
๑๑ 
 

 
ส่วนที ่๓ ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรมการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  

วิสัยทัศน์ (Vision): พุทธศาสน์มั่นคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
อัตลักษณ์ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์: พระพุทธศรีสัพพัญญูคู่เมือง รุ่งเรืองพุทธศาสตร์ นักปราชญ์ลุ่มน้ําเจ้าพระยา สร้างกรรมดีและปัญญา เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา 

ปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

แผนงานเสริมสร้างศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ศึกษาสงเคราะห์ 
โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้านเผยแผ ่
โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านเผยแผ ่

 แผนงานพฒันาพุทธมณฑล โครงการพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา การปกครอง 
เพิ่มศักยภาพทางปัญญา แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา โครงการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม ศาสนศึกษา 

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล 

แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคี
เครือข่าย (บ ว ร) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  สาธารณสงเคราะห์ 

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาล โครงการพัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปกครอง

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4.0 

แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ Smart Card Smart Buddhism สู่
พระพุทธศาสนา 4.0 ( ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) ปกครอง 

พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ
และนวัตกรรมให้ทันสมัย 

แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมทาง
การศึกษา โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ ศาสนศึกษา 

พัฒนาสู่ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้    

เชิงพุทธ 

เพิ่มขีดความสามารถ  
ศาสนบุคคล แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล โครงการยกระดับขีดความสามารถศาสนบุคคล ปกครอง 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา 

แผนงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
เชิงรุก 

โครงการศูนย์รวมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้
พระพุทธศาสนา ศึกษาสงเคราะห์ 

มีทรัพยากรเพียงพอ 
ในการขับเคลื่อนกิจการ

พระพุทธศาสนา 

บริหารศาสนสมบัติอย่างมี แผนงานบริหารศาสนสมบัติ โครงการบริหารศาสนสมบัติระบบการเงิน-บัญชี สาธารณูปการ 
ประสิทธิภาพ  โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส สาธารณูปการ 
จัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

แผนงานพระพทุธศาสนาเพื่อสังคม โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน สาธารณสงเคราะห์ 
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๑๒ 
 

ปลูกฝังศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้
ขององค์กรและ
ประชาชนที่สนใจ
และเข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 
และมีศรัทธา
เพิ่มพูน 

๑.ขยายโอกาสทาง
การศึกษาสู่สงัคม  
(รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐) 
 

- ธรรมสัญจร  
 

ศึกษา
สงเคราะห์ 

� � � � �

- สัมมาชีพสู่ชุมชน � � � � �

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา � � � � �

- ค่ายพุทธบุตร � � � � �

 ๒.โครงการยกระดับ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
(รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐) 

- หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ 

ด้านเผยแผ ่

    
 

� � � � �

- เครือข่ายชุมชนรักษาศีล ๕ � � � � �

- โรงเรียนสีขาว  � � � � �

- องค์กรสุจริตด้วยศีล ๕   � � � �

๓.โครงการวิปัสสนา 
กรรมฐานเพื่อพัฒนา 
ทุนมนุษย์ 
(รวม ๙,๐๐๐,๐๐๐ ) 

- ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
สําหรับพระนวกะในพรรษา ๑ 
ตําบล ๑ รูป  

ด้านเผยแผ่ 

� � � � �

- ฝึกปฏิบัติพระวิปัสสนาจารย์
ประจําหน่วยอบรมประชาชน
ประจําตําบล ๑ หน่วย ๑ รปู 

� � � � �

- ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
สําหรับอุบาสก อุบาสิกา ประชาชน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

 � � � �

- พัฒนาศักยภาพพระธรรมทูต � � � � �
  



๑๓ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64

   

๔. การพัฒนา    
พุทธมณฑลจังหวัด  
(รวม ๓๒,๕๐๐,๐๐๐) 

- พัฒนาพุทธมณฑล         
จังหวัดนครสวรรค์               
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ 

ฝ่ายปกครอง

� � � � �

- พัฒนาสํานักงานเจ้าคณะ
จังหวัดนครสวรรค์ให้เป็น
ศูนย์กลางการบริหารกิจการ  
คณะสงฆ์ 

 � � � �

- พุทธอุทยาน ลานวัฒนธรรม  � � � �

- ศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนา  � � � �

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
และปัญญาเชิงพุทธ 

-ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ด้านการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา
ของศาสนบุคคล 
- ร้อยละโรงเรียน 
ปริยัติธรรมที่มี
คุณภาพ/มาตรฐาน 

๕. ยกระดับโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  
(รวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐) 

- อบรมบาลีคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค ์

 
 
 

ศาสนศึกษา 

� � � � �

- โรงเรียนปริยัติธรรมต้นแบบ  � � � �

- ๑ อําเภอ ๑ ศูนย์การเรียนรู้
พระปริยัติธรรม 

 � � � �

- พัฒนาหลักสูตร ผู้เรียน/ผู้สอน  � � � �
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สร้างภาคีเครือข่าย
ภาครัฐองค์กรชาว
พุทธ 

จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
องค์กรภาครัฐ 
สถานศึกษา เอกชน
และเครือข่ายและ
ประชาชนที่มีจิตอาสา
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนา 

๖. โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือภาคี
เครือข่าย  
(รวม ๗,๐๐๐,๐๐๐) 

- สร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์
ราชันย์ 

 
 
 
สาธารณ
สงเคราะห์ 

� � � � �

- ศาสนิกสัมพันธ์  � � � �

- เครือข่ายชุมชน/องค์กรวิถีพุทธ  � � � �
- ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

� � � � �

พัฒนาระบบการ
บริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ  

ร้อยละกระบวนการ
ทํางานของคณะสงฆ์ 
องค์กรพุทธที่ได้รับการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

๗. การพัฒนาระบบ
การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 
(รวม ๗,๕๐๐,๐๐๐) 

- พัฒนาสถาบันพระสงัฆาธิการ  
 
 

ปกครอง 
 
 

 � � � �

- พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ � � � � �
- จัดตั้งศูนย์ศูนย์ประสานงาน
แก้ไขปัญหา ข้อยุติ ข้อเรียกร้อง
การละเมิดพระธรรมวินัย/
กฎหมาย 

 � � � �

- วัดต้นแบบการบริหาร  � � � �
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พัฒนาระบบ
สารสนเทศทาง
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมเชงิพุทธ 

ร้อยละความพร้อมใช้
สารสนเทศเชิงพุทธ 
(องค์ความรู้ ผู้นํา 
องค์กร  กิจกรรมเชิง
พุทธ) 

8. โครงการ Smart 
Card Smart 
Buddhism สู่
พระพุทธศาสนา 4.0 
(ฐานข้อมูลศาสน
บุคคล) 
(รวม ๔,๕๐๐,๐๐๐) 

- Smart Card  
 
 

ปกครอง 

 � � � �

- เครือข่าย IT ชาวพุทธ   
  (Buddhist Network) 

 � � � �

- ศูนย์เฝ้าระวังภัยทาง
พระพุทธศาสนาด้วยระบบ
เทคโนโลยี 

 � � � �

- รวบรวมองค์ความรู้เชิงพุทธ  � � � �

การพัฒนาหลักสูตร
และนวัตกรรมเชิงพุทธ 

- ร้อยละและจํานวน
หลักสูตรและกิจกรรม
เชิงพุทธที่เป็น 
นวัตกรรมเชิงสังคม 

๙.โครงการสง่เสริม
นวัตกรรมเชิงพุทธ 
(รวม ๖,๐๐๐,๐๐๐) 

- โครงการประกวดเรียงความ
ธรรมะ 

 
 
 

ศาสนศึกษา 

 � � � �

- ทายกน้อย (ศาสนพิธี)  � � � �
- ศาสนทายาท  � � � �

- นวัตกรรมพระปริยัติธรรม
ออนไลน์ 

 � � � �

  
 
  



๑๖ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ 60 61 62 63 64
เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศาสนบุคคลแบบ
องค์รวม 

ร้อยละพระสงฆ์และ 
ศาสนบุคคลที่ได้รับการ
เพิ่มขีดความสามารถใน
ด้านองค์ความรู้ การ
บริหาร และการพัฒนา
มนุษย์ 

๑๐. โครงการ
ยกระดับขีด
ความสามารถศาสน
บุคคล 
(รวม ๗,๕๐๐,๐๐๐) 

- การบริหารกิจการคณะสงฆ์     
๖ ด้าน 

 
 

ปกครอง 

� � � � �

- พระวินยาธิการ � � � � �

- พระธรรมทูต � � � � �

- พระสอนศีลธรรม   � � � � �

เสริมสร้างองค์
ความรู้/พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 

จํานวนที่เพิ่มขึ้นขององค์
ความรู้และแหล่งเรียนรู้
พระพุทธศาสนา เช่น
Knowledge Center 
Meditation, Green, 
Healthy Center 

๑๑. โครงการศูนย์
รวมองค์ความรู้และ
แหลง่เรียนรู้
พระพุทธศาสนา 
(รวม ๘,๐๐๐,๐๐๐) 

- Knowledge Center   
 

ศึกษา
สงเคราะห์ 

 � � � �

- Green & Clean Temple  � � � �

- Happiness Community  � � � �

- วัดต้นแบบการจัดการความรู้ 
 � � � �
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 บริหารศาสสมบัติ
อย่างมีประสมบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของศาสนสมบัติ
ของวัดได้รับการ
ปรับปรุง จัดสรร
ผลประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม มีระบบการ
จัดการบัญชีที่มี
ประสทิธิภาพ 

1๒. โครงการบริหาร 
ศาสนสมบัติระบบ
การเงิน-การบัญชี 
 (รวม ๘,๐๐๐,๐๐๐) 
  

- การจัดทําและพัฒนาระบบ
บัญชีวัด  

 
 
 

สาธารณู 
ปการ 

 
 

� � � � �

- การจัดการภูมิสถาปัตยกรรม
ภายในวัด 

 � � � �

- เศรษฐกิจพึ่งพา พอเพียง     
เชิงพุทธ 

 � � � �

- การจัดการ บํารุง รักษา    
ศาสนสมบัติของวัด 

� � � � �

ร้อยละของวัดที่เป็น

สถานที่สัปปายะที่

เหมาะสมกับการเรียนรู้

ทางสงัคม 

๑๓.โครงการวัดสร้าง
สุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
(รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐) 

- วัดจังหวัดนครสวรรค์ ร่มธรรม 
ร่มเย็น 

 
 

สาธารณู 
ปการ 

 � � � �

- ส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในวัด 

� � � � �

- วัดสะอาด ฆราวาสสุขใจ � � � � �

- เที่ยววัด ไหว้พระ อิ่มสุข สุขใจ  � � � �
การจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของ
งบประมาณ และกองทุน 
ในการสนับสนนุกิจการ
พระพุทธศาสนา 

๑๔.โครงการสา
ธารณสงเคราะห์เพื่อ
พัฒนาสังคมทีย่ั่งยืน 
(รวม ๒๔,๐๐๐,๐๐๐) 

- หนึ่งตําบล หนึ่งศูนย์ 
ประนีประนอมเชิงพุทธในชุมชน 

 
สาธารณ 
สงเคราะห ์

 
 

 � � � �

- พระสงฆ์ใส่ใจชุมชน � � � � �

- เครือข่ายสาธารณสงเคราะห์  � � � �

- ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์  � � � �
 

 


