเมตตำกรุณำพรหมวิหำร 
 2. เป็นผู้น่ำเคำรพบูชำ(คร)ุ คือ เป็นผู้ที่สำมำรถเอำเป็นที่พ่ึงอำศัย เป็นที่พ่ึงทำงใจ 
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 3. เป็นผู้น่ำนับถือ น่ำเจริญใจ(ภำวนีโย) ด้วยว่ำ เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมำดีแล้ว ควรแก่กำร
ยอมรับและยกย่องนับถือ เอำเป็นเยี่ยงอย่ำงได้ 
 4. เป็นผู้รู้จักพูดจำโดยมีเหตุผลและหลักกำร(วัตตำ) รู้จักชี้แจง แนะน ำให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจดี      
แจ่มแจ้ง เป็นที่ปรึกษำท่ีดี 
 5. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค ำที่ล่วงเกิน  วิพำกษ์  วิจำรณ์  ซักถำม หรือขอปรึกษำหำรือ         
ขอให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ได(้วจนักขโม) 
 6. สำมำรถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง หรือเรื่องที่ยุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจอย่ำง ถูกต้อง และตรง
ประเด็นได(้คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตำ) 
 7. ไม่ชักน ำในอฐำนะ(โน จัฏฐำเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทำงเสื่อม(อบำยมุข) หรอืไป
ในทำงท่ีเหลวไหลไร้สำระ หรือที่เป็นโทษ  เป็นควำมทุกข์  เดือดร้อน 
หลักการครองคน 
 หลักธรรม : พรหมวิหำรธรรม  และ สังคหวัตถธุรรม 
  พรหมวิหารธรรม มี 4 ประกำร คือ ธรรมของพรหม หรือผู้เป็นใหญ่จะพึงปฏิบัติต่อผู้น้อย 
  1. เมตตำ คือ ควำมรัก ปรำรถนำที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข 
  2. กรุณำ คือ ควำมสงสำร ปรำรถนำให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์ 
  3. มุทิตำ คือ ควำมพลอยยินดี ที่ผู้อื่นได้ดี ไม่คิดอิจฉำริษยำกัน 
  4. อุเบกขำ คือ ควำมวำงเฉย ไม่ยินดียินร้ำยเมื่อผู้อื่นถึงซึ่งควำมวิบัติ โดยที่เรำก็ช่วยอะไร
ไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวำงใจของเรำเองด้วยปัญญำ ตำมพระพุทธพจน์ว่ำ “สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม” 
  สังคหวัตถุธรรม 4 ประกำร คือ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่น และสร้ำงควำมสมัครสมำน
สำมัคคี ให้เกิดข้ึนระหว่ำงกันและกันด้วย หรือจะเรียกว่ำ “หลักธรรมมหำเสน่ห์”  
  1. ทำน รู้จักให้ปัน สิ่งของ ของตน แก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน 
  2. ปิยวำจำ รู้จักเจรจำอ่อนหวำน คือ กล่ำวแต่วำจำที่สุภำพอ่อนโยน 
  3. อัตถจริยำ รู้จักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

4. สมำนัตตตำ เป็นผู้มีตนเสมอ คือ ไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี 
หลักการครองงาน 
 หลักธรรม : อริยสัจ 4 และ อิทธิบำทธรรม 
  อริยสัจ 4 มี 4 ประกำร น ำมำใช้ในกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำน   

1. ทุกข์ คือ กำรก ำหนดให้รู้จักสภำพปัญหำหรือกำรระบุปัญหำที่ต้องกำรแก้ไข หมำยถึง  
ควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจอันเนื่องมำจำกสภำวะที่ทนได้ยำก ก็คือ เป็นสภำวะที่บีบคั้นจิตใจ ควำมขัดแย้ง 
กำรขำดควำมเที่ยงแท้ กำรพลัดพรำกจำกสิ่งที่รัก ควำมไม่สมปรำรถนำ เมื่อเกิดทุกข์เรำต้องไม่ประมำท    
และต้องพร้อมที่จะเผชิญกับควำมเป็นจริง 
  2. สมุทัย คือ กำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำและตั้งสมมุติฐำน สำเหตุที่ท ำให้เกิดทุกข์  
คือ สิ่ งเริ่มต้นที่ท ำให้ เกิดทุกข์  ทุกข์ที่ เกิดขึ้นนั้นมีสำเหตุที่ แตกต่ำงกันออกไป แต่สำเหตุที่ แท้จริง                 
ที่ก่อให้เกิดทุกข์ ก็คือ ตัณหำหรือควำมอยำก ควำมต้องกำร มี 3 ประกำร คือ   

 
 22 



 

   2.1 กำมตัณหำ หมำยถึง ควำมอยำกได้สิ่งที่ปรำรถนำทุกอย่ำง เช่น อยำกได้
ทรัพย์สินเงินทอง 
   2.2 ภวตัณหำ หมำยถึง ควำมอยำกเป็นนั่นอยำกเป็นนี่  เช่น  อยำกเป็นคนดัง   
   2.3 วิภวตัณหำ หมำยถึง ควำมไม่อยำกเป็นนั่นเป็นนี่  เช่น  ไม่อยำกสอบตก   
  3. นิ โรธ คือ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และวิธีกำรทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐำนและ          
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกำรดับทุกข์อย่ำงมีจุดหมำย ต้องก ำหนดจุดหมำยที่ต้องกำรคืออะไร หมำยถึง ควำมดับ
ทุกข์หรือภำวะที่ท ำให้ตัณหำดับสิ้นไป ทุกข์เกิดขึ้นมีสำเหตุมำจำกตัณหำหรือควำมอยำก ถ้ำคนเรำลดตัณหำ
หรือควำมอยำกได้มำกเท่ำไร ทุกข์ก็ย่อมน้อยลงไปด้วย แต่ถ้ำเรำดับได้โดยสิ้นเชิงชีวิตเรำก็จะมีแต่ควำมสงบ 
  4. มรรค คือ กำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์และสรุปผล เป็นกำรก ำหนดวิธีกำรในรำยละเอียดและ
ปฏิบัติเพ่ือก ำจัดปัญหำ หมำยถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงควำมทุกข์ ได้แก่ กำรเดินทำงสำยกลำง  หรือ มรรคมีองค์ 8  
มีองค์ประกอบ 8 ประกำร ได้แก่ 
    4.1 สัมมำทิฏฐิ หมำยถึง ควำมเห็นชอบ คือกำรเห็นตำมควำมจริงและรู้ว่ำอะไรดี  
อะไรไม่ดี 
    4.2 สัมมำสังกัปปะ หมำยถึง ควำมด ำริชอบ คือกำรไม่คิดลุ่มหลงให้ เกิดสุข         
ในอำรมณ์ ไม่คิดอำฆำตพยำบำท  ตลอดจนไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
    4.3 สัมมำวำจำ หมำยถึง กำรเจรจำชอบ คือกำรพูดแต่ในสิ่งที่ดี ไม่พูดเท็จ ไม่พูด
ส่อเสียด ไม่พูดหยำบคำบ ไม่พูดไร้สำระ 
    4.4 สัมมำกัมมันตะ หมำยถึง กำรกระท ำชอบ คือกำรกระท ำในสิ่งที่ดี ไม่ฆ่ำสัตว์    
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกำม 
    4.5 สัมมำอำชีวะ หมำยถึง กำรเลี้ยงชีพชอบ คือ  กำรประกอบอำชีพที่สุจริต         
ไม่คดโกงหลอกลวง ไม่กระท ำในสิ่งที่เป็นผลร้ำยต่อผู้อ่ืน 
    4.6 สัมมำวำยำมะ หมำยถึง พยำยำมชอบ คือ พยำยำมที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิด    
ควำมชั่ว พยำยำมที่จะก ำจัดควำมชั่วที่มีอยู่ให้หมดไป พยำยำมสร้ำงควำมดีที่ยังไม่เกิดให้เกิด และพยำยำม
รักษำควำมดีที่มีให้คงอยู่ต่อไป 
    4.7 สัมมำสติ หมำยถึง กำรระลึกชอบ คือ ระลึกอยู่เสมอว่ำสิ่งที่รู้สิ่งที่ เห็นนั้น   
เป็นไปตำมควำมเป็นจริง 

 4.8 สัมมำสมำธิ หมำยถึง กำรตั้งจิตมั่นชอบ คือ กำรที่สำมำรถตั้งจิตใจให้จดจ่อ    
อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นำน 

อิทธิบาทธรรม มี 4 ประกำร คือ ทำงเดินที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จอันยิ่งใหญ่ (อิทธิ แปลว่ำ ใหญ่        
บำท แปลว่ำ ทำงเดิน) หมำยถึง สิ่งซึ่งเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงควำมส ำเร็จที่ตนประสงค์  
  1. ฉันทะ ควำมรักงำน คือ จะต้องเป็นผู้รักงำนที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบอยู่ และทั้งจะต้อง   
เอำใจใส่กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้งำน  และเพ่ิมพูนวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกำรงำน และมุ่งมั่น  
ที่จะท ำงำนในหน้ำที่รับผิดชอบหรือกิจกำรงำนอำชีพของตนให้ส ำเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ 
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  2. วิริยะ ควำมเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยควำมอดทน      
ไม่ย่อท้อต่อควำมยำกล ำบำกในกำรประกอบกิจกำรงำนในหน้ำที่หรือในอำชีพของตน  จึงจะถึงควำมส ำเร็จ 
และควำมเจริญก้ำวหน้ำได้ 
  3. จิตตะ ควำมเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับกำรงำน ผู้ที่จะท ำงำนได้ส ำเร็จด้วยดี มีประสิทธิภำพนั้น  
จะต้องเป็นผู้เอำใจใส่ต่อกิจกำรงำนที่ท ำ และมุ่งกระท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำจะส ำเร็จ ไม่ทอดทิ้งหรือวำง
ธุระเสียกลำงคัน ไม่เป็นคนจับจด หรือท ำงำนแบบท ำๆ หยุดๆ 
  หัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้บริหำรจะต้องคอยดูแลเอำใจใส่ “ติดตำมผลงำน และหรือตรวจงำน” 
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กำรของตน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งกำร ให้กิจกำรงำน 
ทุกหน่วยด ำเนินตำมนโยบำยและแผนงำน ให้ถึงควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
  4 . วิมั งสำ ควำมเป็นผู้ รู้ จัก พิจำรณำเหตุ  สั งเกตผล ในกำรปฏิบัติ งำนของตนเอง             
และของผู้น้อยหรือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำว่ำ ด ำเนินไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่วำงไว้หรือไม่ ได้ผลส ำเร็จ
หรือมีควำมคืบหน้ำไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่เพียงไร  มีอุปสรรคหรือปัญหำที่ควรได้รับ          
กำรปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรท ำงำนหรือวิธีกำรบริหำรกิจกำรงำนนั้นให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงไร      
ขั้นตอนนี้ เป็นกำรน ำข้อมูลจำกที่ ได้ติดตำมประเมินผลงำนหรือตรวจงำนนั้นแหละมำวิเครำะห์วิจัย              
ให้ทรำบเหตุผลของปัญหำ หรืออุปสรรคข้อขัดข้องในกำรท ำงำน  แล้วพิจำรณำแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้น         
และปรับปรุงพัฒนำวิธีกำรท ำงำนให้ด ำเนินไปสู่ควำมส ำเร็จ ให้ถึงควำมเจริญก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไปได ้
  อนึ่ง อิทธิบำทธรรม ข้อ “วิมังสำ” คือควำมเป็นผู้รู้จักพิจำรณำเหตุสังเกตผลในกำรท ำงำน 
ให้ได้ผลดีนี้ กล่ำวโดยควำมหมำยอย่ำงกว้ำง จะเห็นมีข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ  
หรือในกำรประกอบสัมมำอำชีวะให้ได้ผลดีและมีควำมเจริญมั่นคงยิ่งกว่ำข้ออ่ืนๆ อีก ที่ในวงวิชำกำรบริหำร  
ได้ศึกษำวิจัยเห็นผลดีมำแล้ว ได้แก่ 
  ก) เป็นผู้มีควำมคิดริเริ่ม (Initiatives)  ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative)  โครงกำรใหม่ๆ  
ที่เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชำติ และวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ ให้กำรปกครอง กำรบริหำร 
กิจกำรงำนได้บังเกิดผลดี มีประสิทธิภำพสูงยิ่งขึ้น 
  ข) มีควำมคิดพัฒนำ (Development)  คือ เป็นนักพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ล้ำหลัง      
หรือข้อบกพร่องในกำรท ำงำนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
 ค) เป็นผู้มีส ำนึกในภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  (Sense of Responsibilities) สูง คือ        
มีส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อตนเอง โดยกำรศึกษำหำควำมรู้ เพ่ิมพูนศักยภำพ และส ำนึกในกำรสร้ำงฐำนะ
ของตน และมีส ำนึกในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม คือต่อครอบครัว ต่อองค์กรและหมู่คณะที่ตน
รับผิดชอบอยู่ และต่อสังคมประเทศชำติ ให้เจริญสันติสุข และมั่นคง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำนึกในหน้ำที่ 
รับผิดชอบต่อสถำบันหลักทั้ง ๓ ของประเทศชำติไทยเรำ คือ สถำบันชำติ สถำบันพระพุทธศำสนำ และสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ เพรำะสถำบันหลักทั้ง ๓ นี้ หำกสถำบันใดคลอนแคลน ไม่มั่นคง ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะถูกศัตรู
ภำยใน หรือศัตรูจำกภำยนอกรุกรำน ย่อมกระทบกระเทือนถึงสถำบันหลักอ่ืนๆของชำติไทยเรำ ให้พลอย
คลอนแคลนอ่อนแอไปด้วย 
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 ผู้น ำที่ดี จึงย่อมต้องส ำเหนียกและจักต้องมีควำมส ำนึกในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อสถำบัน
หลักทั้ง ๓ นี้ อย่ำงจริงใจ และจะต้องรับช่วยกันด ำเนินกำร ให้ควำมคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข บ ำรุง รักษำ   
อย่ำงเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง ให้เกิดควำมเจริญและควำมสันติสุขอย่ำงมั่นคงให้ได้ 
 ง) มีควำมมั่นใจตนเอง (Self  Confidence) สูง หมำยถึง มีควำมม่ันใจโดยธรรม คือ มีควำม
มั่นใจในควำมรู้ ควำมสำมำรถ สติปัญญำและวิสัยทัศน์ และทั้งคุณธรรม คือ ควำมเป็นผู้มีศีล มีธรรม อันตนได้
ศึกษำอบรมมำดีแล้ว มิใช่มีควำมมั่นใจอย่ำงผิดๆ อย่ำงหลงตน และจักต้องรู้จักแสดงควำมม่ันใจในเวลำคิด พูด 
ท ำ ให้เหมำะสมกับกำละ เทศะ บุคคล สถำนที่ และประชุมชนด้วย 
 
หลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมำภิบำล มี 6 ประกำร คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหำรที่ดี (Good Governance)  
  1. หลักนิติธรรม คือ กำรปฏิบัติงำนต้องยึดหลักระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ ด้วยควำมเสมอ
ภำคกัน ไม่เห็นแก่พวกพ้องญำติมิตร 
  2. หลักคุณธรรม คือ กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต 
  3. หลักควำมโปร่งใส คือ กำรปฏิบัติโดยเปิดเผย ชี้แจงได้ ตรวจสอบได้ ตั้งอยู่บนเหตุและผล 
มีค ำตอบและไม่ปิดบัง 
  4. หลักกำรมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยที่ เกี่ยวข้อง รับทรำบ ข้อมูล ร่วมคิด         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์ 
  5. หลักควำมรับผิดชอบ คือ ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะผิดพลำด
บกพร่องใด ๆ ไม่ปัดภำระรับผิดชอบให้ผู้อ่ืน 
  6. หลักควำมคุ้มค่ำ คือ กำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักคุณค่ำของทรัพยำกร 
  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 11  (กลุ่มล้านนา)(กลุ่มล้านนา)  
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด :  “พัฒนำพ้ืนที่บนพ้ืนฐำนวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่ำสูงอย่ำง

ทั่วถึง” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภำพรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 
2. ค่ำสัมปสิทธิ์จีนี (GINI Coefficient) ลดลง 0.38 
3. รำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึนเป็น 23,000 (บำท/เดือน) 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : 
1. กำรพัฒนำเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกำรค้ำในพ้ืนที่  
2. กำรพัฒนำเศรษฐกิจมูลค่ำสูงด้วยกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรนอกพ้ืนที่ 
3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจเกษตรสร้ำงสรรค์ 
4. กำรพัฒนำเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน  

 



 

 
  

แผนพัฒนาจังหวัดล าปางแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง  พ.ศ. 2565พ.ศ. 2565  
วิสัยทัศน์ (VISION)  :   ล ำปำงเมืองน่ำอยู่  นครแห่งควำมสุข  
พันธกิจ (MISSION)  :  

1. สนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวกและเสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำยในจังหวัด
ให้สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ 

2. พัฒนำยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงขนำดย่อมและ
วิสำหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภำพสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดกำรค้ำประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและตลำดโลก 

3. ส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงขนำดย่อม
และวิสำหกิจชุมชนทั้งภำคผลิตภำคบริกำรและพำณิชยกรรมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

4. ส่งเสริมให้มีกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภำพสำกลสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

5. ก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนงำนเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงทำงกำยภำพบุคลำกรและกำร
บริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นศูนย์กระจำยสินค้ำที่ได้มำตรฐำน 

6. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและสังคมล ำปำงให้มีควำมเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและถิ่นก ำเนิดตำมวิถีล ำปำงโดยด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. เสริมสร้ำงพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำชีวิตทรัพย์สินและควำมมั่นคงของคนในจังหวัด
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและชุมชนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนกำรเฝ้ำระวังและ
ป้องกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนในสังคมมีกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรในทุกระดับให้โปร่งใส
และเป็นธรรมภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์รวม : 
1. เพ่ือสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรค้ำกำรลงทุน และกำรเกษตร  
ที่สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหำควำมยำกจนด้วยกำรเสริมสร้ำงอำชีพสนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนจังหวัดล ำปำง 
2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนจังหวัดล ำปำงทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้ำนกำรพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำรสังคม อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
3. เพ่ือเสริมสร้ำงจังหวัดล ำปำงให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชำชนอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ภำยใต้กลไกกำรเชื่อม
ประสำนควำมสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภำพ 
4. เพ่ือสร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีกำรด ำรงชีวิตที่ยั่งยืนของประชำชนและคุณภำพที่ดี
ของสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 

 
 26 



 

 
 27 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  กำรพัฒนำสินค้ำและกำรบริกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวครบวงจร 
บนพื้นฐำนของเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ที่มีควำมโดดเด่นและมีคุณภำพ 
สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและบุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ พัฒนำ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก     

ให้รองรับกำรท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
5. กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ได้มำตรฐำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

                พัฒนำกิจกรรมและมำตรฐำนธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยทั้งในและต่ำงประเทศ 

ตัวชี้วัด : 
1. จ ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  เป็นแหล่งผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กำรเกษตร เกษตรปลอดภัย     

เกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสำหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนโดดเด่นของภำคเหนือและของประเทศ 

กลยุทธ์ : 
1. ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ  

แหล่งน้ ำ กำรปฏิรูปที่ดิน และกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
2. พัฒนำเกษตรกร สถำบันเกษตรกร เครือข่ำยผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีควำมสำมำรถ        

ในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและสำมำรถหำปัจจัยกำรผลิตในรำคำที่เหมำะสม สำมำรถผลิตสินค้ำ        
ที่มีคุณภำพ มีควำมโดดเด่น ได้มำตรฐำน 

3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรอุตสำหกรรม โดยน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำปรับใช้ ควบคู่กับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม แปรรูปกำรผลิต ทำงกำรเกษตรให้มีควำมหลำกหลำย สอดคล้องกับ       
ควำมต้องกำรของตลำด 

4. ส่งเสริมกำรตลำดและจัดตั้ งศูนย์กระจำยสินค้ำที่ ได้มำตรฐำนรวมถึงประชำสัม พั นธ์               
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ของสินค้ำเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรที่ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน 

ตัวชี้วัด : 
1. อัตรำเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
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2. ร้อยละของจ ำนวนแปลง/ฟำร์ม (พืชอำหำร ข้ำว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้ำ
เกษตรที่ ได้รับรองมำตรฐำน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

3. จ ำนวนชนิดสินค้ำและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีควำมโดดเด่น ไม่น้อยกว่ำ 2 ชนิดสินค้ำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สินค้ำอัตลักษณ์ อุตสำหกรรม หัตถอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน         

จำกฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  เป็นแหล่งผลิตสินค้ำอัตลักษณ์อุตสำหกรรม หัตถอุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน บนพ้ืนฐำนของเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ จำกทุนทำงสังคมและ 
วัฒนธรรม รวมถึงกำรเป็นจุดเชื่อมโยงโลจิสติกส์ของภำคเหนือ ที่สำมำรถ 
สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
1. เสริมสร้ำงพัฒนำและเชื่อมโยง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบสำธำรณูปโภค ระบบกำรขนส่ง           

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นอื่นๆ เพ่ือปัจจัยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
2. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจชุมชนในด้ำนกำรประกอบธุรกิจ ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรผลิตกำรบริหำรจัดกำร กำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนำผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำรออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ 
มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด เพ่ิมประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบนพ้ืนฐำน
ของเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ 

4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรรวมกลุ่มและพัฒนำเครือข่ำยผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจชุมชนบนฐำนรำก
ของควำมรู้สมัยใหม่ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยทั้งระดับในและ
ต่ำงประเทศ  

ตัวชี้วัด : 
1. ร้อยละกำรเพ่ิมขึ้นของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอัตลักษณ์ อุตสำหกรรม หัตถอุตสำหกรรม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส ำคัญ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นค ำขอที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่ำ  

ร้อยละ 80 ต่อปี 
3. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ต่อกำรพัฒนำโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่ำ  ร้อยละ 80   

ต่อป ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  สังคม คุณภำพชีวิต ควำมม่ันคง และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ประชำชนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สำมำรถเข้ำถึงบริกำร  

ขั้นพ้ืนฐำนของภำครัฐ มีควำมมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีกำรบริหำร
จัดกำรสำธำรณ ภั ยอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ  รวมถึ ง บ ริห ำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในทุกมิติ 
2. บูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม ยำเสพติด และพัฒนำระบบกำรเฝ้ำตรวจ 
3. เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของทุกภำคส่วนให้มีควำมพร้อม      

ในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย 
4. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมกำรใช้พลังงำน

ทดแทน  
ตัวชี้วัด : 

1. ประชำชนเข้ำถึงบริกำรขั้นพ้ืนฐำน ร้อยละ 60 
2. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีควำมเข้มแข็ง         

ร้อยละ 70 
3. อัตรำกำรเกิดคดีอำชญำกรรม (ชีวิตและทรัพย์สิน) ลดลงร้อยละ 2 
4. ควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสำธำรณภัยลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี  
5. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,000 ไร่  ต่อปี 
6. ปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตันต่อป ี

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าปาง   
วิสัยทัศน์  : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดล ำปำง เป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนงำนพระพุทธศำสนำ  

ให้มีควำมเจริญมั่นคง ประชำชนมีควำมสุขด้วยหลักพุทธธรรม 
พันธกิจ  :  1. ให้กำรอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศำสนำให้มีควำมเจริญมั่นคง 

2. ส่งเสริม ดูแลรักษำ ท ำนุบ ำรุงวัด และจัดกำรวัดร้ำงหรือศำสนสมบัติกลำงให้เป็นประโยชน์ 
   ต่อพระพุทธศำสนำและสังคม 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำสงฆ์ และกำรพัฒนำบุคลำกรทำงพระพุทธศำสนำให้มีคุณภำพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำวัดเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญำ      
   และกิจกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเพ่ือมุ่งสู่สังคมแห่งควำมสุขด้วยพุทธธรรม 
5. กำรพัฒนำควำมรู้คู่คุณธรรมและบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพบุคลำกร         
   เป็นมืออำชีพ 

ยุทธศาสตร์  : 1. เสริมสร้ำงให้สถำบันและกิจกำรทำงพระพุทธศำสนำมีควำมมั่นคงยั่งยืน 
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2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรพระพุทธศำสนำ วัด และกำรจัดกำรวัดร้ำง ศำสนสมบัติกลำง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำสงฆ์และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำวัดเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญำ 
    และกิจกรรมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเพ่ือมุ่งสู่สังคมล ำปำงมีสุข 
5. พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและบุคลำกรเป็นมืออำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้ประชำชน และสถำนประกอบกำร

จ ำนวนมำกได้รับผลกระทบทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเป็นจ ำนวนมำก เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2563 ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดล ำปำงแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง 
จ ำนวน 3 รำยแรก และได้ด ำเนินกำรเบื้องต้นโดยกำรประกำศปิดหมู่บ้ำนพร้อมเคำะประตูบ้ำนติดตำมค้นหำ
กลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดและด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรคในพ้ืนที่ และเมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2564 พบผู้
ติดเชื้อ จ ำนวน 1 รำย ในระลอกใหม่ของจังหวัดล ำปำง 

คณะกรรมกำรควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล ำปำง เห็นชอบมำตรกำรเร่งด่วนในกำรป้องกั น
วิกฤตกำรณ์ จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019) ในพ้ืนที่จังหวัด
ล ำปำง ตำมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงอำศัยอำจตำมควำมในมำตรำ 22 และ 
มำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นำยทะเบียน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำนฝ่ำย
ปกครอง และต ำรวจ และผู้ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบถือปฏิบัติและเพ่ือให้
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และประชำชนได้รับทรำบและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ 

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในระยะยำว เนื่องจำกกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจลดลง ท ำให้สูญเสียกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับกำรจ้ำงงำน ที่ประเทศจะสูญเสียขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะยำว เนื่องจำกจะต้องใช้ทรัพยำกร
จ ำนวนมำกมำลงทุนกับกำรป้องกันและรักษำโรคโควิด-19 มีกำรน ำเงินกู้จ ำนวนมหำศำลมำใช้ จนอำจขำด
แคลนทรัพยำกรในกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น ซึ่งกำรหยุดชะงักของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่รุนแรง
และยำวนำนกว่ำกำรระบำด 2 ครั้งแรก ย่อมส่งผลอย่ำงรุนแรงต่อวิถีชีวิต กำรจ้ำงงำน กระแสเงินสด ฐำนะ
กำรเงิน และควำมสำมรถในกำรจ่ำยคืนหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก ดังนั้นรัฐบำลควร
ต้องมีกำรวำงแผนกำรใช้มำตรกำรควบคุมโรคเฉพำะพ้ืนที่อย่ำงรอบคอบ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และระดับ
ศักยภำพของระบบสำธำรณสุขและสื่อสำรกับประชำชนอย่ำงโปร่งใส เพ่ิมศักยภำพในกำรตรวจ สอบสวนโรค 
และรักษำ และเร่งจัดหำวัคซีนที่มีประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของประชำกรที่มีภูมิคุ้มกัน ออกมำตรกำร
เยียวยำและช่วยเหลือที่เพียงพอและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เพื่อลดผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็น
ถำวรทำงเศรษฐกิจ เตรียมกำรเพ่ือกระตุ้นและปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจหลังโควิด และรักษำควำมเชื่อมั่นและ
เสถียรภำพของระบบกำรเงิน 
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สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 นั้น ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ท ำให้ทุก
คนต่ำงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ เพ่ือควำมอยู่รอด ปลอดภัย พฤติกรมต่ำงๆ ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่ ค่อยได้
ปฏิบัติ เรำก็ท ำกันจนกลำยเป็นเรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ ำวันกันไปแล้ว ซึ่งโรคโควิด -19        
ที่แพร่ระบำดอยู่ในปัจจุบันเป็นเชื้อสำยเดลตำ ซึ่งระบำดได้ง่ำยและรวดเร็ว โดยเมื่อติดเชื้อจะแพร่กระจำยใช้
เวลำรักษำนำนกว่ำเชื้อสำยพันธุ์อ่ืน ๆ ที่ผ่ำนมำ 
  นอกจำกนี้มำตรกำรกักตัวเอง อยู่ในบ้ำน และกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ก็ท ำให้โอกำส
สัมผัสเชื้อโรคจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ลดลง รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ท ำให้ สุขภำพแย่ อย่ำงเช่น กำรดื่มเหล้ำ และ
สูบบุหรี่ลดลงด้วยในกำรดูแลป้องกันตนเองอย่ำงถูกต้อง เพ่ือด ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด -19 โดยเน้นหลัก
ปฏิบัติง่ำย ๆ แต่ส ำคัญเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้ร่ำงกำย รับประทำนอำหำรตำมหลักโภชนำกำร ออกก ำลัง
กำย หรือมีกิจกรรมทำงกำยสม่ ำเสมอ ซึ่งถือเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน คู่ขนำนกับกำรสนับสนุนจำกระบบ 
หรือกลไกแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรปรับตัวนี้ เริ่มตั้งแต่กำรล้ำงมือด้วยสบู่ทุกครั้งนำน 20 วินำที  ทั้งก่อนและหลัง
รับประทำนอำหำร กำรล้ำงมือทุกชั่วโมง เมื่ออยู่ในบ้ำนหรือที่ท ำงำน ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้ำ ดวงตำ จมูก กำร
สวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้ง เมื่อออกนอกบ้ำน กำรพกแอลกอฮอล์เจลส ำหรับล้ำงมือ ไว้ใช้เมื่ออยู่นอกบ้ำน 
กำรอำบน้ ำ สระผมทันทีเมื่อกลับถึงบ้ำน กำรใช้ทิชชูปิดปำกเวลำไอ-จำม หรือจำมใส่ข้อพับต้นแขนด้ำนใน แล้ว
ล้ำงมือทันที กำรปิดฝำชักโครกทุกครั้งก่อนกดล้ำง เพ่ือป้องกันไม่ให้ไวรัสฟุ้งกระจำย และล้ำงมือทุกครั้งก่อน
ออกจำกห้องน้ ำ เวลำพูดคุยให้อยู่ห่ำงกัน รวมถึงกำรหลีกเลี่ยงกำรอยู่ในสถำนที่ท่ีมีผู้คนแออัด 
  ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดล ำปำง      
กำรจัดกิจกรรม ได้พิจำรณำตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมของส่วนกลำง หรือกิจกรรมที่เห็นว่ำเหมำะสม      
และวัดหรือสถำนที่จัดกิจกรรม ต้องค ำนึงถึงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติตำมประกำศของรัฐบำล ประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข มำตรกำรป้องกัน
ของทำงจังหวัด หรือพ้ืนที่นั้นๆ และเกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรตรวจคัดกรอง กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย 
กำรจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และกำรเว้นระยะห่ำงของพระภิกษุและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม กำรจ ำกัดจ ำนวนผู้ร่วม
กิจกรรม นอกจำกนี้ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดล ำปำง ได้ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรประสำนงำน                        
กำรบริกำรคณะสงฆ์และประชำชน ฯ              
การประสานงานวัดการประสานงานวัด  
    1. ประชำสัมพันธ์1. ประชำสัมพันธ์   และมีหนังสือประสำนแจ้งวัด ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่และมีหนังสือประสำนแจ้งวัด ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019  (ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019  (CCOOVVIIDD  ––  1199))  

    2.รวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลข้อมูลกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส (2.รวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลข้อมูลกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส ( CCOOVVIIDD  ––  1199))   ถึงถึง
สถำนกำรณ์จ ำนวนผู้ติดเชื้อ จ ำนวนผู้เสียชีวิต กำรจัดกำรศพในวัด จ ำนวนพระภิกษุสำมเณรติดเชื้อสถำนกำรณ์จ ำนวนผู้ติดเชื้อ จ ำนวนผู้เสียชีวิต กำรจัดกำรศพในวัด จ ำนวนพระภิกษุสำมเณรติดเชื้อ โควิดที่เข้ำโควิดที่เข้ำ
รับกำรรักษำในโรงพยำบำล จ ำนวนพระภิกษุ สำมเณรรับกำรรักษำในโรงพยำบำล จ ำนวนพระภิกษุ สำมเณรที่ถูกกักตัว วัดที่เป็นศูนย์พักคอย วัดที่ตั้งโรงพยำบำลที่ถูกกักตัว วัดที่เป็นศูนย์พักคอย วัดที่ตั้งโรงพยำบำล
สนำมสนำม  

    3.3.  ส ำรวจพระภิกษุสำมเณรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 และรับวัคซีนโควิด 19 แล้ว รวมทั้งส ำรวจพระภิกษุสำมเณรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 และรับวัคซีนโควิด 19 แล้ว รวมทั้ง
กำรดูแลพระภิกษุกำรดูแลพระภิกษุสำมเณรในกำรเข้ำรับวัคซีนโควิด 19 ณ สถำนที่แต่ละอ ำเภอก ำหนดสำมเณรในกำรเข้ำรับวัคซีนโควิด 19 ณ สถำนที่แต่ละอ ำเภอก ำหนด  
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งานงานการศึกษา  
  กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เป็นกำรศึกษำที่รัฐก ำหนดให้มีขึ้นตำมควำม
ประสงค์ของคณะสงฆ์เป็นกำรศึกษำรูปแบบหนึ่งของคณะสงฆ์ ซึ่งวัดที่มีควำมพร้อมได้ขอจัดตั้งโรงเรียนเปิด
ด ำเนินกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำให้แก่พระภิกษุสำมเณรที่ยังไม่จบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือให้มีโอกำสได้
ศึกษำเล่ำเรียนทั้งวิชำพระพุทธศำสนำตำมหลักสูตรกำรศึกษำพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร มีสถำนภำพเป็นสถำนศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยสถำบันพระพุทธศำสนำ พ.ศ. 2548 และจัดเป็น
โรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไปซึ่งคณะสงฆ์โดยมหำเถรสมำคมได้ออก
ประกำศมหำเถรสมำคมว่ำด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พ.ศ. 2553 โดยได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด เป็นหน่วยงำน
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ โรงเรียนควบคู่ไปกับส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  
ขอบเขตและความรับผิดชอบ 
  1. ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำของรัฐและเอกชน หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ 
  2. สนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณต่ำงๆ ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ให้แก่ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  
  3. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดล ำปำง  
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและควำมพร้อมส ำหรับกำรเปิดภำคเรียน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
  4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เพ่ือกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียน 
  5. ติดตำมควำมเคลื่อนไหวและกิจกรรม ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำร
ด ำเนินงำนและกำรบริหำร  จัดกำรศึกษำของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ และควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง 
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Strategy Map ของส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัล ำปำง 
 

 
 

วิสยัทศัน์  :  ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัล ำปำง เป็นองคก์รหลกัในกำรขบัเคลื่อนงำนพระพทุธศำสนำให้มีควำมเจริญมัน่คง ประชำชนมีควำมสขุด้วยหลกัพทุธธรรม 

 

 
     

 

  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประสิทธิผล 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพ 

การพฒันาองค์กร 

สถาบนัพระพุทธ 
ศาสนามัน่คง/ย ัง่ยืน 

พระ/พุทธศาสนิกชนไดรั้บการศึกษา 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

พัฒนำบุคลำกรให้มจีิตบริกำร 
 

พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศใหม้ีประสทิธิภำพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรพระพุทธศำสนำ 
วัด และกำรจัดกำรวัดร้ำง ศำสนสมบัติกลำง 

 

ส่งเสริม/สนบัสนุน/พฒันาคุณภาพการศึกษา 

วดัเป็นศูนยก์ลางเรียนรู้/ภูมิปัญญา
และมีส่วนร่วมกบัองคก์รอ่ืน 

 

พัฒนำองค์กรด้วยหลักธรรม/ธรรมำภิบำล 

1. เสริมสร้ำงให้สถำบันและกิจกำรทำง
พระพุทธศำสนำมีควำมเจริญมั่นคงยั่งยืน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำวัดเป็นศูนย์กลำงกำร
เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญำและกิจกรรมกำร
เผยแผ่พระพุทธศำสนำเพื่อมุ่งสู่สังคมล ำปำงมีสุข 

5. พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรและบุคลำกรเป็นมืออำชีพ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

พฒันาวดัและ
ส่งเสริมคณะสงฆ ์

บุคลากรทางพระพุทธศาสนามี
ความรู้/เผยแผห่ลกัธรรมไดถู้กตอ้ง    

พุทธศาสนิกชนเขา้ถึงหลกัธรรมน าไปใช ้

 

รักษา/บ ารุง/จดัการวดัร้าง 

เครือข่ายเขม้แขง็ 

ประหยดัเงินงบประมำณ ลดกำรใช้พลังงำน 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำสงฆ์และ
พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าปาง  

 

มิติ 
การประเมิน  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก็บข้อมูล 

ควำมส ำเร็จในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดตำม
ภำรกิจหลักของกระทรวง/
หน่วยงำน หรืองำนตำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลัก 

ตัวชี้วัดที่ 1 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลทำงพระพุทธศำสนำ   

1.1 ร้อยละของกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลทะเบียนพระสงฆ์ น ำเข้ำข้อมูลพระสังฆำธิกำร       
ในระบบ 100 % 

นำงบูรณี  ทิพยศ 

1.2 ร้อยละของกำรจัดท ำระบบทะเบียนวัดในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น 
(Web Application) 

ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
วัดให้เป็นปัจจุบันตำมแนวทำงของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 

นำงบูรณี  ทิพยศ 
 

1.3 ร้อยละของกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลทะเบียนส ำนักปฏิบัติธรรม ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 

นำงสำวชวัลลักษณ์ ทรงอำรมณ์ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทำงพระพุทธศำสนำที่ได้รับกำรจัดกำร
จนได้ข้อยุติ 

ด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนจน
ได้ข้อยุติ 95 % 

นำยชัยวัฒน์  เคหะลุน 

ตัวชี้วัดที่ 3 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินของวัด 
3.1 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรำยงำนบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 

780 วัด น.ส.นันทกร  ฟูกุล 

ตัวชี้วัดที่ 4 ควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชน     
ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรม 

จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถำมได้ครบ 
100% 

นำงบูรณี  ทิพยศ 
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