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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไป 

 

1.1 สภาพท่ัวไป 
 จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีพื ้นที่ประมาณ 12,533.961 

ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ 
ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน 
ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามเส้นทางรถไฟ ประมาณ 625 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ อำเภอเสริมงาม    
อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองปาน 

       
อาณาเขตติดต่อกับ 7 จังหวัด คือ 

          ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา 
           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดแพร่ และสุโขทัย 

              ทิศใต้             ติดต่อกับ  จังหวัดตาก 
              ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  จังหวัดลำพูน 

        ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ 

 

ตรำประจ ำจงัหวดัล ำปำง  
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คำขวัญของจังหวัดลำปาง  

"ถ่านหินลือชา     รถม้าลือลั่น      เครื่องปั้นลือนาม  

งามพระธาตุลือไกล     ฝึกช้างใช้ลือโลก"  

 

 

  
 
                       
 

ถ่านหินลอืชา 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           รถมา้ลือลัน่                                                                         เคร่ืองป้ันลือนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

          งามพระธาตุลือไกล                                                                ฝึกชา้งใชล้ือโลก 
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ธงประจ ำจงัหวดัล ำปำง 

 

ดอกไมป้ระจ ำจงัหวดั 

ดอกธรรมรกัษำ  

 

 

 

 

 

 

ตน้ไมป้ระจ ำจงัหวดั  

กระเจำ หรือ ขะจำว  

Holoptelea integrifolia  
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1.2 การท่องเท่ียว 
 

ประเภทแหล่งท่องเท่ียว 

ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน วัฒนธรรมและหัตถกรรม 

- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  
- ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  
- เข่ือนกิ่วลม  
- อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท 
- อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  
- น้ำตกวังแก้ว  
- อ่างเก็บน้ำวังเฮือ  
- ภูเขาไฟ  
- สวนป่าทุ่งเกวียน  

 

- วัดพระธาตุลำปางหลวง  
- ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ 
  ประตูผา  
- วัดม่อนพระยาแช่  
- วัดพระธาตุเสด็จ  
- วัดศรีรองเมือง  
- วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
พระอารามหลวง  
- วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  
พระอารามหลวง  
- วัดพระธาตุจอมปิง  
- วัดศรีชุม  
- ศาลเจ้าพ่อประตูผา  
- วัดป่าฝาง  
- วัดอักโขชัยคีรี  
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  
- วัดถ้ำพระสบาย  
- วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ 
- วัดม่อนจำศีล 
- วัดพระธาตุดอยน้อย 
- วัดดอยพระฌาน 
- วัดพุทธบาทสุทธาวาส 
- วัดปงสนุกเหนือ 
- พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์ 
  จตุรทิศ 
 

- ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ  
- หมู่บ้านแกะสลัก (บ้านหลุก)  
- หมู่บ้านทอผ้าพื้นเมือง  
- หมู่บ้านกระดาษสา 
- โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก  
- บ้านเสานัก                                
- ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งจ้ี 
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1.3 การศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลำปางนับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนา

อิสลาม และศาสนาฮินดู ตามลำดับ 

 1. ข้อมูลศาสนสถานจังหวัดลำปาง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2566)  

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

ศาสนาพุทธ 4 785 114 

 
 2. จำนวนวัด (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2566) 

ท่ี อำเภอ 
จำนวนวัด 

หมายเหตุ 
มหานิกาย ธรรมยุต รวม 

1 เมืองลำปาง 189 7 196  

2 ห้างฉัตร 64 8 72  

3 แม่เมาะ 24 4 28  

4 เกาะคา 66 6 72  

5 แม่ทะ 72 3 75  

6 เสริมงาม 29 0 29  

7 สบปราบ 25 1 26  

8 เถิน 74 5 79  

9 แม่พริก 22 0 22  

10 แจ้ห่ม 37 1 38  

11 งาว 47 0 47  

12 วังเหนือ 56 3 59  

13 เมืองปาน 42 4 46  

รวม 747 42 789  
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  3. ข้อมูลพระภิกษุ-สามเณร (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2566) 
ท่ี อำเภอ จำนวนพระภิกษุ (รูป) จำนวนสามเณร (รูป) รวม (รูป) 
1 เกาะคา 174 117 291 
2 งาว 157 170 327 
3 แจ้ห่ม 108 58 166 
4 เถิน 211 23 234 
5 เมืองปาน 96 35 131 
6 แม่ทะ 206 246 452 
7 แม่พริก 52 40 92 
8 แม่เมาะ 41 30 71 
9 วังเหนือ 131 135 266 
10 สบปราบ 70 25 95 
11 ห้างฉัตร 132 127 259 
12 เมืองลำปาง 642 299 941 
13 เสริมงาม 69 53 122 

รวม 2,089 1,358 3,447 
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 4. ข้อมูลวัดท่ีมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2566) 

ลำดับที่ ชื่อวัด/สำนักสงฆ์ ที่ต้ัง 
ประเภท

โบราณสถาน 
ประเภท

โบราณวัตถุ 
หมายเหตุ 

1 วัดคะตึกเชียงมั่น เมืองลำปาง วิหาร   
2 วัดแสงเมืองมา เมืองลำปาง วิหาร   
3 วัดประตูป่อง เมืองลำปาง วิหารทรงพื้นเมือง   
4 วัดสุชาดาราม เมืองลำปาง วิหาร,โบสถ์  รวมเป็นวัด

พระแก้วดอน
เต้าสุชาดา
ราม 

5 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง ซากฐานเจดีย์
ส่ีเหล่ียม 
เจดีย์ทรงกลมฐาน
ส่ีเหล่ียม 
วิหารหลังใหญ่ 
วิหารโถงแบบไทย
ใหญ่ 

พระพุทธรูปนอน รวมเป็นวัด
พระแก้วดอน
เต้าสุชาดา
ราม 

6 วัดหัวข่วง เมืองลำปาง วิหารพื้นเมือง   
7 วัดปงสนุกใต้ เมืองลำปาง เจดีย์ร้างและเนินดิน 

ปราสาทหรือมณฑป 
  

8 วัดศรีชุม เมืองลำปาง วิหารแบบพม่า 
โบสถ์ทรงมณฑป 

  

9 วัดกู่คำ (กู่ขาวร้าง) เมืองลำปาง ซากวัดโบราณ 
เจดีย์ทรงกลม 

  

10 วัดศรีรองเมือง เมืองลำปาง วิหารไม้แบบไทย
ใหญ่ 

  

11 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เมืองลำปาง เจดีย์แบบพม่า   
12 วัดพระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง เจดีย์ทรงกลม, พระ

อุโบสถ 
วิหารเล็กและใหญ่ 

  

13 วัดม่อนพญาแช่ เมืองลำปาง เจดีย์   
14 วัดพระเจ้าทันใจ เมืองลำปาง    
15 วัดม่อนสันฐาน เมืองลำปาง    



 

ลำดับที่ ชื่อวัด/สำนักสงฆ์ ที่ต้ัง 
ประเภท

โบราณสถาน 
ประเภท

โบราณวัตถุ 
หมายเหตุ 

16 วัดพระธาตุหมื่นครื้น เมืองลำปาง    
17 วัดท่าผา เกาะคา เจดีย์   
18 วัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา องค์พระธาตุ, วิหาร

หลวง,วิหารพระ
พุทธ, พระอุโบสถ, 
หอพระพุทธบาท, 
วิหารพระศิลา, 
วิหารน้ำแต้ม, ซุ้ม
ประตูและบันไดนาค 
วิหาร, หอไตรเก่า 

  

19 วัดเสลารัตนปัพพะตาราม (วัด
ไหล่หิน) 

เกาะคา วิหารทรงพื้นเมือง 
พระธาตุ (เจดีย์) 
พระอุโบสถ 
ซุ้มประตูกำแพงแก้ว 

  

20 วัดผาแดงหลวง แจ้ห่ม พระธาตุ (เจดีย์)   
21 วัดอักโขชัยคีรี แจ้ห่ม เจดีย์, พระอุโบสถ 

วิหารพระศากยะมุน ี
  

22 วัดนาคตหลวง แม่ทะ วิหาร   
23 วัดปงยางคก ห้างฉัตร วิหารสร้างด้วยไม้   
24 วัดปางม่วง ห้างฉัตร เจดีย์   
25 วัดสันทราย (ดอยน้อย) ห้างฉัตร เจดีย์   
26 วัดดอยป่าตาล เถิน วิหาร, เจดีย์   
27 วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน เมืองปาน    
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1.4 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
1. จำนวนพระอุปัชฌาย์ พระธรรมทูตปฏิบัติการ พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร พระจริยานิเทศก์        

พระปริยัตินิเทศก์ และพระบัณฑิตเผยแผ่ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2566) 
- พระอุปัชฌาย์    78 รูป 
- พระธรรมทูตปฏิบัติการ   66  รูป 
- พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร   39  รูป 
- พระจริยานิเทศก์       3  รูป 
- พระปริยัตินิเทศก์   10  รูป 
- พระบัณฑิตเผยแผ่    8  รูป 
2. จำนวนโรงเรียนพระปริยัติ สำนักศาสนศึกษา และครูพระสอนพระปริยัติธรรม (ข้อมูล ณ 

วันท่ี 30 มกราคม 2566) 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี       1  แห่ง 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา      9   แห่ง 
- สำนักศาสนศึกษา แผนกธรรม-บาลี   20  แห่ง 
- ครูพระสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   41  รูป 
- ครูพระสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   11  รูป 
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1.5 การวิเคราะห์สภาวะและศักยภาพของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 

 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง 
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่น ต้ังใจปฏิบัติงาน และมี
วิสัยทัศน์ 
3. องค์กรมีความเป็นเอกเทศและความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
5. นำแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรบั
ใช้ในเชิงปฏิบัติ 

1. อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
3. งบประมาณการประชาสัมพันธ์หน่วยงานมีจำกัด  
4. บุคลากรบางส่วนยังไม่ตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน  
  

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

1. มีวัดและพุทธศาสนสถานที่มีศิลปกรรมเก่าแก่โดดเด่น
สวยงามและทรงคุณค่า  
2. จังหวัดให้ความสำคัญต่อวัดและสนับสนุน ส่งเสริม ทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนา 
3. มีองค์กรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างหลากหลาย 
4. มีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
5. มีวัดที่มีชื่อเสียงในหลาย ๆ ด้านเป็นที่รู้จักในหมู่
นักท่องเท่ียว 
6. มีบุคลากรภายนอกทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีชื่อเสียงและสนับสนุนกิจการของสำนักงาน
ฯ 
7. นโยบายการท่องเท่ียวเป็นอยู่ในกระแสการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
8. นโยบายรัฐบาลและมหาเถรสมาคมส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและโครงการระดับชาติ 
9. กระแสการเข้าวัด/ทำบุญ/ปฏิบัติธรรมอยู่ในความสนใจ
ของพุทธศาสนิกชน   
10. กระแสความต่ืนตัวในการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
11. กระแสมรดกโลกทำให้เกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาวัด 

1. สังคมวัตถุนิยมและความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลง
ไป 
2. ประชาชนให้ความสำคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมลด
น้อยลง 
3. ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของทุกระดับ 
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนบุกรุกที่ดินวัด/วัดร้าง 
5. งบประมาณในการอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัดไม่เพียงพอต่อ
วัดที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม 
6. วัด/วัดร้างขาดเอกสารสิทธิที่ดิน ทำให้ที่ดินถูกบุกรุก 
7. พระภิกษุ-สามเณรบางวัดมีจำนวนน้อย 
8. พระภิกษุมีความเหลื่อมล้ำทางวุฒิการศึกษา 
9. การส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับมรดกทางพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไม่ต่อเน่ือง 
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ส่วนที่  2  

 นโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 
 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้กำหนดทิศทางขององค์การให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ยุทธศาสตร์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมท้ัง
การบูรณาการในมิติพื ้นที ่ก ับแผนยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (กลุ ่มล้านนา) ตลอดจน
แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง และแผนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ได้กำหนดสิทธิและหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับด้านศาสนาไว้หลายมาตรา  ดังนี้ 
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง      

ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื ่องถิ่นกำเนิด      

เชื ้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ        
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ         
แห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้ 

มาตรการท่ีรัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื ่น หรือเพื ่อคุ ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้แก ่เด็ก สตรี ผู ้สูงอายุ คนพิการ              
หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ 
หรือประกอบพิธีกรรมตามความหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย       
ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ หรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา 67 รัฐพึงอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่    

นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือ
กลไกดังกล่าวด้วย 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่  ๑๓ ให้สามารถก้าวข้าม            
ความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและ
ข้อจำกัด ของประเทศที ่มีอยู ่เดิม รวมทั ้งเพิ ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี ่ยงสำคัญที ่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงของบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์
ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย  
และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง   
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม       
ท่ีสูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๓ จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ    
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตร    
ต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังให้ความสำคัญกับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่ 
มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  
  ๓.๑.๒ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ท้ังทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อ
ต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมท้ัง  
ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมท่ีสามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต  
  ๓.๑.๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในเชิงรายได้พื ้นที่ ความมั่งคั ่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื ่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทา ง
เศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นท่ี พร้อมท้ังเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขัน ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 
  ๓.๑.๔ การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ 
การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการ
รองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘ 
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  ๓.๑.๕ การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
เสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย       
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ  
ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา 
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายรวม 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที ่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื ่นรู ้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย ่างร ู ้ เท ่าทั นสถานการณ์                  
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวญิญาณ  
มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสั งคมที่มีคุณภาพ      
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู ่เศรษฐกิจ       
ฐานบริการและดิจิทัล  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป ็นมิตร          
กับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบด้วย  
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม    

ที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น         
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
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3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้      
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

4. ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที ่ เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษี               
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีสุขภาพ  

6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดัน     
ให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
          ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
            มี 11 ด้าน ประกอบด้วย 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
            2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

3. การลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

            8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม    
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ดำเนินการของภาคธุรกิจเพิ ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที ่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็นและตามท่ี
กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะ
ได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  

ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ 
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ 

10.3 เสร ิมสร ้างระบบคุณธรรมในการแต ่งต ั ้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ            
วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 

10.4 ปรับปร ุงและจัดให้มีกฎหมายที ่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ   
และเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
วิสัยทัศน์  : องค์กรขับเคล่ือนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมธำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ  :  1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 

2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี ่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมท่ีมีความเข้มแข็ง 
4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม  
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์  : 1. พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ ์
2. ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม 
3. เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
4. พัฒนาสู่องค์กรท่ีโดดเด่น 
5. ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ 
6. เพิ่มความคุ้มค่าให้แกศ่าสนสมบัติ 

 

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ  
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นสังคมหนึ่งท่ีต้องการบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม
สังคมใดที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมิใช่มีเพียงพฤติกรรมยึดกรอบกฎหมายอย่างเดียว 
สังคมนั้นจะมีแต่ความสุข สงบ ร่มเย็น นอกจากนี้การใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจะสร้างศรัทธา สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความสมัคร สมาน สามัคคี ร่วมมือ
กันปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานทุกระดับให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพสูง  ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ 
  1. หลักการครองตน 
  2. หลักการครองคน 
  3. หลักการครองงาน 
  4. หลักธรรมาภิบาล 
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หลักการครองตน 
 หลักธรรม : การเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี คือ ผู ้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสัปปุริสธรรม          
คือ คุณธรรมสำหรับคนดี และ กัลยาณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรท่ีดี  
  สัปปุริสธรรม มี 7 ประการ คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ  หมายถึง คนดีมีศีลธรรม   
  1. ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ ได้แก่ ปัญญารู้เหตุแห่งทางเจริญ และทางเส่ือม เป็นต้น 
  2. อัตถัญญุตา รู ้จักผล ได้แก่ ปัญญารู ้ผล ที ่เป็นมาแต่เหตุ หรือปัจจัยให้เกิดผลต่างๆ       
ตามท่ีเป็นจริง 
  3. อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และฐานะของตน ตามที่เป็นจริง แล้ววางตน
ให้เหมาะสมแก่ฐานะ 
  4. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณตน ปฏิบัติตน วางตน ให้เหมาะสมแก่ฐานะ และรู้จักประมาณใน
การบริโภคใช้สอยทรัพย์ท่ีมีอยู่ และตามมีตามได้ 
  5. กาลัญญุตา รู้จักกาล คือ รู้จักเวลา หรือโอกาสท่ีควร และไม่ควรพูด หรือกระทำ การต่างๆ 
  6. ปริสัญญุตา รู ้จักชุมชน ว่ามีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของหมู่ชนต่างๆ เพื่อให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม 
  7. ปุคลัญญุตา รู้จักบุคคล ว่ามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา และมีฐานะอย่างไร    
เพื่อปฏิบัติตน หรือวางตน ให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา 

กัลยาณมิตตธรรม มี 7 ประการ คือ คุณธรรมของมิตรท่ีดี 
 1. เป็นผู้น่ารัก(ปิโย) คือ เป็นผู้มีจิตใจกอปรด้วยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 
 2. เป็นผู้น่าเคารพบูชา(ครุ) คือ เป็นผู้ท่ีสามารถเอาเป็นที่พึ่งอาศัย เป็นท่ีพึ่งทางใจ 
 3. เป็นผู้น่านับถือ น่าเจริญใจ(ภาวนีโย) ด้วยว่า เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้ว ควรแก่การ
ยอมรับและยกย่องนับถือ เอาเป็นเย่ียงอย่างได้ 
 4. เป็นผู้รู ้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา) รู้จักชี ้แจง แนะนำให้ผู ้อื ่นเข้าใจดี      
แจ่มแจ้ง เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
 5. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำที่ล่วงเกิน วิพากษ์ วิจารณ์ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอให้
คำแนะนำต่าง ๆ ได้(วจนักขโม) 
 6. สามารถแถลงช้ีแจงเรื่องท่ีลึกซึ้ง หรือเรื่องท่ียุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่าง ถูกต้อง และตรง
ประเด็นได้(คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 
 7. ไม่ชักนำในอฐานะ(โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม(อบายมุข) หรือไป
ในทางท่ีเหลวไหลไร้สาระ หรือท่ีเป็นโทษ  เป็นความทุกข์  เดือดร้อน 
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หลักการครองคน 
 หลักธรรม : พรหมวิหารธรรม  และ สังคหวัตถุธรรม 
  พรหมวิหารธรรม มี 4 ประการ คือ ธรรมของพรหม หรือผู้เป็นใหญ่จะพึงปฏิบัติต่อผู้น้อย 
  1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาท่ีจะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข 
  2. กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์ 
  3. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ท่ีผู้อื่นได้ดี ไม่คิดอิจฉาริษยากัน 
  4. อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไม่ยินดียินร้ายเมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติ โดยท่ีเราก็ช่วยอะไรไมไ่ด้ 
ก็ต้องปล่อยวางใจของเราเองด้วยปัญญา ตามพระพุทธพจน์ว่า “สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม” 
  สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ คือ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่น และสร้างความสมัครสมาน
สามัคคี ให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกันด้วย หรือจะเรียกว่า “หลักธรรมมหาเสน่ห์”  
  1. ทาน รู้จักให้ปัน ส่ิงของ ของตน แก่ผู้อื่นท่ีควรให้ปัน 
  2. ปิยวาจา รู้จักเจรจาอ่อนหวาน คือ กล่าวแต่วาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน 
  3. อัตถจริยา รู้จักประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 

4. สมานัตตตา เป็นผู้มีตนเสมอ คือ ไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี 
หลักการครองงาน 
 หลักธรรม : อริยสัจ 4 และ อิทธิบาทธรรม 
  อริยสัจ 4 มี 4 ประการ นำมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในการทำงาน   

1. ทุกข์ คือ การกำหนดให้รู ้จักสภาพปัญหาหรือการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมายถึง  
ความไม่สบายกายไม่สบายใจอันเนื่องมาจากสภาวะที่ทนได้ยาก ก็คือ เป็นสภาวะที่บีบคั้นจิตใจ ความขัดแย้ง 
การขาดความเที่ยงแท้ การพลัดพรากจากสิ่งที ่รัก ความไม่สมปรารถนา เมื่อเกิดทุกข์เราต้องไม่ประมาท     
และต้องพร้อมท่ีจะเผชิญกับความเป็นจริง 
  2. สมุทัย คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐาน สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์   
คือ สิ ่งเร ิ ่มต้นที ่ทำให้เก ิดทุกข์  ทุกข์ที ่เก ิดขึ ้นน ั ้นมีสาเหตุที ่แตกต่างก ันออกไป แต่สาเหตุที ่แท้จริง                     
ท่ีก่อให้เกิดทุกข์ ก็คือ ตัณหาหรือความอยาก ความต้องการ มี 3 ประการ คือ   
   2.1 กามตัณหา หมายถึง ความอยากได้สิ ่งที ่ปรารถนาทุกอย่าง เช่น อยากได้
ทรัพย์สินเงินทอง 
   2.2 ภวตัณหา หมายถึง ความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่  เช่น  อยากเป็นคนดัง 
   2.3 วิภวตัณหา หมายถึง ความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่  เช่น  ไม่อยากสอบตก   
  3. นิโรธ คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานและเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นการดับทุกข์อย่างมีจุดหมาย ต้องกำหนดจุดหมายที่ต้องการคืออะไร หมายถึง ความดับทุกข์หรือ
ภาวะที่ทำให้ตัณหาดับสิ้นไป ทุกข์เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตัณหาหรือความอยาก ถ้าคนเราลดตัณหาหรือความ
อยากได้มากเท่าไร ทุกข์ก็ย่อมน้อยลงไปด้วย แต่ถ้าเราดับได้โดยส้ินเชิงชีวิตเราก็จะมีแต่ความสงบ 
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  4. มรรค คือ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล เป็นการกำหนดวิธีการในรายละเอียดและ
ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหา หมายถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกข์ ได้แก่ การเดินทางสายกลาง  หรือ มรรคมีองค์ 8   
มีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ 
    4.1 สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ คือการเห็นตามความจริงและรู้ว่าอะไรดี  
อะไรไม่ดี 
    4.2 สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดำริชอบ คือการไม่คิดลุ่มหลงให้เกิดสุขในอารมณ์ 
ไม่คิดอาฆาตพยาบาท  ตลอดจนไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
    4.3 สัมมาวาจา หมายถึง การเจรจาชอบ คือการพูดแต่ในสิ่งที่ดี  ไม่พูดเท็จ ไม่พูด
ส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาบ ไม่พูดไร้สาระ 
    4.4 สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระทำชอบ คือการกระทำในสิ่งที ่ดี ไม่ฆ่าสัตว์    
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 
    4.5 สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี ้ยงชีพชอบ คือ  การประกอบอาชีพที ่สุจริต         
ไม่คดโกงหลอกลวง ไม่กระทำในส่ิงท่ีเป็นผลร้ายต่อผู้อื่น 
    4.6 สัมมาวายามะ หมายถึง พยายามชอบ คือ พยายามที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิด    
ความชั่ว พยายามที่จะกำจัดความชั่วที่มีอยู่ให้หมดไป พยายามสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิด และพยายาม
รักษาความดีท่ีมีให้คงอยู่ต่อไป 
    4.7 สัมมาสติ หมายถึง การระลึกชอบ คือ ระลึกอยู่เสมอว่าสิ ่งที ่รู ้สิ ่งที ่เห็นนั้น   
เป็นไปตามความเป็นจริง 

 4.8 สัมมาสมาธิ หมายถึง การตั้งจิตมั่นชอบ คือ การที่สามารถตั้งจิตใจให้จดจ่อ    
อยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้นาน 

อิทธิบาทธรรม มี 4 ประการ คือ ทางเดินท่ีนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ (อิทธิ แปลว่า ใหญ่        
บาท แปลว่า ทางเดิน) หมายถึง ส่ิงซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จท่ีตนประสงค์  
  1. ฉันทะ ความรักงาน คือ จะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ และทั้งจะต้อง   
เอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน  และเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถในการทำกิจการงาน และมุ่งมั่น  
ท่ีจะทำงานในหน้าท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้สำเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ 
  2. วิริยะ ความเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยความอดทนไมย่่อ
ท้อต่อความยากลำบากในการประกอบกิจการงานในหน้าท่ีหรือในอาชีพของตน จึงจะถึงความสำเร็จ และความ
เจริญก้าวหน้าได้ 
  3. จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน ผู้ท่ีจะทำงานได้สำเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพนั้น  
จะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานที่ทำ และมุ่งกระทำงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ ไม่ทอดทิ้งหรือวาง
ธุระเสียกลางคัน ไม่เป็นคนจับจด หรือทำงานแบบทำๆ หยุดๆ 
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  หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตามผลงาน และหรือตรวจงาน” 
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การของตน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และส่ังการ ให้กิจการงาน 
ทุกหน่วยดำเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
  4. วิมังสา ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ในการปฏิบัติงานของตนเองและของผู้น้อย
หรือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาว่า ดำเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลสำเร็จหรือมีความ
คืบหน้าไปตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้หรือไม่เพียงไร มีอุปสรรคหรือปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
วิธีการทำงานหรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูล
จากท่ีได้ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมาวิเคราะห์วิจัยให้ทราบเหตุผลของปัญหา หรืออุปสรรค
ข้อขัดข้องในการทำงาน แล้วพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานให้ดำเนินไปสู่
ความสำเร็จ ให้ถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ไปได้ 
  อนึ่ง อิทธิบาทธรรม ข้อ “วิมังสา” คือความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทำงาน  
ให้ได้ผลดีนี้ กล่าวโดยความหมายอย่างกว้าง จะเห็นมีข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะให้ได้ผลดีและมีความเจริญมั่นคงยิ่ งกว่าข้ออื่นๆ อีก ที่ในวงวิชาการบริหาร   
ได้ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล้ว ได้แก่ 
  ก) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (Initiatives)  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative)  โครงการใหม่ๆ  
ที่เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ และวิธีการทำงานใหม่ๆ ให้การปกครอง การบริหาร 
กิจการงานได้บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
  ข) มีความคิดพัฒนา (Development)  คือ เป็นนักพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขสิ ่งที ่ล้าหลัง       
หรือข้อบกพร่องในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
 ค) เป็นผู ้ม ีสำนึกในภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบ  (Sense of Responsibilities) สูง คือ         
มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพ และสำนึกในการสร้างฐานะของ
ตน และมีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คือต่อครอบครัว ต่อองค์กรและหมู่คณะที่ตนรับผิดชอบ
อยู่ และต่อสังคมประเทศชาติ ให้เจริญสันติสุข และมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนึกในหน้าท่ี รับผิดชอบต่อ
สถาบันหลักทั ้ง  ๓ ของประเทศชาติไทยเรา  คือ สถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา  และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันหลักทั้ง ๓ นี้ หากสถาบันใดคลอนแคลน ไม่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเพราะถูกศัตรู
ภายใน หรือศัตรูจากภายนอกรุกราน ย่อมกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอื่นๆของชาติไทยเรา ให้พลอยคลอน
แคลนอ่อนแอไปด้วย 
 ผู้นำที่ดี จึงย่อมต้องสำเหนียกและจักต้องมีความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสถาบัน
หลักทั้ง ๓ นี้ อย่างจริงใจ และจะต้องรับช่วยกันดำเนินการ ให้ความคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข บำรุง รักษา   
อย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง ให้เกิดความเจริญและความสันติสุขอย่างมั่นคงให้ได้ 
 ง) มีความมั่นใจตนเอง (Self  Confidence) สูง หมายถึง มีความมั่นใจโดยธรรม คือ มีความ
มั่นใจในความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและวิสัยทัศน์ และท้ังคุณธรรม คือ ความเป็นผู้มีศีล มีธรรม อันตนได้ 
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ศึกษาอบรมมาดีแล้ว มิใช่มีความมั่นใจอย่างผิดๆ อย่างหลงตน และจักต้องรู้จักแสดงความมั่นใจในเวลาคิด พูด 
ทำ ให้เหมาะสมกับกาละ เทศะ บุคคล สถานท่ี และประชุมชนด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล มี 6 ประการ คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหารท่ีดี (Good Governance)  
  1. หลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติงานต้องยึดหลักระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ด้วยความเสมอ
ภาคกัน ไม่เห็นแก่พวกพ้องญาติมิตร 
  2. หลักคุณธรรม คือ การปฏิบัติท่ีถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต 
  3. หลักความโปร่งใส คือ การปฏิบัติโดยเปิดเผย ชี้แจงได้ ตรวจสอบได้ ตั้งอยู่บนเหตุและผล 
มีคำตอบและไม่ปิดบัง 
  4. หลักการมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง รับทราบ ข้อมูล ร่วมคิด         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์ 
  5. หลักความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติที ่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะผิดพลาด
บกพร่องใด ๆ ไม่ปัดภาระรับผิดชอบให้ผู้อื่น 
  6. หลักความคุ้มค่า คือ การทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักคุณค่าของทรัพยากร 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (กลุ่มล้านนา) 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด :  ยกระดับการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจ

มูลค่าสูง เพื่อเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก 
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาพรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 5 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด 
3. การเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด : 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม
การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

2. เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการค้าต่างประเทศ 
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

สร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่สังคม

ผู้สูงอายุ 
5. บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 
วิสัยทัศน์ (VISION)  :   ลำปางเมืองน่าอยู่  นครแห่งความสุข  
พันธกิจ (MISSION)  :  

1. สนับสนุนอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ 

5. กำหนดนโยบายจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ
บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กระจายสินค้าท่ีได้มาตรฐาน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ ้มกันรักวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและถิน่กำเนิดตามวิถีลำปางโดยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัด
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝ้าระวังและ
ป้องกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการดำเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส
และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวม : 
1. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการเกษตร   
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการ
เสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สังคม อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
3. เพื่อเสริมสร้างจังหวัดลำปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไกการเชื ่อม
ประสานความสัมพันธ์ปรองดองท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและคุณภาพที่ดี
ของส่ิงแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวครบวงจร 

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ 
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
3. อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก       

ให้รองรับการท่องเท่ียว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
5. การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
6. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
7. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด : 
1. จำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป ี
2. รายได้จากการท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อป ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย     

เกษตรอินทรีย์ เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
โดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ 

กลยุทธ์ : 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนา  

แหล่งน้ำ การปฏิรูปท่ีดิน และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถ         

ในการเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตสินค้า        
ท่ีมีคุณภาพ มีความโดดเด่น ได้มาตรฐาน 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม แปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ       
ความต้องการของตลาด 
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4. ส่งเสร ิมการตลาดและจัดตั ้งศูนย์กระจายสินค้าที ่ได ้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ ของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด : 
1. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

ที่ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อป ี

3. จำนวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรท่ีมีความโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุน

ทางสังคมและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์  

ชุมชน บนพื ้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและ 
วัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยงโลจิสติกส์ของภาคเหนือ ที่สามารถ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
1. เสร ิมสร ้างพัฒนาและเชื ่อมโยง โครงสร ้างพื ้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง           

และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นอื่นๆ เพื่อปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพื่อผลิตสินค้าท่ีมี คุณภาพ 
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนบนฐานรากของ
ความรู้สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู ้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 
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ตัวชี้วัด : 

1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ีสำคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี

2. ร้อยละของผู้ประกอบที่ยื่นคำขอที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 ต่อป ี

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ        
80   ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึงบริการ  

ขั ้นพื้นฐานของภาครัฐ มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีการบริหาร
จัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุร ักษ์ ฟื ้นฟู และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
2. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม  เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ให้สามารถดำรงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนาระบบการเฝ้าตรวจ 
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม      

ในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน  

ตัวชี้วัด : 
1. ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 60 
2. ประชาชนกลุ ่มเป้าหมายได้ร ับการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง         

ร้อยละ 70 
3. ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบสาธารณภัยลดลง ร้อยละ ๒๐ (ลดลงจากป ี2562) 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ต่อป ี
5. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตันต่อป ี

 



 

 

Strategy Map ของส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัล ำปำง 
 

 
 

วิสยัทศัน์  :  ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัล ำปำง เป็นองคก์รหลกัในกำรขบัเคล่ือนงำนพระพทุธศำสนำให้มีควำมเจริญมัน่คง ประชำชนมีควำมสุขด้วยหลกัพทุธธรรม 

 

 
 

 

  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประสิทธิผล 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร 

สถาบนัพระพุทธ 
ศาสนามัน่คง/ยัง่ยืน 

พระ/พทุธศาสนิกชนไดร้ับการศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 
 

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสงฆ์
และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 

 

ส่งเสริม/สนบัสนุน/พฒันาคุณภาพการศึกษา 

วดัเป็นศูนยก์ลางเรียนรู้/ภูมิปัญญา
และมีส่วนร่วมกบัองคก์รอื่น 

 

พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรม/ธรรมาภิบาล 

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทาง
พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง 

3. เผยแผ่หลักธรรมสร้างสังคมลำปาง 
เป็นสุขด้วยหลักพุทธธรรม 

 

4. การพัฒนาศักยภาพ                
การบริหารจัดการองค์การ 

 

พฒันาวดัและ
ส่งเสริมคณะสงฆ์ 

บุคลากรทางพระพุทธศาสนามี
ความรู้/เผยแผ่หลกัธรรมไดถู้กตอ้ง    

พุทธศาสนิกชนเขา้ถึงหลกัธรรมน าไปใช ้

 

รักษา/บ ารุง/จดัการวดัร้าง 

เครือข่ายเขม้แข็ง 

ลดการใช้พลังงาน ประหยัดเงินงบประมาณ ลดการใช้กระดาษ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 

มิติการประเมิน  ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ผู้รับผิดชอบ 

ความสำเร็จในการ
บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามภารกิจ
หลักของกระทรวง/
หน่วยงาน หรืองาน
ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 
(Function Base) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของเร่ืองร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการจัดการจนได้ข้อยุติ 

1.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนารับ
ใหม่ท่ีได้รับการจัดการจนได้ข้อยุติ 

ดำเนินการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 96.13 % 

กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์
และประสานราชการ 
สำนักงานเลขานุการกรม 

นายสุเมธ วังคะออม 
นายชัยวัฒน์ เคหะลุน 

1.2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาคง
ค้างท่ีได้รับการจัดการจนได้ข้อยุติ 

ดำเนินการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 60 % 

ตัวชี้วัดที่ 2 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินของวัด 

2.1 ร้อยละของวัดท่ีมีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย 

786 วัด กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ 
สำนักงานศาสนสมบัติ 

นางสาวนันทกร ฟูกุล 

ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

4.1 ร้อยละของข้อมูลประวัติวัดท่ีดำเนินการจัดทำ
เสร็จสมบูรณ์ 

ดำเนินการจัดทำประวัติวัด 
เสร็จสมบูรณ์ 90 % 

กลุ่มศาสนสถานและ
ควบคุมทะเบียนวัด 
กองพุทธศาสนาสถาน 

นายธีรเทพ ไทยนิคม 
นายชัยวัฒน์ เคหะลุน 

4.2 ร้อยละของข้อมูลประวัติวัดท่ีดำเนินการจัดทำ
เสร็จสมบูรณ์ และบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนวัด 

ดำเนินการจัดทำประวัติวัด 
เสร็จสมบูรณ์ 100 % 



เงินงบประมาณ

2566

ผลผลิตที่ 1 : ดานการทํานุบํารุงสงเสริมพระพุทธศาสนา

1 โครงการเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณวัด

ทั่วไป

จัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ

วัดทั่วไป

วัดไดรับเงินอุดหนุน

บูรณะปฏิสังขรณวัดทั่วไป

13,500,000               กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

2 โครงการเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ

พระอารามหลวง

เสนอขอและโอนเงินอุดหนุนฯ

พระอารามหลวงใหแกวัดเปาหมาย

วัดไดรับเงินอุดหนุนบูรณะ

ปฏิสังขรณวัดพระอารามหลวง

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

3 โครงการเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย เสนอขอรับเงินอุดหนุนใหแกวัดประสบ

วินาศภัย

วัดที่ประสบภัยพิบัติไดรบัเงิน

ชวยเหลือ

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

4 โครงการกอสรางปรับปรุงเตาเผาศพปลอด

มลพิษ

เสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการกอสราง

ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ใหแกวัด

วัดที่เสนอขอรับงบประมาณไดรับ

เงินอุดหนุนโครงการกอสราง

ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

5 โครงการจัดเก็บขอมูลศาสนบุคคล(พระภิกษุ

สามเณร)

เก็บรวมรวมและจัดทําฐานขอมูล

พระภิกษุสามเณร

ฐานขอมูลพระภิกษุสามเณร -                         กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

6 กิจกรรมรังวัด สอบเขต ระวังชี้แนวเขตที่ดิน

วัด/วัดราง

นําชี้รังวัด/สอบเขต/ระวังชี้แนวเขตที่ดิน

วัด/วัดราง รวมกับ จนท.ที่ดิน

วัด/วัดรางมีแนวเขตที่ชัดเจนแนนอน -                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

7 กิจกรรมเรงรัดติดตามจัดเก็บคาเชาที่ดิน

วัดราง

ติดตามผูเชาและจัดเก็บคาเชาที่ดิน

วัดราง

ลดหนี้คางชําระ/รับชําระคาเชา

ที่ดินวัดราง

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

8 กิจกรรมจัดทําทะเบียนผูเชาวัดรางและศาสน

สมบัติกลาง

จัดทําทะเบียนผูเชาวัดรางและศาสน

สมบัติกลาง

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ลําปางมีทะเบียนผูเชาวัดรางใชใน

การบริหารงาน

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

งบเงินอดุหนุน : โครงการ/กิจกรรม/งาน

ผูรับผิดชอบเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน



เงินงบประมาณ
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ผูรับผิดชอบเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน

9 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนนิตยภัตใหแกพระ

สังฆาธิการ

เสนอขอเงินนิตยภัยใหแก

พระสังฆาธิการ

พระสังฆาธิการไดรับเงินนิตยภัต 10,000,000               กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

10 กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวาย

พระพรชัยมงคลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และพระบรมวงศานุวงศ

จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนตถวาย

พระพรชัยมงคลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และพระบรมวงศานุวงศ

ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

5,000                      กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

11 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนใหแก

พระจริยานิเทศกประจําจังหวัดลําปาง

เสนอขอรับเงินอุดหนุนใหแก

พระจริยานิเทศกประจําจังหวัด

พระจริยานิเทศก ประจําจังหวัด

ไดรบัเงินอุดหนุนประจําป

36,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

12 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนการตรวจตราคณะ

สงฆ

เสนอขอรับเงินอุดหนุนการตรวจตรา

คณะสงฆ

ไดรบัเงินอุดหนุนการตรวจตรา

คณะสงฆ

-                         กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

13 กิจกรรมการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันตอ

สถานการณ

ดําเนินการชี้แจงประเด็นสําคัญใหทัน

ภายในกําหนดเวลาตอ พศ.

ประเดน็สําคัญไดรับการตรวจสอบ

และชี้แจงขอเท็จจริงทันภายใน

กําหนด

-                         กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

23,541,000             

14 กิจกรรมจัดสรรเงินงบประมาณการศกึษา

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

จัดสรรเงินงบประมาณการศกึษา

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกธรรม-บาลี ไดรับจัดสรรเงิน

งบประมาณการศกึษาฯ

1,045,000                กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

15 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดสรรเงินงบประมาณการศกึษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา ไดรับจัดสรรเงิน

งบประมาณการศกึษาฯ

5,000,000                กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

รวม

ผลผลิตที่ 2 : ดานการศึกษา



เงินงบประมาณ
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16 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายฝก

วิชาชีพชางฝมือ ชางสิบหมู สําหรับนักเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา

จัดสรรเงินอุดหนุนใหโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา ไดรับจัดสรรเงิน

อุดหนุน

90,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

17 โครงการนิเทศ ติดตาม กํากับคณุภาพเพื่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

การติดตามผลการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

ใหคําแนะนําและแกไขปญหา/

อุปสรรค เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเบื้องตน

20,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

18 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิม

ราชกุมารี

คัดเลือกสามเณรในโรงเรียนที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑฯ และสนใจสมัคร

ขอรับทุนการศึกษา

สามเณรไดรับเงินอุดหนุน

ทุนการศกึษาเฉลิมราชกุมารี

200,000                   กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

19 โครงการจัดการศกึษาสําหรับเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตาม

พระราชดาํริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผูบริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียน

พระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

ผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ไดรับการพัฒนา

ความรู

90,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

20 โครงการติดตาม/ตรวจเย่ียมสนามสอบธรรม

สนามหลวง

ออกตรวจเย่ียมสนามสอบธรรม

สนามหลวง

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสอบ

ธรรมสนามหลวง และแกไขปญหา/

อุปสรรค

20,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

21 กิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนสมทบ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา

จัดสรรเงินงบประมาณโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

ไดรบัการจัดสรรเงินงบประมาณ

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ



เงินงบประมาณ
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22 โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับ

พระสงฆไทย

จัดกิจกรรมทอดผาปาโครงการฯ พระภิกษุ สามเณร ไดรับเงิน

สนับสนุนการศกึษา

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

6,465,000              

23 โครงการสวดมนตขามป จัดกิจกรรมสวดมนตขามป เผยแผหลักธรรมคาํสอน 10,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

24 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครวัอบอุน

ดวยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมใหแก

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

ไดรบัการเผยแผหลักธรรมคําสอน

30,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

25 กิกรรมสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.)

อุดหนุนการดาํเนินงานของหนวยอบรม

ประชาชนประจําตําบล

สนับสนุนการดําเนินงานของหนวย 

อ.ป.ต.

25,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

26 โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดย

ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมูบาน

รักษาศีล 5)

รณรงค/เชิญชวนใหพุทธศาสนิกชน

เขารวมโครงการ

พุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมไป

ประพฤตปิฏิบัติ

90,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

27 โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข

สรางสับปายะ ดวยวิถี 5 ส

จัดกิจกรรมพัฒนาวัด

เพื่อสุขภาวะดวยหลัก 5 ส

ศาสนสถานไดรับการพัฒนาใหมี

ความสะอาดรมรื่น ถูกสุขลักษณะ

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

28 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมไป

ประพฤตปิฏิบัติ

5,000                      กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

29 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนสงเสริมพัฒนา

บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด

จัดสรรเงินงบประมาณใหบุคลากร

การเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด

บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา

ในจังหวัดไดรับจัดสรรเงิน

งบประมาณ

100,000                   กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

ผลผลิตที่ 3 : ดานการเผยแผ

รวม
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30 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ

พระพุทธศาสนาของศูนยการเผยแผ

พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด

เผยแผพระพุทธศาสนาใหประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปไดรับการเผยแผ

หลักธรรมคําสอน

50,000                    กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

31 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนสมทบ

การจัดสรางอาคารปฏิบัติธรรม

จัดสรรเงินงบประมาณให

สํานักปฏิบัติธรรม

สํานักปฏิบัติธรรมไดรับการจัดสรร

เงินงบประมาณ

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

32 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนการดําเนินงาน

สํานักปฏิบัติธรรม

คัดเลือกสํานักปฏิบัติธรรมที่มีการ

บริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน

สํานักปฏิบัติธรรมที่มีการบริหาร

จัดการตามเกณฑมาตรฐานไดรับ

เงินอุดหนุน

7,000                      กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

33 กิจกรรมตรวจสอบคณุสมบัติผูขอบรรพชา

อุปสมบท

ดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัตผิูขอ

บรรพชาอุปสมบทตามระเบียบขั้นตอน

ผูขอบรรพชาอุปสมบทไดรับการ

ตรวจสอบคณุสมบัติอยางถูกตอง

ตามระเบียบขั้นตอน

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

34 กิจกรรมสงเสริมและคุมครองพระสงฆชาว

ตางประเทศที่เขามาศึกษาในประเทศไทย

จัดทําทะเบียนขอมูลพระสงฆและ

ชาวตางชาติที่เขามาศึกษาหลักธรรม

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ลําปางมีทะเบียนขอมูลพระสงฆและ

ชาวตางชาติที่เขามาศึกษาหลักธรรม

ในประเทศไทย

-                         กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

317,000

35 กิจกรรมมาตรการลดการใชพลังงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ แตงตั้งผูรับผิดชอบ 

รายงานขอมูลดัชนี-การใชพลังงานบน

เว็บไซตกระทรวงพลังงาน

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ลําปางลดการใชพลังงานไดตาม

เปาหมาย

-                         กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

36 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ

พัฒนา/ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศถูกตอง

เปนปจจุบัน

-                         กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

รวม
ผลผลิตที่ 4 : ดานการบริหารจัดการ



เงินงบประมาณ

2566
ผูรับผิดชอบเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน

38 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซตสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดลาํปาง

พัฒนาเว็บไซต สนง.พระพุทธศาสนา

จังหวัดลําปาง

เว็บไซตมีขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบัน -                         กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

38 โครงการ 5 ส กิจกรรม 5 ส หนวยงานไดรับการพัฒนาใหมีความ

สะอาดตามหลัก 5 ส

-                         กลุมอํานวยการและกิจการคณะสงฆ

-                       

30,323,000             

รวม

รวมทั้งสิ้น


