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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม ภาค ๑๐ 
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  สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกิน    
ร้อยละ ๙๐ นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
ยาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยจึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลก
เปิดกว้างขึ้นทั้งในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้
สังคมไทย ก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน 
กล่าวคือ  ด้านการเมือง  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 
   จากภาวะวิกฤติด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพระพุทธศาสนา แม้ว่า
หลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากร 
ทางศาสนาก็เป็นเหตุน ามาซึ่งวิกฤติศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ท าให้ต้องเกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และให้ทันต่อ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  มหาเถรสมาคมและรัฐบาลได้เห็นชอบร่วมกันในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของ 
คณะสงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
  โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” อันเป็นการด าเนิน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม 
  แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานี้ ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจ    
คณะสงฆ์ คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่              
(๕) ด้านสาธารณูปการ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ           
ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นการด า เนินการภายใต้ค่านิยม          
(Core Value) ที่ว่า “อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
  นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ 
(๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กร 
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
๑๐ กลยุทธ์ และ ๑๔ ตัวชี้วัด 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ.) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๓ + ๑ โครงการ ประกอบด้วย 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 
 
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
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๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 
๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พุทธศาสน์ม่ันคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน” 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบใน

การก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
พุทธศาสน์ม่ันคง (ม่ันคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบัน

หลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่เพ่ิมข้ึน
ของ ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 
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ด ารงศีลธรรม (ม่ังคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 

น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วน าไปปฏิบัติจน
เป็นปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission) 

การจะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องด าเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ 
๑)  ด้านการปกครอง 
๒)  ด้านศาสนศึกษา 
๓)  ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
๔)  ด้านเผยแผ่ 
๕)  ด้านสาธารณูปการ 
๖)  ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 
ค่านิยม (Core Value) 

“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม 
ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดนครพนม 

๑.   วัด   มีจ านวน       ๘๐๕  แห่ง 
๑. มหานิกาย       ๗๑๐   แห่ง 
๒. ธรรมยุต      ๙๕  แห่ง 
๓. พระอารามหลวง     ๑   แห่ง 

๑. มหานิกาย     ๑   แห่ง 
๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา     ๓๘๒  แห่ง 

๑. มหานิกาย      ๓๔๙   แห่ง 
๒. ธรรมยุต      ๓๓   แห่ง 

๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา    ๔๒๓  แห่ง 
๑. มหานิกาย      ๓๖๑   แห่ง 
๒. ธรรมยุต      ๖๒   แห่ง 

๖. วัดแหล่งท่องเที่ยว      ๓๔  แห่ง 
๗. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น    ๑๐   แห่ง 
๘. วัดพัฒนาตัวอย่าง      ๑๖   แห่ง 
๙. อุทยานการศึกษาในวัด     ๙   แห่ง 
๑๐. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด   ๒๔  แห่ง 
๑๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ   ๑๐  แห่ง 
๑๒. ส านักเรียนธรรม-บาล ี

๑. มหานิกาย       ๑  แห่ง 
๒. ธรรมยุต       ๑  แห่ง 

๒. จ านวนพระภิกษุสามเณร 
๑. มหานิกาย       ๓,๘๐๐   รูป 

๑. พระภิกษุ      ๒,๘๗๓   รูป 
๒. สามเณร      ๙๒๗   รูป 

๒. ธรรมยุต       ๘๗๗   รูป 
๑. พระภิกษุ      ๖๗๖   รูป 
๒. สามเณร      ๒๐๑  รูป 

 
 
 
 

๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดนครพนม     ๗๒๑  รูป 
๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด     ๒  รูป (ม./ธ.) 
๒. เจ้าคณะจังหวัด      ๒  รูป (ม./ธ.) 
๓. รองเจ้าคณะจังหวัด      ๒  รูป 

๑. มหานิกาย      ๒  รูป 
๔. เจ้าคณะอ าเภอ      ๒๑  รูป 
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๑. มหานิกาย      ๑๒ รูป 
๒. ธรรมยุต      ๙  รูป 

๕. รองเจ้าคณะอ าเภอ      ๑๔  รูป (เฉพาะมหานิกาย) 
๖. เจ้าคณะต าบล      ๑๑๙  รูป 

๑. มหานิกาย      ๑๑๐  รูป 
๒. ธรรมยุต      ๙ รูป 

๗. เจ้าอาวาส       ๘๐๕ รูป 
๑. มหานิกาย      ๗๑๐  รูป 
๒. ธรรมยุต      ๙๕ รูป 

๘. พระนักเทศน์         รูป 
๑. มหานิกาย      ๒๙  รูป 
๒. ธรรมยุต      - รูป 

๙. พระจริยานิเทศ      ๓  รูป 
๑. มหานิกาย      ๒  รูป 
๒. ธรรมยุต      ๑  รูป 

๑๐. พระบัณฑิตเผยแผ่     ๘ รูป 
๑. มหานิกาย      ๘  รูป 
๒. ธรรมยุต      -  รูป 

๑๑. พระปริยัตินิเทศ     ๘ รูป 
๑. มหานิกาย      ๘ รูป 
๒. ธรรมยุต       - รูป 

  ๑๒. พระธรรมทูตจังหวัดนครพนม    ๕๖ รูป 
๑๓. พระสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม   ๓๘ รูป 

๑. มหานิกาย      ๓๖ รูป 
๒. ธรรมยุต       ๒ รูป 

๑๔. พระสอนปริยัติธรรม แผนกบาลี   ๑๓ รูป 
๑. มหานิกาย      ๑๒ รูป 
๒. ธรรมยุต       ๑ รูป 

 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครพนม 

 
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดนครพนม 
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ตราประจ าจังหวัด 

ตราประจ าจังหวัดนครพนม เป็นรูปพระธาตุพนม  หมายถึง  จังหวัดนี้ เคยเป็นราชธานีของแคว้น          
ศรีโครตบูรณ์หลวงมีปูชนียสถาน  ที่ส าคัญ  และศักดิ์สิทธิ์  ที่ชาวนครพนม  
นับถือมาแต่โบราณ  คือ พระธาตุพนม  จึงใช้รูปองค์พระธาตุนั้นเป็น      
ตราจังหวัดนครพนม 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครพนม ต้นกันเกรา 
ค าขวัญ ประจ าจังหวัด 

พระธาตุพนมค่าล้ า วัฒนธรรมหลากหลาย 
เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง  
จรรโลงวัฒนธรรม  เชื่อมโยงอินโดจีน 

  นครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร นับเป็นเมืองชายแดน
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้ง
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัด
ติดกับแม่น้ าโขงโดยตลอด 
  นครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งเลียบชายฝั่งขวาของแม่น้ าโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน
ของประเทศลาว นครพนมเป็นจังหวัดที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ ซึ่งเป็นพระธาตุที่
ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (สมณโคดม) และนับเป็นพระ
บรมธาตุคู่เมืองนครพนม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขงมาตั้งแต่บรรพกาล 
พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ที่อ าเภอธาตุพนม อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนม ๕๒ กิโลเมตร จังหวัดนครพนมมี
พ้ืนที่ประมาณ ๕,๕๑๒.๖๖๘ ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๗๔๐ กิโลเมตร 
นอกจากนี้ ในตัวเมืองนครพนมยังมีพระธาตุนครประดิษฐานเป็นพระธาตุกลางเมืองด้วย พระธาตุนครนี้เดิม
เป็นวัดที่ใช้ส าหรับประกอบพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมืองนครพนมในอดีต 
  นครพนมเป็นจังหวัดที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาล ในฐานะเมืองเก่าเคียงคู่อยู่กับ
อาณาจักรศรีโคตรบูร แต่เดิมนครพนมมีชื่อเต็มในจารึกสถาปนาวัดโอกาสศรีบัวบานว่า เมืองนครบุรีราชธานีศรี
โคตรบูรหลวง เคยเป็นราชธานีที่มีกษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครปกครองมาก่อนหลายสมัย เอกสารของล้านช้าง
ส่วนใหญ่ออกนามว่าเมืองลครหรือเมืองนคร เดิมทีนั้นมีพ้ืนที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงหรือเมืองเก่าท่าแขก 
ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ฝั่งขวาที่เมืองเก่าหนองจันทน์ จากนั้นย้ายขึ้นไปทางตอนเหนือที่บ้านโพธิ์ ค า คือตัวเมือง
นครพนมในปัจจุบันเมื่อ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตีเมืองนครเวียงจันทน์ได้แล้ว เจ้าเมือง
นครพนมหรือเมืองศรีโคตรบองได้ทูลเกล้าถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองแก่สยามในฐานะนครประเทศราช ชื่อของ
ดินแดนนี้ได้ถูกเปลี่ยนนามเป็น "นครพนม" สันนิษฐานว่านามนี้มาจากนครพนมเป็นเมืองที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทิ ว
เขามากมายทางฝั่งซ้าย หลังเสร็จสิ้นสงครามเจ้าอนุวงศ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลดฐานะ
เมืองนครพนมเป็นหัวเมืองชั้นเอก ด้วยความเป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเก่าก่อน ประกอบกับแม่น้ าโขง
เป็นแหล่งวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติจากหลายชนเผ่า ดังนั้น นครพนมจึงมีโบราณสถานจ านวนมาก และมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
  ครั้นในปีต่อมา พ.ศ.๒๔๕๙ มีประกาศพระบรมราชโองการเรื่อง โอนอ าเภอไชยบุรีไปขึ้นจังหวัด
หนองคาย ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๕๙ มีความว่าทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าอ าเภอไชยบุรี ซึ่งเป็น
อ าเภอขึ้นจังหวัดนครพนมเวลานี้ (พ.ศ.๒๔๕๙) มีท้องที่และระยะทางห่างไกลจากจังหวัดนครพนมมาก       
เป็นการล าบากแก่ราษฎรที่อยู่ในแขวงอ าเภอไชยบุรี ผู้มีกิจสุขทุกข์จะมายังจังหวัดนครพนมและทั้งไม่เหมาะแก่
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การปกครอง จึงทรงพระราชด าริว่าสมควรจะโอนอ าเภอไชยบุรี มาขึ้นจังหวัดหนองคาย จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนอ าเภอไชยบุรีมาขึ้นจังหวัดหนองคาย  ตั้งแต่บัดนี้  (พ.ศ.๒๔๕๙)  เป็นต้นไป         
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๓  หน้า ๓๒๐ – ๓๒๑  ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๕๙) 
  ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๒๕ แยกอ าเภอ 
มุกดาหารเป็นจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๕ 

อาณาเขต 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงไหลกั้นพรมแดน 
    ทิศใต้ ติดต่อกับเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดมุกดาหาร 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

สภาพภูมิศาสตร์ 
  สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง มีแม่น้ าสายสั้น ๆ เป็น
สาขาย่อยแยกจากแม่น้ าโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพ้ืนที่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีแม่น้ าโขงไหลผ่าน 
นครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ าที่สมบูรณ์มาก ด้านตะวันออกมีแม่น้ าโขงทอดยาวกั้นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับลาว 
  จังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม ๖ จดุ เป็นจุดผ่านแดน
ถาวร ๒ จุด และจุดผ่อนปรน ๔ จุด จุดผ่านแดนที่ส าคัญและเป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว   
แห่งที่ ๓ ซึ่งเป็นประตูไป  สู่อินโดจีน 

ปูชนียสถาน 
  ปูชนียสถานที่ส าคัญในจังหวัดนครพนม คือ พระธาตุพนม นอกจากนี้ยังมีพระธาตุอ่ืน ๆ ที่ชาวจังหวัด
นครพนมเคารพนับถือ ได้แก่ พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุเรณู พระธาตุศรีคุณ พระธาตุนคร 
และพระธาตุมหาชัย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเมืองพระธาตุโดยแท้ 

พระธาตุประจ าวันเกิด 
  พระธาตุพนม พระธาตุประจ าวันอาทิตย์  สิ่งของบูชาพระธาตุ ข้าวตอก น้ าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้
สีแดง ธูป ๖ ดอก เทียน ๒ เล่มประดิษฐานที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม บรรจุพระอุรังคธาตุ 
หรือกระดูกส่วนหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการ จะได้รับอานิสงส์ มีบุญ
บารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ 
  พระธาตุเรณู   พระธาตุประจ าวันจันทร์ ประดิษฐานที่วัดธาตุเรณู อ.เรณูนคร ภายในบรรจุ
พระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน ของมีค่าต่าง ๆ และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง 
เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์   สิ่งของบูชาพระธาตุ
ข้าวตอก น้ าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป ๑๕ ดอก เทียนขาว ๒ 
  พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจ าวันอังคาร  ประดิษฐานที่วัดธาตุศรีคุณ  อ.นาแก  ภายในบรรจุ        
พระอรหันตธาตุ ของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ เชื่อกันว่า ผู้ที่ได้ไปนมัสการ      
พระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ  สิ่งของบูชาพระธาตุ   ข้าวตอก  น้ าอบ  ข้าวเหนียวปิ้ง 
ดอกไม้สีชมพู ธูป ๘ ดอก เทียน ๒ เล่ม 
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  พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจ าวันพุธ ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก      
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระอัญญาโกณทัญญะ พระสารีบุตร และ  พระอนุรุทธ 
บริเวณใกล้เคียงยังมีพระพุทธรูปสลักจากไม้ต้นสะเดาหวาน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนฝาผนัง
อุโบสถ แสดงพุทธประวัติ อันงดงาม และหาชมได้ยากยิ่งในภาคอีสาน ผู้ที่ไปนมัสการ    พระธาตุแห่งนี้         
จะได้รับอานิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิต  สิ่งของบูชาพระธาตุ  ข้าวตอก น้ าอบ  ข้าวเหนียวปิ้ง  ดอกบัว            
ธูป ๑๗ ดอก เทียนขาว ๒ เล่ม 
  พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจ าวันพฤหัสบดี  ประดิษฐานที่วัดธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า ภายในบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ รวม ๑๔ พระองค์ มีพระพุทธรูปเก่าแก่และดินจากสังเวชนียสถานใน 
๔ แห่ง และพระพุทธบาทจ าลอง ที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานคร ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับ
อานิสงส์ ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน  สิ่งของบูชาพระธาตุ ข้าวตอก น้ าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีส้ม 
ธูป ๑๙ ดอก เทียน ๒ เล่ม 
  พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจ าวันศุกร์  ประดิษฐานที่วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน ภายในบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มี
จิตศรัทธาได้บรรจุถวายไว้ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ 
เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ  สิ่งของบูชาพระธาตุ   ข้าวตอก น้ าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีน้ าเงิน
หรือฟ้า ธูป ๒๑ ดอก เทียน ๒ เล่ม 
  พระธาตุนคร พระธาตุประจ าวันเสาร์  ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง บรรจุ          
พระอรหันตธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองค าและของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวาย ผู้ที่ไป
นมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบารมี และมีอ านาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน   สิ่งของบูชา
พระธาตุ   ข้าวตอก น้ าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ธูป ๑๐ ดอก เทียน ๒ เล่ม 

๗ กลุ่มชาติพันธุ์ 
  กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท(ภูไท) ชาวผู้ไทยเป็นชาวจังหวัดนครพนมชาติพันธุ์หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในเขต        
อ าเภอเรณูนคร  อ าเภอนาแก  อ าเภอธาตุพนม  อ าเภอนาหว้า เดิมตั้งถิ่นฐานในแคว้นสิบสองจุไท แคว้นสิบ
สองปันนา  ชาวผู้ไทย  ได้อพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๓๖๙ ซึ่งตรงกับ
สมัยรัชกาล  ที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
  กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ  ถิ่นฐานเดิมของไทยญ้อ  อยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี  ของสปป.ลาวหรือ
จังหวัดล้านช้างของไทยสมัยหนึ่ง  ไทญ้อส่วนใหญ่ได้อพยพ มาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไชยบุรี  ปากน้ าสงครามริมฝั่ง
แม่น้ าโขง (อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอนาหว้า อ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนมในปัจจุบัน)  ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๑  ต่อมาเมื่อเกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ในสมัย 
รัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๖๙) พวกไทญ้อที่เมืองไชยบุรีได้ถูกกองทัพเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนไปแล้วให้ไปตั้งเมืองอยู่   
ณ เมืองปุงลิง ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง (อยู่ในเขตแขวงค าม่วน สปป.ลาว) อยู่ระยะหนึ่งต่อมาได้กลับมาตั้งเมืองขึ้นใหม่
ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงตั้งเป็นเมืองท่าอุเทนเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ คือ บริเวณอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
  กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง  กะเลิงเป็นชาวกลุ่มน้อยที่เป็นชาติพันธุ์ ทางภาษากลุ่มหนึ่ง   เช่นเดียวกับชน
กลุ่มญ้อ   โส้  แสก  ผู้ไทและเวียดนาม  ซึ่งมีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  กะเลิงมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางฝั่งซ้าย
แม่น้ าโขง  ชนกลุ่มกะเลิงได้อพยพมาตั้งแหล่งอยู่ในประเทศไทยเมื่อประมาณ ๑๐๐  ปีเศษ  ตั้งแต่มีการปราบ
เจ้าอนุวงศ์ในรัชกาลที่  ๓  และมีการอพยพครั้งใหญ่  ในสมัยรัชกาลที่  ๕  เมื่อเกิดศึกกบฏฮ่อในปี  พ.ศ.๒๔๑๖  
ปัจจุบันมีชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิงในประเทศไทย  ที่จังหวัดนครพนม  สกลนคร  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร 
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  กลุ่มชาติพันธุ์ไทแสก   เป็นชนกลุ่มน้อยภาคอีสานชาติพันธุ์หนึ่งในจ านวนหลายๆ ชาติพันธุ์ที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย  เดิมชาวแสกมีภูมิล าเนาอยู่ที่เมืองรองขึ้นกับกรุงเว้  อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามและ
จีน ชาติพันธุ์แสกเป็นชนชาติพันธุ์ที่มีความอุสาหะบากบั่น  ยึดมั่นในความสามัคคี  เมื่อเห็นภูมิล าเนาเดิมไม่
เหมาะสมจึงได้รวมสมัครพรรคพวกอพยพหาที่อยู่ใหม่  โดยอพยพลงมาตามล าน้ าโขงแล้วมาตั้งถิ่นฐานชั่วคราว
อยู่ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศลาว โดยมี  ท้าวกายซุ และท้าวกายชา  เป็นหัวหน้าในการอพยพ 
            ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยากษัตริย์ของไทย  ชาวแสก ได้อพยพข้าม
แม่น้ าโขงมาตั้งถิ่นฐานมาอยู่ที่ป่าหายโศก  การอพยพของชาวแสกแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้ถูกบังคับหรือถูกข่มเหง
แต่อย่างใด  เมื่อชาวแสกเห็นว่าบริเวณป่าหายโศก เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่าง  ๆ จึงได้
อพยพกันมาประกอบอาชีพอยู่แห่งนี้เรื่อยมา 
            จนถึงสมัยพระสุนทรเป็นเจ้าเมืองได้พิจารณาเห็นว่าชาวแสกมีความสามารถและความเข้มแข็ง 
สามารถปกครองตนเองได้  จึงได้ยกฐานะของชาวแสกขึ้นเป็นเมืองโดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากป่าหายโศก         
เป็นเมืองอาจสามารถ หรือบ้านอาจสามารถ และบ้านบะหว้า อ าเภอนาหว้า  จนทุกวันนี้ 
  กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้หรือไทกะโซ่  ชาวไทโส้ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม เป็นชาวไทยตระกูลเดียวกันกับ
พวกบรู หรือพวกไทข่า  นักมนุษยวิทยาถือว่าพวกไทโซ่เป็นชาติพันธุ์ของมนุษย์  ในกลุ่มมองโกเลียด์ มีภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างไปจากพวกไทข่า แต่ภาษานั้นถือว่า  อยู่ในตะกูลออสโตรอาเซียติดสาขามอญ
เขมรหรือตะตู ซึ่งสถาบันวิจัยภาษาฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รวบรวมไว้บทความเรื่องภาษาตระกูลไทย 
            พวกกะโซ่ซึ่งอพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่  ๓  ได้ตั้งขึ้นเป็นเมืองหลายเมือง  คือ  เมืองรามราช        
เป็นชาวกะโซ่จากเมืองเซียงฮ่ม   ในแขวงสุวรรณเขต   ตั้งขึ้นเป็นเมืองรามราช   ขึ้นกับเมืองนครพนม              
เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๗  โปรดเกล้าฯ  ตั้งให้ท้าวบัว  แห่งเมืองเชียงฮ่ม  เป็นพระทัยประเทศ  เป็นเจ้าเมืองเป็นคนแรก  
ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่รามราช  ต าบลพะทาย ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน  ต าบลโพนสวรรค์ ต าบลนาขมิ้น 
ต าบลบ้านค้อ ต าบลโพนจาน  อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านชาวไทโส้ 
            นอกจากนั้นยังมีชาวไทโส้อยู่ในท้องที่อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนมอีกหลายหมู่บ้าน  เช่น     
ต าบลโคกสูง  และบ้านวังตามัว  ในท้องที่อ าเภอเมืองนครพนม 
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว  เป็นประชากรกลุ่มใหญ่  พูดภาษาไทย-ลาว (ภาษาอีสาน เป็นกลุ่มผู้น าทางด้าน
วัฒนธรรมภาคอีสาน  เช่น  ฮีต  คอง  ต านาน  อักษรศาสตร์  จารีตประเพณี  นิยมตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่ม  บนที่
ดอนเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า "โนน" ยึดท าเลการท านาเป็นส าคัญ  อาศัยอยู่ท่ัวไป 
  กลุ่มชาติพันธุ์ไทจีน  คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนม  ส่วนใหญ่จะเป็นชาวแต้จิ๋ว แคะ 
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทเวียดนาม นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๘ เป็นต้นมาที่ชาวเวียดนามได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่
ในจังหวัดนครพนม  เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะทางการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อ
ประเทศฝรั่งเศสพยายามกลับเข้ามามีอ านาจเหนืออินโดจีนอีกครั้งหนึ่ง และได้ท าการกวาดล้างผู้ที่ต่อต้าน     
จนท าให้เกิดการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างชาวเวียดนามกับกองทหารฝรั่งเศส สงครามที่เกิดขึ้นนี้ท า ให้ชาว
เวียดนามในอินโดจีนต้องอพยพหนีตายอย่างขนานใหญ่ ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๘๘-๒๔๘๙ จึงมีชาวเวียดนาม
จ านวนมากอพยพข้ามแม่น้ าโขงมายังฝั่งไทย จังหวัดนครพนมซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองท่าแขกของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จึงมีชาวเวียดนามอพยพจ านวนมาก ซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ในตัว
อ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอธาตุพนม  

เทศกาลและงานประเพณีประจ าปี 
เทศกาลตรุษจีน-เวียดนาม จังหวัดนครพนม 

     ประเพณีไหลเรือไฟ 
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จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

     งานนมัสการพระธาตุพนมและพระธาตุลูกหลวง (พระธาตุประจ าวันเกิด) 
     เทศกาลแข่งเรือ 
     ประเพณีแสกเต้นสาก 
     ประเพณีโส้ทั่งบั้ง 
     เทศกาลสงกรานต์ (ถนนข้าวปุ้น) 
 เทศกาลบุญบั้งไฟ  อ าเภอท่าอุเทน 
 เทศกาลปลา  อ าเภอศรีสงคราม 
 เทศกาลแพเซิ้ง  หนองเครือเขา  อ าเภอบ้านแพง 

การปกครองส่วนภูมิภาค     
การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๒ อ าเภอ ๙๙ ต าบล ๑,๑๒๘ หมู่บ้าน 
    อ าเภอเมืองนครพนม 
    อ าเภอปลาปาก 
    อ าเภอท่าอุเทน 
    อ าเภอบ้านแพง 
    อ าเภอธาตุพนม 
    อ าเภอเรณูนคร 
    อ าเภอนาแก 
    อ าเภอศรีสงคราม 
    อ าเภอนาหว้า 
    อ าเภอโพนสวรรค์ 
    อ าเภอนาทม 
    อ าเภอวังยาง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตาม มส. ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) 
ระดับภาค จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค และ
ระดับจังหวัด ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย  
๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม  
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 



หน้า ๑๓ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 
๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
ดังเอกสารแนบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะผู้จัดท า 
พระศรีวิสุทธิเมธี   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
พระมหาศิริวัฒน์  สิริวุฑฺโฒ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
พระปลัดชาญวิทย์  เตชปญฺโญ 
 
 



หน้า ๑๔ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

กรอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด  
 เป้าหมายการด าเนินการ  

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท) รวมงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564  
สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา 

ปลูกฝังศรทัธาใน
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละการเพิ่มข้ึนขององค์กร/
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
  

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เสริมสร้างศรทัธาใน
พระพุทธศาสนา 

ขยายโอกาสทางการศกึษาสู่สังคม 776,000  853,600  981,640  1,128,886  - - - - 3,740,126  

 มวลรวมความสุขของประเทศที่
เพิ่มข้ึน   

 +1   +1   +1   +2  ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000      4,400,000  

 อันดับความสันติสุขของประเทศ
เพิ่มข้ึน  

 +1   +1   +1   +2  วิปัสสนากรรมฐานเพือ่พัฒนา    
ทุนมนุษย์ 

636,000  636,000  636,000  636,000      2,544,000  

 ศูนย์ข้อมลูด้าน
พระพุทธศาสนาของโลก   

 ร้อยละ
ความส าเร็จ

ตามแผน  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ

ตามแผน  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ

ตามแผน  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ

ตามแผน  
 
                 

-    

เพิ่มศักยภาพทาง
ปัญญา 

 ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม
,บาลี 
ร้อยละของผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
,บาลีศึกษา   

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เพิ่มศักยภาพทาง
ปัญญา 

ยกระดับคุณภาพการศกึษา 
พระปริยัติธรรม  

7,735,481  8,509,029  9,359,931  10,295,925  

        

35,900,365  

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

ร่วมมอืภาคี
เครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล 

 จ านวนเครือข่ายท่ีเพิ่มข้ึน (เครือข่าย 
= องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)    
ภาคละ 1 เครือข่าย 
  

36 36 36 36 ส่งเสริมความร่วมมอื
ภาคีเครือข่าย (บวร) 

ส่งเสริมความร่วมมอืภาคีเครือข่าย  456,000  456,000  456,000  456,000  

        

1,824,000  

พัฒนา 
ระบบธรรมาภิบาล  

 ร้อยละกระบวนการท างานได้รับ
การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  

    40      60      80    100   พัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

 พัฒนา 
ระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

252,000  252,000  252,000  252,000          1,008,000  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4.0 

 ร้อยละความส าเร็จของ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน  

    40      60      80    100  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card 
(ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 

172,000  172,000  172,000  172,000          688,000  

พัฒนาหลักสตูร 
เชิงพุทธและ
นวัตกรรมให้ทนัสมัย  
 

 จ านวนนวัตกรรมการท างาน
ที่ทนัสมัย  

      6        6        6        6  ส่งเสริมนวัตกรรม 
เชิงพุทธ  

ส่งเสริมนวัตกรรม 
เชิงพุทธ  

460,000  460,000  460,000  460,000  

        

1,840,000  

พัฒนาสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้เชิงพทุธ 
 
 
 
 
 

เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

 ร้อยละของ 
ศาสนบุคคลที่ม ี
ขีดความสามารถเพิ่มข้ึน  

    20  30 40 50 เพิ่มศักยภาพ 
ศาสนบุคคล 

พัฒนาขีดความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

250,000  250,000  250,000  250,000          1,000,000  

เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา  

 ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาพร้อมใช้  

    40      60      80    100  เผยแผ่พระพทุธศาสนา
เชิงรกุ  

พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้
พระพุทธศาสนา   

 646,000   646,000  646,000  646,000          2,584,000  

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาพุทธมณฑล 



หน้า ๑๕ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายการด าเนินการ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท) รวมงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564  
 มีทรัพยากรเพียงพอ
ในการขับเคลือ่น
กิจการ
พระพุทธศาสนา 

บริหารศาสนสมบัติ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัต ิ 

    40      60      80    100  บริหารจัดการศาสน
สมบัต ิ

บริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติ  
(ระบบการเงนิ-บัญชี) 

 308,000  308,000  308,000  308,000  

        

 1,232,000  

 ร้อยละของวดัที่พัฒนาเปน็  
"ธรรมอทุยาน"  

    77      77      77      77  วัดสร้างสขุด้วยกจิกรรม 5 ส 486,000  486,000  486,000  486,000          1,944,000  

จัดหาแหล่ง
งบประมาณ
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

 ร้อยละอัตราการคงอยู่ของ
กองทุนเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา  

    10      10      10      10  พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม 

สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 1,416,000  8,282,000  8,282,000  8,282,000                           
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

26,262,000  

รวม (บาท) 14,693,481 22,410,629 23,389,571 24,472,811 - - - - 84,966,491 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ (บาท) 
14,693,481 22,410,629 23,389,571 24,472,811      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 



หน้า ๑๖ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

สนับสนุนจากภาครัฐ 
 งบประมาณ 

สนับสนุนจากคณะสงฆ์  
 หน่วยรับผิดชอบหลัก   หน่วยสนับสนุน  

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม               776,000  - คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา 
2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5              1,100,000  - คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่ 
3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์               636,000  - คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่ 
4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม              7,735,481  - คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา 
5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย                456,000   คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองเผยแผ่ 
6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล               252,000  - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. ส านักงานเลขานุการกรม 
7 โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card               

(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
              172,000  

- 
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. ส านักงานเลขานุการกรม 

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ               460,000  - คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่ 
9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล               250,000  - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง 
10 โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา                646,000  - คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่ 
11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) ๓๐๘,๐๐๐ - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.   กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 
12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส               486,000  - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.   กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 
13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม             1,416,000  - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.   กองพุทธศาสนสถาน 

รวมงบประมาณ (บาท) 14,๖๙๓,481 - - - 

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจ าปี 2561 (บาท) 14,๖๙๓,481 

 
 
 
 
 



หน้า ๑๗ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑     : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑    : ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวช้ีวัด      : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๑     : ขยายโอกาสทางการศึกษาสูส่ังคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน 

๒. เพื่อยกระดับกระบวนการจดัการศึกษาสาหรับคฤหสัถ ์
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อยา่งเป็นรูปธรรม 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน   ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔    
๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดบัจังหวัด แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด         ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ / กองพุทธศาสนศึกษา    
๒  เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกีารและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม             

( โรงเรียนการกุศล โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)                                      
กิจกรรมธรรมะศึกษา บาลีศึกษา 
กิจกรรมโรงเรียนการกุศล 
กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

ได้รูปแบบวิธกีารและส่งเสริมการศึกษา
สงเคราะห์ใหม่อย่างน้อย ๑ รูปแบบ 

        

๒๐,๐๐๐ 

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /  กองพุทธศาสนศึกษา    

๓ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนในจังหวดั         ๓๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ / กองพุทธศาสนศึกษา    
๔ พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห ์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา         ๑๕๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /  กองพุทธศาสนศึกษา    
๕ พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ " โรงเรียนต้นแบบ ๑ โรงเรียน         ๕๐๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /  กองพุทธศาสนศึกษา    
๖ ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" " กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวดั "         ๒๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /  กองพุทธศาสนศึกษา    
๗ พัฒนารูปแบบ วธิีการ "มอบธรรม มอบทุน" คู่มือการด าเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"           คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /  กองพุทธศาสนศึกษา    
๘ จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จ านวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา           คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /  กองพุทธศาสนศึกษา    
๙ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกจิกรรม         ๓๖,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /  กองพุทธศาสนศึกษา    

รวมงบประมาณป ี๒๕๖๑ (บาท) ๗๗๖,๐๐๐     

 
 
 
 
 



หน้า ๑๘ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑     : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑    : ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวช้ีวัด      : มวลรวมความสุขของประเทศท่ีเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๒    : ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน   ๒. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน   ๓. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดสังคมสันติสุข 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน   ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 จัดท าแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของภาค จังหวัดและ
ถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการในจังหวัด 

จ านวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ         20,000   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่    

2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม 
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรยีน หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

        1,000,000   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่    

  กิจกรรมวันตรุษไทย เข้าพรรษา              
  หิ้วปิ่นโตเข้าวัด                
  ลานวัด ลานธรรม ลานปัญญา                
  กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง              
  กิจกรรมรวมพลคนรักษาศีล 5 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง              
  กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง               
3 สรรหา พ้ืนที่ต้นแบบ  " มีศีล มีธรรม มีสันติสุข " พ้ืนที่ต้นแบบ "ชุมชนสันติสุข" ของจังหวัด         30,000   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่    
4 ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน 

โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
จ านวนครั้งการลงพ้ืนที่         50,000   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่    

5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พ้ืนที่ต้นแบบ          
" ชุมชนสันติสุข " 

มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รางวัล         500,000   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่    

6 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานผลการด าเนินกิจกรรม         36,000   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่    

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 1,100,000      



หน้า ๑๙ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑     : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑      : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑      : ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวช้ีวัด       : อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๓      : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก      : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสานักปฏิบัติธรรมให้ได้เกณท์มาตรฐานตามที่ก าหนด 

๒. เพื่อก าหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
๓. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิม่ขึ้น 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน   ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด                
2 ปรับปรุงและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใหไ้ด้คณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด จ านวนส านักปฏิบตัิธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน         50,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กองเผยแผ่   
3 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 
จ านวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด         50,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กองเผยแผ่   

4 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จ านวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพ่ิมข้ึนปีละ 15 รูป         100,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กองเผยแผ่   
5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร 

กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ 
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ 
กิจกรรมปริวาสกรรม (เพ่ิมข้ึน 10%) ของทุกปี 

ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน         200,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กองเผยแผ่   

6 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จ านวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มข้ึน          คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กองเผยแผ่  งบสนับสนุน  

7 ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลส านักปฏิบัติธรรม/วัดที่ปฏิบัติธรรม  
ทั้งท่ีขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นส านักปฏิบัติธรรม ต้นแบบ
ของจังหวัด 

จ านวนส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบ         200,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กองเผยแผ่   

8 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         36,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กองเผยแผ่   

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) ๖36,000     
 
 



หน้า ๒๐ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑     : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑       : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๒       : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา 
ตัวช้ีวัด        : ร้อยละของผูส้อบผ่านนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผ่านธรรมศกึษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ์       : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา 
โครงการ ๔       : ยกระดับคณุภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก       : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ      ๑. เพื่อยกระดับและพัฒนาคณุภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม   ๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปรยิัติธรรม  ๓. เพื่อสรา้งศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน   ผลผลิต (output) ระยะเวลา  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี 
นักธรรม สามัญ สู่การปฏิบัต ิ

แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปรยิัติธรรม         20,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

2 บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม  สามัญ การเรยีนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ         30,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนา         30,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

4 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยตัิธรรม กระบวนการเรียนการสอนพระปรยิัติธรรมที่ไดร้ับกาปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอนพระปรยิัติธรรมที่ไดร้ับกาปรับปรุง 
แนวข้อสอบบาลี นักธรรม 
ส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา และโรงเรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 

        519,481 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

  กิจกรรมปรับปรุงรปูแบบการสอน ประโยค 1-2 - ปธ.5              

  กิจกรรมแนวข้อสอบส าเร็จรปู              

  กิจกรรมนเิทศการศึกษาพระปรยิตัิธรรม              

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มขีีดความสามารถตามที่ก าหนด ร้อยละของบุคลากรที่มีขดีความสามารถตามก าหนด         100,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

6 พัฒนาและปรับปรุง "ส านักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปรยิัติธรรม" ประจ าจังหวัด โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง         5,000,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

7 จัดกิจกรรมส่งเสรมิการศึกษาพระปริยัติธรรม  
(บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามญั ) 

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม         1,000,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพ่ือสรา้งศาสนทายาท 1 ต าบล 1 ศาสนทายาท              

  กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนพระปริยตัิธรรม  อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการท าสอบ              

  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผูส้อน จ านวนผู้สอนทีผ่่านการพัฒนา              

  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน จ านวนทุนนักเรียนดเีด่นต่อนักเรียนท้ังหมด              

  กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน จ านวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานท่ี              

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปรยิัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยตัิธรรมทุกระดบั         1,000,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

9 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         36,000 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 7,735,481     



หน้า ๒๑ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒     : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๓     : ร่วมมือภาคเีครือข่ายใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผล 
ตัวช้ีวัด      : จ านวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน) 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร) 
โครงการ ๕     : ส่งเสรมิความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคเีครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 

๒. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก 
๓. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) งบประมาณ ปี 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 จัดท าระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด         20,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์/กองเผยแผ่    
2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร

คณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก 
จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ         200,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์/กองเผยแผ่    

  กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์ภาค 9 วัดต้นสังกัดได้รับช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 วัน              
  กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศาสนา              
3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 

องค์กรคณะสงฆ์ 
จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         100,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์/กองเผยแผ่    

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

จ านวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

        100,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์/กองเผยแผ่    

5 กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร) จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน (บ ว ร)              
6 จัดตั้งกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนาภาค9 กองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนาภาค9              
7 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานผลการด าเนินกิจกรรม         36,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์/กองเผยแผ่    

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 456,000     
 
 
 



หน้า ๒๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒      : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๔      : พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละกระบวนการทางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ ๖      : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการท างานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. เพื่อสร้างมาตรฐานการด าเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพ่ือจัดท าคู่มือการท างานให้พระสงฆ์ทุกระดับ 
๓. เพื่อจัดท าคู่มือการท างานเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ทุกระดับ 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาการท างานของคณะสงฆ์          
ในจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการท างานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด         30,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /  
ส านักงานเลขานุการกรม 

  

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการท างานของพระสังฆธิการ  จ านวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจ             
ในกระบวนการท างาน 

        50,000     

3 ก ากับ ติดตาม กระบวนการท างานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จ านวนครั้งการลงพ้ืนที่ติดตาม         36,000     
6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการท างาน         100,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /  

ส านักงานเลขานุการกรม 
  

7 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         36,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /  
ส านักงานเลขานุการกรม 

  

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 252,000      

 
 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒      : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 



หน้า ๒๓ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

กลยุทธ์ ๕      : พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละความส าเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ ๗      : พระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

๒. เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้ทันสมัย 
๓. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา 

        30,000  คณะกรรมการฝา่ยปกครอง /  
ส านักงานเลขานุการกรม 

  

2 จัดท าฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้         20,000  คณะกรรมการฝา่ยปกครอง /  
ส านักงานเลขานุการกรม 

  

3 บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card  Smart Card  พร้อมใช้         50,000  คณะกรรมการฝา่ยปกครอง /  
ส านักงานเลขานุการกรม 

  

4 สนับสนุนการท าบัตรประชาชนของพระ เณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน           คณะกรรมการฝา่ยปกครอง /  
ส านักงานเลขานุการกรม 

  

5 จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้         36,000  คณะกรรมการฝา่ยปกครอง /  
ส านักงานเลขานุการกรม 

  

9 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0         36,000  คณะกรรมการฝา่ยปกครอง /  
ส านักงานเลขานุการกรม 

  

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 172,000      
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑     : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒       : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๖       : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย 
ตัวชี้วัด        : จ านวนนวัตกรรมการทางานที่ทันสมัย 



หน้า ๒๔ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์      : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
โครงการ ๘       : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
ผู้รับผิดชอบหลัก      : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ      ๑. เพื่อยกระดับกระบวนการท างานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย 

๒. เพื่อพัฒนากระบวนการท างานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด         30,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา  
/ กองเผยแผ่  

  

2 จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ 
"นวัตกรรมเชิงพุทธ" 

        100,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา  
/ กองเผยแผ่  

  

3 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุง 
กระบวนการท างานในทุกด้าน 

จ านวนกระบวนการท างานกิจการพระพุทธศาสนาที่มี
การพัฒนา 

        100,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา  
/ กองเผยแผ่  

  

4 จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ จ านวนนวัตกรรมการท างานทั้ง 6 ด้าน 
ของกิจการพระพุทธศาสนา 

        200,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา  
/ กองเผยแผ่  

  

5 น านวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         30,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา  
/ กองเผยแผ่  

  

6 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         36,000 คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษา  
/ กองเผยแผ่  

  

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 460,000     

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์  ๓      : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
กลยุทธ์  ๗      : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล 



หน้า ๒๕ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

โครงการ  ๙      : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล 

๒. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด         30,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
/ กองกลาง  

  

2 พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
-กิจกรรมประชุมสัญจรประจ าเดือน 
-กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์ 
-กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพพระสังฆาธิการใหม่ 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนา ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและ  
ศาสนบุคคล อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง จ านวนพระสังฆาธิการ
ใหม่ที่ผ่านการอบรม 

        150,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
/ กองกลาง  

  

3 ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีด
ความสามารถตามก าหนด 

        50,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
/ กองกลาง  

  

4 รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ 
และศาสนบุคคล 

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล         20,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
/ กองกลาง  

  

5 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         36,000 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
/ กองกลาง  

  

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 250,000     
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๓      : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
กลยุทธ์  ๘      : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด       : ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 
โครงการ ๑๐      : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 



หน้า ๒๖ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อรวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้ 
๓. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4    
1 ก าหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่ส าคัญในทุกด้านของกิจการ

พระพุทธศาสนาของจังหวัด 
รายชื่อองค์ความรู้ที่ส าคัญในทุกด้านของกิจการ
พระพุทธศาสนา  จังหวัดละ 3 เรื่อง/ปี 

        30,000  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  
/ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  

2 จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว         50,000  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  
/ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  

3 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ระดับ ภาค 9 

ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม         400,000  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  
/ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  

4 จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่ส าคัญของทุกด้าน         100,000  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  
/ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  

5 สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวนครั้งในการสื่อสาร         30,000  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  
/ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  

6 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         36,000  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  
/ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 646,000      
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔      : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๙      : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด (Outcome )     : ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
โครงการ ๑๑      : บริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 



หน้า ๒๗ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

๒. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4    
1 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ     

    
50,000 

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /   
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 

  

2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร 
ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม 

    

    

150,000 
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /   
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 

  

3 จัดท าระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสน
สมบัติที่เป็นปัจจุบัน 

    
    

36,000     

4 จัดท ารายงานศาสนสมบัติน าเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เก่ียวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ     
    

36,000 
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /   
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 

  

5 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         
36,000 

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /   
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 

  

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) 308,000     
 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔      : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๙      : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด (Outcome )     : ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน" 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ 
โครงการ ๑๒      : วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสาหรับพุทธศาสนิกชน 

๒. เพื่อบ ารุง รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณีย์สถาน 



หน้า ๒๘ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

๓. เพื่อให้มีพ้ืนที่พร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติธรรม 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4    
1 ถ่ายทอดคู่มือ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส สู่การปฏิบัติ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด     

    
50,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ /   

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ   

2 สื่อสารแนวทางการด าเนิน  
"โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส  แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย     
    

200,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ /   
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ   

3 ด าเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส                 
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด  พ้ืนที่วัดปลอดขยะ               
  กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด ห้องน้ า ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้               
  กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ พ้ืนที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม               
3 คัดเลือกพ้ืนที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จ านวนวัดที่ผ่านการประเมิน     

    
100,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ /   

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ   

4 ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จ านวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ     
    

100,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ /   
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ   

5 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         36,000  คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการ /   
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ   

  รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)  486,000      
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔      : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑๐      : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 
โครงการ ๑๓     : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อก าหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 

๒. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อจัดตั้งและบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ 



หน้า ๒๙ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 ก าหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส. 

รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม         30,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน 

  

2 สื่อสารแนวทางการท างานด้านสาธารณสงเคราะห์ 
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล 

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร         100,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน  

  

3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจ าจังหวัด ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจ าจังหวัด  1 แห่ง         1,000,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน  

  

4 ด าเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ 
-ทอดผ้าป่าเครื่องไทยธรรมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา 
-กองทุนพระสงฆ์อาพาต 
-กิจกรรมศาสตร์พระราชา 
-กิจกรรมสนับสนุนการสาธาณสุขจังหวัด 
-กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต 

            คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน  

  

5 คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน 
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น 

จ านวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น         30,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน  

  

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

6 สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์ องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น         30,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน  

  

7 จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัด มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของจังหวัด          200,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน  

  

8 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพ่ือสมทบ 
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์  

ร้อยละของกองทุนที่เพ่ิมขึ้น         50,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน  

  

9 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรม         36,000  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์  
/ กองพุทธศาสนสถาน    

  
รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)         

1,416,000  
    

 



หน้า ๓๐ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๑ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จัดท าโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑๐ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม  ภาค ๑๐ 
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