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บทที่ ๑
บทนํา
ความเป็นมา
จากกระแสสังคมปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่ง
วงการพระพุทธศาสนา และจากสาเหตุของปัญหาการนําพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะมี
รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร และปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ซึ่งได้รับ
การยกย่องนับถือว่า “เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่ง
ศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมคําสอนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
ด้วยเหตุนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาใน ๔
ประเด็นหลักคือ
๑) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความ
อวดรวย ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ทําให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดง
บัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส
๒) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนํามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา
เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะไม่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่คิด
ว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์ที่เคยสั่งสอนกันมาจากอดีต
๓) เรื่อ งการทํ าพระธรรมวินั ย ให้ วิป ริต และการประพฤติ วิป ริต จากพระธรรมวินั ย
เนื่องจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลงหลักธรรม
คําสอนนั้นให้เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติ
ตามจนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
๔) เรื่องฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา
เพราะเห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนา
ขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที
สภาปฏิ รูปแห่งชาติ จึงนําข้อเสนอให้ คณะรัฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาให้ความเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายศาสนาจักร คือ มหาเถรสมาคม ดําเนินการหาแนวทางในการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีต
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมา
การปฏิ รู ป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนาถู ก ยกขึ้ น มาเป็ น เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ สร้ า งศรั ท ธา
ประชาชนที่ มีต่ อพระพุท ธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการจัดทํ าแผนยุท ธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ

๒
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สอดคล้องกับ
ภาระงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ มีการจัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขตปกครองทุกหน กําหนด
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยถ่ายทอดสู่ระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับวัด

ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์
ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย
๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร ความสําคัญ การปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันไปตามลําดับชั้น นับตั้งแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้า
อาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ลําดับชั้นการปกครอง
คณะสงฆ์ไว้ดังนี้ มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบ
การ ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคม หลักการปกครอง เป็น ภารกิจที่
วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ดําเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดี
งาม เพื่ อ ให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ อ ยู่ ในวัด หรือ ในปกครองปฏิ บั ติ ตามพระธรรมวินั ย กฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ สมเด็จพระสังฆราช ภารกิจ
ด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ทําหน้าที่เป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่
(หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่พระภิกษุทําหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการ
อุปสมบทกุลบุตรด้วย
๒. การศาสนศึ ก ษา หมายถึ ง การเล่ า เรี ย น ฝึ ก ฝน และอบรม ความสํ า คั ญ ของ
การศึก ษาในทางพระพุ ทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรีย นพระปริยัติธรรม ทั้ งแผนกธรรม และบาลี
นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุ พระพุทธศาสนาไว้อีก
ด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้ และเข้าใจพระ
พุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนา ก็จะต้องเสื่อมสูญไป
ด้วย ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงทําการทํานุบํารุง สนับสนุน
การเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง พระภิกษุสามเณร ที่เรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดร
พระราชทานราชูปการต่างๆ มีนิตยภัต เป็นต้น หลักการศาสนศึกษา เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้ง แผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง
สองแห่ง ภารกิจ ด้านนี้ครอบคลุมถึงการ ที่พระภิกษุทําหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ
ธรรมบาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผู้อํานวยการหรือเป็นประธานจัด
สอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าสํานักเรียน ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังรวมถึง
การส่งเสริมการศึกษาพระปริยั ติธรรมทุ ก ๆ วิธีที่ ไม่ขัดต่ อพระธรรมวินั ยเช่ น มอบทุ น การศึ กษาแก
พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น
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๓. การเผยแผ่ หมายถึง ทําให้ขยายออกไป ทําให้ขยาย กว้างขวางออกไป ความสําคัญ
การเผยแผ่ คื อการทํ าให้ แพร่ห ลายในลั กษณะติ ด แน่ น กระจายไปเช่น เผยแผ่ ศาสนา เผยแผ่ ธรรม
องค์การเผยแผ่ ส่วนคําว่า เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ทําให้แพร่หลาย ในลักษณะ
กระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น
หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้ รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมแล้ว น้อมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือ
มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ
การจัดงานในวันสําคัญ ทางพระพุ ท ธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัด
อุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม ในวันธัมมสวนะ
(วันพระ) นอกจากนี้ ยังมีการเผยแผ่ธรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้
ดําเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน
ข้าราชการ และประชาชน” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” กล่าวโดยสรุป การดําเนินการใด ๆ
ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อ
ว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ ต้องดําเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. การสาธารณู ป การ หมายถึง การก่ อสร้างและการบู รณปฏิ สั งขรณ์ ศ าสนสถาน
ภายในวัด ความสําคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะ
แต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการทําวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดิน ใน
วัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการ เป็นงานประจํา
ของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํา ทั้งนี้เพื่อสร้างสิ่งที่จําเป็น รักษา สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้
และ ซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ ภายในวัด ในการนี้
ให้รวมถึง การดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุ ทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่สมบัติ
ส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง โดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ตั้งพระภิกษุทํา
หน้าที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง
คือ - ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมี เจ้าอาวาส เป็นต้น
ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย - ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสน
สมบั ติ วั ด แต่ เป็ น ของสงฆ์ ส่ วนกลาง เช่ น ที่ ดิ น และผลประโยชน์ วัด ร้ า ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ ย กให้ ส งฆ์
ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ทั้งนี้การจัดการศาสน

๔
สมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยทั่วไป หากไม่จําเป็น
๕. การศึ ก ษาสงเคราะห์ หมายถึ ง การให้ ก ารสงเคราะห์ ด้ านการฝึ ก ฝน อบรมแก่
ประชาชน ความสําคัญของการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ดําเนินการขึ้น เพื่อ
สนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา หลักการศึกษา
สงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสามารถดํารงตนและดําเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรม ของประเทศ โดยมีความ มุ่งหมาย ๔
ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณร
นักเรียน ได้ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมใน
วัด (ศู น ย์ ศึก ษาพระพุ ท ธศาสนาวัน อาทิ ตย์ เดิ ม หรือ วัน หยุด อื่น ๆ) ศู น ย์อบรมเด็ก ก่ อนเกณฑ์ ในวัด
วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้นําในการตั้งโรงเรียนในชนบทที่ตั้งวัด การ
ให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษา
ของรัฐ หรือ ท้ อ งถิ่ น การเป็ น ผู้ อุป การะโรงเรีย นต่ างๆ การให้ ค วามอุ ป ถัม ภ์ แ ก่เด็ ก วัด ๓. การสอน
ศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น การสอนธรรมศึกษา การ
สอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ในการเผยแผ่ศีลธรรมใน
โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่
พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือ
ของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อ มแซมอาคารสถานศึกษา หรือ การดําเนิ นการใด ๆ ของพระภิ กษุ ที่ มี
ความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไป เพื่อการส่งเสริม การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
วัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น
๖. การสาธารณสงเคราะห์หมายถึง การช่วยเหลือเพื่อประชาชนทั่วไป ความสําคัญ
ของการสาธารณสงเคราะห์นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ และประสบภัยแล้ว
ยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อ มู ล ข่าวสารทางราชการ เป็ นศู นย์กลางการเรีย นรู้การฝึ ก อาชี พ แก่
ประชาชน การให้ ใช้ ส ถานที่ วั ด สํ า หรั บ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม หลั ก การสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นภารกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินการช่วยเหลือสังคมใน รูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ประชาชนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับ
เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้
วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้
การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล

๕
การให้ ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การ
ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยหรือการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น
โดยสรุป การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ต้องคํานึงถึง
ภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ที่ถือเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์เพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

๖

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดน่าน
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน

สัญลักษณ์ประจําจังหวัดน่าน
ตราประจําจังหวัด
ตราประจําจังหวัดน่าน

: รูปพระธาตุแช่แห้งประดิษฐานบนหลังโคอุศุภราช

ดอกไม้ประจําจังหวัด

: ดอกเสี้ยวดอกขาว

ต้นไม้ประจําจังหวัด

: กําลังเสือโคร่ง

คําขวัญประจําจังหวัด

:
แข่งเรือลือเลื่อง
เมืองงาช้างดํา
จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง
เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

นามเมือง
เมืองน่าน มีที่มาของชื่อปรากฏในตํานานพระอัมภาคว่า " นันทสุวรรณนคร " ส่วนในหนังสือ
ชินกาลมาลีปกรณ์ เรียกเมืองน่านว่า " กาวราชนคร " นัยว่าเป็นแค้วนของกาว อันหมายถึง ชนชาติที่
อาศัยอยู่ในแค้วนน่ านแต่ดึกดําบรรพ์ และในตํานานเก่าๆ เรียกเมืองน่านอีกคําหนึ่งว่า " กาวน่าน "
ต่ อ มามี ก ารเรีย กชื่ อ เมื องน่ านว่า " นั น ทบุ รี " หรือ " นั น ทบุ รีศ รีน ครน่ าน " เข้ าใจว่ า เป็ น ยุค สมั ย ที่
พระพุทธศาสนา และภาษาบาลีเฟื่องฟูในล้านนา ที่มาของชื่อเมืองน่าน มาจากชื่อแม่น้ําน่าน อันเป็น
ที่ ตั้ ง ของเมื อ งที่ อ ยู่ บ นสองฟากฝั่ งแม่ น้ํ าน่ า น ชื่ อ ของเมื อ งน่ าน ได้ ป รากฏในศิ ล าจารึ ก ของพ่ อ ขุ น
รามคําแหง เรียกว่า เมืองน่าน คือ ตั้งแต่แรกตั้งเมืองใหม่ ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําน่าน
เมืองน่าน แม้จะมีการเรียกชื่อใหม่ว่า " นันทบุรี " หรือ" นันทบุรีศรีนครน่าน " ซึ่งใช้กันในทาง
ราชการในสมัยโบราณและศุภอักษรนามนันทบุรี เป็นนามที่ไฟเราะ และมีความหมายมงคลนาม แต่ก็มี
หลายพยางค์และเรียกยาก จึงกลับมานิยมเรียก นามเมืองตามเดิมว่า " เมืองน่าน " ตลอดจนถึงปัจจุบัน

๗
ภูมิศาสตร์
เส้นทางหมายเลข ๑๒๕๖ บนสันเขาใกล้กับดอยภูคา
จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณ
ชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับประเทศลาว มีภูเข้ในเขตอําเภอบ่อเกลือ เป็นยอด
เขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง ๒,๐๗๙ เมตร และมีดอยภูคาในเขตอําเภอปัว เป็นยอดเขาที่
สําคัญของจังหวัด มีความสูง ๑,๙๘๐ เมตร ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด และตาม
ลุ่มน้ําต่าง ๆ แหล่งน้ําที่สําคัญของจังหวัดคือแม่น้ําน่าน ซึ่งมีต้นกําเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด แล้ว
ไหลลงไปยั งเขื่ อ นสิ ริกิ ติ์ในจังหวัด อุตรดิ ต ถ์ และบรรจบกับ แม่ น้ําปิ งที่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็ น แม่ น้ํ า
เจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขาต่าง ๆ ที่สําคัญ ได้แก่ ลําน้ําสา ลําน้ําว้า ลําน้ําสมุน ลําน้ําปัว ลําน้ํา
ย่าง ลําน้ําแหง เป็นต้น มีพื้นที่กว้างใหญ่ พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทั้งยังมีประชากรหลาย
ชาติพันธุ์ นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ภูมิอากาศ
มีลักษณะอากาศแบบทุ่ งหญ้ าเมืองร้อนแบบ ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยมี
ความแตกต่างของฤดูอย่างชัดเจน
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อนถึงร้อนจัด (สถิติอุณภูมิสูงสุด ๔๔.๑ องศา
เซลเซียส เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒)
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน มีฝนตกชุก จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวถึงหนาวจัด จากอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สถิติอุณภูมิต่ําสุด ๒.๗ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒)
อาณาเขต
ทิศเหนือและตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่
จังหวัดน่านมีด่านเข้าออกกับประเทศลาวหลายแห่งด้วยกัน เช่น จุดผ่านแดนถาวรสากลห้วย
โก๋น-น้ําเงิน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ, จุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน อําเภอสองแคว และจุดผ่อนปรน
บ้านห้วยสะแตง อําเภอทุ่งช้าง
กลุ่มชาติพันธุ์
ประชากรในจังหวัดน่านมีอยู่อย่างเบาบางเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ (ประมาณ ๔๑ คนต่อ
ตารางกิโลเมตร) กระจัดกระจายไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ แบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

๘
ชาวไทยวน หรือ คนเมือง ส่วนใหญ่อพยพมาจากเชียงแสนและบริเวณต่างๆ ของล้านนา ซึ่ง
เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด
ชาวไทลื้อ (ไทลื้อ, ไทยอง) ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนาและหัวเมืองต่างๆ บริเวณที่
ราบลุ่มแม่น้ําโขง ซึ่งมีทั้งอพยพมาด้วยความสมัครใจและอพยพมาเนื่องจากเกิดศึกสงครามทั้งภายในหัว
เมืองลื้อเอง และอพยพมามากที่สุดยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองของเจ้ากาวิลละแห่งเชียงใหม่ และเจ้า
อัตถวรปัญโญฯ แห่งนครน่าน และยุคของเจ้าสุมนเทวราช อีกทั้งมีการอพยพเข้ามาเรื่อยๆ ครั้งเกิดการ
ปฏิวัติการปกครองประเทศของจีน ชาวไทลื้ออาศัยตั้งบ้านเรือน อยู่กระจัดกระจายตามลุ่มน้ําต่างๆ ใน
จังหวัดน่านมีมากที่สุด คือ อําเภอปัว แทบทุกตําบล อําเภอท่าวังผา อําเภอสองแคว อําเภอเชียงกลาง
และอําเภอทุ่งช้างเลยไปถึงอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ชาวไทพวน หรือ ลาวพวน อยู่ที่บ้านฝายมูล อําเภอท่าวังผา และบ้านหลับมืนพวน อําเภอ
เวียงสา
ชาวไทเขิน หรือ ชาวขึน อพยพมาจากเชียงตุง ปัจจุบันส่วนใหญ่จะถูกกลืนทางวัฒนธรรมจาก
คนเมือง ทั้งภาษาพูดและเครือ่ งแต่งกาย แต่บางหมู่บ้านยังมีการนับถือผีเจ้าเมืองของไทเขินอยู่ จึงรู้ว่า
เป็นไทเขิน เช่นบ้านหนองม่วง อําเภอท่าวังผา ส่วนบ้านเชียงยืน ตําบลยม อําเภอท่าวังผา ถูกชาวไทลื้อ
กลืนวัฒนธรรมจนไม่เหลือเค้าของชาวไทเขิน
ชาวไทใหญ่ หรือ เงี้ยว หรือ ไตโหลง มีถิ่นฐานในรัฐฉาน และเชียงตุง อาศัยอยู่บริเวณแถว
อําเภอทุ่งช้าง ในปัจจุบันถูกกลืนวัฒนธรรมจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นชาวไทใหญ่
นอกจากนี้ในบริเวณที่สูงตามไหล่เขายังเป็นชุมชนของชนกลุ่มน้อยที่เรียกกันว่า "ชาวเขา" ได้แก่
ชาวม้ง, เมี่ยน, ลัวะหรือถิ่น, ขมุ รวมถึงชาวตองเหลืองหรือมาบลี ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ตําบลแม่ขะ
นิง อําเภอเวียงสา
ผู้คนในจังหวัดน่านจึงมีภาษาพูดที่หลากหลายด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่จะพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ
หรือคําเมืองสําเนียงน่าน
หน่วยการปกครอง
การปกครองส่วนภูมภิ าค แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น ๑๕ อําเภอ ๙๙ ตําบล ๘๙๐ หมู่บ้าน ได้แก่
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่ออําเภอ
เมืองน่าน
แม่จริม
บ้านหลวง
นาน้อย
ปัว

ตัวเมือง

อักษรโรมัน
Mueang Nan
Mae Charim
Ban Luang
Na Noi
Pua

จํานวนตําบล จํานวนประชากร
๑๑
๘๑,๙๘๔
๕
๑๖,๑๕๑
๔
๑๑,๘๔๕
๗
๓๒,๙๗๘
๑๒
๖๔,๘๑๓

๙
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ท่าวังผา
เวียงสา
ทุ่งช้าง
เชียงกลาง
นาหมื่น
สันติสุข
บ่อเกลือ
สองแคว
ภูเพียง
เฉลิมพระเกียรติ

Tha Wang Pha
Wiang Sa
Thung Chang
Chiang Klang
Na Muen
Santi Suk
Bo Kluea
Song Khwae
Phu Phiang
Chaloem Phra Kiat

๑๐
๑๗
๔
๖
๔
๓
๔
๓
๗
๒

๕๐,๙๕๕
๗๐,๘๙๕
๑๘,๖๘๕
๒๗,๘๔๐
๑๔,๖๕๘
๑๕,๘๖๔
๑๔,๙๐๗
๑๒,๒๑๖
๓๕,๙๕๑
๙,๗๗๖

๑๐

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดน่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

รายการ
วัด
พระอารามหลวง
สํานักสงฆ์
ที่พักสงฆ์
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดน่าน
สํานักปฏิบัติธรรมประจําอําเภอ
อุทยานการศึกษาในวัด
วัดพัฒนาตัวอย่าง
วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
วัดร้าง
พระภิกษุ
สามเณร
ศิษย์วัด
พระราชาคณะ
พระครูสัญญาบัตร
เจ้าอาวาส
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
เจ้าคณะตําบล
รองเจ้าคณะตําบล
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตําบล
เจ้าคณะตําบลกิตติมศักดิ์
เจ้าคณะอําเภอ
รองเจ้าคณะอําเภอ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภอกิตติมศักดิ์
รองเจ้าคณะจังหวัด
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าคณะจังหวัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดน่าน
สํานักศาสนศึกษา แผนกธรรม
สํานักศาสนศึกษา แผนกบาลี
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์
ครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

จํานวน
๔๒๕ วัด
๔ แห่ง
๖๘ สํานัก
๑๐๘ สํานัก
๑๐ แห่ง
๑๔ แห่ง
๑๕ แห่ง
๒๐ วัด
๕ วัด
๗๒๙ รูป
๑,๖๒๘ รูป
๑๕๖ คน
๖ รูป
๑๗๗ รูป
๓๘๑ รูป
๔๔ รูป
๗๓ รูป
๓ รูป
๖ รูป
๑๔ รูป
๗ รูป
๑ รูป
๒ รูป
๑ รูป
๑ รูป
๑ แห่ง
๑๗ โรง
๗ โรง
๑๕ โรง
๖๔ ศูนย์
๒๘ แห่ง
๗๗ รูป

หมายเหตุ

๑๑
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

ครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ครูพระสอนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ครูพระสอนเด็กก่อนเกณฑ์
พระอุปัชฌาย์
พระธรรมทูตปฏิบัติการ ประจําจังหวัดน่าน
พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระจริยานิเทศก์
พระปริยัตินิเทศก์
พระธรรมจาริก
พระวินยาธิการจังหวัดน่าน
หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป. ต.)
ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาล้านนา(ตั๋วเมืองน่าน)

๒๖ รูป
๒๗๘ รูป
๒๑๙ รูป
๒๘ คน
๓๗ รูป
๖๒ รูป
๕๔ รูป
๑ รูป
๖ รูป
๒๖ รูป
๙๖ รูป
๗๙ หน่วย
๓๔ แห่ง

๑๒

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์(Vision)
“พุทธศาสน์มั่นคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”
ในการกํา หนดวิ สั ย ทั ศ น์ นั้ น ได้ อาศั ย แผนยุ ท ธศาสตร์ชาติ ที่ ว่า “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น” เป็ น
ต้นแบบในการกําหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓
สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและ
มีอัตราที่เพิ่มขึ้นของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก
ดํ า รงศี ล ธรรม (มั่ ง คั่ ง ) แสดงถึ ง พุ ท ธบริ ษั ท นํ า หลั ก ธรรมไปใช้ เป็ น หลั ก ในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน
นําสั งคมสั น ติ สุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน ) เป็ น ผลที่เกิดจากการศึ กษาในหลักปริยัติ แล้วนําไป
ปฏิบัติจนเป็นปฏิเวช คือผลลัพธ์ที่จะนําสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยเทียบอันดับความสันติสุข
ระดับประเทศ
พันธกิจ (Mission)
การจะทําให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดําเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖
ด้านคือ
๑) ด้านการปกครอง
๒) ด้านศาสนศึกษา
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์
๔) ด้านการเผยแผ่
๕) ด้านสาธารณูปการ
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์
ค่านิยม (Core Value)
“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

๑๓
แผนที่ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
เป้าประสงค์
ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์
๑. ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
๒. เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
๒. มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น
๓. อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น
๔. ศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก
๕. ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม บาลี ธรรมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
เป้าประสงค์
มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี

๑๔
กลยุทธ์
๑. ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล
๒. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐
๔. พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา สถานศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน) ภาคละ ๑ เครือข่าย
๒. ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
๔. จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
เป้าประสงค์
ศาสนทายาทมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กลยุทธ์
๑. เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของศาสนบุคคลทีม่ ีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
๒. ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
เป้าประสงค์
๑. วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติที่ดี
๒. กิจการพระพุทธศาสนามีความมั่นคง
กลยุทธ์
๑. บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
๒. ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น “ธรรมอุทยาน”
๓. ร้อยละการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา

๑๕
เพื่อให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตาม มส. กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
(คปพ.) ระดับภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบตั ิ
ระดับภาค และระดับจังหวัด ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย
๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงั คม
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
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

๑๖
แผนปฏิบตั กิ ารการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13

โครงการ
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5
โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card
(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา
โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)
โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
โครงการพุทธมณฑลจังหวัดน่าน
รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท)

งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ

860,000
1,130,000
1,060,000
8,290,000
566,000
360,000
710,000
616,000
440,000
640,000
302,000
480,000
1,260,000
1,340,000
18,054,000

งบประมาณ
สนับสนุนจากคณะสงฆ์
-

หน่วยรับผิดชอบหลัก

หน่วยสนับสนุน

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

-

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

-

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

คณะสงฆ์จังหวัด

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

-

-

18,054,000

๑๗
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 1
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
: คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน
2. เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธกี ารและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

2

เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่าง
เป็นรูปธรรม
กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโรงเรียนผู้สูงอายุ

ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ใหม่อย่างน้อย
๑ รูปแบบ

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๓ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์

คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนในจังหวัด

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๔ พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๕ พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ "

โรงเรียนต้นแบบ ๑ โรงเรียน

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๖ ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์"

" กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด "

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๗ พัฒนารูปแบบ วิธีการ "มอบธรรม มอบทุน"

คู่มือการดําเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๘ จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน"

จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๙ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๑๘
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 2
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

๑ จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดและถ่ายทอดสู่
พระสังฆาธิการในจังหวัด
๒ ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมม่วนใจ
๓ สรรหาพื้นที่ต้นแบบ " มีศีล มีธรรม มีสันติสุข "
๔ ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน
๕ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่ต้นแบบ " ชุมชนสันติ
สุข "
๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5
: คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด
1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉั นท์ของประชาชน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันติสุข
ผลผลิต (output)
จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ
จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
พื้นที่ต้นแบบ "ชุมชนสันติสุข"
จํานวนครั้งการลงพื้นที่
มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบร่วม
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๑๙
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 3
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

1
2

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด
สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร
และคฤหัสถ์
ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม/วัดที่ปฏิบัติธรรม
ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสํานักปฏิบัติธรรม
ต้นแบบของจังหวัด
ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

3
4
5
6

7

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
: คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้เกณท์มาตรฐานตามที่กําหนด
2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบร่วม

แผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้นปีละ ๕ รูป
ร้อยละพระสงฆ์ สามเณรและคฤหัสถ์ ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน
จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๐
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 2
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธ์
โครงการ 4
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ
1

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
: ร้อยละของผูส้ อบผ่านนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้ อบผ่านธรรมศึกษา,บาลีศึกษา
: แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
: ยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
: คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด
1. เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา
ผลผลิต (output)

ระยะเวลา
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบร่วม

แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

2

ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี
ั
ั ่ ป ิ ัิ
บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม สามัญ

การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

3

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา

กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

4

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม

กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง
แนวข้อสอบบาลี นักธรรม สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และ
โรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

5

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถตามที่กําหนด ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด

6

พัฒนาและปรับปรุง "สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม"
ประจําจังหวัด

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง

7

จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม
1 ตําบล 1 ศาสนทายาท
อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทําสอบ
จํานวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา
จํานวนทุนนักเรียนดีเด่นต่อนักเรียนทั้งหมด
จํานวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานที่

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

8

ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ

ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

9

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา / พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๑
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 3
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 5
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

๑ จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผ์ ล
: จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)
: แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร)
: ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน
ผลผลิต (output)
ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

งบประมาณ ปี 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๒ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างๆ จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๓ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

๔ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ /
พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๒
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 4
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 6
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
: ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
: แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
1. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ ทุกระดับ
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ ทุกระดับ
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ตามหลักธรร แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน
มาภิบาล

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
พศจ.น่าน

2

ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆาธิการ

จํานวนพระสังฆาธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
พศจ.น่าน

3

กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
พศจ.น่าน

รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
พศจ.น่าน

๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๕ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๓
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 5
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 7
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
: ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
: แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
: พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด

แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา
ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้

3

บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card

Smart Card พร้อมใช้

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

4

สนับสนุนการทําบัตรประชาชนของพระ เณร

พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

5

จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้

ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

9

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ

รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

2

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /
สํานักงานเลขานุการกรม

หมายเหตุ

๒๔
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 6
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 8
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย
: จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
: แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
: ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
: คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด
1. เพื่อยกระดับกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด

2

จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรม
ทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา
เชิงพุทธ"

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ พศจ.น่าน

3

สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานในทุกด้าน

จํานวนกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ พศจ.น่าน

4

จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ

จํานวนนวัตกรรมการทํางานทั้ง 6 ด้าน
ของกิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ พศจ.น่าน

5

นํานวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ พศจ.น่าน

6

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ พศจ.น่าน

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
/ พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๕
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 3
กลยุทธ์7
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 9
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
: เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
: ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
: แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
: พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
1. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล
2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

1

ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด

2

พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลตาม ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา
หลักสูตรที่กําหนด
ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและ ศาสนบุคคล
่ ้ ปี 3 ั้ ํ
ั ิ ใ ่ ี่ ่
-กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์และเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการ
ใหม่

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ พศจ.น่าน

4

ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถ
ตามกําหนด

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ พศจ.น่าน

5

รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ
และศาสนบุคคล

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ พศจ.น่าน

3

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
/ พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๖
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 3
กลยุทธ์ 8
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 10
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
: เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
: ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
: แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
: พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา
: คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพื่อรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้
3. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนาของจังหวัด

รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ พศจ.น่าน

2

จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ พศจ.น่าน

3

ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด

ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ พศจ.น่าน

4

จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน

องค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ พศจ.น่าน

5

สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ

จํานวนครั้งในการสื่อสาร

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ พศจ.น่าน

6

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
/ พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๗
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 9
ตัวชี้วัด (Outcome )
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 11
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
: ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
: แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
: บริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด
1. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

กิจกรรม / การดําเนินงาน

ผลผลิต (output)

1

รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน

ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

2

3

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร
ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน

4

จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ

5

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๘
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 9
ตัวชี้วัด (Outcome )
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 12
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
: ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน"
: แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
: วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด
1. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสําหรับพุทธศาสนิกชน
2. เพื่อบํารุง รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณีย์สถาน
3. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัติธรรม
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

ถ่ายทอดคู่มือ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส สู่การปฏิบัติ

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน

2

สื่อสารแนวทางการดําเนิน

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน

3

ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

๔ คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

ภูมิทัศน์และพื้นที่วัดปลอดขยะ
ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน

๕ ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /
พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๒๙
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 10
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 13
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
: ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
: แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
: สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด
1. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธกี าร และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดตั้งและบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมตาม รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
รูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ / พศจ.น่าน

2

สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ / พศจ.น่าน

3

ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

4

จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําอําเภอและอําเภอ

ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัดและอําเภอๆ ละ 1 แห่ง

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ / พศจ.น่าน

5

คัดเลือกผู้มีผลงานด้านสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ / พศจ.น่าน

6

ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ / พศจ.น่าน

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ / พศจ.น่าน

หมายเหตุ

๓๐
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑
ยุทธศาสตร์ ๔
กลยุทธ์ ๙
ตัวชี้วัด (Outcome )
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ ๑๔
ผู้รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลําดับ

กิจกรรม / การดําเนินงาน

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาทางพระพุทธศาสนา
: ร้อยละของพัฒนาเป็น "พุทธอุทยาน"
: แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
: พัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดน่าน
: คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
๑. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบพุทธมณฑลให้เป็นพื้นที่สัปปายะสําหรับพุทธศาสนิกชน
๒. เพื่อบํารุง รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณีย์สถาน
๓. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัติธรรม
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ผูร้ ับผิดชอบ

1

ทําแผนแม่บทพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดน่าน

แผนแม่บทพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดน่าน

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน / พศจ.น่าน

2

สื่อสารแนวทางการดําเนินการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดน่าน

ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดน่าน

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน / พศจ.น่าน

3

ดําเนินกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัดน่าน

4

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัดน่านให้สะอาด

พื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดน่านปลอดขยะ

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน / พศจ.น่าน

5

กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในพุทธมณฑลจังหวัดน่าน

ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน / พศจ.น่าน

6

กิจกรรมปฏิบัติธรรมในพุทธมณฑลจังหวัดน่าน

พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน / พศจ.น่าน

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน / พศจ.น่าน

หมายเหตุ

