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ส่วนท่ี 1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร  

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่  
 

วิสัยทัศน์    

“ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา 

แห่งดินแดนล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง ให้มีความมั่นคง ย่ังยืน” 

 
ตรำประจ ำส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวดัเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถำนที่ตั้ง   

 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  

 ตั งอยู่ที่ บริเวณชั นที่ ๔ อาคารอ านวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐  

 ช่องทำงกำรติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๗๑   

    โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๗๒  

    E-mail : cmi@onab.go.th    

    เว็บไซต์: https://cmi.onab.go.th/ 

    Facebook ชื่อ “ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่” 

 

 

 

https://cmi.onab.go.th/
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1. อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาเพื่อก าหนดนโยบาย            
ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

๒. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน         
ในความดูแลของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล 
รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 

๔ .  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และแหล่งภู มิปัญญาของชุมชน            
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา
รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 

๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ตลอดจน
การด าเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

๗. ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงานซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่         
ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี  

 

 

เป้ำประสงค์  (GOAL)  : 

1. สถาบันพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญมั่นคงและยั่งยืน 
2. ดูแลรักษา ท านุบ ารุง และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
3. บูรณะพัฒนาวัดและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์  (Project  Idea)  : 
1. ยกฐานะ บูรณะ พัฒนาศาสนสถานและศาสนสมบัติ 
2. ดูแลรักษา ท านุบ ารุง และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
3. จัดประโยชน์วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
4. ส่งเสริม อุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ให้เข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัด   
1. จ านวนวัด/ที่พักสงฆ์ได้รับการอุดหนุนบูรณะและส่งเสริมสนับสนุนกิจการวัดร้าง 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร 
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส านักปฏิบัติธรรม 
4. ร้อยละของจ านวนวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
5. จ านวนรายในการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง 
6. ร้อยละของจ านวนบุคลากรทางพุทธศาสนาได้รับการอุดหนุนอุปถัมภ์  
7. ร้อยละการชี แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

 
 
 
 

เป้ำประสงค์  (GOAL)  : 

1. บุคลากรทางพุทธศาสนามีความรู้ทักษะสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง 
2. พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนได้รับการศึกษาหลักธรรมอย่างทั่วถึง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 

กลยุทธ์  (Project  Idea)  : 

1. เพ่ิมความรู้ทักษะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากรทางพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนได้รับการศึกษาหลักธรรม 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรอุปถัมภ์และคุม้ครองพระพุทธศำสนำอย่ำงเป็นระบบให้มีควำมเจริญมั่นคง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรส่งเสริมพัฒนำและท ำนุบ ำรุงรักษำพระพุทธศำสนำให้เข้มแข็งมั่นคง 
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ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนบุคลากรทางพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา ถวายความรู้  
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม  
3. ร้อยละของพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านนักธรรม 

 
 

 

 
เป้ำประสงค์  (GOAL)  : 

1. พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต         
ท าให้สังคมมีสุขด้วยหลักพุทธธรรม 

2. เพ่ิมศาสนทายาทร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคง 
3. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งภูมิปัญญาและเป็นศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา                       
4. องค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนามีความเข้มแข็ง 

กลยุทธ์  (Project  Idea)  : 

1. ส่งเสริมการเผยแผ่และการใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิต 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา      
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด 

1. เยาวชน ประชาชนและข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตได้ 

2. จ านวนครั งในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
4. จ านวนครั งในการมีส่วนร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
5. จ านวนพระสงฆ์และชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรมได้รับการคุ้มครอง

ดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรผลิต สร้ำงเครือข่ำยและมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อสืบสำนพระพุทธศำสนำ 
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เป้ำประสงค์  (GOAL)  : 

1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
2. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ 
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ  
4. สร้ า งความโปร่ ง ใส  เปิด เผย จัดระบบองค์การให้ เป็นกลไกในการขับเคลื่ อน

พระพุทธศาสนา   ให้มีความเจริญมั่นคง สังคมมีสุขด้วยหลักพุทธธรรม 

กลยุทธ์  (Project  Idea)  : 

1. สนองงานคณะสงฆ์และบริการประชาชนด้วยจิตบริการ  
2. บริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันการณ์ เข้าถึงง่าย 
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู่คู่คุณธรรม เรียนรู้เป็นทีม มีจิตอาสา ด ารงตน            

ด้วยหลักพุทธธรรม 
5. จัดการบริหารองค์การด้วยหลักธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดน  า 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
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โครงสร้ำงส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกบัพระพุทธศำสนำในจังหวัดเชียงใหม ่

1) ข้อมูลวัด/ส ำนักสงฆ์ (แยกมหำนิกำย/ธรรมยุต/อนัมนิกำย) 
   

ที ่ อ ำเภอ 
วัด/ส ำนักสงฆ์ 

วัดร้ำง 
มหำนิกำย ธรรมยุต อนัมนิกำย 

1 เมืองเชียงใหม่ 132 4 - 110 
2 สารภี 78 2 - 134 
3 สันก าแพง 73 5 - 36 
4 แม่ออน 28 - - 32 
5 ดอยสะเก็ด 81 5 - 36 
6 สันทราย 76 4 - 19 
7 แม่ริม 69 6 - 5 
8 แม่แตง 91 16 - 13 
9 เชียงดาว 48 5 - 33 

10 เวียงแหง 15 - - 25 
11 พร้าว 83 7 - 30 
12 ไชยปราการ 29 4 - 4 
13 ฝาง 71 6 - 32 
14 แม่อาย 53 5 - 51 
15 หางดง 79 5 - 45 
16 สันป่าตอง 109 5 - 88 
17 แม่วาง 37 5 - 1 
18 ดอยหล่อ 37 5 - 2 
19 จอมทอง 49 8 - 23 
20 ฮอด 36 - - 4 
21 ดอยเต่า 25 - - 2 
22 อมก๋อย 11 - - - 
23 แม่แจ่ม 29 1 - 10 
24 สะเมิง 32 3 1 - 
25 กัลยาณิวัฒนา 10 - - 10 
 รวม 1,386 101 1 945 

 
ที่มา : ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

โดย นายเอกชยั ชมภู นกัวิชาการศาสนาช านาญการ 
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2) จ ำนวนพระภิกษุ สำมเณร จังหวัดเชียงใหม่  
 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนพระภิกษุ สามเณรในจังหวดัเชียงใหม ่

รวมทั งสิ น มหานิกาย 
รวม 

ธรรมยตุ 
รวม 

พระภิกษุ สามเณร พระภิกษุ สามเณร 
1 เมืองเชียงใหม่ 1077 1087 2164 188 136 324 2488 
2 กัลยาณิวัฒนา 38   38 0 0 0 38 
3 จอมทอง 312 109 421 44 1 45 466 
4 เชียงดาว 179 74 253 47   47 300 
5 ไชยปราการ 103 67 170 8   8 178 
6 ดอยเต่า 98 33 131 1   1 132 
7 ดอยสะเก็ด 285 260 545 9   9 554 
8 ฝาง 296 287 583 21 2 23 606 
9 พร้าว 168 40 208 60 5 65 273 

10 แม่แจ่ม 99 102 201 1   1 202 
11 แม่แตง 281 69 350 70 1 71 421 
12 แม่ริม 249 138 387 67 5 72 459 
13 แม่วาง 122 53 175 4   4 179 
14 แม่ออน 99 29 128 1   1 129 
15 แม่อาย 259 202 461 0 0 0 461 
16 เวียงแหง 80 153 233 2   2 235 
17 สะเมิง 80 53 133 4   4 137 
18 สนัก าแพง 215 84 299 19 11 30 329 
19 สันทราย 266 186 452 11   11 463 
20 สันป่าตอง 263 125 388 13   13 401 
21 สารภ ี 194 199 393 2   2 395 
22 หางดง 216 62 278 12   12 290 
23 อมก๋อย 73 44 117 0 0 0 117 
24 ฮอด 185 206 391 0 0 0 391 
25 ดอยหล่อ 125 49 174 4   4 178 
รวม   5362 3711 9073 588 161 749 9822 

         
  

นิกาย พระภิกษุ สามเณร รวม 
   

  
มหานิกาย 5362 3711 9073 

   
  

ธรรมยตุ 588 161 749 
   

  
รวม 5950 3872 9822 

   
         
         ที่มา : ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2565 

โดย นายวรวิทย์ สุมาลัย นกัวิชาการศาสนาช านาญการ 
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3) องค์กร/เครือข่ำยและบุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

ล ำดับที่ 
องค์กร/เครือข่ำยและบุคลำกร 
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 

จ ำนวน 
รูป/คน 

1. พระปริยัตินิเทศก ์ 16 

2. พระธรรมทูต ๑๖๘ 

3. พระจริยานิเทศก ์ 5 

4. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)  210 

5. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 41 

6. มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ 

7. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๒๘ 

8. ส านักศาสนศึกษา (แผนกธรรม-บาลี) ๓๖ 
9. ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา   317 

10. ครูผู้สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  ๗7 
11. ครูผู้สอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  51 
12. นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    3,158 

 
ที่มา : ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 
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 4) รายชื่อส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่  

แห่งท่ี 
สถำนที่ต้ัง/ติดต่อ นำมเจ้ำส ำนัก/เจ้ำอำวำส 

วัด ต ำบล อ ำเภอ ปัจจุบัน 

มหำนิกำย 
๑ พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร บ้านหลวง จอมทอง พระธรรมเสนาบด ี
๒ ร่ าเปิง (ตโปทาราม) สุเทพ เมืองเชียงใหม่ พระภาวนาธรรมาภิรัช 

๓ น  าบ่อหลวง น  าบ่อหลวง สันป่าตอง พระครูธรรมาภิรมย ์
๔ พรหมวนาราม สันทราย สารภ ี พระครโูชติพรหมวิหาร 

๕ บ้านขุน บ่อหลวง ฮอด พระครสูังวรสิทธิโชต ิ
๖ พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สุเทพ เมืองเชียงใหม่ พระธรรมเสนาบด ี
๗ อุโมงค ์(สวนพุทธธรรม) สุเทพ เมืองเชียงใหม่ พระครสูุคันธศลี 

๘ พระนอน (ขอนม่วง) ดอนแก้ว แม่ริม พระครสูุนทรพัฒนสิทธ์ิ 
๙ ท่าตอน พระอารามหลวง ท่าตอน แม่อาย พระเทพมังคลาจารย ์

๑๐ พระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เชิงดอย ดอยสะเก็ด พระราชโพธิวรคณุ 
๑๑ แม่อายหลวง แม่อาย แม่อาย พระครูวิธานธรรมโสภณ 

๑๒ ศรีบุญเรือง สันทราย ฝาง พระครูศรีสิทธิพิมล 
๑๓ สันก้างปลา ทรายมลู สันก าแพง พระปลดัธวัชชัย ขตฺติยเมธ ี
๑๔ ศรีสองเมือง ไชยสถาน สารภ ี พระครสูิทธิภาวนานุศาสก ์

๑๕ บ้านหลวง โหล่งขอด พร้าว พระครูวรวรรณวิวัฒน์ 
๑๖ อรัญญาวาส บ้านปง หางดง พระครูอาชวปรีชา  

17 เมืองเล็น เมืองเล็น สันทราย พระอธิการประทีป ฐตฺวิรโิย 
๑๘ สันปูเลยสะหลเีวียงแก้ว สันปูเลย ดอยสะเก็ด พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ 
๑๙ ลอยเคราะห ์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ พระครสูุวิมลธรรมรักษ์ 

๒๐ พระบาทอุดม เวียง ฝาง พระครสูุจิตตานุรักษ์ 
๒๑ บูรพชนาราม ห้วยแก้ว แม่ออน พระครูวินจิสุภาจาร 

๒๒ ป่าเนรมติ แม่แตง แม่แตง พระสมุห์จักรพันธ์ สุริยร ส ี
๒๓ ป่าสหธรรมิการาม แม่ปั๋ง พร้าว พระครูพัฒนเขมคุณ 

๒๔ แม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด พระครูหริัญศภุธาดา 
๒๕ แม่อีด เชียงดาว เชียงดาว พระครูปลัดรัฐกร สนฺตจิตโฺต 
๒๖ ป่างิ ว มะขุนหวาน สันปา่ตอง พระใบฎีกาศิวภัช ภทฺรญาโณ 

๒๗ ป่าดอยธรรมประทีป เวียง ฝาง พระครูวิจารณ์ศุภวัตร เตชปญฺโญ 
๒๘ ป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ พระครูปลัดพยุงศักดิ ์ 

๒๙ ดอนแก้ว ดอนแก้ว แม่ริม พระอาจารย์ใบฎีกาเจริญศักดิ์  สิรภิทฺโท 

๓๐ ห้วยไคร ้ เปียงหลวง เวียงแหง  พระครูธีรกิจโกศล สุธีโร 
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 ที่มา : ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 1  กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่งท่ี 
สถำนที่ต้ัง/ติดต่อ นำมเจ้ำส ำนัก/เจ้ำอำวำส 

วัด ต ำบล อ ำเภอ ปัจจุบัน 

ธรรมยุต 
๑ ป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ริมใต ้ แม่ริม พระรำชวิสุทธิญำณ 

๒ โรงธรรมสามัคค ี สันก าแพง สันก าแพง พระครูจติตภัทราภรณ ์
๓ สันติธรรม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม ่ พระครูวิมลธรรมรัต 
๔ เจติยบรรพต โหล่งขอด พร้าว พระครสูิริบญุญวัฒน ์

๕ พระบรมธาตุดอยผาส้ม แม่สาบ สะเมิง พระครสูุพรหมธรรมาภิวัฒน์ 
๖ เจดีย์หลวง พระสิงห ์ เมืองเชียงใหม่ พระกิตติวมิล 

๗ ป่าอาจารย์มั่น เวียง พร้าว พระครสูถาพรธรรมโสภณ 
๘ อรัญญวิเวก อินทขิล แม่แตง พระครูธรรมวิวัฒนคณุ 
๙ สันป่าสักวรอุไร หนองควาย หางดง พระครูอินทรวงศาจารย ์
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5) ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

ที ่ โรงเรียน / ที่อยู่ ผู้อ ำนวยกำร 
  ส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ 5 พระครูสุนทรพิมลศีล (ประธำนกลุ่ม) 

วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 06 1401 5745 
1 สำมัคคีวิทยำทำน (สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน) พระครูวินัยสำรโกศล 

วัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 08 7182 4710 
2 เชตุพนศึกษำ (ในพระสังฆรำชูปถัมภ์) พระครูใบฎีกำสมพร โอภำโส 

วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ 50000 08 1746 8783 
3 บำลีสำธิตศึกษำ มจร.วข.ชม. พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ 

วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 08 1796 2463 
4 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ 

วัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 08 1288 8093 
5 อภัยอริยศึกษำ พระครูศรีสุตโสภณ 

วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 08 9019 6363 
6 ธรรมเมธีศึกษำ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ สุทสฺสโน 

วัดพันเตา ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 08 1366 3039 
7 วัดพระบำทอุดม พระปลัดขจรศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ 

วัดพระบาทอุดม ต.เวียง อ.ฝาง 50110 08 1765 2474 , 09 3170 1427 
8 ฝำงธรรมศึกษำ พระครูสังฆรักษ์สิวะณัฐ กลฺยำณเมธี 

วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง 50110 (รก.) 06 5004 9715 
9 วัดเจดีย์งำมปริยัติวิทยำ พระครูสิริเจติยำนุยุต 

วัดเจดีย์งาม ต.เวียง อ.ฝาง 50110 08 4891 3861 
10 สันป่ำตองศึกษำ พระครูอุเทนปัญญำรังษี 

วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง 50120 08 6185 7508 
11 สำรภีปริยัติศึกษำ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ 

วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต.ยางเนิ ง อ.สารภี 50140 08 6117 7836 
12 วัดโขงขำววิทยำ พระครูสุทธิกิตยำภรณ์ 

วัดโขงขาว ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ 50160 (รก.) 08 0134 5377 
13 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยำ พระครูวิริยกิตติสุนทร 

วัดหนองโค้ง ต.ขี เหล็ก อ.แม่แตง 50150 0805715 0293 
14 วัดอินทำรำมวิทยำ พระครูโกศลสังฆพิทักษ์ 

วัดอินทาราม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 50170 08 9854 8162 
15 วัดแม่ริมวิทยำ พระครูศำสนกิจโกศล 

วัดแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 50180 08 1035 3596 
16 เขื่อนผำกวิทยำ พระครูศรีปริยัตยำนุกิจ 

วัดเขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว 50190 09 8750 6200 
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 ที่มา : ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ที ่
17 

โรงเรียน / ที่อยู่ ผู้อ ำนวยกำร 
หำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์ พระครูสุนทรพิมลศีล (ประธำนกลุ่ม) 

 วัดก าแพงงาม ต.หางดง อ.หางดง 50230 (รักษาการ) 
18 วัดสะเมิงวิทยำ พระใบฎีกำเสำร์ค ำ ธีรธมฺโม 
 วัดสะเมิง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง 50250 08 7174 2468 
19 วัดฉิมพลีวิทยำ พระครูวิรุฬห์บุญญำภรณ์ 
 วัดฉิมพลี (แปลง 4) ต.มืดกา อ.ดอยเต่า 50260 08 0792 9364 , 08 9997 6620 
20 แม่แจ่มปริยัติศึกษำ พระปลัดอุทัย อภิวฑฺฒโน 
 วัดกู่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 50270 08 6195 5895 
21 พระปริยัติธรรมวัดท่ำตอน พระครูสมุห์ธนกฤต วิสุทฺโธ 

วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 50280 09 0743 7881 
22 วัดวิเวกวนำรำม พระครูศรีปัญญำวุธ 

วัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย 50210 08 6920 0046 
23 พระปริยัติธรรมวัดป่ำไม้แดง พระครูสุทธิวนำพิทักษ์ 

วัดป่าไม้แดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 50320 (รก.) 08 6730 1991 
24 เวียงแหงปริยัติศึกษำ พระครูปรำกำรวรศำสน์ 

วัดกองลม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 50350 08 1784 9300 
25 ดอยสะเก็ดผดุงศำสน์ พระมหำอินสอน คุณวุฑฺโฒ 

วัดปทุมสราราม ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 50220 08 1035 2830 
26 วัดบ้ำนขุนเตรียมพุทธศำสตร์ พระครูสังวรสิทธิโชติ 

วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด 50240   
27 วัดพุทธนิมิตรวิทยำ พระปลัดทวีชัย จำรุวณฺโณ 

วัดพุทธนิมิตร ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง 50160 08 0127 4709 
28 สัพพัญญูวิทยำ พระยอด คมฺภีโร 

วัดดอยสัพพัญญู ต.ดอนเปา อ.แม่วาง 50360 08 8414 7128 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ..ศศ. . 22556655  
ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่  

งบประมำณงบประมำณ    และแผนงำนและแผนงำน//โครงกำรโครงกำร  

          ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานภูมิภาค  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ รับผิดชอบการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และนโยบาย
ของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยได้ก าหนดกิจกรรม  โครงการและแผนงานเพื่อ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามผลผลิตไว้ รวมทั งสิ น กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน  ดังนี  

          ผลผลิตที่  1  ด้านการท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา  จ านวน 10 โครงการ   
          ผลผลิตที่  2  ด้านการเผยแผ่  จ านวน 14 โครงการ 

          ผลผลิตที่  3  ด้านการศึกษา  จ านวน  10 โครงการ 

          ผลผลิตที่  4  ด้านการบริหารจัดการ  จ านวน  6 โครงการ    

    
สรุปงบประมำณรำยจ่ำย  

    
ล ำดับ

ที ่
รำยกำร 

งบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

จ ำนวนโครงกำร 

1 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ     

1.1 งบด ำเนินงำน     
1.1.1 ค่าตอบแทนท าการนอกเวลาราชการ 15180 - 

1.1.2 ค่าใช้สอย 399,880  - 

1.1.3 ค่าวัสดุ 149,440  - 

1.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 130,560  - 

1.2 งบเงินอุดหนุน     

1.2.1 ผลผลิตที่ 1 การท านุบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 73,311,300  9  

1.2.2 ผลผลิตที่ 2 การเผยแผ่ 5,923,100  13  

1.2.3 ผลผลิตที่ 3 การศึกษา 16,864,690  10  

1.2.4 ผลผลิตที่ 4 การบริหารจัดการ          467,000                    6  

รวม 97,261,150  38  
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ส่วนท่ี 2 
สรุปงบประมำณของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่   

ที่ได้รับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

ล ำดับที ่ รำยกำร ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำย คงเหลือ ส่งคืน พศ. 

งบด ำเนินงำน 

1. ค่าสาธารณูปโภค 130,560 130,560     
2. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต ์ 121,800 121,800     
3. ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุก 118,200 118,200     
4. ค่าจ้างท าความสะอาด 79,200 79,200     
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 65,840 65,840     
6. ค่าตอบแทนท าการนอกเวลา 15,180 15,180     
7. ค่าวัสดสุ านักงาน 47,671 47,671     
8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 9,911 9,911     
9. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแผ ่ 5,240 5,240     

10. ค่าวัสดุน  ามันเชื อเพลิง 86,620 86,620     
11. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 4,971 4,971     
12. ค่าบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 4,971 4,971     
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานประจ าปี 4,900 4,900     
14. ค่าเช่าบ้าน 59,000 59,000 

  
15. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม การจัดการ 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาล ี
40,000 40,000 

  
รวม 794,064 794,064 

  
งบลงทุน 

16. ครุภณัฑ์ส านักงาน 153,600 153,600     
17. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ท าการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
467,000 467,000 

  
รวม 620,600 620,600 

  
งบรำยจ่ำยอ่ืน 

18. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพ เพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

68,320 68,320 
    

รวม 68,320 68,320 
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ล ำดับที ่ รำยกำร ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำย คงเหลือ ส่งคืน พศ. 

งบเงินอุดหนุน 
1. บูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด 34,198,000 31,928,000 

 
2,270,000 

2. เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก ์ 17,500 17,500     
3. อุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ ์ 39,277,800 39,277,800     
4. การจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 57,000 57,000     
5. การด าเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพทุธศาสนา (อ.ป.ต.) 65,000 65,000     
6. การส่งเสริมการจัดกจิกรรมเผยแผพ่ระพุทธศาสนา

ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวดั 
48,000 48,000 

    

7. การด าเนินงานพระธรรมทูตและบคุลากรเผยแผ ่ 196,400 196,400     
8. เงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักงานปฏิบัติธรรม 

ประจ าจังหวัด 
7,000 7,000 

    

9. โครงการตรวจเยี่ยมและตดิตามการด าเนินงาน 
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและเครือข่ายในการขับเคลื่อน 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศลี 5) 
จังหวัดเชียงใหม ่

90,000 90,000 

    

10. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาล ี 4,758,105 4,758,105     
11. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงเรียนพระปรยิัติธรรม    

แผนกสามัญศึกษา 
140,535 140,535 

    

12. โครงการเงินอุดหนุนทุนเฉลมิราชกุมาร ี 1,485,000 1,485,000     
13. โครงการเจรญิพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(จัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความ 
เป็นสิรมิงคลเนื่องในโอกาสวันขึ นปีใหม่)  

4,700 4,700 

    

14. การส่งเสริมการบรหิารและการปกครองคณะสงฆ์ 203,435 203,435     
15. ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนศูนย์ศกึษาศิลปะไทย 

โบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนา (วัดศรสีุพรรณ) 
1,000,000 1,000,000 

    

16. ค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ส าหรับ 
นักเรียน โรงเรียนพระปรยิัติธรรม 13 แห่ง 

419,000 419,000 
  

17. การตรวจการคณะสงฆ์และส่งเสรมิการปฏิบตัิงาน 
ของพระวินยาธิการ 
 

34,000 34,000 
    

18. เงินอุดหนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ ่
พระพุทธศาสนา (อบรมพระนักเทศน์) 

190,000 -  190,000  
 
 

    

19. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แผนกสามัญศึกษา   
  

     
    - โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 509,000 509,000 

  
     

    - โรงเรียนวดัแมร่ิมวิทยา 223,600 223,600     
    - โรงเรียนแม่แจ่มปริยัตศิึกษา 153,000 153,000     
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สรุปงบประมาณของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภท ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำย ส่งคืน พศ. 
งบด ำเนินงำน 794,064 794,064 - 
งบลงทุน 620,600 620,600 - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 68,320 68,320 - 
งบอุดหนุน 198,407,309 195,947,309 2,460,000 

รวม 199,890,293 197,430,293 2,460,000 

ล ำดับที ่ รำยกำร ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำย คงเหลือ ส่งคืน พศ. 

     - โรงเรียนวดัพระบาทอุดม 213,600 213,600 
  

20. 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน  

  
    

     - ค่าใช้จ่ายพื นฐาน 13,394,580 13,394,580 
  

     - ค่าภัตตาหาร 29,076,630 29,076,630 
  

     - ค่าหนังสือเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 3,342,764 3,342,764 
  

     - ค่าอุปกรณ์การเรยีน โรงเรียนพระปริยตัิธรรม 14,610,500 14,610,500 
  

     - ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนแผนกสามญั 3,046,710 3,046,710 
  

     - ค่าเครื่องแบบนักเรยีน แผนกสามัญศึกษา  
      (ค่าไตรจีวร/คา่เครื่องใช้ส่วนตัว) 

5,764,100 5,764,100 
  

     - ค่าตอบแทนครูและบุคลการทางการศึกษา 23,442,750 23,442,750     
     - ค่าตอบแทนครูสอนวิชาภาษาบาล ี 2,520,000 2,520,000     
     - ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน 16,755,200 16,755,200     

21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ท าการส านักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม ่

467,000 467,000 
    

22. อุดหนุนการจัดกจิกรรมการปฏิบัตธิรรม  
และครอบครัวอบอุ่น ส าหรับเด็ก เยาวชน  
และประชาชนท่ัวไป 

26,000 26,000 

  

23. การจัดพิธีประทานสญัญาบตัร พัดยศ ผ้าไตร  
และพิธีทรงตั งเปรียญธรรม 3 ประโยค 

50,000 50,000 
  

24. โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขดว้ยกิจกรรม 5ส. 140,000 140,000 
  

25. โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลมิพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหีลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

120,000 120,000 

  

26. อุดหนุนสมทบจดัสร้างอาคารปฏิบตัิธรรม วัดสันปเูลย 
สะหลีเวียงแก้ว อ าเภอดอยสะเก็ด 

2,360,400 2,360,400 
  

รวม 198,407,309 195,947,3099 - 2,460,000 
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รำยจ่ำยงบกลำงของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี 2565 
 

เดือน 
ปี 

พ.ศ. 

ค่ำรักษำ 
พยำบำล 

ข้ำรำชกำร 
(ไข้นอก) 

ค่ำรักษำพยำบำล 
ข้ำรำชกำร  

(ไข้ใน) 
โรงพยำบำลรัฐ 

ค่ำรักษำพยำบำล 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

(ไข้นอก) 

ค่ำเล่ำ 
เรียนบุตร 

รวม 
เบิก 

ตุลาคม 64 - - - - - 
พฤศจิกายน 64 6,210 - 12,012 1,650 19,872 
ธันวาคม 64 - - - - - 
มกราคม 65 480 - 280 2,400 9,960 
กุมภาพันธ์ 65 - - 1,640 2,900 4,540 
มีนาคม 65 - - 15,291 - 15,291 
เมษายน 65 - - - - - 
พฤษภาคม 65 2,730 - 1,850 - 4,580 
มิถุนายน 65 - - 27,000 11,800 38,800 
กรกฎาคม 65 2,040 - - 20,000 22,040 
สิงหาคม 65 - - 9,700 - 9,700 
กันยายน 65 17,770 - - 1,600 19,370 

รวม 29,230 - 67,773 47,150 144,153 

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ผลผลิตด้ำนที่ 1 : ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
1. โครงกำรเงินอุดหนุนกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดและกำรพัฒนำวัด (วัดทั่วไป) จังหวัดเชียงใหม่ 
 โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือบูรณะวัดทั่วไป               
ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมานานให้มีสภาพเหมาะสมใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ และวัดที่     
ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยอ่ืนๆ เช่น แผ่นดินไหว ดินทรุดตัว เป็นต้น ให้มีสภาพเหมาะสมใช้เป็นที่
ประกอบศาสนกิจตามสภาพสังคม โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด 
จ านวน 49 วัด เป็นเงินจ านวน 34,198,000 บาท (สามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี  
 

 1.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป    จ านวน  43  วัด 
 1.2 การจัดสรรเงินอุดหนุนและบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ประสบวินาศภัย  จ านวน    6  วัด  
                

  วัด    ต ำบล อ ำเภอ จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

วัดทั่วไป จ ำนวน 43 วัด 33,091,000  

1. วัดหนองแสะ แม่แฝก สันทราย 1,295,000  
2. วัดแม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 698,000  
3. วัดคงคานิมิต ม่อนปิ่น ฝาง 166,000  
4. วัดบวกครกเหนือ ท่าวังตาล สารภ ี 300,000  
5. วัดต้นรุง ป่าตุ้ม พร้าว 105,000  
6. วัดต้นรุง เวียง ฝาง 146,000  
7. วัดหวลการณ ์ หนองแฝก สารภ ี 500,000  
8. วัดไชยมงคล โป่งน  าร้อน ฝาง 146,000  
9. วัดบ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง 135,000  

10. วัดสุปัฏนาราม ปงต า ไชยปราการ 300,000  
11. วัดนาหวาย เมืองนะ เชียงดาว 280,000 ส่งคืน 
12. วัดทุ่งข้าวตอก หนองแหย่ง สันทราย 1,760,000  
13. วัดแม่ผาป ู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา 22,000  
14. วัดป่าฮิ น บ้านโป่ง พร้าว 1,000,000  
15. วัดกู ่ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 1,000,000  
16. วัดป่าตุ้มโห้ง ป่าตุ้ม พร้าว 491,000 ส่งคืน 
17. วัดป่าตุ้มดอน ป่าตุ้ม พร้าว 1,000,000 ส่งคืน 
18. วัดป่าเดื่อ ขัวมุง สารภ ี 500,000  
19. วัดม่อนห้วยแก้ว ดอยหล่อ ดอยหล่อ 2,770,000  
20. วัดป่าเปอะ ท่าวังตาล สารภ ี 500,000  
21. วัดป่าเป้า ชมภู สารภ ี 866,000  
22. วัดบวกครกใต ้ ท่าวังตาล สารภ ี 300,000  
23. วัดบ้านกลาง ท่าวังตาล สารภ ี 300,000  
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วัด ต ำบล อ ำเภอ จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 

24. วัดพุทธเอ้น ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 464,000  
25. วัดนันทาราม ไชยสถาน สารภ ี 500,000  
26. วัดเทพาราม ป่าบง สารภ ี 133,000  
27. วัดพระบาทอุดม เวียง ฝาง 168,000  
28. วัดน  าตกแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง 200,000  
29. วัดราษฎร์ประดิษฐ ์ แม่นะ เชียงดาว 2,021,000  
30. วัดปางมะกง ปิงโค้ง เชียงดาว 538,000  
31. วัดสว่างอารมณ ์ แม่นะ เชียงดาว 1,883,000  
32. วัดห้วยตีนตั่ง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว 154,000  
33. วัดสามัคคีธรรม ขี เหล็ก แม่ริม 500,000  
34. วัดชลประทาน ห้วยทราย แม่ริม 1,335,000  
35. วัดทรายมลู ริมใต ้ แม่ริม 1,649,000  
36. วัดม่วงเขียว ร้องวัวแดง สันก าแพง 3,000,000  
37. วัดปูคาใต ้ แม่ปูคา สันก าแพง 2,000,000  
38. วัดป่าแงะ ออนใต้ สันก าแพง 1,347,000  
39. วัดสันติวนาราม สันก าแพง สันก าแพง 1,666,000  
40. วัดใหม่ประทานพร ทุ่งปี ้ แม่วาง 300,000  
41. วัดสันปอธง ป่าไหน ่ พร้าว 551,000  
42. สันดินแดง แม่สูน ฝาง 102,000  

วัดประสบวินำศภัย จ ำนวน 7 วัด  1,107,000  

43. วัดหาดส าราญ แม่ข่า ฝาง 12,000 ส่งคืน 
44. วัดแม่ริม ริมใต ้ แม่ริม 63,000  
45. วัดมะขาม สันก าแพง สันก าแพง 109,000  
46. วัดหนองป่าแสะ ชมภู สารภ ี 200,000  
47. วัดอมขูด กองแขก แม่แจ่ม 236,000  
48. วัดน  าล้อม บวกค้าง สันก าแพง 444,000 ส่งคืน 
49. วัดสันต้นเปา แม่ข่า ฝาง 43,000  

รวมเงินที่ได้รับกำรจัดสรร 34,198,000 2,227,000 

 
* หมายเหตุ : ส่งคืนให้ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิเป็นเงินจ านวน 2,227,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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2. โครงกำรอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ด้วยกิจกรรม    
   5ส.  
 ด้วยมหาเถรสมาคม ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย และส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.) ร่วมด าเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ด าเนินการพัฒนา เพ่ือพัฒนารูปแบบและน าแนวคิด 
5ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัด เพ่ือส่งเสริมให้วัด
เป็นสถานที่ร่มรื่นสวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นพื นที่แบบอย่างทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ รวมถึงการน า
แนวคิดการออกแบบพื นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมไทย เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะน าไปสู่การเสริมสร้างสุข
ภาวะทั งทางด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และปัญญาสืบต่อไป 
 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย
กิจกรรม 5ส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 14 วัด เป็นเงินจ านวน 140,000 บาท ดังนี  
 

ล ำดับที ่ วัด ต ำบล อ ำเภอ จ ำนวนเงิน (บำท) 

1. วัดท่าใหม่อิ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ 10,000 
2. วัดต าหนัก ดอนแก้ว สารภ ี 10,000 
3. วัดพระป้าน ต้นเปา สันก าแพง 10,000 
4. วัดรังสสีุทธาวาส เชิงดอย ดอยสะเก็ด 10,000 
5. วัดสันทรายมูล สันทรายน้อย สันทราย 10,000 
6. วัดสว่างบรรเทิง แม่สา แม่ริม 10,000 
7. วัดปางมะกง ปิงโค้ง เชียงดาว 10,000 
8. วัดสหกรณ์แปลงสอง เขื่อนผาก พร้าว 10,000 
9. วัดพระบาทอุดม เวียง หางดง 10,000 

10. วัดศรีสุพรรณ ์ หนองแก๋ว หางดง 10,000 
11. วัดมะขามหลวง มะขามหลวง สันป่าตอง 10,000 
12. วัดขะแมด ข่วงเปา จอมทอง 10,000 
13. วัดฝังหมิ่น ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด 10,000 
14. วัดเหล่าป่าตาล ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม 10,000 

รวม 140,000 
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3. โครงกำรศำสนธุรำทร (ส่งเสริมกิจกำรพระพุทธศำสนำถวำยเป็นพุทธบูชำ          
    เฉลิมฉลอง 725 ปีเมืองเชียงใหม่)  
 โครงการ “ศาสนธุราทร (ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา  เฉลิมฉลอง 725 ปี          
(เมืองเชียงใหม่ ) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั งดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมเฉลิมฉลอง 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 725 ปีการก่อตั งเมืองเชียงใหม่ โดยด าเนินการผ่านกิจกรรม ดังนี  
  1. กิจกรรมการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัดให้แก่ที่พักสงฆ์ 
 2. กิจกรรมเสนอขออนุญาตสร้างวัด และตั งวัด 
 3. กิจกรรมเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
 4. กิจกรรมขอออกโฉนดที่ดินวัดมีพระสงฆ์ 
 5. กิจกรรมน าชี รังวัด สอบเขต ระวังชี แนวเขตท่ีดินวัดมีพระสงฆ์  
 6. กิจกรรมกันเขตจัดประโยชน์และเช่าที่ดินวัด 
 7. กิจกรรมขออกโฉนดที่ดินวัดร้าง 
 8. กิจกรรมน าชี รังวัด สอบเขต ระวังชี แนวเขตท่ีดินวัดร้าง 
 9. กิจกรรมเสนอขอยกวัดร้างขึ นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 

 ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. กิจกรรมกำรขอใช้ที่ดินของทำงรำชกำรเพื่อสร้ำงวัดให้แก่ที่พักสงฆ์  
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการยื่นค าร้องการขอให้ที่ดินของทางราชการ
ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา เช่น ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตนิคมสหกรณ์   
เขต ส.ป.ก. (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เขตราชพัสดุ เป็นต้น ทั งนี  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ ดังนี  

  1.1 ขอใช้ที่ราชพัสดุ จ านวน 5 วัด ดังนี  

ล ำดับที่ วัด/ที่พักสงฆ์ อ ำเภอ วัตถุประสงค์ ผลกำรด ำเนินกำร 

1. ที่พักสงฆ์ปิงโค้ง ต ำบลปิงโค้ง เชียงดำว สร้างวัด อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ของกรมธนารักษ์ 

2. แปลงทะเบียนที่รำชพัสดุ 
อ.ชม.๖๙ ต ำบลหนองหำร 

สันทราย จัดสร้างพุทธมณฑล อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ของกรมธนารักษ์ 

3. วัดเอรัณฑวัน หางดง ขยายพื นที่วัด อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ของกรมธนารักษ์ 

4. วัดพรหมจริยาราม ดอยสะเก็ด ขยายพื นที่วัด อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ของกรมธนารักษ์ 

5. ที่พักสงฆ์ผาแตน ฮอด สร้างวัด อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ของกรมธนารักษ์ 
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  1.2 ขอใช้ที่ ส.ป.ก. (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) จ านวน  1  วัด ดังนี  

ล ำดับที่ วัด/ที่พักสงฆ์ อ ำเภอ วัตถุประสงค์ 

1. ที่พักสงฆ์ราชครูมหาเถรคันฉ่อง แม่แตง สร้างวัด 

  1.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จ านวน 725 แห่ง ดังนี    

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื นท่ีป่า 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 

ล าดับที่ อ ำเภอ จ ำนวน (แห่ง) 

1. เมืองเชียงใหม่ 2 
2. สารภี - 
3. สันก าแพง 2 
4. แม่ออน 28 
5. ดอยสะเก็ด 18 
6. สันทราย 6 
7. แม่ริม 20 
8. แม่แตง 64 
9. เชียงดาว 70 

10. เวียงแหง 17 
11. พร้าว 22 
12. ไชยปราการ 20 
13. ฝาง 41 
14. แม่อาย 27 
15. หางดง 7 
16. สันป่าตอง 3 
17. แม่วาง 34 
18. ดอยหล่อ 4 
19. จอมทอง 35 
20. ฮอด 22 

21. ดอยเต่า 14 
22. อมก๋อย 71 
23. แม่แจ่ม 67 
24. กัลยาณิวัฒนา 22 
25. สะเมิง 18 

 รวม 725 
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 2. กิจกรรมเสนอขออนุญำตสร้ำงวัด และตั้งวัด  
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ได้ด าเนินการขออนุญาตสร้างวัด และตั งวัด          
ตามกฎกระทรวง “การสร้าง การตั ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ
การยกวัดร้างขึ นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา พ .ศ. 2559” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มีวัดที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด จ านวน 11 แห่ง และได้รับอนุญาตให้ตั งวัด จ านวน 
3 แห่ง ดังนี  
   

ล าดับที่ ที่พักสงฆ์ท่ีได้รับอนุญาตให้สร้างวัด อ าเภอ 

1. ที่พักสงฆ์ดงฉิมพลี ไชยปราการ 
2. ที่พักสงฆ์แม่งัด พร้าว 
3. ที่พักสงฆ์แม่ลาน สะเมิง 
4. ที่พักสงฆ์ใหม่ธรรมชัยญาราม สารภี 
5. ที่พักสงฆ์สันฮกฟ้า พร้าว 
6. ที่พักสงฆ์โชติกุนสุวรรณาราม เมืองเชียงใหม่ 
7. ที่พักสงฆ์ห้วยบงธรรมาราม พร้าว 
8. ที่พักสงฆ์เทพสิทธาจารย์ ดอยหล่อ 
9. ที่พักสงฆ์ประทานพร เมืองเชียงใหม่ 

10. ที่พักสงฆ์ต้นผึ ง ดอยสะเก็ด 
11. ที่พักสงฆ์เทพนิมิต เมืองเชียงใหม่ 

 
ล าดับที่ ที่พักสงฆ์ท่ีได้รับอนุญาตให้ตั งวัด อ าเภอ ชื่อวัดที่ได้รับ 

1. ที่พักสงฆ์แม่งัด พร้าว วัดแม่งัด 
2. ที่พักสงฆ์แม่ลาน สะเมิง วัดแม่ลาน 
3. ที่พักสงฆ์ใหม่ธรรมชัยญาราม สารภี วัดธรรมชัยญาราม 
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 3. กิจกรรมเสนอขอพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ  
  วิสุงคามสีมา คือที่ดินที่แยกต่างหากจากที่ดินของบ้านเมืองเป็นเขตพื นที่ที่พระเจ้าแผ่นดิน
พระราชทานแก่สงฆ์เพ่ือกระท าสังฆกรรมได้ตามพระธรรมวินัย ซึ่งภายในวิสุงคามสีมานิยมสร้างอุโบสถไว้ส าหรับ  
การท าสังฆกรรมของสงฆ์ วัดที่ ได้รับพระราชทานวิสุ งคามสีมาจึงเป็นวัดที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา    
ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 6 วัด ดังนี  
 

ล ำดับที่ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
ก ำหนดเขต (เมตร)  

วิสุงคำมสีมำ 
1. วัดสันธาตุ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 12 20 
2. วัดจอมคีรี แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 16 7 
3. วัดพระธาตุดอยน้อย ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 15 23 
4. วัดหัวดง ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 10 20 
5. วัดสันป่าสักวรอุไร หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 45 75 
6. วัดป่านาบุญ แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 40 50 

 

 4. กิจกรรมขอออกโฉนดวัดมีพระสงฆ์  
  “ตามมติมหาเถรสมาคม ครั งที่  16/2528 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2528 ในการท า              
นิติกรรมอันเกี่ยวกับที่ดินของวัด คือ การขอรังวัดรับโฉนด การขอสอบเขต การขอแบ่งแยก และรับรองเขตที่ดินของ
วัดทั ง 4 ประการ ให้เจ้าอาวาสมอบฉันทะให้กรมการศาสนาหรือตัวแทนกรมการศาสนาเป็นผู้กระท านิติกรรมแทน
วัด แต่ข้อตกลงใดๆ ในการท านิติกรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน” ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าอาวาสให้ด าเนินการออกโฉนดที่ดินวัดมีพระสงฆ์  จ านวน 14 วัด ดังนี   
 

ล ำดับที่ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
1. วัดร้องอ้อ สันผีเสื อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
2. วัดต้นผึ ง ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 
3. วัดหัวฝาย แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 
4. วัดสันก้างปลา ทรายมูล สันก าแพง เชียงใหม่ 
5. วัดบ้านมอญ สันกลาง สันก าแพง เชียงใหม่ 
6. วัดป่าแงะ ออนใต้ สันก าแพง เชียงใหม่ 
7. วัดน  าแพร่ น  าแพร่ หางดง เชียงใหม่ 
8. วัดตองกาย หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 
9. วัดสารภี สารภี สารภี เชียงใหม่ 

10. ปูคาใต ้ แม่ปูคา สันก าแพง เชียงใหม่ 
11. วัดดอนไฟ บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 
12. วัดสันคะยอม สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 
13. วัดเมืองสาตรหลวง หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
14. วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
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5. กิจกรรมน ำชี้รังวัด สอบเขต ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัดมีพระสงฆ์  
  “ตามมติมหาเถรสมาคม ครั งที่ 16/2528 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2528 ในการท านิติกรรมอัน
เกี่ยวกับที่ดินของวัด คือ การขอรังวัดรับโฉนด การขอสอบเขต การขอแบ่งแยก และรับรองเขตที่ดินของวัดทั ง 4 
ประการ ให้เจ้าอาวาสมอบฉันทะให้กรมการศาสนาหรือตัวแทนกรมการศาสนาเป็นผู้กระท านิติกรรมแทนวัด แต่
ข้อตกลงใดๆ ในการท านิติกรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสก่อน” ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าอาวาสให้ด าเนินการชี รังวัด สอบเขต และระวังชี แนวเขตที่ดินวัดมีพระสงฆ์ 
จ านวน 71 ครั ง 
 

อ าเภอ จ านวน (ครั ง) 
สันทราย ๑๓ 
สารภี ๑๐ 
เมืองเชียงใหม่ ๙ 
แม่ริม ๘ 
หางดง ๗ 
ดอยสะเก็ด ๕ 
สันก าแพง ๔ 
สันป่าตอง ๔ 

แม่แจ่ม ๓ 

พร้าว ๒ 

ฝาง ๒ 

จอมทอง ๑ 

ไชยปราการ ๑ 

ดอยหล่อ ๑ 

ฮอด ๑ 

รวม ๗๑ 
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 ๖. กิจกรรมกันเขตจัดประโยชน์และเช่ำที่ดินวัด  
  กฎกระทรวง กำรดูแลรักษำและจัดกำรศำสนสมบัติของวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ก ำหนดให้        
“กำรกันที่วัดไว้ส ำหรับเป็นที่จัดประโยชน์จะกระท ำได้ต่อเมื่อส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเห็นชอบ และได้รับ
อนุมัติจำกมหำเถรสมำคม” และข้อ ๕ วรรคสอง ก ำหนดให้ “กำรให้เช่ำที่วัดที่กันไว้ส ำหรับเป็นที่จัดประโยชน์      
ที ่ธรณีสงฆ์ ที ่กัลปนำ หรือสิ่งปลูกสร้ำง หำกมีก ำหนดระยะเวลำเกินสำมปี จะกระท ำได้ต่อเมื่อส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจำกมหำเถรสมำคม” ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ด าเนินการกลั่นกรองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และส่งให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพ่ือพิจารณา 
จ านวน ๖ วัด ดังนี  
 

ดับที่ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
1. วัดลัฏฐิวนาราม สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 
2. วัดฉิมพลีวัน สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 
3. วัดฝั่งหมิ่น ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
4. วัดโลกโมฬี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
5. สบแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 
6. สันต้นหมื อ สันต้นหมื อ แม่อาย เชียงใหม่ 

 
7 . กิจกรรมกำรขอออกโฉนดที่ดินวัดร้ำงภำยในจังหวัดเชียงใหม่  
 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2535 มาตรา 32 ทวิ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัย ในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัดให้กรม
ศาสนา (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ) มีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั น รวมทั งที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ 
และทรัพย์สินของวัดนั นด้วย ทั งนี  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ที่ 263/2562 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ” และค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5444/2562 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน สอบเขตแบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน การระวังชี แนวเขตและรับรองเขตที่ดินศาสนสมบัติกลาง
และวัดร้าง ทั งนี  จังหวัดเชียงใหม่ มีที่ดินวัดร้างที่ขึ นทะเบียน จ านวน 910 วัด ดังนี  
 

เอกสำรสิทธิ์ จ ำนวน(วัด) 

โฉนดที่ดินวัดร้ำง 459 

นส. 3, นส.3 ก 119 

ที่ดินที่ยังไม่ได้ขอเอกสำรสิทธิ์ 332 

รวม 910 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดร้าง
ไปแล้ว จ านวน 43 วัด ดังนี   
 

ล ำดับ ชื่อวัดร้ำง ต ำบล อ ำเภอ หลักฐำนเดิม 
เน้ือที่ 

(ไร-่งำน-วำ) 
ผลกำรน ำรังวัด 
(ไร-่งำน-วำ) 

หมำยเหตุ 

1. วัดแม่ขะป ู บ่อแก้ว สะเมิง ทะเบียนฯ 6-2-0 4-2-0 อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการของ

ส านักงานทีด่ินฯ 
 วัดแม่ขะปู (ที่ธรณสีงฆ์) บ่อแก้ว สะเมิง ทะเบียนฯ 2-0-0 ๑-๓-0 อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการของ

ส านักงานทีด่ินฯ 
2. วัดป่าแดด ยั งเมิน สะเมิง ทะเบียนฯ 23-0-95 23-0-0 อยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

3. วัดกู่เสือ สันนาเม็ง สันทราย ทะเบียนฯ 1-0-0 1-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

4. วัดดอยเจดีย์แม่แมม  ป่าแป ๋ แม่แตง ทะเบียนฯ 10-0-0 10-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

5. วัดป่าแป ๋ ป่าแป ๋ แม่แตง ทะเบียนฯ 6-0-0 6-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

6. วัดม่อนอังเกต ุ ป่าแป ๋ แม่แตง ทะเบียนฯ 15-0-0 15-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

7. วัดสันก าแพง ป่าแป ๋ แม่แตง ทะเบียนฯ 21-0-0 21-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

8. วัดบรรพตพุทธาราม บ้านช้าง แม่แตง ทะเบียนฯ 6-0-0 3-3-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

9. วัดป่าผาแด่น สันป่ายาง แม่แตง ทะเบียนฯ 15-0-0 17-3-90 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

10. วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ขี เหล็ก แม่แตง ทะเบียนฯ 6-0-0 6-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

11. วัดดอยตุ๊โก ๋ น  าบ่อหลวง สันป่าตอง ทะเบียนฯ 15-0-0 15-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

12. วัดห้วยพระเจ้า น  าบ่อหลวง สันป่าตอง ทะเบียนฯ 16-2-0 16-1-69 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

13. วัดดอยวิสุทธิญาณ  ปิงโค้ง เชียงดาว ทะเบียนฯ 14-0-0 21-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

14. วัดพระธาตสุบหาง ปิงโค้ง เชียงดาว ทะเบียนฯ 50-0-0 49-1-93.08 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 
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ล ำดับ ชื่อวัดร้ำง ต ำบล อ ำเภอ หลักฐำนเดิม 
เน้ือที่ 

(ไร-่งำน-วำ) 
ผลกำรน ำรังวัด 
(ไร-่งำน-วำ) 

หมำยเหตุ 

15. วัดป่าจกบก  แม่ตื่น อมก๋อย ทะเบียนฯ 15-0-0 21-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

16. วัดป่าดอยเจริญธรรม ม่อนจอง อมก๋อย ทะเบียนฯ 15-0-0 29-0-0 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

17. วัดเวียงนางค าเอ้ย  ม่อนปิ่น ฝาง ทะเบียนฯ 19-2-09 15-2-18 อยู่ระหว่างการ
ด าเนนิการของ
ส านักงานทีด่ินฯ 

18. วัดเขากู ่ น  าแพร่ หางดง ทะเบียนฯ 4-0-0 4-0-0  

19. วัดยองกือ อมก๋อย อมก๋อย ทะเบียนฯ 120-0-0 120-0-0  

20. วัดห้วยดินหม้อ แม่ตืน อมก๋อย ทะเบียนฯ 15-0-0 9-2-94  

21. วัดแม่ตื่นน้อย แม่ตื่น อมก๋อย ทะเบียนฯ 15-0-0 15-0-0  

22. วัดปางหก อินทขิล แม่แต่ง ทะเบียนฯ 2-0-0 2-0-0  

23. วัดพระธาตุแสงรุ้ง แม่นาวาง แม่อาย ทะเบียนฯ 33-3-74 33-3-74  

24. วัดเวียงสุทโธ  
หรือเจดยี์อุดมสิน 

เวียง ฝาง ทะเบียนฯ 2-3-21 2-3-21  

25. วัดป่าวิสุทธิธรรม ห้วยแก้ว แม่ออน ทะเบียนฯ 6-0-0 6-0-0  

26. วัดสันมะม่วงธิดา สันป่ายาง แม่แตง ทะเบียนฯ 6-0-0 6-0-0  

27. วัดห้วยก้าง แม่คะ ฝาง ทะเบียนฯ 4-0-0 4-0-0  

28. วัดกู่แดง  สันนาเม็ง สันทราย ทะเบียนฯ 0-0-50.6 0-0-50.6  

29. วัดร้างไม่ทราบช่ือ ชมภู สารภ ี ทะเบียนฯ 3-0-0 3-0-0  

30. วัดสันป่าฮัก  แม่สูน ฝาง ทะเบียนฯ 5-0-68 14-3-44  

31. วัดปงเตาดิน แม่นะ เชียงดาว ทะเบียนฯ 1-1-10 1-1-10  

32. วัดดอย หนองควาย หางดง ทะเบียนฯ 27-2-05 27-2-05  

33. วัดดอยฮวก ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม ทะเบียนฯ 45-0-0 16-0-0  

34. วัดคะตึก บ้านแปะ จอมทอง น.ส.๓ 0-3-06 0-3-30.8  

35. วัดป่าห้วยสม้สุก สะลวง แม่ริม ทะเบียนฯ 60-0-0 60-0-30  

36. วัดประตูดิน ปิงโค้ง เชียงดาว ทะเบียนฯ 4-2-44 4-3-73  

37. วัดห้วยน  าริน ขี เหล็ก แม่ริม ทะเบียนฯ 1-2-30 0-3-57.5  

38. วัดดอยพุทธาตุสองดวง
ปางมะไฟ 

ป่าแป ๋ แม่แตง ทะเบียนฯ 20-0-0 42-0-32  

39. วัดหนองสะแลบ สันทราย ฝาง น.ส.3 ก. 6-1-75 6-3-13.7  

40. วัดป่าห้วยม่วง ศรีดงเย็น ฝาง ทะเบียนฯ 20-0-0 20-0-0  

41. วัดป่าหนองสละ ศรีดงเย็น ฝาง ทะเบียนฯ 50-0-0 50-0-0  

42. วัดป่าเมี่ยงแมส่าย โหล่งขอด พร้าว ทะเบียนฯ 6-0-0 6-0-0  

43. วัดจรูญวัฒนาราม  เชียงดาว เชียงดาว ทะเบียนฯ 6-0-0 6-0-0  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน    
วัดร้างไปแล้ว จ านวน 11 วัด ดังนี   
 

ล ำดับ ชื่อวัดร้ำง ต ำบล อ ำเภอ หลักฐำนเดิม 
เน้ือที่ 

(ไร-่งำน-วำ) 
ผลกำรน ำรังวัด 
(ไร-่งำน-วำ) 

หมำยเหตุ 

1 วัดสันแมส่ะลาบ ชมภู สารภ ี โฉนดที่ดิน 0-0-34 0-034  
2 วัดกอมะเกือ ชมภู สารภ ี โฉนดที่ดิน 2-0-71 2-0-71  
3 วัดหลวงกลางทุ่ง ชมภู สารภ ี โฉนดที่ดิน 0-1-35 0-1-35  
4 วัดส่างทุน ไชยสถาน สารภ ี โฉนดที่ดิน 0-3-10 0-3-10  
5 วัดชมภ ู ชมภู สารภ ี โฉนดที่ดิน 2-2-25.6 2-2-25.6  
6 วัดประจ าโฮง ท่าวังตาล สารภ ี โฉนดที่ดิน 1-0-01 1-0-01  
7 วัดทุ่งผวน เชียงดาว เชียงดาว โฉนดที่ดิน 1-3-25 1-3-25  
8 วัดสันมะเขือ สันกลาง สันก าแพง โฉนดที่ดิน 2-1-65 2-1-65  
9 วัดห้วยสม้ สันกลาง สันป่าตอง โฉนดที่ดิน 4-2-28 4-2-28  
10 วัดเงี ยว ดอนแก้ว สารภ ี โฉนดที่ดิน 1-2-61 1-2-61  
11 วัดเต๋าไห สันผักหวาน หางดง โฉนดที่ดิน 1-0-35 1-0-35  

 
 8. กิจกรรมระวังชี้แนวเขต และลงช่ือรับรองแนวเขตที่ดินวัดร้ำง 
 การระวังชี แนวเขต และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินวัดร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้มีการรุกล  าแนวเขต          

ที่วัดร้าง ทั งนี  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  
และคณะศรัทธาประชาชนที ่อยู ่ร ่วมดูแลรักษาวัดร้างนั  นๆ  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมระวังชี แนวเขตที่ดินวัดร้าง จ านวน 35 วัด ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอ จ ำนวน (แห่ง) 

เมือง 5 
ดอยสะเก็ด 4 
สันป่าตอง 4 
สารภี 6 
สันก าแพง 2 
หางดง 5 

สันทราย 1 
แม่แจ่ม 4 
ดอยหล่อ 2 

เชียงดาว 2 

รวม 39 
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 9. กิจกรรมกำรขอขอปฏิสังขรณ์วัดร้ำงก่อนยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ ำพรรษำ 
  ตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา  พ.ศ. 2559 หมวด 7       การยกวักร้างขึ น
เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ตามหลักเกณฑ์การยกวัดร้างขึ นเป็นวัดพระภิกษุอยู่จ าพรรษานั น  วัดร้างนั นต้อง
ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จนมีเสนาสนะเป็นหลักฐานมั่นคง  และอยู่ในสภาพที่สมควรพร้อมที่จะเป็นที่พ านัก
และจ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาเถรสมาคมได้
พิจารณาเห็นชอบการขอปฏิสังขรณ์วัดร้างก่อนยกขึ นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 

14 วัด ดังนี  
 

ล ำดับที่ วัดร้ำง ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
1. สันป่าไหน่ เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 
2. พระบาทรอยวัว ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 
3. ต้นผึ ง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 
4. สวนดอกบัวนาค แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 
5. สันป่าสัก แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 
6. ชมภู ชมภู สารภี เชียงใหม่ 
7. น  าออกรู ทุ่งปี๊ แม่วาง เชียงใหม่ 
8. หนองสี่แจ่งเหนือ สารภี สารภี เชียงใหม่ 
9. ม่วงหาร บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 

10. เวียงเศรษฐี หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 
11. สันกู่ บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 
12. โป่ง ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
13. ป่าปี้ แม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 
14. ป่าอ้อย ขี เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 

 
 9. กิจกรรมเสนอขอยกวัดร้ำงข้ึนเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ ำพรรษำ 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการขอยกวัดร้างขึ นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ า
พรรษา ตามกฎกระทรวง “การสร้าง การตั ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา พ.ศ. 2559” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มีวัดที่ได้ยกวัดร้างขึ นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษ จ านวน 3 วัด ดังนี  
 

ดับที่ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
1. วัดน  าออกรู ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 
2. วัดม่วงหาร บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 
3. วัดต้นผึ ง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 
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3. โครงกำรดูแล รักษำ และจัดกำรวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำง 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม   
ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั งดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง 
และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด ทั งนี  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการผ่านกิจกรรม 
ดังต่อไปนี  
 3.1 กิจกรรมติดตามผู้เช่าและจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง 
 3.2 กิจกรรมจัดท าทะเบียนผู้เช่าวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 3.3 กิจกรรมจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างให้กับผู้เช่า 

ผลกำรด ำเนินกำร   

 3.1  ก ิจกรรมต ิดตำมผู ้เช ่ำและจ ัด เก ็บค ่ำ เช ่ำที ่ด ินว ัดร ้ำง  ในป ีงบประมำณ  พ.ศ .  2565          

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง ดังนี  
  1. ค่าเช่าที่ดินวัดร้างประจ าปีเป็นเงินจ านวน   14,909,760.00 บาท  
  2. ค่าเช่าอาคารประจ าปีเป็นเงินจ านวน   36,308.00           บาท  
  และมีค่าเช่าที่ดินวัดร้างค้างรับ  จ านวน 192,189 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
แปดสิบเก้าบาทถ้วน) และค่าเช่าอาคารค้างรับ จ านวน 5,265,276 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันสอง
ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

 3.2 กิจกรรมกำรจัดท ำทะเบียนผู้เช่ำวัดร้ำงและศำสนสมบัติกลำง   
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ดินวัด
ร้างให้เป็นปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เช่าวัดร้างจ านวน  1,116 ราย ดังนี  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เช่ำที่ดินวัดร้ำง 
จ ำนวนผู้เช่ำ (รำย) 

ปี 2564  
จ ำนวนผู้เช่ำ (รำย) 

ปี 2565 
ส่วนรำชกำร 36 52 
เอกชนเช่ำ  
  - พักอาศัย 783 788 
  - อยู่อาศัย+ท าเกษตร,ท าเกษตร-ท าสวน 191 188 
  - อยู่อาศัย+ประกอบการค้า,ประกอบการค้า  50 48 

  - อ่ืน 43 40 
รวม 1,103 1,116 
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 3.3. กิจกรรมจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้ำงให้กับผู้เช่ำ  
  ส าน ัก งานพระพ ุทธศาสนาจ ังหว ัด เ ช ีย ง ใหม ่ ม ีหน ้าที ่ด ูแลและ ร ับผ ิดชอบ เกี ่ย วก ับ                 

การจัดประโยชน์ในที่ดินและอาคารของวัดร้าง  โดยการจัดให้ประชาชนทั่วไปเช่าเพื่ออยู่อาศัยเพื่อประกอบ     

การพาณิชย์ หรือการจัดให้ส่วนราชการเช่าที่ดิน  ตลอดจนการขอโอนสิทธิการเช่า การขอรับเช่าสืบแทนการน า
สิทธิการเช่าไปค  าประกันเงินกู้ การขอแบ่งแยกที่ดิน และการด าเนินการเกี่ยวกับที่ดินการจัดประโยชน์ที่ดินวัด
ร้างให้กับผู้เช่า ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดประโยชน์ให้กับผู้เช่า จ านวน 7 ราย  

ดังนี  
 

ล ำดับที่ 
ชื่อวัด(ร้ำง)/ 

ศบก. 
ที่ตั้ง 

จ ำนวน 
ผู้เช่ำ 

รำยใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
กำรเช่ำ 

เนื้อที่เช่ำ 

ไร่ งาน ตรว. 

1. วัดแพะก้อม ต.ป่าไผ่  
อ.สันทราย 

1 อยู่อาศัย 0 0 66 

2. หมื่นพริก ต.สบเตี๊ยะ 
อ.จอมทอง 

1 ประกอบการค้า 0 0 50 

3. ช้างค  า ต.ชมภ ู
อ.สารภี 

1 การเกษตร 0 0 89.47 

4. หลวงค า ต.สารภ ี
อ.สารภี 

1 อยู่อาศัย 0 0 47.80 

5. ทุ่งน้อย ต.บ้านโป่ง  
อ.พร้าว 

1 อยู่อาศัย 0 0 31.30 

6. หญ้าแพรก ต.พระสิงห์  
อ.เมืองเชียงใหม่ 

1 อยู่อาศัย 0 0 15.60 

7. ร้องขี ควาย ต.แม่คือ  
อ.ดอยสะเก็ด 

1 อยู่อาศัย 0 0 55 

รวม 0 3 55.17 
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4. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  
     ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ      
โดยด าเนินการผ่านกิจกรรม ดังนี  
 4.1 กิจกรรมปรับปรุงและจัดท ำฐำนข้อมูลพระภิกษุสำมเณร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการด าเนินงานจังหวัด
เชียงใหม่ มีพระภิกษุ จ านวน 6,165 รูป  และสามเณร จ านวน 3,871 รูป แยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี  
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 4.2 กิจกรรมรวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลส ำนักปฏิบัติธรรม  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลส านักปฏิบัติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการด าเนินงาน 
จังหวัดเชียงใหม่ มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ขึ นทะเบียนกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จ านวน 41 แห่ง สังกัดมหานิกาย 32 แห่ง สังกัดธรรมยุต 9 แห่ง ดังนี  
 

แห่ง
ที่ 

วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
นำมเจ้ำส ำนัก/ 

เจ้ำอำวำส ปัจจุบัน 
เบอร์ติดต่อ 

สังกัดมหำนิกำย 
1 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ พระสุวัฒนเมธ ี 053 342 184 
2 วัดร่ าเปิง (ตโปทาราม) สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระภาวนาธรรมาภิรัช 053 278 620 
3 วัดน  าบ่อหลวง น  าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ พระครูธรรมาภิรมย ์ 084 611 5607 
4 วัดพรหมวนาราม สันทราย สารภ ี เชียงใหม่ พระครููโชติพรหมวิหาร 053 966 333 
5 วัดบ้านขุน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ พระครูสังวรสิทธิโชติ 081 951 4789 
6 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระธรรมเสนาบด ี 053 295 003 
7 วัดอุโมค์ (สวนพุทธธรรม) สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูสุคันธศีล 053 810 965 
8 วัดพระนอน (ขอนม่วง) ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์ 081 473 4968 
9 วัดท่าตอน พระอารามหลวง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย ์ 087 190 5339 

10 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ พระราชโพธิวรคุณ 081 881 1337 
12 วัดแม่อายหลวง แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ พระครูวิธานธรรมโสภณ 053 457 127 
13 วัดศรีบุญเรือง สันทราย ฝาง เชียงใหม่ พระครูศรีสิทธิพิมล 053 883 939  
14 วัดสันก้างปลา ทรายมูล สันก าแพง เชียงใหม่ พระปลัดธวัชชยั ขตฺติยเมธ ี 089 951 8510 
15 วัดศรีสองเมือง ไชยสถาน สารภ ี เชียงใหม่ พระครูสิทธิภาวนานุศาสก์ 053 021 054 
16 วัดบ้านหลวง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ พระครููวรวรรณวิวัฒน ์ 087 182 4044 
17 วัดอรัญญาวาส บ้านปง หางดง เชียงใหม่ พระครูอาชวปรีชา 086 189 1948 
18 วัดเมืองเล็น เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ พระอธกิารประทีป ฐตฺวิริโย 086 191 5467 
19 วัดสันปูเลยสะหลีเวยีงแก้ว สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ พระครูปลีดวรกร เขมปญฺโญ 053 868 908 
20 วัดลอยเคราะห ์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูสุวิมลธรรมรักษ ์ 053 273 873 
21 วัดพระบาทอุดม เวียง ฝาง เชียงใหม่ พระครููสุจิตตานุรักษ ์ 081 951 5864 
22 วัดบูรพชนาราม ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ พระครูวินิจสุภาจาร 086 923 4868 
23 วัดป่าเนรมิต แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ พระสมุห์จักรพันธ ์สุริยร สี 081 595 4824 
24 วัดป่าสหธรรมมิการาม แม่ปั่ง พร้าว เชียงใหม่ พระครูพัฒนเขมคุณ 089 952 7064 
25 วัดแม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ พระครูหิรัญศุภธาดา 081 021 1669 
26 วัดแม่อีด เชิยงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ พระครูปลีูดรัฐกร สนฺตจิตฺโต 081 765 0969 
27 วัดป่างิ ว มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ พระใบฎีกาศิวภัช ภทฺทรญาโถ 085 522 6945 
28 วัดป่าดอยธรรมประทีป เวียง ฝาง เชียงใหม่ พระครูวิจารณ์ศุภวัตร   
29 วัดป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระครูปลัดนันทวัฒน์   
30 วัดดอนแกว้ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ พระใบฎีกาเจริญศักดิ ์สิริภทฺโท   
31 วัดห้วยไคร ้ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ พระครูธีรกิจโกศล   
32 วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ พระครูศรีปริยัติยานุกิจ 098-7506200 

สังกัดธรรมยุต 

1 วัดป่าดาราภิรมย ์พระอารามหลวง ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ พระราชวิสุทธญิาณ 085 616 9750 
2 วัดโรงธรรมสามัคคี สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ พระครูจิตตภัทราภรณ์ 085 999 3058 
3 วัดสันติธรรม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระวิมิลธรรมฃรัต 053 211 792 
4 วัดเจติยบรรพต โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่  พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ 081 026 7670  
5 วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ พระครูสุพรหมธรรมาภวิัฒน์ 089 926 3877 
6 วัดอรัญญวิเวก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ พระธรรมวิวัฒนคุณ   
7 วัดป่าอาจารย์มั่น เวียง พร้าว เชียงใหม่ พระครูสถาพรธรรมโสภณ   
8 วัดเจดีย์หลวง วรวหิาร พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พระกิตติวิมล   
9 วัดสันปู่สักวรอุไร หนองควาย หางดง เชียงใหม่ พระครูอินทรวงศาจารย์   
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5. โครงกำรอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆำธิกำร พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ  
 โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่ออุดหนุนอุปภัมภ์พระสังฆาธิการ  พระสมณศักดิ ์ พระเปร ียญ  ๙  ประโยค          

พระอธิการ และพระเลขานุการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารกิจการคณะสงฆ์  และเพื่อท านุบ ารุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป  ทั งนี  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ได้ด าเนินการ
อุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ ในจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 1,394 รูป     

เป็นงบประมาณทั งสิ น 39,277,800 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
6. โครงกำรคุ้มครองพระสงฆ์ต่ำงประเทศที่เข้ำมำศึกษำในประเทศ  
  ปัจจุบันพระพุทธศาสนาเป็นที่สนใจ เลื่อมใส ศรัทธา ของชาวต่ างประเทศอย่างแพร่หลาย และ               
มีชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก              
โดยพ านักในส านักเรียนหรือวัดต่างๆ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  จึงเป็นหน่วยงานที่ช่วยประสาน   
ให้พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวต่างประเทศ ด าเนินการขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่า แก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามา
ศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการด าเนินการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ด าเนินการต่ออายุวีซ่าให้กับพระภิกษุ สามเณร ชาวต่างประเทศ จ านวนทั งสิ น 131 รูป  
 

ล ำดับที ่ ประเทศ จ ำนวน (รูป) 
1. สาธารณรัฐเกาหลี 1 
2. เนเธอร์แลนด์ 4 
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 6 
4. ชิลี  2 
5. ญี่ปุ่น 4 
6. เนปาล 11 
7. บังคลาเทศ 3 
8. ฟิลิบปินส์ 1 
9. มาเลเซีย 4 

10. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 54 
11. โปแลนด์ 1 
12. สหพันธรัฐรัสเซีย 4 
13. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 8 
14. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 12 
15. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 1 
16. สหรัฐอเมริกา 6 
17. ออสเตรเลีย 1 
18. โปรตุเกส 1 
19. กัมพูชา 1 
20. อิสราเอล 2 
21. แคนาดา 1 
22. ยูเครน 1 
23. ตุรก ี 1 
24. สิงคโปร์ 1 

รวม 131 
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7. โครงกำรสนับสนุนทุนเล่ำเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย  
 โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั งขึ นตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรม    
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทาน     
ทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพ่ือสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย   
พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ งแตกฉาน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ          
เพ่ือน าไปเผยแผ่เพ่ือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยผู้ที่ได้รับทุน
จะต้องเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ที่มีสัญชาติไทย มีศีลจารวัตรที่งดงาม ตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียน จนส าเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือก      
ตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ทุนเปรียญธรรม 6-9 ประโยค                  
ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี –  ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ ทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ 
และทุนอบรมพระธรรมจาริก โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ทรงรับโครงการ       
ทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานผ้าไตรสมทบ  การทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา  

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า           
โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร            
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส น าหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ต ารวจ และข้าราชการ      
ในพื นที่เข้าร่วมพิธี พร้อมได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด          
พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมือ่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ต าบลพระสิงห์ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

 



 
 

หน้า | 38  
 

8. โครงกำรประชุมและถวำยควำมรู้พระสังฆำธิกำรและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   
 ส าน ักงานพระพ ุทธศาสนาจ ังหว ัด เช ียงใหม ่ ร ่วมก ับคณะสงฆ ์จ ังหว ัด เช ียง ใหม ่ (มหาน ิกาย )                  
ได ้ด า เ น ิน ก า ร จ ัดป ร ะช ุมพร ะส ัง ฆ า ธ ิก า ร  โ ด ยด า เ น ิน ก า ร จ ัดป ร ะช ุมท ุก ว ันที ่ 25  ของท ุก เ ด ือน                        

โดยมีพระส ังฆาธิการระดับ  เจ ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด  เจ ้าคณะอ าเภอ  รองเจ้าคณะอ าเภอ             

และพระเลขานุการ พร้อมด้วยข้าราชการส านักงานฯเพ่ือเสนองานคณะสงฆ์ ตอบปัญหาข้อสงสัยให้กับคณะสงฆ์ 
 

  มหำนิกำย 
 

   
 
  ธรรมยุต 
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9. โครงกำรเงินอุดหนุนกำรตรวจกำรคณะสงฆ์และตรวจตรำพระสงฆ์ที ่มีอำจำร         

ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมกำรปฏิบัต ิงำนของพระวินยำธิกำร  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์    
ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  34,000  บาท   (สามหมื่นสี ่พันบาทถ้วน)         
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจการคณะสงฆ์ที ่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย  และส่งเสริมการปฏิบัติงาน        

ของพระวินยาธิการ  ให้กับส านักงานเจ้าคณะจังหวัด  (มหานิกาย) และอุดหนุนส านักงานเจ้าคณะจังหวัด 

(ธรรมยุต) ดังนี  
 

ล ำดับที่ สังกัด จ ำนวนเงิน (บำท) 

1. ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  20,000 

2. ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน-แม่ฮ่องสอน 14,000 

 รวม 34,000 
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ผลผลิตด้ำนที่ 2 : ด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
 
 1. โครงกำรด ำเนินงำนหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล (อ.ป.ต.) ปี 2565  
 วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลที่ด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 13 หน่วยๆละ ๕,๐๐๐ บาท                           
รวมเป็นเงิน 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี   

 

ล ำดับที ่ ชื่อหน่วยอบรม 
ที่ต้ังหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล จ ำนวนเงิน 

(บำท) วัด ต ำบล อ ำเภอ 

๑. อ.ป.ต. หนองป่าครั่ง วัดบวกครกน้อย หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ 5,000 

๒. อ.ป.ต.ช้างเผือก วัดช่างเคี่ยน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ 5,000 

๓. อ.ป.ต.ท่าวังตาล วัดป่างิ ว ท่าวังตาล สารภ ี 5,000 

๔. อ.ป.ต.แม่คือ วัดป่าแพ่ง แม่คือ ดอยสะเก็ด 5,000 

๕. อ.ป.ต.ป่าเมีย่ง วัดโป่งน  าร้อย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด 5,000 

๖. อ.ป.ต.หนองหาร วัดทุ่งหมื่นน้อย หนองหาร สันทราย 5,000 

๗. อ.ป.ต.ห้วยทราย วัดสว่างเพชร ห้วยทราย แม่ริม 5,000 

๘. อ.ป.ต.ขี เหล็ก วัดสหกรณ์ศรีดอนไชย ขี เหล็ก แม่แตง 5,000 

๙. อ.ป.ต.สันป่ายาง วัดหนองก๋าย สันป่ายาง แม่แตง 5,000 

๑๐. อ.ป.ต.น  าแพร ่ วัดถ  าดอกค า น  าแพร่ พร้าว 5,000 

๑๑. อ.ป.ต.แม่อาย วัดปางต้นเดื่อ แม่อาย แม่อาย 5,000 

๑๒. อ.ป.ต.แม่ก๊า วัดเวฬุวนาราม แม่ก๊า สันป่าตอง 5,000 

1๓. อ.ป.ต.สันกลาง วัดห้วยสม้ สันกลาง สันป่าตอง 5,000 

รวมทั งสิ น 65,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า | 41  
 

2. โครงกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
 ส าน ักงานพระพุทธศาสนาจังหว ัดเช ียงใหม่ ได ้ด า เน ินการจ ัดท าข ้อมูลสารสนเทศการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ดังนี  
  
FACEBOOK   : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เว็บไซต์  : www.cmi.onab.go.th 
 

 
 

 
 
 

http://www.cmi.onab.go.th/
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3. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ดังนี  

วันที่ กิจกรรม ภำพกิจกรรม 
  14 พฤศจิกายน 2564 พ ิธ ีท อ ด ผ ้า ป ่า เ พื ่อ น ้อ ม เ ก ล ้า น ้อ ม

ก ร ะ ห ม ่อ ม ถ ว า ย พ ร ะ ร า ช ก ุศ ล แ ด่ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  13 

ตุลาคม 2564 
 
 
 

 

5 ธันวาคม 2564 พ ิธ ีท า บ ุญ ต ัก บ า ต ร  พ ร ะ ภ ิก ษ ุส ง ฆ์ 
จ านวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล 

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 

ธันวาคม 2564  
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหา
คลองแม ่ข ่า  ถวายเป ็นพระราชก ุศล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
ประจ าปี 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 มิถุนายน 2565 พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ครบรอบ ๔๔ พระชนมพรรษา ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๕ และพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ี
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วันที่ กิจกรรม ภำพกิจกรรม 
๒๕ กรกฎาคม ถึง 

 ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป    
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี   
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า  ๙ ๐  พ ร ร ษ า             
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 
 

 

28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษา จัดพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ , พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์   
จ านวน ๘๑  รูป  และพิ ธี ถ วายสั ตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน 
 

 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ 
ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา        
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระสิงห์ 
วรมหาวิหาร ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
 

 

12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”       
เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕    
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4.  โครงกำรตรวจเยี ่ยมและติดตำมกำรด ำเนินงำนเพื ่อเสริมสร้ำงศักยภำพและ
เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์  โดยใช้หลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำ (หมู่บ้ำนรักษำศีล 5) จังหวัดเชียงใหม่ 
  
 วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ แนวทางปฏิบัติ 
สมรรถนะ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน การถอดบทเรียน และการสร้างเครือข่าย โดยใช้กลไกล     
การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) 
ด าเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ลงพื นที่ตรวจเยี่ยม            
ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 วัดน  าต้อง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)   
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5. โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือเป็นถวายพุทธบูชาและร าลึก
พระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร าลึกถึงหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา  
สัมพุทธเจ้า และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 ส านักงานาพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินอุดหนุนการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา         
เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นเงินจ านวน 57,000 บาท รายละเอียด ดังนี  
 

วัน วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด สังกัด จ านวนเงิน 
(บาท) 

วันมาฆบูชา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร มหานิกาย 10,000 
 วัดป่าดาราภิรมย์ พระอาราหลวง ธรรมยุต 10,000 
วันวิสาขบูชา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร มหานิกาย 10,000 
 วัดป่าดาราภิรมย์ พระอาราหลวง ธรรมยุต 10,000 
วันอาสาฬหบูชา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร มหานิกาย 8,500 
 วัดป่าดาราภิรมย์ พระอาราหลวง ธรรมยุต 8,500 

รวม 57,000 
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6. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด 
 วัตถุประสงค์เพื่ออุดหนุนการด าเนินงานของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการจัดตั ง
ตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ที่มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ และจัดกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเช ียงใหม่             
ได้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโดยจัดสรรให้ส านักปฏิบัติธรรม จ านวน 1 แห่ง     

ส านักปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านโป่ง ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่ เป็นเงิน 7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

 
 
7. โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนบุคลำกรทำงพระพุทธศำสนำ 
 7.1 พระจริยำนิเทศก์  คือ พระภิกษุที่ เจ้าคณะจังหวัดมอบภารกิจของคณะสงฆ์ให้ไปช่วยปฏิบัติ             
ในจังหวัดนั นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่มีการก าหนดวาระ
ไว้ 4 ปี ถ้าครบวาระแล้ว ก็สามารถแต่งตั งให้เป็นได้อีก ขึ นอยู่กับเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควร ทั งนี พระจริยานิเทศก์ 
ยังมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น ไปอยู่ตามวัดที่มีส านักเรียนปริยัติธรรม หรือโรงเรียนประเภทอ่ืนที่ขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่เป็นครูสอน รวมถึงการเผยแผ่ศาสนา โดยเฉพาะทางด้านศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรม  
 จังหวัดเชียงใหม่ มีพระจริยานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั งทั งสิ น จ านวน 5 รูป และส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้ส่งเสริมอุดหนุนการด าเนินงานของพระจริยานิเทศ เป็นเงินจ านวน 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี  
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ ฉำยำ 
สังกัด 

จ ำนวนเงิน 
วัด ต ำบล อ ำเภอ 

๑ พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน ์ ธมฺมวุฑฺโฒ พระสิงห ์ พระสิงห ์ เมืองเชียงใหม่ 3,500.00 
๒ พระครูศรีธรรมคณุ ชุตินฺธโร ป่าพร้าวนอก ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ 3,500.00 

๓ พระครูปลัดสุวัฒมงคลสิทธิคุณ ยสิสสฺโร พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง 3,500.00 

4 พระครูศรีสิทธิพิมล วิสุทฺธิเมธ ี ศรีบุญเรือง สันทราย ฝาง 3,500.00 

5 พระมหาปณุณ์สมบัต ิ ปภากโร เจดีย์หลวง พระสิงห ์ เมืองเชียงใหม่ 3,500.00 
รวม 17,500.00 
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 7.2 พระธรรมทูต คือ พระท่ีท าหน้าที่เป็นทูตหรือเป็นผู้แทนของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แต่เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่คนทุกคนทั งในและต่างประเทศ ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
ได้อุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานพระธรรมทูตของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 159 รูป รวมเป็นเงินจ านวน 146,800 
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี  
 

กำรจัดสรรเงินอุดหนุนพระธรรมทูตและบุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในประเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

ต าแหน่ง จ ำนวน (รูป) จ ำนวนเงิน/รูป (บำท) รวมจ ำนวนเงิน (บำท) 

หัวหน้ำสำยพระธรรมทูต 1 6,000.00 6,000.00 

พระธรรมทูต ฝ่ำยบริหำร 66 600.00 39,600.00 

พระธรรมทูต ฝ่ำยปฏิบัติกำร 92 1,100.00 101,200.00 

รวม 159  146,800.00 

 

 7.3 พระบัณฑิตเผยแผ่ จังหวัดเชียงใหม่มีพระบัณฑิตเผยแผ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจังหวัดและในพื นที่
เฉพาะ จ านวน 29 รูป และได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินจ านวน 47,900.00 (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

กำรจัดสรรเงินอุดหนุนบุคลำกรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในประเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (รูป) จ ำนวนเงิน/รูป (บำท) รวมจ ำนวนเงิน (บำท) 

พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ประจ าจังหวัด 
 

13 1,200.00 15,600.00 

พระภิกษุเผยแผ่ในพื นที่เฉพาะ 19 1,700.00 32,300.00 

รวม 29  47,900.00 
 

8. โครงกำรอุดหนุนสมทบจัดสร้ำงอำคำรปฏิบัติธรรม วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคาร
ปฏิบัติธรรม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว         
ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด แห่งที่ 19) เป็นเงินจ านวน 
2,360,400 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  
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9. โครงกำรปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
  

 
 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณ  ในการจัดท าโครงการปฏิบัติธรรมและ
ครอบครัวอบอุ ่นด ้วยพระธรรมเฉล ิมพระเกียรต ิ  จังหว ัดเช ียงใหม่ ประจ าป ีงบประมาณ  พ.ศ.  2565          

จ านวน 26,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม จริยธรรมที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้ามาสู่เด็กและเยาวชน  ด้วยเนื อหาสาระและรูปแบบวิธีการที่ทันสมัย  ลดช่องว่างทางการสื่อสาร 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจในหลักธรรมรวมถึงสามารถ  น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีกลุ่มเป้าหมาย 

คือ เด็ก เยาวชน  และประชาชน  ในพื นที ่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  100  คน ก าหนดจัดกิจกรรมเมื ่อวันที่          
27  กรกฎาคม  2565  ณ  วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง  ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่         
โดยด าเนินจัดกิจกรรม ดังนี   
 1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนา  
 2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนา การสวดมนต์ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
  3. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องความกตัญญูกตเวทิตา 
 4. กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5. กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
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10. โครงกำรบรรพชำอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคล 
      เฉลิมพระชนมพรรษำ ๙๐ พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
      พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้ด าเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ      
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล                
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และ          
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง                       
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดร่ าเปิง (ตโปทาราม)         
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 29 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ             
ในการจัดโครงการฯ จ านวน 120,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)    
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ผลผลิตด้ำนที่ 3 : ด้ำนกำรศึกษำ 

1. โครงกำรจัดสรรเงินงบประมำณกำรศึกษำพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม-บำลี  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม– บาลี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8,726,395  รายละเอียดดังนี  

 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 

ล ำดับที่ เงินอุดหนุน จ ำนวน (บำท) 

1. เงินอุดหนุนส านักงานส านักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 10,000 

2. เงินอุดหนุนส านักเรียนสังกัดมหานิกาย 4,317,215 

2. เงินอุดหนุนส านักงานส านักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) 10,000 

3. เงินอุดหนุนส านักเรียนสังกัดธรรมยุต 440,890 

4. 
เงินอุดหนุนศูนย์พระปริยัตินิเทศประจ าจังหวัด   
 - วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร 

12,000 

5. 
เงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจ าจังหวัด 
- โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 

30,000 

 รวม 4,820,105 

                                                                                                        (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) 

 1.2 เงินอุดหนุนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  –  บาลี  

ล ำดับที่ เงินอุดหนุน จ ำนวน (รูป) รูปละ (บำท) รวม (บำท) 

1. ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 77 15,000 1,155,000 

2. ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 51 20,000 1,020,000 

3. พระปริยัตินิเทศก์ 16 20,000 320,000 
 รวม 2,495,000 

                                                                                                                     (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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1.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนามสอบแผนกธรรม-บาลี จ านวน 24 แห่ง ดังนี   
 

ล ำดับ
ที ่

ส ำนักเรียนเจ้ำคณะอ ำเภอ 
เงินอุดหนุน 

รวมจ ำนวนเงิน 
นักธรรม ธรรมศึกษำ บำลี บำลีศึกษำ 

1 เชียงดาว 9,450 - - - 9,450 

2 เมืองเชียงใหม่ 147,555 197,675 70,605 1,250 417,085 

3 เวียงแหง 22,545 9,550 - - 32,095 

4 แม่แจ่ม 6,750 35,275 - - 42,025 

5 แม่แตง 3,780 36,050 - - 39,830 

6 แม่ริม 9,180 42,650 - - 51,830 
7 แม่วาง 4,185 23,900 - - 28,085 

8 แม่อาย 13,500 23,275 9,585 - 46,360 

9 ไชยปราการ 4,320 3,925 - - 8,245 

10 จอมทอง 35,370 12,375 29,565 - 77,310 

11 ดอยเต่า 4,320 13,175 - - 17,495 

12 ดอยสะเก็ด 12,690 30,450 - - 43,140 

13 ดอยหล่อ 3,240 25,350 - - 28,590 
14 ฝาง 40,230 36,825 - - 77,055 
15 พร้าว 14,580 18,075 - - 32,655 

16 สะเมิง 4,050 18,975 - - 23,025 

17 สันก าแพง 4,185 34,925 - - 39,110 

18 สันทราย 47,250 34,725 - - 81,975 

19 สันป่าตอง 4,455 53,325 - - 57,780 

20 สารภ ี 7,290 52,575 - - 59,865 

21 หางดง 9,990 40,875 - - 50,865 

22 อมก๋อย 4,050 19,525 - - 23,575 

23 ฮอด 21,870 18,025 - - 39,895 

24 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม-่ล าพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) 41,175 42,775 - - 83,950 

 
รวม 476,010 824,275 109,755 1,250 1,411,290 

                                                                                                 (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
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2. โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสำมัญศึกษำ   
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรและเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศ ึกษาตั  ง แต ่ร ะด ับอน ุบาลจนจนจบการศ ึกษาขั  น พื  นฐาน  ประจ าป ีงบประมาณ  พ.ศ .  2565                   

ให ้แ ก ่โ ร ง เ ร ีย นพระปร ิย ัต ิธ ร รม  แผนกสาม ัญศ ึกษ า  ใ น จ ัง ห ว ัด เ ช ีย ง ใหม ่ จ าน วน  28  โ ร ง เ ร ีย น                     

จ านวนนักเรียนทั งหมด 3,158 รูป  โดยได้รับเงินจัดสรรเป็นเงินจ านวน 68,641,740บาท (หกสิบแปดล้าน
หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท) 
 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 รวม 

 
ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เขต 5 

225,000 225,000 225,000 - 675,000 

1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน 1,175,700 1,172,160 1,172,160 580,140  4,100,160 
2. โรงเรียนเชตุพนศึกษา 1,479,090 1,454,070 1,454,070 694,860 5,082,090 
3. โรงเรียนบาลีสิตศึกษา มจร. 2,221,310 2,199,990 2,199,990 971,760 7,593,050 
4. โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม 692,550 674,850 674,850 343,410 2,385,660 
5. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 1,675,780 1,672,200 1,672,200 906,780 5,926,960 
6. โรงเรียนอภัยอริยศึกษา 472,370 476,070 476,070 272,040 1,696,550 
7. โรงเรียนสารภีปริยติศึกษา 615,720 626,820 626,820 343,680 2,213,040 
8. โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา 275,460 275,460 275,460 170,280 996,660 
9. โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1,324,820 1,321,320 1,321,320 763,560 4,731,020 

10. โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา 523,950 523,950 523,950 293,700 1,865,550 
11. โรงเรียนวัดพระบาทอุดม 418,500 418,500 418,500 211,200 1,466,700 
12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 483,420 483,420 483,420 247,530 1,697,790 
13. โรงเรียนฝางธรรมศึกษา 627,660 616,620 616,620 340,830 2,201,730 
14. โรงเรียนสันป่าตองวิทยา 265,260 265,260 265,260 174,210 969,990 
15. โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา 421,110 421,110 421,110 157,440 1,420,770 
16. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 689,360 681,960 681,960 369,450 2,422,730 
17. โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา 354,200 357,900 357,900 215,760 1,285,760 
18. โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยา 194,650 190,950 190,950 215,760 792,310 
19. โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา 604,490 608,190 608,190 344,730 2,165,600 
20. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 281,100 281,100 281,100 166,710 1,010,010 
21 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎรอุปถัมภ์ 676,930 673,110 673,110 384,270 2,407,420 
22. โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา 369,990 358,890 358,890 123,270 1,211,040 
23. โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา 374,320 370,620 370,620 213,810 1,329,370 
24. โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา 488,300 480,900 480,900 315,480 1,765,580 
25. โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 739,770 739,770 739,770 360,990 2,580,300 
26. โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 844,570 833,910 833,910 495,360 3,007,750 
27. โรงเรียนวัดพุทธนิมิตวิทยา 670,410 670,410 670,410 398ล340 2,409,570 
28. โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา 344,480 348,240 348,240 190,620 1,231,580 

รวม 19,530,270 19,422,750  19,422,750 10,265,970 68,641,740 
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3. โครงกำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับคุณภำพเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ               
    ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม      
แผนกสามัญศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
งบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 68,320 บาท (หกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
โดยด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี  

3.1. กิจกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการเพ่ือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มี
ผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน 84 รูป/คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม        
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และส านักเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๕        
โดยใช้งบประมาณ จ านวน 55,083.70 บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การตรวจนับจ านวนนักเรียนและตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้มอบหมายข้าราชการ
จ านวน 4 คณะๆ ละ 4 คน ลงพื นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเขียงใหม่  ทั ง 28 แห่ง    
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลพื นฐานรายบุคคล (E –  Citizen) และรายงานสถิติข้อมูลของโรงเรียน          
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยใช้งบประมาณ จ านวน  11,136.30 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
สามสิบหกบาทสามสิบสตางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า | 54  
 

4. โครงกำรสนับสนุนทุนเฉลิมรำชกุมำรี 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเฉลิมราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 6) ให้พระภิกษุ สามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2565  จ านวน  39  รูป  เป็นเง ินจ านวน 

1,485,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี   
 

รุ่นที่ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (รูป) จ ำนวนเงิน/รูป รวม (บำท) 

1 ปริญญาตรี 4 55,000 220,000 
2 ปริญญาตรี 6 55,000 330,000 
3 ปริญญาตรี 7 55,000 385,000 
4 มัธยมศึกษา 7 25,000 175,000 
5 มัธยมศึกษา 8 25,000 200,000 
6 มัธยมศึกษา 7 25,000 175,000 

รวม 39  1,485,000 
 
5. โครงกำรเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 
    โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  เพื่อสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ช ารุดทรุดโทรมให้มีสภาพที่มั่นคง
แข็งแรง เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาสถานที่ให้เป็นรมณียสถาน  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร 4 โรงเรียน รวมเป็นเงินจ านวน 1,159,400.00 (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนหน้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี   

 

ล ำดับที่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

1. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 569,000 

2. โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 223,600 

 3. โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 153,200 

4. โรงเรียนวัดพระบาทอุดม  เวียง ฝาง เชียงใหม่ 213,600 

รวม 1,159,400 
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6. พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกำศนียบัตรบำลีประโยค ๑-๒      
    เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดพิธีทรงตั งเปรียญธรรม 3 ประโยค จ านวน 330 รูป    

และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณร เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จ านวน 378 รูป 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดพิธีฯ  เป็นเงิน
จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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ผลผลิตด้ำนที่ 4 : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร  
    ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าโครงการ “ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  โดยเก็บข้อมูล    
จากผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ ตั งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565 โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (Google form) จ านวน 100 คน  

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ระดับคะแนน = 4.25) ของความ        
พึงพอใจที่ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  
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2. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cmi.onab.co.th โดยการพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมาก
ที่สุด  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cmi.onab.co.th/
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3. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการเพิ ่ม
ประสิทธิภาพด้านทักษะ  ความช านาญในการท างาน  เพื ่อให้บ ุคลากรที ่ได ้ร ับการพัฒนาปฏิบัติงานได้ผล         

ตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการต่างๆ ทั งใน           
ส่วนราชการภายนอกและส่วนราชการภายในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี   
 

ล ำดับ วันที/่สถำนที่ โครงกำร ผู้รับกำรอบรม 

1 20 กันยายน 2565 
ระบบ Online 

โครงการฝึกอบรมปลูกฝั งวิ ธี คิ ดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมฯ 
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวณัฐปภัสร์  อินทะจักร 
นางสาวนพภา บุญมาแย้ม 

2 16 กันยายน 2565 
ระบบ Online 

การฝึกอบรมการใช้งานระบบ D-pension 
 

นางสาวณัฐปภัสร์  อินทะจักร ์

3 7 กันยายน 2565 
ระบบ Online 

การฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบทะเบียนพระ  
(นิตยภัต )  ของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

นางสาวณัฐปภัสร์  อินทะจักร ์

4 1 – 2 กันยายน 2565 
ระบบ Online 

การฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนส าหรับองค์กรศาสนา 

นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง 
นายสุทธิภัทร์พงศ์  สมค า 
นายกิตติพงศ์  กาว ี
นายวรวิทย์  สุมาลัย 
นายเอกชัย  ชมภู 

5 ภายใน 29 สิงหาคม 2565 
 E-Learning 

การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

นางสาวณัฐปภัสร์  อินทะจักร ์

6 22 – 24 สิงหาคม 2565 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลัย จ.นครปฐม 

การอบรมเ ชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะดิจิทัล       
เพื่ อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา       
รุ่นที่ 1  

นายวรวิทย์  สุมาลัย 

7 26 สิงหาคม 2565 
ระบบ Online 

การอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในส าหรับ อปท. และส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวนพภา บุญมาแย้ม 

8 9 สิงหาคม 2565 
ระบบ Online 

การอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความ
ร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต 

นายสุทธิภัทร์พงศ์  สมค า 
นางสาวณชิตา  ตันตาละ 

9 19 กรกฎาคม 2565 
ระบบ Online 

การอบรมหลักสูตร พระราชกฤษฎีกาเ งิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ 

นางสายสวาท  ภาณุมนต์วาท ี
นางพัชรีวรรณ พรหมจักร ์

10 20 กรกฎาคม 2565 
ระบบ Online 

โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม จัดงานฯ 

นางสายสวาท  ภาณุมนต์วาท ี
นางพัชรีวรรณ พรหมจักร ์



 
 

หน้า | 59  
 

ล าดับ วันที/่สถำนที่ โครงกำร ผู้เข้ำร่วมอบรม 

11 24 มิถุนายน 2565 
ระบบ Online 

โครงการฝึกอบรมการขอรับบ าเหน็จบ านาญ นางสาวณัฐปภัสร์  อินทะจักร ์

12 14 – 18 มิถุนายน 2565 
ณ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จ.นครปฐม 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
รุ่นที่ 2 

นายสมเจตน์  ทิพย์โชค 

13 25 – 29 พฤษภาคม 2565 
ณ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จ.นครปฐม 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
รุ่นที่ 1  

นายเอกชัย  ชมภู 

14 5 เมษายน 2565 
ระบบ Online 

KM Online หัวข้อ เคล็ดไม่ลับการเป็นจังหวัด 
4.0  

นางสาวณัฐปภัสร์  อินทะจักร ์

15 9 กุมภาพันธ์ 2565 
ระบบ Online 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ 
ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง และด้านการ
จัดซื อจัดจ้างภาครัฐ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

นางสายสวาท  ภาณุมนต์วาท ี
นางพัชรีวรรณ พรหมจักร ์

 
4. โครงกำรพัฒนำองค์กำร 
       ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การ
ขับเคลื่อนให้ก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการดังนี  

 4.1 โครงกำรกิจกรรม 5 ส. (BIG CLEANING DAY)  

       ส า น ัก ง า น พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
จังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงความส าคัญใน
การสร ้างว ัฒนธรรมค่าน ิยมที ่ด ีเรื ่องความ
สะอาด  โดยเริ ่มต ้นจากที ่ท างาน  จึงได ้จ ัด
ก ิจ กร รม  5ส .  ( ส ะสา ง  สะดวก  สะอาด 

สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อพัฒนาสถานที่
แ ล ะพ ัฒ น า ค น  เ ป ิด โ อ ก า ส ใ ห ้บ ุค ล า ก ร
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้
มีโอกาส สะสาง ท าความสะอาด จัดระเบียบ
สิ ่ง ข อ ง เ ค รื ่อ ง ใ ช ้ภ า ย ใน ส ถา นที ่ท า ง า น 

สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และปราศจากมลภาวะ 

ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในด้านต่างๆ  โดย
จ ัด ก ิจ ก ร รม เป ็นปร ะจ า ท ุก เ ด ือน  ตั  ง แ ต่ 
พฤษภาคม -กันยายน 2565  
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 4.2 โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่  “งดรับ งดให้” 
ของขวัญและของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (No Gift No Policy) 
 

 
     ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ             
(ฉบับปรับปรุง) ก าหนดการขับเคลื่อนการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift No Policy) ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันทุกรูปแบบให้เกิด  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  

 4.3 โครงกำรกำรลดใช้พลังงำนของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565  

 ด้วยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง) เพ่ือเป็นการลดพลังงาน
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น  โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้การใช้พลังงานของ                 
ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ลดการใช้พลังงานลง      
ร้อยละ 20 (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี พ.ศ. 2564) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม และให้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ และเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน 
ให้เห็นคุณค่า และพิจารณาใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และรายงานผลการใช้
พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจ าทุกเดือน 

1. มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ  
 1.1 เปิดใช้ไฟฟ้าเฉพาะพื นที่ปฏิบัติงาน ปิดไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยง (12.00 น.- 13.00 น.),     

หลังเลิกงาน (16.30 น.) เป็นต้นไป หากต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เปิดเฉพาะบริเวณที่จ าเป็น  
 1.2 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาท ี
 1.3 เปิด-ปิด เครื่องถ่ายเอกสารเวลา 08.30 น. - 16.00 น. และกดปุ่มพัก (Standby mode)   

เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ  
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 1.4 เลือกอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยค านึงถึงฉลากเบอร์ 5 
 1.5 ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส 
 1.6 เปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น 
 1.7 ตรวจบ ารุงเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดยท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ           

ทุกเดือน และล้างท าความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน 
 1.8 ส ารวจ ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อออกจากส านักงาน 

2. มำตรกำรประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 2.1 ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดแอร์รถยนต์ไว้จนกว่าผู้โดยสารจะพร้อมออกเดินทาง 
 2.2 ก าหนดเส้นทางวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั ง และการใช้รถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกันให้

ไปพร้อมกัน (Car Pool) และควรให้พนักงานขับรถยนต์ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั งเพ่ือเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้
ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด 

 2.3 ดูแลและบ ารุ งรักษาเครื่องยนต์ ให้อยู่ ในสภาพที่ดี  โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆ              
ของรถยนต์ตามวิธีการที่ก าหนดและระบุไว้ในคู่มือประจ ารถยนต์ 
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 4.4 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมที่ท ำกำร ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่  
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
งบลงทุน จ านวน 467,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารที่ท าการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตั งอยู่ที่ ชั น4 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีสภาพที่สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ และเสริมสร้างบรรยากาศการท างาน อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ภำพก่อนปรับปรุงซ่อมแซมที่ท ำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพหลังปรับปรุงซ่อมแซมที่ท ำกำร 
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ส่วนที่ 3  
กรอบกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ  
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

 

มิติกำรประเมิน ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน

รำยตัวชี้วัด 

หน่วยงำน
เจ้ำของเรื่อง 

ความส าเร็จในการ
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย
ตัวชี วัดตามภารกิจ
หลักของกระทรวง/
หน่วยงาน หรืองาน
ตามหน้ าที่ ค ว าม
รับผิดชอบหลัก  
(Function Base) 

ตัวช้ีวัดที่ 1  
ความส าเร็จของการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลทาง
พระพุทธศาสนา 

   

1.1 ร้อยละของการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนสงฆ์ 

น าเข้าข้อมูล       
พระสังฆาธิการฯ    
ในระบบได้ 100 % 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มอ านวยการ
และกิจการ
คณะสงฆ์ 

นายวรวิทย์     
สุมาลัย 

1.2 ร้อยละของการจัดท า
ระบบทะเบียนวัดในรูปแบบ
เว็บแอปพริเคชั่น  
(Web Application) 

ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลทะเบียนวัดให้
เป็นปัจจุบันตาม
แนวทางของ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี วัด 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มอ านวยการ
และกิจการ
คณะสงฆ์ 

นายวรวิทย์     
สุมาลัย 

1.3 ร้อยละของการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลทะเบียน
ส านักปฏิบัติธรรม 
 

ด าเนินการตาม
แนวทางของ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี วัด 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มอ านวยการ
และกิจการ
คณะสงฆ์ 

นายวรวิทย์     
สุมาลัย 

ตัวช้ีวัดที่ 2  
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทาง
พระพุทธศาสนาที่ได้รับการ
จัดการจนได้ข้อยุติ 
 

ด าเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนจนได้
ข้อยุติ 95 % 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มอ านวยการ
และกิจการ
คณะสงฆ์ 

นายวรวิทย์     
สุมาลัย 
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มิติกำรประเมิน ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน

รำยตัวชี้วัด 

หน่วยงำน
เจ้ำของเรื่อง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ควำมส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำระบบกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของวัด 
    3.1 ร้อยละของวัดที่มี
ข้อมูลรายงานบัญชี รายรับ-
รายจ่าย 

1,473 วัด เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

และกิจการ
พิเศษ 

นายกิตติพงศ์ 
กาวี 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ความส าเร็จของ
การส่งเสริมและสร้างการรับรู้
ของประชาชนที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรม 

จัดเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม        
ได้ครบ 100% 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

และกิจการ
พิเศษ 

นายอัครัช     
ทิพศรี 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทำงพระพุทธศำสนำที่ได้รับกำรจัดกำรจนได้ข้อยุติ 
 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ก าหนดให้เป็นการร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวชี วัดที่ 2   
“ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการจัดการจนได้ข้อยุติ” และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมาย
ร้องเรียน และเพจส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ทั งหมด 15 เรื่อง และได้ด าเนินการจนได้ข้อยุติ     
15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ตำรำงสรุปจ ำนวนเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที ่ เดือน ปี 
จ ำนวนเรื่อง 

ทั้งหมด 

ด้ำ
นศ

ำส
นบ

ุคค
ล 

ด้ำ
นศ

ำส
นส

มบ
ัติ 

ด้ำ
นศ

ำส
นส

ถำ
นแ

ละ
ศำ

สน
วตั

ถุ 

ด้ำ
นศ

ำส
นศ

ึกษ
ำแ

ละ
ศำ

สน
ธร

รม
 

ด้ำ
นก

ำร
เผ

ยแ
ผ่พ

ระ
พุท

ธศ
ำส

นำ
 

ด้ำ
นอื่

น 
ๆ 

สถำนะเรื่อง 

ยุต ิ ไม่ยุติ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑   
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒   
๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑   
๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐   
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒   
๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑   
๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒   
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑   
๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒   

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑   
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒   
12 กันยายน ๒๕๖๕ 0 0 0 0 ๐ ๐ ๐ 0   

รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๑๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๑๕   
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ตัวช้ีวัดที่ 3  ควำมส ำเร็จของกำรรำยงำนทำงกำรเงินของวัด 
  ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรำยงำนบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานนพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2565 โดยก าหนด “ตั วชี วั ดความส า เร็ จของการรายงานทางการ เงินของวัด ”                   
เพ่ือให้ประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อม่ันในความโปร่งใสด้านการเงินของวัด ประกอบด้วย 2 ตัวชี วัดย่อย ดังนี  
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 1  
 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายางานบัญชีรายรับ –  รายจ่าย มีเป้าหมายให้วัดจัดส่งรายงานบัญชีรายรับ –  
รายจ่าย ประจ าปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(ยกเว้น อนัมนิกายและจีนนิกาย) ร้อยละ 100.00 หรือจ านวน 42,842 วัด 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 2  
 ตัวชี วัดความส าเร็จของการน าระบบบัญชีมาตรฐานส าหรับวัดไปใช้มีเป้าหมายให้น าระบบบัญชีมาตรฐานไป
ใช้กับวัดน าร่อง จ านวน 70 วัด (รับผิดชอบโดยส านักงานศาสนสมบัติ)  

 โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการ
ตามตัวชี วัดย่อยท่ี 1 และก าหนดจ านวนวัดของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1,473 วัด และด าเนินการตามตัวชี วัด ร้อย
ละ 100 ของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย และขอความร่วมมือจากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่ ด าเนินการตามตัวชี วัดย่อยท่ี 1 ดังนี  
 1. ชี แจงการจัดท ารายงาทางการเงิน ตามแบบสรุปบัญชีรายรับ –  รายจ่าย ประจ าปี 2565 เพ่ือให้วัด
รวบรวมรายการรับ –  จ่าย ในเดือนตุลาคม 2564 –  30 มิถุนายน 2565 
 2. ติดตาม รวบรวม เก็บรักษารายงานทางการเงินของวัด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนของวัด
ภายในจังหวัด และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรายงานรายชื่อวัดที่ ส่งรายงานการเงินและรับรองความ
ถูกต้องของรายชื่อวัด 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการตามตัวชี วัดที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี วัดเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี  

 

รำยงำนกำรจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ประจ ำปี 2564 

 จ านวน (วัด) ร้อยละ (%) 

ครั้งที่ 1 1,319 89.54 

ครั้งที่ 2 113 7.67 

รวม 1,432 97.21 
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ตัวช้ีวัดที่ 5  ควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชนที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำน 
               ตำมหลักธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   

   ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติได้ส่งแบบส ารวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลรอบข้างอายุ 
13 ปีขึ นไป ที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจ าวัน ให้ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล จังหวัดละ 100 คน  

  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากพุทธศาสนิกชนในพื นที่
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 100 คน กระจายไปอ าเภอต่างๆ แต่ละอ าเภอจัดเก็บต าบลละ 1 - 2 หมู่บ้าน จัดเก็บ
หมู่บ้านละ 10 คน โดยผู้ให้ข้อมูลต้องไม่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน และความหลากหลายในเรื่องเพศ และช่วงอายุให้มี
ขนาดใกล้เคียงกัน และรายงานผลข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะน าผลการตอบแบบ
ส ารวจมาประมวลผล   
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