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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 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
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ประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้ังในทางวัตถุและ
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 
คณะสงฆ์ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้กําหนดจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 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  
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๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์  
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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ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธาน ี
 

๑. จํานวนวัด 
 ๑.๑ วัดราษฎร์  จํานวน  ๑๙๐ วัด       

๑. มหานิกาย       ๑๖๗  แห่ง 
๒. ธรรมยุต        ๒๓  แห่ง 

๑.๒ พระอารามหลวง   จํานวน  ๓  วัด      
๑. มหานิกาย          ๒  แห่ง 
๒. ธรรมยุติ                   ๑  แห่ง 

๑.๓ ท่ีพักสงฆ์ จํานวน  ๙ แห่ง 
๑. มหานิกาย           ๖  แห่ง 
๒. ธรรมยุต          ๓  แห่ง 
 

 
๒. จํานวนพระภิกษุสามเณร 

๑. มหานิกาย  จํานวน ๔,๘๘๓  รูป 
๑. พระภิกษุ                  ๔,๓๓๖ รูป 
๒. สามเณร                     ๕๔๗ รูป 

๒. ธรรมยุต  จํานวน ๒๕๕  รูป       
๑. พระภิกษุ                     ๑๒๐ รูป 
๒. สามเณร                     ๑๓๕ รูป 
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ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดปทุมธานี 
ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลทั่วไป 
สัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี (ตราประจําจังหวัด) 

 

 
 

ลักษณะ : เป็นรูปวงกลมมีสัญลักษณ์ดอกบัวหลวงสีชมพูอยู่ตรงกลาง และรวงข้าวสีทองอยู่ 2 ข้าง 

ดอกบัวและต้นข้าว หมายถึง ความสมบูรณ์ด้วย พืชพันธ์ุธัญญาหาร 

จังหวัดปทุมธานี ใช้อักษรย่อว่า "ปท" 

คําขวัญของจังหวัดปทุมธานี 
“ถ่ินบัวหลวง เมืองรวงข้าว เช้ือชาวมอญ นครธรรมะ พระตําหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา          

ก้าวหน้าอุตสาหกรรม”  
 

ธงประจําจังหวัดปทุมธานี 
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ความหมาย  
สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์    

สีขาว หมายถึง ศาสนา    

ดอกบัวหลวงกับต้นข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ดอกบัวและข้าว    

            ความหมายรวมของธงประจําจังหวัดปทุมธานี จึงหมายถึงว่าชาวจังหวัดปทุมธานี เป็นหมู่คณะที่มี
ความรักและความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

ความสําคัญของธงประจําจังหวัดปทุมธานี  
เป็นการเชิดชูเกียรติของจังหวัด บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนํ้าใจชาวจังหวัด

ปทุมธานี ให้มีความรักท้องถิ่นและมีความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ ความเจริญ และมีความเอ้ืออารีต่อกัน 

 

        ดอกไม้ประจําจังหวัดปทุมธาน ี                   ต้นไม้ประจําจังหวัด 

         
                  ดอกบัวหลวง                                                ต้นปาริชาติ 

ความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี 
เดิมจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองแล้ว  ไม่น้อยกว่า 300 ปี นับต้ังแต่รัชสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เม่ือพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมือง
เมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรี
อยุธยา ซ่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้น ไปต้ังบ้านเรือน
อยู่ท่ีบ้านสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนามากข้ึนเป็นลําดับ ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช แห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร อีกเป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ อนุญาตให้ต้ังบ้านเรือนท่ีบ้านสามโคก และครั้งสุดท้ายใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีการอพยพชาวมอญคร้ังใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เข้าสู่
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ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนต้ังบ้านเรือนอยู่ท่ี
บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชนขนาดเล็ก “บ้านสามโคก”  จึงกลายเป็น “เมืองสามโคก” ในกาล
ต่อมา  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงใส่พระทัย ดูแล ชาวมอญเมืองสามโคกมิได้ขาด ครั้งเม่ือ
เดือน 11 พุทธศักราช 2358 ได้เสด็จประพาสออกเย่ียมพสกนิกรท่ีเมืองสามโคก และประทับที่พลับพลา   ริม
แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งซ้ายเย้ืองเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวมอญเป็นล้นพ้น จึงได้พากันหลั่งไหล 
นําดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะอยู่เป็นเมืองนิจ ยังความซาบซ้ึงในพระราชหฤทัยเป็นย่ิง จึง
บันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า “เมืองประทุมธานี” ซ่ึงวันน้ันตรงกับวันที่ 
23 สิงหาคม พุทธศักราช 2358 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวช่ือเมืองประทุมธานี จึงได้กําเนิดนับต้ังแต่บัด
นั้นเป็นต้นมา 

ในปีพุทธศักราช 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คําว่า 
“จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการเขียนช่ือจังหวัดใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” ในวันที่ 
19 พฤษภาคม 2459 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรี
มาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี เม่ือพ.ศ. 2475 จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อําเภอ ดังที่เป็นเช่น
ปัจจุบันน้ี 

นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พระราชทานนามเมืองประทุมธานีเป็นต้นมา 
จังหวัดปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลําดับ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ มีศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อ่ืน ๆ 
เป็นของตัวเอง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง และเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลท่ีมีความ
เจรญิรุ่งเรืองมากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้ 
 

ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดปทุมธานีต้ังอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา

ตะวันออก อยู่เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอินและอําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางนํ้าเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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แผนท่ีแสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี 
 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ําโดยมีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด
ในเขตอําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคก ทําให้พ้ืนท่ีของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่ง
ตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยาได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอําเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วน
ของอําเภอเมือง และอําเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยา ได้แก่ 
อําเภอเมืองบางส่วน อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอหนองเสือ อําเภอลําลูกกา และบางส่วนของ
อําเภอสามโคก โดยปกติระดับน้ําในแม่นํ้าเจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงทํา
ให้เกิดภาวะนํ้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง  และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ํา สําหรับพ้ืนท่ีทางฝั่ง
ซ้ายของแม่น้ํานั้น มีลักษณะเป็นคลองซอย คลองชลประทานจํานวนมาก สามารถควบคุมจํานวนปริมาณนํ้าได้ 
ทําให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อย 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา พบว่าในปี พ.ศ.2554 จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ําฝน 1,308.60 

มิลลิเมตร  น้อยกว่าในปี 2553 จํานวน 123.30 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตก 123 วัน ลดลงจากปี ท่ีผ่านมา 
10 วัน  ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดท้ังปี 74 % และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปีท่ี 28.7 องศาเซลเซียส โดย
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อุณหภูมิสูงสุดที่ 39.5 องศาเซลเซียส เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 2.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดท่ี 14.8 
องศาเซลเซียส ลดลงจากปีผ่านมา 6.6 องศาเซลเซียส    
 

 

การแบ่งเขตการปกครอง 
 ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อําเภอ 60 ตําบล 466 หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่งเทศบาลเมือง 
7 แห่ง เทศบาลตําบล 12 แห่ง และองค์การบริการส่วนตําบล 45 แห่ง อําเภอ 7 แห่งประกอบด้วยอําเภอเมือง
ปทุมธานี ธัญบุรี คลองหลวง ลําลูกกา ลาดหลุมแก้ว สามโคก และหนองเสือ 

จํานวนประชากร  
 จังหวัดปทุมธานี มีประชากร ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558  ท้ังสิ้น 1,078,565 คน เพ่ิมขึ้นจากปี แยก
เป็นชาย 512,486 คน หญิง 566,079 คน จํานวนประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 47.52 ประชากรหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 52.48 ของประชากรท้ังหมด ประชากรส่วนใหญ่อายุ 29-48 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.79 โดยมีแนวโน้ม
ของประชากรมีจํานวนลดลงเล็กน้อย 

ประชากรแฝง มีจํานวนรวม 470,996 คน เป็นชาย 227,456 คน หญิง 243,540 คน โดยเข้ามา
ทํางานเป็นแรงงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานท่ีก่อสร้าง ตลาดสด และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

การศึกษา  
 จังหวัดปทุมธานีแบ่งพ้ืนที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็น 2 เขต ประกอบด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อําเภอ คือ เมืองฯ คลองหลวง สามโคก และลาด
หลุมแก้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อําเภอ ได้แก่ ธัญบุรี 
ลําลูกกา และหนองเสือ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ครอบคลุมพ้ืนท่ี จังหวัด ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอ่ืน ๆ รวม 191 แห่ง 
และสํานักงานบริหารงานการศึกษาเอกชน 82 แห่ง รวม 273 แห่ง จํานวนห้องเรียน 5,080 ห้องเรียน ครู 
6,326 คน นักเรียนจํานวน 1,039,876 คน 

สาธารณสุข 
 จังหวัดปทุมธานีมีสถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง 
โรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 7 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืน 1 แห่ง สถานีอนามัย 
78 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 21 แห่ง คลินิก (ทุกประเภท) 439 แห่ง จํานวนเตียง 2,852 เตียง 
สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ 423 คน ทันตแพทย์ 64 คน เภสัชกร 94 คน อัตราส่วน
แพทย์ต่อจํานวนประชากรจังหวัดปทุมธานี เม่ือปี 2555 เท่ากับ 1 : 2,330 คน สูงกว่ามาตรฐาน (แพทย์
มาตรฐาน 1: 6,000 คน) 
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ด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจุดเด่นในเรื่องอาหารรวมถึง

ธรรมชาติและชุมชนริมน้ํา วิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายมอญ รวมทั้งยังรักษาเอกลักษณ์การเป็นเมืองเกษตรควบคู่
กับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการไว้ได้ จังหวัดปทุมธานี มีความหลากหลายทั้งทางด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน มีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน และ 2 ฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา   
มีวัดมากมาย เช่น วัดหงส์ปทุมาวาส วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้อม ฯลฯ ซ่ึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ความ
เจริญทางด้านอุตสาหกรรมทําให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นที่
รู้จักของจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเจดีย์ทอง วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้อม รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นการท่องเที่ยว
แบบเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
และหออัครศิลปิน  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สําหรับภาพลักษณ์ซ่ึงเป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานี นอกจากดอกบัวแล้วคือ “ตุ่มสาม
โคก” 

ศาสนาและวัฒนธรรม  
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลามและศาสนา

คริสต์ ตามลําดับ สําหรับจํานวนศาสนสถานในจังหวัดโดยจําแนกได้ดังนี้ วัดในพุทธศาสนา 1๙๑ แห่ง 
(มหานิกาย 16๗ วัด ธรรมยุต 23 วัด อานัมนิกาย ๑ วัด) มัสยิด 30 แห่ง โบสถ์คริสต์ 39 แห่ง ประชากรนับถือ
ศาสนาพุทธ  968,764 คน คริสต์ 3,692 คน  อิสลาม 80,702 คน รวม 1,053,158 คน 

 

          จํานวนประชากรนับถือศาสนา ประจําปี 255๗ 

ท่ี อําเภอ พุทธ คริสต์ อิสลาม รวม 

1 เมือง          184,999                691              1,027           186,717  

2 คลองหลวง          241,368                904              8,917           251,189  

3 ธัญบุรี          194,861                313                489           195,663  

4 หนองเสือ            45,560                739              5,019             51,318  

5 ลาดหลุมแก้ว            56,943                438              4,313             61,694  

6 ลําลูกกา          195,956                607            56,512           253,075  

7 สามโคก            49,077                   -                4,425             53,502  

รวมท้ังส้ิน         968,764             3,692           80,702       1,053,158  
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ข้อมูลวัด,ท่ีพักสงฆ์,วัดร้าง/พระภิกษุ สามเณร 

ท่ี อําเภอ 
วัด ท่ีพักสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร 

วัดร้าง อานัม
นิกาย 

ม ธ ม ธ ม ธ ม ธ 

1 เมืองปทุมธานี - 39 3 - ๑ 5๘๖ 1๒ ๓๙ - 11

2 สามโคก - ๓๐ 12 1 - ๒๘๘ ๖๕ ๒๓ 1๒๙ 10

3 ลาดหลุมแก้ว - 15 4 ๒ - 2๑๖ ๒๐ ๒๑ 4 1

4 ลําลูกกา - 3๑ 2 1 - 6๖๕ ๑๐ 3๘ - -

5 คลองหลวง - 23 1 2 1 ๑,๙๑๒ ๗ 3๗๙ - -

6 ธัญบุร ี ๑ 10 - - - ๔๑๑ - ๔๔ - -

7 หนองเสือ - 19 1 - 1 ๒๕๘ ๖ ๓ ๒ -
 รวม ๑ 16๗ 23 ๖ ๓ 4,๓๓๖ 12๐ ๕๔๗ 1๓5 22
 รวมท้ังส้ิน 1๙๐ ๙ 4,๔๕๖ 6๘๒ 22 

 

 จํานวนวัดทั้งสิ้น      1๙๐ วัด  แบ่งเป็น 
- พระอารามหลวง   ๓   วัด 
- วัดราษฎร์          18๘   วัด 

 

การปกครองคณะสงฆ์ 

ท่ี 
จังหวัด/ 

อําเภอ 

จํานวน
ตําบล นามเจ้าคณะ 

ผู้ปกครองสงฆ์ 

สังกัด 
ตําแหน่ง 

ม ธ วัด ตําบล อําเภอ 

1 จังหวัด   พระเทพรัตนสุธี เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี จจ. 

    พระราชวรเมธาจารย์ โบสถ์ บางกระบือ สามโคก จจ.(ธ) 

    พระราชกิตติเมธี เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี รจจ. 

2 เมืองปทุมธานี 7 - พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ เทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองฯ จอ. 

    พระศรีมงคลเมธี จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก  จอ.(ธ) 

3 สามโคก 5 2 พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ตําหนัก สามโคก สามโคก จอ. 

    พระครูปทุมธรรมโศภิต ปัญจทายิกาวาส บึงคําพร้อย ลําลูกกา จอ.(ธ) 
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4 ลาดหลุมแก้ว 2 1 พระครูวรธรรมวาที บัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว จอ. 

5 ลําลูกกา 6 - พระครูวิบูลวรคุณ ลาดสนุ่น คูคต ลําลูกกา จอ. 

6 คลองหลวง 4 - พระครูมงคลกิจจารักษ์ มงคลพุการาม คลองส่ี คลองหลวง จอ. 

7 ธัญบุรี 2 - พระครูโสภณคุณานุกูล พิชิตปิตยาราม บึงนํ้ารักษ์ ธัญบุรี จอ. 

8 หนองเสือ 3 - พระครูสุจิตรัตนากร บึงบา  บึงบา หนองเสือ จอ. 
 

  เจ้าคณะอําเภอเมืองปทุมธานี (ธ)   

  ปกครองบังคับบัญชาอําเภอเมืองฯ  ลาดหลุมแก้ว  ลําลูกกา  หนองเสือ และคลองหลวง 
จจ.  = เจ้าคณะจังหวัด 
รจจ.  = รองเจ้าคณะจังหวัด 
จอ.  = เจ้าคณะอําเภอ 

 ข้อมูลการศึกษาพระปริยัติธรรม/สํานักปฏิบัติธรรม/วัดพัฒนา 
 

ท่ี อําเภอ 

จํานวน 

ศาสนศึกษา 

ร.ร.พระ
ปริยัติฯ สํานัก 

ปฏิบัติ
ธรรม 

หน่วย 

อ.ป.ต. 

วัดพัฒนา
ตัวอย่าง/
ดีเด่น 

วัดอุทยาน
การศึกษา แผนก

ธรรม 

แผนก
บาลี 

แผนก
สามัญฯ 

1 เมืองปทุมธานี 39 5 - 2 14 2 - 

2 สามโคก 30 2 1 3 9 1 - 

3 ลาดหลุมแก้ว 13 1 - 1 7 4 - 

4 ลําลูกกา 30 - - 3 7 2 3 

5 คลองหลวง 22 1 2 3 6 4 2 

6 ธัญบุร ี 10 1 - 1 6 1 - 

7 หนองเสือ 14 - - 1 6 2 - 

 รวม 158 10 3 14 55 16 5 

 

 หน่วย อ.ป.ต.  =  หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล 
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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 

๑๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๑ แสน
บาท 

๕ แสน
บาท 

๕ แสน
บาท 

๕ แสน
บาท 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

มวลรวมความสุขของ
ประเทศที่เพิ่มขึ้น   

 +1   +1  +1 +2 ยกระดับหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 

๓๐๐,๐๐๐ ๖00,000 ๖00,000 ๖00,000 ๒ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๓,๕๐๐,๐๐๐  

อันดับความสันติสุข
ของประเทศเพิ่มขึ้น  

 +1   +1  +1 +2 วิปัสสนากรรมฐาน
เพื่อพัฒนาทุน
มนุษย์ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐
  

๖00,000
  

๖00,000
  

๖00,000
  

๒ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
 

เพิ่มศักยภาพ
ทางปัญญา 

ร้อยละของผู้สอบผ่าน
นักธรรม,บาลี 
ร้อยละของผู้สอบผ่าน
ธรรมศึกษา,บาลีศึกษา  

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เพิ่มศักยภาพ
ทางปัญญา 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
พระปริยัติธรรม  

๖00,000  ๙00,000 ๙00,000 ๙00,000 ๔ แสน 
บาท

๖ แสน 
บาท

๖ แสน 
บาท

๖ แสน 
บาท

๕,๕๐๐,๐๐๐ 

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  

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐0,000 ๖๐0,000 ๖๐0,000 ๒ แสน 
บาท

๒ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๓,๐๐0,000  

พัฒนา 
ระบบธรรมา-
ภิบาล  

ร้อยละกระบวนการ
ทํางานได้รับการ
พัฒนาตามหลักธรรมา 
ภิบาล  

    ๖0      ๗0     ๘0  ๙0 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

๑50,000  ๔๕0,000 ๔๕0,000 ๔๕0,000 ๑ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๒,๕00,000  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
4.0 

ร้อยละความสําเร็จ
ของสารสนเทศพร้อม
ใช้งาน  

    ๖0      ๗0     ๘0  ๙0 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พระพุทธศาสนา 
4.0 Smart Card 
(ฐานข้อมูลศาสน
บุคคล)

๓00,000  ๔๕0,000 ๗๕0,000 ๗๕0,000 ๒ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๕ แสน 
บาท

๕ แสน 
บาท

๓,๗๕๐,๐๐๐  

พัฒนาหลักสูตร 
เชิงพุทธและ
นวัตกรรมให้
ทันสมัย  

จํานวนนวัตกรรมการ
ทํางานที่ทันสมัย  

      ๕  6       ๗     ๘ ส่งเสริม
นวัตกรรม 
เชิงพุทธ  

ส่งเสริมนวัตกรรม
เชิงพุทธ  

๑๕0,000  ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๔๕0,000 ๑ แสน 
บาท

๒ แสน 
บาท

๒ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๒,๐00,000  



                           	 หนา้	๑๖	
 

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 

ยกระดับขีด
ความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

๑50,000  ๔๕0,000 ๔๕0,000 ๔๕0,000 ๑ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๒,๕00,000  

เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
พระพุทธศาส
นา  

 ศูนย์รวมองค์ความรู้
ด้านพระพุทธศาสนา
พร้อมใช้  

    30      60      80   100 เผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เชิงรุก  

พัฒนาศูนย์รวม
องค์ความรู้
พระพุทธศาสนา   

๑50,000  ๖๐0,000 ๖๐0,000 ๖๐0,000 ๑ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน
บาท

๓,๒๕0,000  

 มี
ทรัพยากร
เพียงพอใน
การ
ขับเคลื่อน
กิจการพระ
พุทธ 
ศาสนา 

บริหารศาสน
สมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ร้อยละความสําเร็จ
ของการจัดทํา
ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ  

    50      60      70   80 บริหารจัดการศา
สนสมบัติ 

บริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติ  
(ระบบการเงิน-
บัญชี) 

๑50,000  ๙๐0,000 ๙๐0,000 ๙๐0,000 ๒ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔,๒๕0,000  

 ร้อยละของวัดที่
พัฒนาเป็น  
"ศูนย์เรียนรู้และ
รมณียสถาน”  

    ๑๐      1๕      ๒๐     ๒๕ วัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม 5 ส 

๑50,000  ๔๕0,000 ๔๕0,000 ๔๕0,000 ๑ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๒,๕00,000  

จัดหาแหล่ง
งบประมาณ
สนับสนุน
กิจการพระ
พุทธ   ศาสนา 

 ร้อยละอัตราการคง
อยู่ของกองทุนเพื่อ
กิจการ
พระพุทธศาสนา  

    50      60      ๗0     ๘0 พระพุทธศาสนา
เพื่อสังคม 

สาธารณ
สงเคราะห์เพื่อ
สังคม 

๑50,000  ๙๐0,000 ๙๐0,000 ๙๐0,000 ๒ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔,๒๕0,000  

 
 
 

 
 
 

ศูนย์ข้อมูลด้าน
พระพุทธศาสนาของ
โลก   

 ร้อยละ
ความสําเร็
จตามแผน  

 ร้อยละ
ความสําเร็
จตามแผน  

ร้อยละ
ความสําเร็
จตามแผน 

ร้อยละ
ความสําเร็
จตามแผน 

เสริมสร้าง
ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา
 
 

พัฒนาพุทธ
มณฑลจังหวัด 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๒ แสน 
บาท

๓ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๔ แสน 
บาท

๓,๒๕๐,๐๐๐  

รวม (บาท) ๓,๓๐๐,๐00 ๘,๒๕๐,๐00 ๘,๙๕๐,๐00 ๙,๐๐๐,๐00 ๒.๒ ล้าน ๕.๕ ล้าน ๕.๙ ล้าน ๖ ล้าน ๔๖,๑๕๐,๐00 
รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ (บาท) ๓,๓๐๐,๐00 ๘,๒๕๐,๐00 ๘,๙๕๐,๐00 ๙,๐๐๐,๐00 ๒.๒ ล้าน ๕.๕ ล้าน ๕.๙ ล้าน ๖ ล้าน ๔๖,๑๕๐,๐00 

 
 
 
 



                           	 หนา้	๑๗	
 

แผนปฏิบัติการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ
สนับสนุนจาก

ภาครัฐ 

งบประมาณ
สนับสนุนจาก 

คณะสงฆ์  
 หน่วยรับผิดชอบหลัก   หน่วยสนับสนุน  

๑ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา 
๒ โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่ 
๓ โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ๒,๑๐๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่ 
๔ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา 
๕ โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่ 
๖ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม 

๗ โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ Smart Card               
(ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม 

๘ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ    ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่ 
๙ โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง 
๑๐ โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา  ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่ 
๑๑ โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) ๒,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.   กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 
๑๒ โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.   กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ 
๑๓ โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม ๒,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองพุทธศาสนสถาน 
๑๔ โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ๑,๙๕๐,๐๐๐- ๑,๓๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม 

รวมงบประมาณ (บาท) ๒๙,๒๕๐,๐๐๐ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ - - 
รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี ๒๕๖๑ (บาท) ๔๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท 



                           	 หนา้	๑๘	
 

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 ไตร
มาส๑

ไตร
มาส๒

ไตร
มาส๓ 

ไตร
มาส๔

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์
สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด 

แผนแม่บทการศึกษา
สงเคราะห์ของจังหวัด
ปทุมธานี

    ๑๕,๐๐๐
คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษาสงเคราะห์ / 
กองพุทธศาสน
ศึกษา 

  

๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริม
การศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับธรรมศึกษา  

ได้รูปแบบวิธีการและ
ส่งเสริมการศึกษา
สงเคราะห์ใหม่อย่างน้อย ๑ 
รูปแบบ

    ๒๐,๐๐๐  

๓ ดําเนินการกิจกรรมส่งเสริม “ธรรม
ศึกษา” จํานวน ๗ อําเภอ 

กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ตามแนว
พระพุทธศาสนา

    ๑๐๐,๐๐๐   

๔ จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จํานวนผู้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา     ๑๐๐,๐๐๐  

 



                           	 หนา้	๑๙	
 

๕ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า         ๑๕,๐๐๐

รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           	 หนา้	๒๐	
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑  : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๑    : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ๑    : ปลูกฝังศรทัธาในพระพุทธศาสนา 
ตัวชี้วัด      : มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
โครงการ ๒    : ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ผู้รับผิดชอบหลัก    : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัดปทุมธานี 
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 จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษ์บวร รักศีล ๕ ของ
จังหวัดปทุมธานีและถ่ายทอดสู่ 
พระสังฆาธิการ 

จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอด
แผนฯ     ๒๐,๐๐๐

คณะกรรมการ 
ฝ่ายเผยแผ่ / 
กองเผยแผ่ 

 

๒ ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี 
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การรักษาศีล ๕ 

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม      ๑๔๐,๐๐๐  

๓ เสริมกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบ  "กิจกรรมรักษ์บวร รัก
ศีล ๕  " และกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบด้วยศีล ๕ 

พื้นที่และโรงเรียนต้นแบบ "ชุมชนศีล ๕" ของ
จังหวัดปทุมธานี     ๑๗๐,๐๐๐  

๔ ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับชุมชน 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครฐั  

จํานวนครั้งการลงพื้นที่     ๔๐,๐๐๐  
๕ จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่

ต้นแบบ 
"รักษ์บวร รักศีล ๕ " และ “ห้องเรียนต้นแบบ” 

มอบรางวัล "ชุมชนศีล ๕" 
    ๑๔๐,๐๐๐  

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม         ๒๐,๐๐๐  

รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕๐๐,๐๐๐   
 
 



                           	 หนา้	๒๑	
 

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 ุไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับอําเภอในจังหวัด
ปทุมธานี  จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ     ๖๐,๐๐๐ คณะกรรมการ 

ฝ่ายเผยแผ่ / 
กองเผยแผ่ 

  

๒ ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานที่กําหนด 

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ 
    ๑๐๐,๐๐๐   

๓ พัฒนา "คู่มือการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน"  จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด     ๖๐,๐๐๐   
๔ พัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจํา

อําเภอโดยมีกิจกรรม เช่น การพัฒนาสถานที่และบุคลากร
ของสํานักปฏิบัติธรรม การจัดปฏิบัติธรรมและส่งเสริมการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ 

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมครบทุกตําบล 

    ๒๐๐,๐๐๐

  

๕ ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ     ๖๐,๐๐๐   
๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม     ๒๐,๐๐๐   

รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕๐๐,๐๐๐     
 



                           	 หนา้	๒๒	
 

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     ๖๐,๐๐๐ คณะกรรมการ 

ฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา 

  

๒ พัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนการ
สอน บาลี นักธรรม  สามัญ 

การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แบบบูรณาการ 

      ๖๐,๐๐๐   

๓ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
ด้านศาสนศึกษา 

กระบวนการบริหารจัดการ 
ด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

      ๖๐,๐๐๐   

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

กระบวนการเรยีนการสอนพระปริยัติ
ธรรมที่ได้รับการปรับปรุง 
สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และ
โรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

      ๑๐๐,๐๐๐
  

  กิจกรรมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม           
          

 



                           	 หนา้	๒๓	
 

๕ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีด
ความสามารถตามที่กําหนด 

ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามกําหนด       ๖๐,๐๐๐  

 
  

๖ พัฒนาและปรบัปรุง"สํานักเรียน/โรงเรียน
ต้นแบบปริยัติธรรม"  

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย ๑ แหง่       ๒๐๐,๐๐๐   

๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  
(บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามัญ  

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม
เครือข่ายโรงเรยีนพระปริยัติธรรม       ๕๐๐,๐๐๐   

  ให้เกิดเครือข่ายร.ร.พระปริยัติธรรม ๑ อําเภอ ๑ สํานักเรียน        
  และพัฒนาหนึ่งเขตหนึ่งสํานกัเรียน อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนในการ

ทําข้อสอบ        

   จํานวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา        
   จํานวนทุนนักเรียนดีเด่นต่อนักเรียน

ทั้งหมด        

   จํานวนครั้งของการเรียนรู้นอก
สถานที่        

๘ ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุก
ระดับ 

ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมทุกระดับ 

        ๓๐,๐๐๐   

๙ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนิน
กิจกรรม 

        ๓๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๑,๐๐๐,๐๐๐     
 
 
 
 
 
 
 
 



                           	 หนา้	๒๔	
 

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 
ศาสนาของจังหวัดปทุมธานี 

ภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
ของจังหวัดปทุมธานี

    ๑๕,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์/ 
กองเผยแผ่  

๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ       ๕๐,๐๐๐
๓ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

องค์กรพุทธ 
จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

      ๕๐,๐๐๐
๔ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 

ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

      ๑๓๕,๐๐๐
๕ พัฒนาและดําเนินการกิจกรรมเครือข่าย 

หมู่บ้าน/ชุมชนวิถีพุทธ 
จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ชุมชน (บ ว ร)

      ๑๓๕,๐๐๐
๖ จัดตั้งกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา 

ของภาคีในจังหวัดปทุมธานี 
กองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา       ๑๐๐,๐๐๐

๗ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม         ๑๕,๐๐๐
  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕๐๐,๐๐๐

 
 
 



                           	 หนา้	๒๕	
 

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
      ๑๕,๐๐๐

คณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง 

   
สํานักงาน

เลขานุการกรม 
  
  

 

๒ อบรมให้ความรู้พระสังฆาธิการและองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพทุธ  

จํานวนพระสังฆาธิการที่มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล       ๑๕๐,๐๐๐

 

๓ การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการ
ทํางาน       ๗๐,๐๐๐  

๔ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม       ๑๕,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 



                           	 หนา้	๒๖	
 

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 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารเทศ

และฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติใน
วัด 

แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา       ๓๐,๐๐๐

คณะกรรมการฝ่าย
ปกครอง /  
สํานักงาน

เลขานุการกรม ๒ จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคล ศาสนสถาน 
ศาสนธรรมของจังหวัด 

ฐานข้อมูลศาสนบุคคล ศาสนสถานและศาสนธรรม
เพื่อพร้อมใช้ในการสื่อสารเชิงพุทธ       ๑๗๐,๐๐๐

๓ บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card  Smart Card  พร้อมใช้       ๒๐๐,๐๐๐
๔ ปรับปรุงการพัฒนาการสื่อสารเชิงพุทธ และ

จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมใช้ 
ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้       ๗๐,๐๐๐

๕ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ ๔.๐       ๓๐,๐๐๐

  
รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕๐๐,๐๐๐

 
 
 



                           	 หนา้	๒๗	
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ ๒      : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
กลยุทธ์ ๖      : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมใหท้ันสมัย 
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       ๑๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายศาสนศึกษา / 

กองเผยแผ่  

  

๒ จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และ ศาสน
บุคคลทราบแนวทางการสร้างนวัต-กรรมเชิงพุทธ
ในทุกกิจการพระพุทธศาสนา 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสน
บุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรมเชิงพุทธ"       ๗๐,๐๐๐

  

๓ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง 
กระบวนการทํางานในทุกด้าน 

จํานวนกระบวนการทํางานกิจการ
พระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา       ๓๐,๐๐๐

  

๔ ดําเนินการกิจกรรมศาสนทายาทและนวัตกรรม
เชิงพุทธ 

จํานวนศาสนทายาทและบุคคลเรียนรู้เชิง
นวัตกรรม      ๑๐๐,๐๐๐   

๕ ศาสนทายาทต้นแบบและเผยแผ่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรม 

จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      ๓๐,๐๐๐   

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม         ๑๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐   
 
 



                           	 หนา้	๒๘	
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์  ๓     : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
กลยุทธ์  ๗     : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ตัวชี้วัด       : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์     : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล 
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     ๕,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง  ๒ พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและ ศาสน

บุคคลตามหลักสูตรที่กําหนด โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพในกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน จํานวน ๖ ครั้งๆ 
ละ ๕๐ รูป/คน 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
ได้รับการพัฒนา ความก้าวหน้าของการพัฒนา
พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล อย่างน้อยปีละ ๖ 
ครั้ง จํานวนพระสังฆาธิการใหม่ที่ผ่านการอบรม

      ๑๐๐,๐๐๐

๓ ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสน
บุคคล 

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มี
ขีดความสามารถตามกําหนด  

    ๓๐,๐๐๐
๔ การทํากิจกรรมเชิงพื้นที่ของพระสงฆ์ต้นแบบ จํานวนพระสงฆ์ต้นแบบ  

    ๑๐๐,๐๐๐
๕ รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิ

การ และศาสนบุคคล พัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบ 
รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสน
บุคคล  

    ๑๐,๐๐๐
๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม         ๕,๐๐๐

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐
 
 



                           	 หนา้	๒๙	
 

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

๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้  
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

      ๕,๐๐๐ คณะกรรมการ
ฝ่ายศึกษา
สงเคราะห์  
/ สํานัก

เลขาธิการมหา
เถรสมาคม 

๒ จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา 

แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว     ๑๐,๐๐๐
๓ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่

การปฏิบัติระดับ  
ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม       ๑๐๐,๐๐๐

๔ พัฒนาและจัดชุดความรู้เชิงพุทธบูรณาการสู่สังคม จํานวนองค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน       ๑๐๐,๐๐๐
๕ สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่

สาธารณะ 
จํานวนครั้งในการสื่อสาร       ๓๐,๐๐๐

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม         ๕,๐๐๐
  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐

 
 
 



                           	 หนา้	๓๐	
 

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     ๑๐,๐๐๐ คณะกรรมการ

ฝ่ายสาธารณูปการ 
/   
กองพุทธศาสน
สถาน /  
ศาสนสมบัติ 

  
๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร

ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชีวัด 

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสน
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม       ๑๐๐,๐๐๐   

๓ จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบ
บริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน       ๒๐,๐๐๐   

๔ พัฒนาศาสนสมบัติให้เป็นสถานที่เรียนรู้และการทํางานเชิงรุก จํานวนพื้นที่สัปปายะของวัด       ๑๐๐,๐๐๐    
๕ จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่

เกี่ยวข้อง 
รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ       ๑๐,๐๐๐

 
  

๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนิน
กิจกรรม       ๑๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐
 
 
 



                           	 หนา้	๓๑	
 

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 
    ๑๐,๐๐๐ คณะกรรมการ

ฝ่าย
สาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสน
สถาน / ศาสน
สมบัติ 

  

๒ สื่อสารแนวทางการดําเนิน โครงการวัดสร้างสุข
ด้วยกิจกรรม ๕ ส  แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย      ๗,๐๐๐   

๓ ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  พื้นที่วัดปลอดขยะ 
ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้ 
พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมแหล่งโบราณคดีในวัดได้รับการปรับปรุง 

     ๑๕๐,๐๐๐   
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด         
  กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด        
  กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพวัดบันดาลใจ        
๔ คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน        ๗,๐๐๐   
๕ ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส ต้นแบบ        ๗๐,๐๐๐   
๖ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม         ๖,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐     



                           	 หนา้	๓๒	
 

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     ๒๐,๐๐๐

คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์  

/ กองพุทธศาสน
สถาน 

  

๒ สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณ
สงเคราะห์ ให้พระสังฆาธิการและศาสน
บุคคล 

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่
ได้รับการสื่อสาร       ๒๐,๐๐๐

  

๓ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ 
กองทุนด้านกองทุนปันสุข 

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น        ๒๐๐,๐๐๐   

๔ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนิน
กิจกรรม        ๑๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๐,๐๐๐     



                           	 หนา้	๓๓	
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           	 หนา้	๓๔	
 

 
 
 
 

คําสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 
ท่ี ๘ / ๒๕๕๙ 

เร่ือง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ 
 

เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ดําเนินไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพโดย
ยิ่งขึ้นไป 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ๑๕ (๑) (๒) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 
๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีดังต่อไปน้ี 

๑. พระราชกิตติเมธี วัดเขียนเขต รับผิดชอบฝ่ายการปกครอง 
๒. พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต วัดบางหลวง รับผิดชอบฝ่ายการศาสนศึกษา 
๓. พระครูวรธรรมวาที วัดบัวแก้วเกษร รับผิดชอบฝ่ายการเผยแผ่ 
๔. พระครูสุจิตรัตนากร วัดบึงบาประภาสะวัต รับผิดชอบฝ่ายสาธารณูปการ 
๕. พระมหาจุมพล จิตฺตพโล วัดตําหนัก รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ 
๖. พระครูวิบูลวรคุณ วัดลาดสนุ่น รับผิดชอบฝ่ายการสาธารณสงเคราะห์ 

 

 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจงปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ดีงาม เกิดสัมฤทธิผล เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การคณะสงฆ์โดยส่วนรวมยิ่งข้ึนไป  

 ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๑ มิถุนายน  พ. ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

(พระเทพรัตนสุธี) 



                           	 หนา้	๓๕	
 

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 

 

 
คําสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 

ท่ี ๙ / ๒๕๕๙ 
เร่ือง  แต่งตั้งผู้ช่วยผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ 

 

เพ่ือให้งานของคณะสงฆ์ในภารกิจ ๖ ด้าน อันประกอบด้วยการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การ
สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ดําเนินไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพโดยย่ิงขึ้นไป 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ๑๕ (๑) (๒) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙  จึงแต่งต้ังผู้ช่วยผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีดังต่อไปน้ี 

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบฝ่ายการปกครอง ประกอบด้วย 

๑. พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ วัดเทียนถวาย อําเภอเมืองปทุมธานี 
๒. พระครูโสภณคุณานุกูล วัดพิชิตปิตยาราม อําเภอธัญบุรี 
๓. พระครูมงคลกิจจารักษ์ วัดมงคลพุการาม อําเภอคลองหลวง 
๔. พระมงคลวโรปการ วัดชินวราราม อําเภอเมืองปทุมธานี 
๕. พระครูไพศาลวัฒนคุณ วัดโพสพผลเจริญ อําเภอลําลูกกา 
๖. พระครูธัญรัตนากร  วัดขุมแก้ว อําเภอธัญบุรี  
๗.   พระครูโสภิตปุญญากร วัดธัญญะผล อําเภอลําลูกกา 
๘.   พระครูโพธิธรรมโกศล วัดบางโพธ์ิใน อําเภอเมืองปทุมธานี 
๙.   ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เลขานุการ 

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๑.  พระมหาสมชาย สนฺติกโร  วัดเปรมประชา  อําเภอเมืองปทุมธานี 
 ๒.  พระมหาสมศักด์ิ สมสตฺติโก  วัดเทียนถวาย  อําเภอเมืองปทุมธานี 
 ๓.  พระครูวิจิตรอาภากร  วัดสว่างภพ  อําเภอคลองหลวง 
 ๔.  พระครูปริยัติกิจวิมล  วัดตะวันเรือง  อําเภอคลองหลวง 
 ๕.  พระครูรัตนภัทรคุณ  วัดบ่อเงิน  อําเภอลาดหลุมแก้ว 
 ๖.  พระครูปทุมศาสนกิจ  วัดจุฬาจินดาราม  อําเภอหนองเสือ 
 ๗.  พระมหาอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ  วัดบางหลวง  อําเภอเมืองปทุมธานี 
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 ๘.  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เลขานุการ 
ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบฝ่ายการเผยแผ่ ประกอบด้วย 

๑. พระมหาชิต ฐานชิโต วัดเขียนเขต อําเภอธัญบุรี  
๒. พระครูไพโรจน์สารคุณ วัดลํามหาเมฆ อําเภอลาดหลุมแก้ว 

 ๓.  พระมหาอํานาจ อจฺฉริยเมธี วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร อําเภอลาดหลุมแก้ว 
 ๔.  พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม วัดปัญญานันทาราม อําเภอคลองหลวง 
 ๕.  พระมหาสาย สิริวณฺโณ  วัดเขียนเขต  อําเภอคลองหลวง 
 ๖.  พระครูอาทรธัญญานุรักษ์  วัดโสภณาราม  อําเภอลําลูกกา 
 ๗.  พระเจริญชัย  ชยปาโล  วัดบัวแก้วเกษร  อําเภอลาดหลุมแก้ว 
 ๘.  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เลขานุการ 
ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ประกอบด้วย 

๑.  พระครูวินัยธรอนงค์ วิสุทฺธาจาโร วัดบางเตยกลาง อําเภอสามโคก 
 ๒.  พระครูปทุมธีรคุณ วัดสุราษฎร์รังสรรค์ อําเภอสามโคก 

๓.  พระครูปทุมรัตนคุณ วัดบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี 
๔.  พระครูสังฆรักษ์วัชรินทร์ ปญฺญาวฑฺฒโก  วัดเสด็จ อําเภอเมืองปทุมธานี 
๕.  พระครูโสภณกิจจารักษ์ วัดบึงบอน อําเภอหนองเสือ 
๖.  พระครูปทุมธรรมโชติ วัดราษฎร์ศรัทธาทํา อําเภอเมืองปทุมธานี  
๗.  พระมหาจักรี จนฺทวณฺโณ วัดเชิงท่า อําเภอสามโคก 
๘.  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เลขานุการ 

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบฝ่ายสาธารณูปการ ประกอบด้วย 
 ๑.  พระครูศรีพิสุทธิคุณ  วัดจตุพิธวราวาส  อําเภอหนองเสือ 
 ๒.  พระสมุห์สมศักด์ิ ชาตวีโร วัดราษฎรบํารุง อําเภอหนองเสือ  

๓. พระครูสุธรรมาภิรัต วัดบางคูวัดใน อําเภอเมืองปทุมธานี 
๔. พระครูวิรุฬห์สตุคุณ วัดพิรุณศาสตร์ อําเภอลําลูกกา 
๕. พระครูวิมลกิจจานุกูล วัดป่างิ้ว อําเภอสามโคก 
๖. พระครูปทุมธรรมธาดา วัดคลองขุด อําเภอสามโคก 
๗. พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร วัดกล้าชอุ่ม อําเภอคลองหลวง 
๘. ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เลขานุการ 

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ประกอบด้วย 

๑. พระครูสุวรรณวรการ วัดสุวรรณบํารุงราชวราราม อําเภอลําลูกกา 
๒. พระครูสุนทรธัญรักษ์ วัดกลางคลองสี่ อําเภอลําลูกกา 
๓. พระครูปทุมสีลาภรณ์ วัดดอนใหญ่ อําเภอลําลูกกา 
๔. พระครูพิศาลสิริธรรม วัดธรรมราษฎร์เจริญผล อําเภอหนองเสือ 
๕. พระครูปทุมวัฒนกิจ วัดกร่าง อําเภอสามโคก 
๖. พระครูปทุมรัตนาธาร วัดจันทาราม อําเภอลาดหลุมแก้ว 
๗. พระมหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม วัดไก่เต้ีย อําเภอสามโคก 
๘. ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เลขานุการ 
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 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจงปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานคณะสงฆ์ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ดีงาม เกิดสัมฤทธิผล เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การคณะสงฆ์โดยส่วนรวมยิ่งข้ึนไป  
 

 ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๐  กันยายน  พ. ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

 

 (พระเทพรัตนสุธี) 
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 

ประทับตราประจําตําแหน่ง 
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คณะผู้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
 

พระเทพรัตนสุธี     ประธาน 
พระราชกิตติเมธี     รองประธาน  
พระครูวรธรรมวาที     กรรมการ 
พระครูวิบูลวรคุณ     กรรมการ 
พระมหาจุมพล จิตฺตพโล    กรรมการ 
พระครูสุจิรัตนากร     กรรมการ 
พระมหาถาวร ถริจิตฺโต    กรรมการ 
พระครูสุวรรณวรการ     กรรมการ 
พระครูศรีธัญญาภรณ ์    เลขานุการ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 

 


