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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ภาค ๑ 

ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

 
หลักการและเหตุผล 
 นับต้ังแต่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที่ ๒-๓ หรือเม่ือประมาณ พ.ศ.
๒๓๖ ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์
อินเดียในสมัยน้ัน พระเถระ ๒ รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระได้เดินทางมายังดินแดนประเทศไทย ซ่ึงใน
สมัยน้ันเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ดินแดนท่ีมีขอบเขตกว้างขวางมีประเทศต่างๆ รวมกันอยู่หลายประเทศ ท้ังพม่า 
เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และนับจากน้ันเป็นต้นมาอารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนาก็เข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคมไทย แนวคิดและวิถีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้กลายเป็นรากฐานท่ีสําคัญของการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความเก่ียวข้องกับผู้คนทุกชนช้ัน นับต้ังแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนไปถึง
ชาวบ้านท่ัวไป  พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ปรัชญา การ
ดํารงอยู่ในวิถีชีวิต และการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปวัฒนธรรมจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าซ่ึง
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และกระบวนการจัดการที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมทางสังคม ในขณะท่ี
สถานท่ีสําคัญหรือวัดในทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ท้ังในด้านโบราณคดี 
จารีตประเพณี  สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ ซ่ึงนับว่ามีคุณค่าและมีบทบาทที่สําคัญย่ิงในการเช่ือมโยง
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของผู้คนในสังคม  
 

หลักธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ มรรคมีองค์ ๘ 
หลักปฏิจจสมุปปบาท และหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ได้รับการประยุกต์ใช้ไปสู่การพัฒนาบุคคลและ
สังคมในมิติต่างๆ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการประยุกต์ใช้ท้ังในด้าน
การพัฒนาบุคคล การปกครองบ้านเมืองตามหลักทศพิธราชธรรม การประยุกต์ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
สัมมาอาชีวะและการรู้จักประมาณในการบริโภค และการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาสังคม เป็นต้น  

 

หลักการและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้มีขยายขอบเขตไปสู่การดําเนินการในมิติต่างๆ 
เพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านความเช่ือ พิธีกรรม และการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจและปัญญา ดังที่หลวงพ่อพุทธทาส
ภิกขุ ได้กล่าวถึงความสําคัญของหลักพุทธธรรมไว้ ๓ ประการ คือ ๑) หลักพุทธธรรม จะช่วยให้บุคคลและ
สังคมมีความรัก ความเมตตา และมีความสามัคคี สามารถร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันได้  หากขาดหลักธรรม ผู้คน
ก็จะขาดความรัก ความเมตตาต่อกัน ๒) หลักพุทธธรรมจะช่วยให้ผู้คนมีทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นเสมอ
กัน มีความรู้ มีความเข้าใจ มีความเช่ือ และมีอุดมคติเสมอกัน ดังน้ัน ถ้าบุคคลมีทิฏฐิ มีความเห็นร่วมกันปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นก็จะหมดปัญหาไป เพราะการที่บุคคลและสังคมจะทะเลาะวิวาทกันได้ ก็เพราะว่ามีทิฏฐิคือ
ความเห็นไม่ตรงกัน  เม่ือมีทิฏฐิไม่ตรงกันก็เกิดการทุ่มเถียงทะเลาะวิวาท แก่งแย่งหรือเกลียดชังกัน ๓) กัมม
สามัญญตา คือ การกระทําท่ีเสมอกัน ถ้ามีหลักธรรมอยู่ในโลกหรือเป็นหลักยึดถือปฏิบัติอยู่ในโลก มนุษย์ทุกคน
ก็จะมีการกระทําเสมอกัน ท้ังในเรื่อง ศีล คือ พ้ืนฐานข้ันต้นเกี่ยวกับการดํารงอยู่ร่วมกัน จากน้ันก็จะมีการ
ประพฤติท่ีเป็นไปในแนวเดียวกันอย่างกลมกลืนกัน คือ เสมอกันด้วยสมาธิและปัญญา ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะดับ
ทุกข์ของบุคคลและสังคมได้  ในขณะท่ีพระธรรมปิฎกได้กล่าวถึงหลักพุทธธรรมว่า เป็นสิ่งที่สอนให้คนทุก
ประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้ังในทางวัตถุและ
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เพ่ือประโยชน์ลึกซ้ึงทางจิตใจ นอกจากนี้ หลักพุทธธรรมยังถูกนําไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และการดําเนินกิจกรรมของบุคคลและสังคมทั้งในฐานะแนวคิดและหลักการปฏิบัติในศาสตร์สาขาต่างๆ 
อาทิ สังคมวิทยา วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เป็นต้น  มียุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
มากมายในปัจจุบันที่ถือเป็นการพัฒนาทางเลือกท่ีนําหลักการทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ อาทิ  หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ซ่ึงการพัฒนาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหลักการทาง
พระพุทธศาสนาน้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนามนุษย์และการพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยท่ีปัจเจกบุคคลและสังคมสามารถเลือกสรรหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับกิจการที่
ตนเองและองค์กรดําเนินการ  

 

 ปัจจุบัน สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเพราะคนไทยส่วน
ใหญ่ เกินร้อยละ  ๙๐  นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยจึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา 
แต่เม่ือสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลสําคัญ
ที่นําพาให้สังคมไทย ก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติใน
หลายๆด้าน กล่าวคือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 จากภาวะวิกฤติด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพระพุทธศาสนา 
แม้ว่าหลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและ
บุคลากร ทางศาสนาก็เป็นเหตุนํามาซ่ึงวิกฤติศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ทําให้ต้องเกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ม่ันคง และ
ให้ทันต่อ ความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจและเป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

 

 มหาเถรสมาคมและรัฐบาลได้เห็นชอบร่วมกันในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซ่ึงเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของ 
คณะสงฆ์ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศโดยคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ได้กําหนดจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
สงฆ์กรุงเทพมหานคร ตามมิติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (มติท่ี ๑๐๖/๒๕๕๙) และในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ท่ี มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว จึงได้ดําเนินการตามแนวทางการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ๖ ด้าน  
 
 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน” อันเป็นการ
ดําเนิน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติท่ีว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” อย่างเป็นรูปธรรม 
 แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานี้ ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจคณะ
สงฆ์ คือ  

๑) ด้านการปกครอง  
๒) ด้านศาสนศึกษา  
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์  
๔) ด้านเผยแผ่  
๕) ด้านสาธารณูปการ  
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์  
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นอกจากน้ี ยังได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก เป็นการดําเนินการภายใต้ค่านิยม (Core Value) ท่ีว่า “อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่
การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน” 

 

 สําหรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ (๑) 
สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กร แห่ง
การเรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๑๐ 
กลยุทธ์ และ ๑๔ ตัวช้ีวัด 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
(คปพ.) จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 
๑๓ + ๑ โครงการ ประกอบด้วย 
 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 

๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร 
 
 ๑. จํานวนวัด        

๑. มหานิกาย       ๔๕๒  แห่ง 
๒. ธรรมยุต      ๔๓  แห่ง 
๓. อนัมนิกาย      ๗  แห่ง 
๔. จีนนิกาย      ๓  แห่ง 
๓. พระอารามหลวง     ๙๕  แห่ง 

๑. มหานิกาย     ๗๔  แห่ง 
๒. ธรรมยุติ     ๒๑  แห่ง 

 
๒. จํานวนพระภิกษุสามเณร 

๑. มหานิกาย       ๑๕,๐๑๐ รูป 
๑. พระภิกษุ      ๑๒,๓๗๓ รูป 
๒. สามเณร      ๒,๖๓๗  รูป 

๒. ธรรมยุต       ๒,๔๒๔  รูป 
๑. พระภิกษุ      ๑,๖๑๒  รูป 
๒. สามเณร      ๘๑๒  รูป 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร 
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 กรุงเทพมหานคร เป็น เมืองหลวง และนครท่ีมีประชากรมากที่สุดของ ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง
การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของ
ประเทศ เป็นเมืองที่มีช่ือยาวที่สุดในโลก ต้ังอยู่บนสามเหลี่ยมปาก แม่น้ําเจ้าพระยา มี แม่น้ําเจ้าพระยา ไหล
ผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น ๒ ฝ่ังคือ ฝั่งพระนคร และ ฝั่งธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ ท้ังหมด 
๑,๕๖๘.๗๓๗ ตร.กม. มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า ๕ ล้านคน ทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเอกนคร 
(Primate City) จัด มีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็น "เอกนครที่สุดในโลก" เพราะมีประชากรมากกว่านครท่ีมี
ประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ถึง ๔๐ เท่า  
 

 คําขวัญของกรุงเทพมหานคร คือ "กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงาม
เรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย" หลังกรุงเทพมหานครสรุปยอดคะแนนโหวตคําขวัญกรุงเทพมหานคร 
เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 ตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า ตราน้ีกรม
ศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ เริ่มใช้ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ สมัยเม่ือยังเป็น
จังหวัดพระนครน้ันใช้ตราพระที่น่ังจักรีมหาปราสาทเป็นตราประจําจังหวัด ต้นไม้ประจํากรุงเทพมหานคร คือ 
ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina) สัตว์นํ้าประจํากรุงเทพมหานคร คือ ปลากระโห้ (Catlocarpio 
siamensis 
 

 มหาวิทยาลัยลัฟเบอระ (Loughborough University) จัดกรุงเทพมหานครว่าเป็นนครโลก ระดับ
แอลฟาลบ กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองท่ีมี ตึกระฟ้า มากที่สุดเป็นอันดับท่ี ๑๕ ของโลก  มีสถานที่ท่องเที่ยว
หลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ และวัดต่างๆ นอกจากน้ียังมีแหล่งชอปป้ิงและค้าขายท่ี
สําคัญมากมาย ซ่ึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ องค์กรการท่องเท่ียวโลก 
(UNWTO) ได้จัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคนเดินทางเข้าเป็นอันดับที่ ๑๐ ของโลกและเป็นอันดับที่ 
๒ ของเอเชีย โดยมีคนเดินทางมากกว่า ๒๖.๕ ล้านคน  นอกจากนี้จากการจัดอันดับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
มาสเตอร์การ์ด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรุงเทพมหานครมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของนักท่องเท่ียวถึง 
๑๖.๔๒ ล้านดอลลาร์เป็นอันดับท่ี ๒ ของโลก รองจาก กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เท่าน้ัน  

 

 กรุงเทพมหานครเป็น เขตปกครองพิเศษ ของ ประเทศไทย มิได้มีสถานะเป็น จังหวัด คําว่า 
"กรุงเทพมหานคร" นั้นยังใช้เรียก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อีกด้วย กรุงเทพมหานครมี
การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง แต่ปัจจุบันผู้บริหารกรุงเทพมหานครมาจากการแต่งต้ัง 
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 ในสมัยกรุงอยุธยา กรุงเทพมหานครยังเป็นเพียง สถานีการค้า ขนาดเล็กอยู่ที่ปาก แม่นํ้า
เจ้าพระยา ต่อมามีขนาดเพิ่มขึ้นและเป็นที่ต้ังของเมืองหลวง ๒ แห่งคือ กรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ และกรุง
รัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ กรุงเทพมหานครเป็นหัวใจของการทําให้ประเทศสยามทันสมัยและเป็นเวทีกลาง
ของการต่อสู้ทางการเมืองของประเทศตลอดคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ นครเติบโตอย่างรวดเร็วและปัจจุบันมี
ผลกระทบสําคัญต่อการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สื่อและสังคมสมัยใหม่ของไทย ในช่วงท่ีการลงทุนในเอเชีย
รุ่งเรือง ทําให้บรรษัทข้ามชาติจํานวนมากเข้ามาต้ังสํานักงานใหญ่ภูมิภาคในกรุงเทพมหานคร ทําให้
กรุงเทพมหานครเป็นกําลังหลักทางการเงินและธุรกิจในภูมิภาค นอกจากน้ียังเป็นศูนย์กลางการขนส่งและ
สาธารณสุขระหว่างประเทศและกําลังเติบโตเป็นศูนย์กลางศิลปะ แฟช่ันและการบันเทิงในภูมิภาค อย่างไรก็ดี 
การเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครขาดการวางผังเมือง ทําให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ถนน
ที่ จํากัดและการใช้รถส่วนบุคคลอย่างกว้างขวางส่งผลให้ เกิดปัญหาจราจรแออัดเรื้อรัง พ้ืนที่บริเวณ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ต้ังของเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ชาวต่างชาติเรียกกันว่า "บางกอก" มา
ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสําคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่าง ๆ 
เป็นเมืองหน้าด่านขนอน คอยดูแลเก็บภาษีกับเรือสินค้าทุกลําท่ีผ่านเข้าออก ส่วนบริเวณปากนํ้าตรงอ่าว
ไทย เรียกกันว่า "นิวอัมสเตอร์ดัม" มีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สําหรับพักสินค้า ปัจจุบันคือ
พ้ืนท่ีบริเวณอําเภอพระประแดง  

 

 ต่อมาเม่ือถึงคราวเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ หลังการกอบกู้อิสรภาพจากพม่า สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคมพ.ศ. ๒๓๑๓ ครั้น
สิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ขึ้น
เสวยราชสมบัติ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์
จักรี มีพระราชดําริว่า ฟากตะวันออกของกรุงธนบุรีมีชัยภูมิดีกว่าตะวันตก เพราะมีลําน้ําเป็นขอบเขตอยู่กว่า
ครึ่ง หากข้าศึกยกมาติดถึงชานพระนคร ก็จะต่อสู้ป้องกันได้ง่ายกว่าอยู่ข้างตะวันตก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
กรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยาให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยสืบทอดศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา พระองค์มีพระบรมราชโองการให้พระยาธรรมาธิกรณ์กับ
พระยาวิจิตรนาวี เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปวัดกะท่ีดินเพ่ือสร้างพระนครใหม่ในวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๓๒๕ ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง เม่ือวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ คํ่า ยํ่ารุ่งแล้ว ๙ บาท (๕๔ นาที) ปี
ขาล จ.ศ. ๑๑๔๔ จัตวาศก ตรงกับวันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เวลา ๖.๕๔ น. และทรงประกอบพระราช
พิธีปราบดาภิเษกในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนช่ือพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ และมีฐานะในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็น จังหวัดพระนคร 

 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนใหม่ขึ้น ทรงดําริให้ตัด
ถนนเจริญกรุง เป็นถนนเส้นแรกในกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๔ และเปลี่ยน
รูปแบบผังเมืองกรุงเทพมหานครเฉกเช่นอารยประเทศ เนื่องจากในสมัยน้ันสยามประเทศถูกคุกคามจาก
มหาอํานาจยุโรป และตรงจุดน้ีเป็นหน่ึงในข้ออ้างท่ีมหาอํานาจนํามาใช้เพ่ือแทรกแซงและคุกคามสยามประเทศ 
ภายหลัง ต่างชาติยุโรปเองได้ยอมรับกรุงเทพมหานครว่า เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีผังเมืองงดงามที่สุดในโลกในสมัย
นั้น  ต่อมาเม่ือวันที่  ๒๑  ธันวาคม พ .ศ . ๒๕๑๔  รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรได้รวม จังหวัดพระ
นคร และ จังหวัดธนบุรี เข้าด้วยกันเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี[๑๖] และภายหลังการปรับปรุงการปกครอง
ใหม่เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ .ศ . ๒๕๑๕ จึงได้เปลี่ยนเป็นช่ือเป็น กรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรียกกัน
ว่า กรุงเทพฯในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
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วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นเมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กรุงเทพมหานครติดอันดับที่ ๑๐๒ เมืองน่าอยู่ของโลก จัดอันดับโดย The Economist Intelligence Unit 

 

 คําว่า "กรุงเทพมหานคร" แปลว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร" มาจากช่ือเต็มว่า
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหา
สถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธ์ิ มีความหมายว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพ
นคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันม่ันคง และเจริญย่ิง เป็น
เมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ย่ิง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับ
ของพระราชาผู้อวตารลงมา ซ่ึงท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้" โดยนามเดิมท่ี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานในตอนแรกน้ัน ใช้ช่ือว่า “กรุง
รัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” ต่อมาในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้นามพระนครเป็น 
“กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา” จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
เปล่ียนคําว่า บวร เป็น อมร เปล่ียนคําว่า มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพท์เป็น มหินทรายุธยา และเติมสร้อย
นามต่อ ท้ังเปลี่ยนการสะกดคํา สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของช่ือเต็มของกรุงรัตนโกสินทร์ ข้างต้น ช่ือ
ทางการของกรุงเทพมหานครเม่ือถอดเป็นอักษรโรมัน คือ "Krung Thep Maha Nakhon" แต่คนทั่วไปนิยมทับ
ศัพท์ตามช่ือท่ีผู้พูดภาษาอังกฤษ เรียกเมืองน้ีว่า "Bangkok" ซ่ึงมาจากช่ือเดิมของกรุงเทพมหานคร คือ 
"บางกอก" 

 

 กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศ มีสถาบันอุดมศึกษาต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก 
ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยท้ังของภาครัฐและเอกชนตั้งอยู่ในหรือรอบๆ เมืองหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัญญาชนต่าง ๆ ของประเทศล้วนมาจากการบ่มเพาะท้ังศาสตร์และศิลป์จาก
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนําในระดับอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ปูรากฐานให้
นักคิดมาเกือบศตวรรษ กว่าทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มของการใฝ่หาการศึกษาระดับปริญญาทําให้เกิด
มหาวิทยาลัยใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทย กรุงเทพมหานครไม่กลายเป็นเพียงสถานที่ท่ี
ผู้อพยพและคนต่างจังหวัดแสวงหาโอกาสในการทํางาน  แต่ยังเป็นโอกาสท่ีจะได้รับปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศ แต่ก็มีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสูงที่สุดเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ของไทย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เป็น ๑ ในวิธีท่ีรัฐบาลไทยใช้จัดการกับการเพ่ิมขึ้นของความต้องการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ความต้องการในการศึกษาระดับสูงได้นําไปสู่การก่อต้ังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอ่ืนๆ อีกมากมายในเขตเมือง 
วิทยาลัยอาชีวและวิทยาลัยเทคนิคก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในปีท่ีผ่านมา สถาบันเอกชนจํานวนมากได้ริเริ่มจัดต้ัง
โปรแกรมการแลกเปลี่ยนและหลักสูตรสองปริญญากับสถาบันจากตะวันตกขึ้นในกรุงเทพ การเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรนานาชาติได้ช่วยยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของสถาบันของรัฐให้สามารถ
แข่งขันกับเอกชนได้ นอกจากน้ียังมีมหาวิทยาลัยสงฆ์อีกสองแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในกํากับของกรุงเทพมหานคร อีก ๑ 
แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 

 ในด้านพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่พระอารารามหลวงมากที่สุดในประเทศ เป็น
สถานพํานักของของสมเด็จพระสังฆราช เป็นศูนย์กลางของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ วัดในกรุงเทพมหานคร 
เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยว การศึกษา การบริหารจัดการ และเป็นจังหวัดท่ีมีพระภิกษุสามเณรมาก
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ที่สุดในประเทศ  การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครจึงมีความหมายต่อการสร้าง
วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  
 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมหาเถรสมาคม(มส.) กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ.) ระดับภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่
การปฏิบัติ ระดับภาค และระดับจังหวัด ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จํานวน ๑๔ โครงการ ประกอบด้วย  

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม  
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์  
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  
๕) โครงการสง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการสง่เสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
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กรอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด   เป้าหมายการดําเนินการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ (บาท)

งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท) รวม
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
สร้างความ
มั่นคงด้าน
พระพุทธ 
ศาสนา 

ปลูกฝังศรัทธา
ในพระพุทธ 
ศาสนา 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
องค์กร/ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เสริมสร้าง
ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา

ขยายโอกาสทาง
การศึกษาสู่สังคม 

๕,0๐0,000  ๕,0๐0,000 ๕,0๐0,000 ๕,0๐0,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๒๘,๐๐0,000  

มวลรวมความสุขของ
ประเทศที่เพิ่มขึ้น   

 +1   +1  +1 +2 ยกระดับหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 

๓,๘00,000  ๓,๘00,000 ๓,๘00,000 ๓,๘00,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๒๑,200,000  

อันดับความสันติสุข
ของประเทศเพิ่มขึ้น  

 +1   +1  +1 +2 วิปัสสนา
กรรมฐานเพื่อ
พัฒนาทุนมนุษย์

๖,๐00,000  ๖,๐00,000 ๖,๐00,000 ๖,๐00,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๓๒,๐00,000  

ศูนย์ข้อมูลด้าน
พระพุทธศาสนาของ
โลก   

 ร้อยละ
ความสําเร็
จตามแผน  

 ร้อยละ
ความสําเร็
จตามแผน  

ร้อยละ
ความสําเร็
จตามแผน 

ร้อยละ
ความสําเร็
จตามแผน 

 
  

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๘,๐๐๐,๐๐๐  

เพิ่มศักยภาพ
ทางปัญญา 

ร้อยละของผู้สอบผ่าน
นักธรรม,บาลี 
ร้อยละของผู้สอบผ่าน
ธรรมศึกษา,บาลีศึกษา  

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เพิ่มศักยภาพ
ทางปัญญา 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
พระปริยัติธรรม  

๓,๘00,000  ๓,๘00,000 ๓,๘00,000 ๓,๘00,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

27,600,000  

ยกระดับ
กระบวนกา
รบริหาร
จัดการ
ภายใน 

ร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้
เกิดสัมฤทธิ์ผล 

จํานวนเครือข่ายที่
เพิ่มขึ้น (เครือข่าย = 
องค์กรทางศาสนา 
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน)  ภาคละ 1 
เครือข่าย 

50 50 50 50 ส่งเสริมความ
ร่วมมือภาคี
เครือข่าย (บวร) 

ส่งเสริมความ
ร่วมมือภาคี
เครือข่าย  

๕,๗๐0,000  ๕,๗๐0,000 ๕,๗๐0,000 ๕,๗๐0,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๓๐,๘00,000  

พัฒนา 
ระบบธรรมา-
ภิบาล  

ร้อยละกระบวนการ
ทํางานได้รับการ
พัฒนาตามหลักธรรมา 
ภิบาล  

    ๖0      ๗0     ๘0 ๙0 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

๑,5๐0,000  ๑,5๐0,000 ๑,5๐0,000 ๑,5๐0,000 ปีละ ๑ 
ล้านบาท 

ปีละ ๑ 
ล้านบาท 

ปีละ ๑ 
ล้านบาท 

ปีละ ๑ 
ล้านบาท 

1๐,000,000  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
4.0 

ร้อยละความสําเร็จ
ของสารสนเทศพร้อม
ใช้งาน  

    ๖0      ๗0     ๘0  ๙0 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พระพุทธศาสนา 
4.0 Smart Card 
(ฐานข้อมูลศาสน
บุคคล)

๒,400,000 ๒,400,000 ๒,400,000 ๒,400,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

1๗,600,000  

พัฒนาหลักสูตร 
เชิงพุทธและ
นวัตกรรมให้
ทันสมัย  

จํานวนนวัตกรรมการ
ทํางานที่ทันสมัย  

      ๕  6       ๗     ๘ ส่งเสริม
นวัตกรรม 
เชิงพุทธ  

ส่งเสริมนวัตกรรม
เชิงพุทธ  

๓,๐๐0,000  ๓,๐๐0,000 ๓,๐๐0,000 ๓,๐๐0,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๒๐,000,000  

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาพุทธมณฑล 



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๑๒	
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายการดําเนินการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ (บาท) งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท) รวม
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564  
พัฒนาสู่
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้
เชิงพุทธ 
 
 
 

เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

ร้อยละของ 
ศาสนบุคคลที่มี 
ขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น  

    30  60 90 100 เพิ่มศักยภาพ 
ศาสนบุคคล 

พัฒนาขีด
ความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

๖,๐๐๐,000 ๖,๐๐๐,000 ๖,๐๐๐,000 ๖,๐๐๐,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๓๒,๐00,000  

เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
พระพุทธศาส
นา  

 ศูนย์รวมองค์ความรู้
ด้านพระพุทธศาสนา
พร้อมใช้  

    30      60      80   100 เผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เชิงรุก  

พัฒนาศูนย์รวม
องค์ความรู้
พระพุทธศาสนา  

๓,๐๐๐,๐00  ๓,๐๐๐,๐00 ๓,๐๐๐,๐00 ๓,๐๐๐,๐00 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๒๐,000,000  

 มี
ทรัพยากร
เพียงพอใน
การ
ขับเคลื่อน
กิจการพระ
พุทธ 
ศาสนา 

บริหารศาสน
สมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ร้อยละความสําเร็จ
ของการจัดทํา
ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ  

    50      60      70   80 บริหารจัดการศา
สนสมบัติ 

บริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติ  
(ระบบการเงิน-
บัญชี) 

 ๑,๕๐๐,000  ๑,๕๐๐,000  ๑,๕๐๐,000  ๑,๕๐๐,000  ปีละ ๑ 
ล้านบาท 

 ปีละ ๑ 
ล้านบาท 

 ปีละ ๑ 
ล้านบาท 

 ปีละ ๑ 
ล้านบาท 

๑๐,๐00,000  

 ร้อยละของวัดที่
พัฒนาเป็น  
"ศูนย์เรียนรู้และ
รมณียสถาน”  

    ๑๐      1๕      ๒๐     ๒๕ วัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม 5 ส 

๘,๐๐๐,000 ๘,๐๐๐,000 ๘,๐๐๐,000 ๘,๐๐๐,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๔๐,๐00,000  

จัดหาแหล่ง
งบประมาณ
สนับสนุน
กิจการพระ
พุทธ   ศาสนา 

 ร้อยละอัตราการคง
อยู่ของกองทุนเพื่อ
กิจการ
พระพุทธศาสนา  

    50      60      ๗0     ๘0 พระพุทธศาสนา
เพื่อสังคม 

สาธารณ
สงเคราะห์เพื่อ
สังคม 

๕,๐๐๐,000 ๕,๐๐๐,000 ๕,๐๐๐,000 ๕,๐๐๐,000 ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

ปีละ ๒
ล้านบาท

๒๘,๐๐0,000  

รวม (บาท) ๕๔,๘๐๐,๐00 ๕๔,๘๐๐,๐00 ๕๔,๘๐๐,๐00 ๕๔,๘๐๐,๐00 ๒๖ ล้าน ๒๖ ล้าน ๒๖ ล้าน ๒๖ ล้าน ๓๒๓,๒๐๐,๐00 
รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ (บาท) ๕๔,๘๐๐,๐00 ๕๔,๘๐๐,๐00 ๕๔,๘๐๐,๐00 ๕๔,๘๐๐,๐00 ๒๖ ล้าน ๒๖ ล้าน ๒๖ ล้าน ๒๖ ล้าน ๓๒๓,๒๐๐,๐00 

 
 
 
 
 
 
 



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๑๓	
 

แผนปฏิบัติการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

ภาครัฐ 

งบประมาณ
สนับสนุนจาก 

คณะสงฆ์  
 หน่วยรับผิดชอบหลัก   หน่วยสนับสนุน  

๑ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา

๒ โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

๓ โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

๔ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา

๕ โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

๗ โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card               
(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 

๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

๘ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่

๙ โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง

๑๐ โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

๑๑ โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส. กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 

๑๒ โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส. กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 

๑๓ โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนสถาน

๑๔ โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก - ๒,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

รวมงบประมาณ (บาท) ๕๔,๘๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ - - 
รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี ๒๕๖๑ (บาท) ๘๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๑๔	
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑     : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑    : ปลูกฝังศรทัธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด      : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององคก์ร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๑    : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก    : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน 

๒. เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาสาหรับคฤหัสถ ์
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน   ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔    

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์สู่
การปฏิบัติในระดับจังหวัด 

แผนแม่บทการศึกษา
สงเคราะห์ของ
กรุงเทพมหานคร

  
๑๐๐,๐๐๐ 

คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษาสงเคราะห์ / 

กองพุทธศาสนศึกษา 
๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริม

การศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
ธรรมศึกษา กิจกรรมการตั้งทุนการศึกษา
สงเคราะห์ เป็นต้น กิจกรรมธรรมศึกษา  
กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
คิลานธรรม 

ได้รูปแบบวิธีการและสง่เสริม
การศึกษาสงเคราะห์ใหม่
อย่างน้อย ๑ รูปแบบ 

  

๑๐๐,๐๐๐ 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน   ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔    



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๑๕	
 

๓ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ 
 

คู่มือการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

  
๑๐๐,๐๐๐ 

๔ พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

  ๒๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษาสงเคราะห์/   
กองพุทธศาสนศึกษา  ๕ พัฒนากิจกรรม " โรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์/ธรรมศึกษา/คิลานธรรมต้นแบบ "
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียน   ๓๐๐,๐๐๐ 

๖ พัฒนากิจกรรมการให้ทุนการศึกษา
สงเคราะห์ 

คู่มือการดําเนินกิจกรรม 
"มอบทุน มอบธรรม"

 ๑๐๐,๐๐๐ 

๗ ดําเนินการกิจกรรมส่งเสริม “ธรรมศึกษา”
“กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์” “คิลาน
ธรรม" จํานวน ๕๐ เขต 

กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ตามแนว
พระพุทธศาสนา

  
๓,๐๐๐,๐๐๐

๘ จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จํานวนผู้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา

  ๓,๐๐๐,๐๐๐

๙ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินกิจกรรม

  ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๗,๐๐๐,๐๐๐
 
 
 
 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑    : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑    : ปลูกฝังศรทัธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด      : มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๒    : ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของกรุงเทพมหานคร 



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๑๖	
 

วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน  
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมของประชาชน    ๓. เพื่อให้เกิดสังคมสันติสุข 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน   ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบรว่ม หมายเหตุไตรมาส
๑

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

๑ จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
กรุงเทพมหานครและถ่ายทอดสู่ 
พระสังฆาธิการ 

จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอด
แผนฯ 

  ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายเผยแผ่ /  
กองเผยแผ่  

๒ ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี 
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การรักษาศีล ๕ 

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

  ๒,๐๐๐,๐๐๐

๓ เสริมกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบ  "เครือข่ายชุมชนศีล 
๕ " และกิจกรรมโรงเรียนสีขาวด้วยศีล ๕ 

พื้นที่และโรงเรียนต้นแบบ "ชุมชนศีล ๕" ของ
กรุงเทพมหานครจํานวน ๕๐ เขต

  ๒,๐๐๐,๐๐๐

๔ ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับชุมชน 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครฐั  

จํานวนครั้งการลงพื้นที่   ๕๐๐,๐๐๐

๕ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่
ต้นแบบ 
"เครือข่ายชุมชนศีล ๕ " และ “โรงเรียนสีขาว” 

มอบรางวัล "ชุมชนศีล ๕" เขตละ ๑ รางวัล   ๕๐๐,๐๐๐

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม   ๓๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕,๘๐๐,๐๐๐

 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑     : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑     : ปลูกฝังศรทัธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด       : อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๓     : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม   ๒. เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสงัคมด้านจิตใจและปัญญา 
ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน   ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหต ุ



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๑๗	
 

ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๑ 
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับเขตใน
กรุงเทพมหานคร 

 จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ         ๒๐๐,๐๐๐

คณะกรรมการ 
ฝ่ายเผยแผ่ / 
 กองเผยแผ่  

  

๒ ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กําหนด 

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์         ๕๐๐,๐๐๐   

๓ พัฒนา "คู่มือการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน"  จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด         ๕๐๐,๐๐๐   
๔ พัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําเขต 

โดยมีกิจกรรม เช่น การพัฒนาสถานที่และบุคลากรของ
สํานักปฏิบัติธรรม การจัดปฏิบัติธรรมและส่งเสริมการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ 

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมครบ ๓๘ เขต         ๖,๐๐๐,๐๐๐   

๕ ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ         ๕๐๐,๐๐๐   
๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม         ๓๐๐,๐๐๐   

รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๘,๐๐๐,๐๐๐     
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑      : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๒      : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา 
ตัวชี้วัด        : ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผู้สอบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ์       : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา 
โครงการ ๔      : ยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ผู้รับผิดชอบหลัก      : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ      ๑. เพื่อยกระดับและพัฒนาคณุภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 

๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  ๓. เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนา 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน   ผลผลิต (output) 
ระยะเวลา 

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม บาลี นักธรรม สามัญ สู่การปฏิบัติ 

แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา 
พระปริยัติธรรม 

        ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ 
ฝ่ายศาสนศึกษา/ 

  



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๑๘	
 

๒ พัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนการ
สอน บาลี นักธรรม  สามัญ 

การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แบบบูรณาการ 

        ๕๐๐,๐๐๐ กองพุทธศาสนศึกษา   

๓ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
ด้านศาสนศึกษา 

กระบวนการบริหารจัดการ 
ด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

        ๑๐๐,๐๐๐   

๔ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมกิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน 
ประโยค ๑-๒  – ป.ธ. ๕ 

กระบวนการเรยีนการสอนพระปริยัติ
ธรรมที่ได้รับการปรับปรุง 
สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และ
โรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

        ๑,๐๐๐,๐๐๐   

  กิจกรรมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม           
             

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน   ผลผลิต (output) 
ระยะเวลา 

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๕ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีด
ความสามารถตามที่กําหนด 

ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามกําหนด 

        ๓๐๐,๐๐๐  
คณะกรรมการ 

ฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา 

  

๖ พัฒนาและปรบัปรุง"สํานักเรียน/โรงเรียน
ต้นแบบปริยัติธรรม"  

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย ๑ แหง่         ๑,๕๐๐,๐๐๐   

๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  
(บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามัญ  

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม
เครือข่ายโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 

        ๒,๐๐๐,๐๐๐   

  ให้เกิดเครือข่ายร.ร.พระปริยัติธรรม ๑ เขต ๑ สํานักเรียน           
  และพัฒนาหนึ่งเขตหนึ่งสํานกัเรียน อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทํา

สอบ
          

   จํานวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา           
   จํานวนทุนนักเรียนดีเด่นต่อนักเรียน

ทั้งหมด
          

   จํานวนครั้งของการเรียนรู้นอก
สถานที่

          



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๑๙	
 

๘ ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุก
ระดับ 

ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมทุกระดับ 

        ๑๐๐,๐๐๐   

๙ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนิน
กิจกรรม 

        ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕,๘๐๐,๐๐๐     
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒    : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๓    : ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 
ตัวชี้วัด      : จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน) 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร) 
โครงการ ๕    : ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครอืข่าย 
ผู้รับผิดชอบหลัก    : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ    ๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา  

๒. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้ง   ๓. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
งบประมาณ ปี ๒๕๖๑

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

๑ จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธ 
ศาสนาของกรุงเทพ 

ภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
ของกรุงเทพ

  ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์/ 
กองเผยแผ่  

๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ   ๕๐๐,๐๐๐

๓ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรพุทธ 

จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ๕๐๐,๐๐๐

๔ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

  ๕๐๐,๐๐๐

๕ พัฒนาและดําเนินการกิจกรรมเครือข่าย 
ชุมชนเมืองวิถีพุทธ 

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ชุมชน (บ ว ร)

  ๕,๕๐๐,๐๐๐

๖ จัดตั้งกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา 
ของภาคีในกรุงเทพ 

กองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา   ๕๐๐,๐๐๐



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๒๐	
 

๗ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม   ๑๐๐,๐๐๐
  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๗,๗๐๐,๐๐๐

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

๒. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ  
๓. เพื่อยกระดับการบริหารองค์กรให้มีหลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

๑ จัดทําแผนแม่บทการบริหารงานและถ่ายทอดการพัฒนา
การทํางานของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด  ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง 

   
สํานักงาน

เลขานุการกรม 
  
  

 

๒ อบรมให้ความรู้พระสังฆาธิการและองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพทุธ  

จํานวนพระสังฆาธิการที่มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐  

๓ จัดทํากิจกรรมพัฒนาศูนย์ประสานงานแก้ไข 
  ปัญหา ข้อยุติ ข้อเรียกร้องการ 
  ละเมิดพระธรรมวินัย-กฎหมายของคณะสงฆ์ในกรุงเทพ

จํานวนกิจกรรมและการดําเนินการศูนย์ประสาน
งานแก้ไขปัญหา ข้อยุติ ข้อเรียกร้องการละเมิด
พระธรรมวินัย-กฎหมายตามหลักธรรมาภิบาล

 ๑,๐๐๐,๐๐๐  

๔ การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการ
ทํางาน 

 ๓๐๐,๐๐๐  

๕ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒,๕๐๐,๐๐๐  



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๒๑	
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒     : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๕     : พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ ๗     : พระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของวัดและองค์กรพุทธสาสนา  

๒. เพื่อพัฒนาสารสนเทศสู่การสื่อสารเชิงพุทธ 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส

๔
๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาระบบสานเทศ

และฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติใน
วัด 

แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา 

  ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่าย
ปกครอง /  
สํานักงาน

เลขานุการกรม ๒ จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคล ศาสนสถาน 
ศาสนธรรมของจังหวัด 

ฐานข้อมูลศาสนบุคคล ศาสนสถานและศาสนธรรม
เพื่อพร้อมใช้ในการสื่อสารเชิงพุทธ 

 ๕๐๐,๐๐๐

๓ บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card  Smart Card  พร้อมใช้  ๕๐๐,๐๐๐

๔ การพัฒนาการสื่อสารเชิงพุทธในสื่อต่างๆใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐

๕ ปรับปรุงการพัฒนาการสื่อสารเชิงพุทธ และ
จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมใช้ 

ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้  ๓๐๐,๐๐๐

๖ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ ๔.๐  ๑๐๐,๐๐๐

  
รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๔,๕๐๐,๐๐๐

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒      : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๖      : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมใหท้ันสมัย 



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๒๒	
 

ตัวชี้วัด        : จํานวนนวัตกรรมการทางานที่ทันสมัย 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์      : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
โครงการ ๘      : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
ผู้รับผิดชอบหลัก      : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ      ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย  

๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทาํงานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานเชิงพุทธให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิง
พุทธสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด   ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายศาสนศึกษา / 

กองเผยแผ่  

  

๒ จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และ ศาสน
บุคคลทราบแนวทางการสร้างนวัต-กรรมเชิงพุทธ
ในทุกกิจการพระพุทธศาสนา 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสน
บุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรมเชิงพุทธ" 

  ๕๐๐,๐๐๐   

๓ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง 
กระบวนการทํางานในทุกด้าน 

จํานวนกระบวนการทํางานกิจการ
พระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา 

  ๕๐๐,๐๐๐   

๔ ดําเนินการกิจกรรมศาสนทายาทและนวัตกรรม
เชิงพุทธ 

จํานวนศาสนทายาทและบุคคลเรียนรู้เชิง
นวัตกรรม

  ๓,๕๐๐,๐๐๐   

๕ ศาสนทายาทต้นแบบและเผยแผ่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรม 

จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ๓๐๐,๐๐๐   

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม   ๑๐๐,๐๐๐   
  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕,๐๐๐,๐๐๐   
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์  ๓     : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
กลยุทธ์  ๗     : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล 



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๒๓	
 

โครงการ ๙     : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น   

๒. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

๑ จัดทําแผนการพัฒนาศาสนบุคคลสู่การปฏิบัติในระดับ
จังหวัด 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด   ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง  ๒ พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและ ศาสน

บุคคลตามหลักสูตรที่กําหนด โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพในกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน จํานวน ๖ ครั้งๆ 
ละ ๕๐๐ รูป/คน 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
ได้รับการพัฒนา ความก้าวหน้าของการพัฒนา
พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล อย่างน้อยปีละ ๖ 
ครั้ง จํานวนพระสังฆาธิการใหม่ที่ผ่านการอบรม

  ๓,๐๐๐,๐๐๐

๓ ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสน
บุคคล 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มี
ขีดความสามารถตามกําหนด

  ๕๐๐,๐๐๐

๔ การทํากิจกรรมเชิงพื้นที่ของพระสงฆ์ต้นแบบ จํานวนพระสงฆ์ต้นแบบ   ๔,๐๐๐,๐๐๐
๕ รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิ

การ และศาสนบุคคล พัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบ 
รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสน
บุคคล

  ๓๐๐,๐๐๐

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม   ๑๐๐,๐๐๐
  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๘,๐๐๐,๐๐๐

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๓     : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
กลยุทธ์  ๘     : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด       : ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 
โครงการ ๑๐     : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้  



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๒๔	
 

๓. เพื่อสร้างศนูย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔    

๑ กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของ
กิจการพระพุทธศาสนาของจังหวัด 

รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการ
พระพุทธศาสนาจังหวัดละ ๓ เรื่อง/ปี

  ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายศึกษา
สงเคราะห์  
/ สํานัก

เลขาธิการมหา
เถรสมาคม 

๒ จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา 

แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว   ๑๐๐,๐๐๐

๓ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติระดับ  

ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม   ๕๐๐,๐๐๐

๔ พัฒนาและจัดชุดความรู้เชิงพุทธบูรณาการสู่สังคม จํานวนองค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน   ๓,๐๐๐,๐๐๐
๕ สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่

สาธารณะ 
จํานวนครั้งในการสื่อสาร   ๑,๒๐๐,๐๐๐

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม   ๑๐๐,๐๐๐
  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕,๐๐๐,๐๐๐

 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔     : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๙     : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด (Outcome )     : ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
โครงการ ๑๑     : บริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ  

๒. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพ  
๓. เพื่อสร้างระบบตรวจสอบบัญชี 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔    
๑ จัดทําแผน คู่มือ และรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสน

สมบัติ-บัญชี ให้เป็นปัจจุบัน 
ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

  ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณูปการ   



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๒๕	
 

๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร
ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชีวัด 

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสน
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม 

  

๑,๐๐๐,๐๐๐

/  
กองพุทธศาสน
สถาน /  
ศาสนสมบัติ 

  

๓ จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบ
บริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน   ๒๐๐,๐๐๐   

๔ พัฒนาศาสนสมบัติให้เป็นสถานที่เรียนรู้และการทํางานเชิงรุก จํานวนพื้นที่สัปปายะของวัด   ๑,๐๐๐,๐๐๐
๕ จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่

เกี่ยวข้อง 
รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ

  ๑๐๐,๐๐๐
 

  

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนิน
กิจกรรม

  ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒,๕๐๐,๐๐๐
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔     : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๙     : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด (Outcome )     : ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "พุทธอุทยานและสถานที่สัปปายะ" 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ 
โครงการ ๑๒     : วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสาหรับพุทธศาสนิกชน  

๒. เพื่อบํารุง รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณีย์สถาน   ๓. เพื่อมีพื้นที่ในการปฏิบัติธรรม 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔    

๑ จัดทําคู่มือวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส สู่การ
ปฏิบัติ 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด     
    

๒๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่าย
สาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสน
สถาน / ศาสน
สมบัติ 

  

๒ สื่อสารแนวทางการดําเนิน โครงการวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย     
    

๒๐๐,๐๐๐
  

๓ ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  พื้นที่วัดปลอดขยะ 
ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้ 

        ๗,๐๐๐,๐๐๐   
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด             



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๒๖	
 

  กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมแหล่งโบราณคดีในวัดได้รับการปรับปรุง 

           
  กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพวัดบันดาลใจ        

๔ คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน   ๒๐๐,๐๐๐
๕ ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ต้นแบบ   ๒๐๐,๐๐๐
๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม   ๒๐๐,๐๐๐

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๘,๐๐๐,๐๐๐
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔     : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑๐     : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
โครงการ ๑๓     : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม  

๒. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อจัดตั้งและบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ 
 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๑ กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อสังคมตามรูปแบบคู่มือ
ระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส. 

รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อสังคม 

        ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์  

/ กองพุทธศาสน
สถาน 

  

๒ สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณ
สงเคราะห์ ให้พระสังฆาธิการและศาสน

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่
ได้รับการสื่อสาร 

        ๒๐๐,๐๐๐   



                           จัดทําโดย  คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑		 หนา้	๒๗	
 

บุคคล 
๓ จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจงัหวัด ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด  ๑

แห่ง 
        ๒,๐๐๐,๐๐๐   

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๔ ดําเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ 
-เครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ 
-กิจกรรมศาสตร์พระราชา 
-กิจกรรมสนับสนุนการสาธารณสุขจังหวัด 
-กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต 

จํานวนเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์  
จํานวนกิจกรรมการสาธารณสงเคราะห์ 
จํานวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ 

        ๒,๐๐๐,๐๐๐
 

   

๕ คัดเลือกผู้มีผลงานด้านสาธารณสงเคราะห์
ดีเด่น 

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์
ดีเด่น 

        ๒๐๐,๐๐๐   

๖ สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสา
ธารณสงเคราะห์ 

องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น         ๒๐๐,๐๐๐    

๗ จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัด มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของ
จังหวัด  

        ๒,๐๐๐,๐๐๐   

๘ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ 
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์  

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น         ๒๐๐,๐๐๐   

๙ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนิน
กิจกรรม 

        ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๗,๐๐๐,๐๐๐     
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๔     : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๙     : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด (Outcome )     : ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
โครงการ ๑๔     : พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
ผู้รับผิดชอบหลัก     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการกรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์โครงการ     ๑. เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสํานักงานกลางการบริหารกิจการคณะสงฆ์  

๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางแหลง่ขอ้มูลการศึกษาค้นคว้างานวิชาการทางพระพุทธศาสนา  
๓. เพื่อพัฒนาด้านกายภาพของพุทธมณฑลให้เหมาะสมรองรับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔    
๑ รายละเอียดโครงการและงบประมาณ   

ตามแผนพัฒนาพุทธมณฑล 
  

  

คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณูปการ 
/   
กองพุทธศาสน
สถาน /  
ศาสนสมบัติ

  

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท)
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ภาคผนวก 
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คณะผูจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ๒๕๖๑  
ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา 

คณะสงฆก์รุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

 
พระเทพสุวรรณเมธี   ประธาน 
พระราชวรมุนี    รองประธาน  
พระอรรถกิจโสภณ   กรรมการ 
พระมงคลวชิรากร   กรรมการ 
พระมงคลสุตาคม    กรรมการ 
พระครูอาทรศาสนกิจ   กรรมการ 
พระครูชิโนวาทธํารง   กรรมการ 
พระครูประภัสสรสุตกิจ   กรรมการ 
พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร   กรรมการ 
พระครูสทิธิวัฒนคุณ   กรรมการ 
พระครูธรรมรจิุ    กรรมการ 
พระสุธีรัตนบัณฑิต   กรรมการและเลขานุการ 
พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 
 
 


