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ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาเขา้มาสู่ประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษท่ี ๒-๓ หรือเม่ือประมาณ 
พ.ศ.๒๓๖ ดว้ยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ ของพระเจา้อโศกมหาราช
กษตัริยอิ์นเดียในสมยันั้น พระเถระ ๒ รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระไดเ้ดินทางมายงัดินแดนประเทศ
ไทย ซ่ึงในสมยันั้นเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ดินแดนท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางมีประเทศต่างๆ รวมกนัอยู่หลาย
ประเทศ  ทั้ งพม่า เวียดนาม  กัมพูชา ลาว  มาเลเซีย ไทย และนับจากนั้ นเป็นต้นมาอารยธรรมแห่ง
พระพุทธศาสนาก็เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย แนวคิดและวิถีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาได้
กลายเป็นรากฐานท่ีสําคญัของการพฒันาสังคมและวฒันธรรมไทย มีความเก่ียวขอ้งกบัผูค้นทุกชนชั้น 
นบัตั้งแต่สถาบนัพระมหากษตัริยจ์นไปถึงชาวบา้นทัว่ไป  พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ใน
มิติต่างๆ ทั้งในเชิงประวติัศาสตร์ ปรัชญา การดาํรงอยูใ่นวิถีชีวิต และการสร้างสรรคใ์นเชิงศิลปวฒันธรรม
จนกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และกระบวนการจัดการท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทและวฒันธรรมทางสังคม ในขณะท่ีสถานท่ีสําคญัหรือวดัในทางพระพุทธศาสนาเป็น
แหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทั้งในดา้นโบราณคดี จารีตประเพณี  สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ 
ซ่ึงนบัวา่มีคุณค่าและมีบทบาทท่ีสาํคญัยิง่ในการเช่ือมโยงเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของผูค้นในสังคม  

หลกัธรรมท่ีสําคญัของพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ มรรคมีองค์ ๘ 
หลกัปฏิจจสมุปปบาท และหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไดรั้บการประยกุตใ์ชไ้ปสู่การพฒันาบุคคล
และสังคมในมิติต่างๆ ก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอยา่งสร้างสรรค ์โดยมีการประยกุตใ์ชท้ั้ง
ในด้านการพฒันาบุคคล การปกครองบ้านเมืองตามหลักทศพิธราชธรรม การประยุกต์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจตามหลกัสมัมาอาชีวะและการรู้จกัประมาณในการบริโภค และการประยกุตใ์ชเ้พ่ือการพฒันาสงัคม 
เป็นตน้  

หลกัการและวิธีการปฏิบติัทางพระพุทธศาสนาไดมี้ขยายขอบเขตไปสู่การดาํเนินการในมิติต่างๆ 
เพ่ิมมากข้ึนทั้งในดา้นความเช่ือ พิธีกรรม และการปฏิบติัเพ่ือพฒันาจิตใจและปัญญา ดงัท่ีหลวงพ่อพุทธทาส
ภิกข ุไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของหลกัพุทธธรรมไว ้๓ ประการ คือ ๑) หลกัพุทธธรรม จะช่วยให้บุคคลและ
สังคมมีความรัก ความเมตตา และมีความสามคัคี สามารถร่วมสุขร่วมทุกข์ดว้ยกนัได ้ หากขาดหลกัธรรม 
ผูค้นก็จะขาดความรัก ความเมตตาต่อกนั ๒) หลกัพุทธธรรมจะช่วยใหผู้ค้นมีทิฏฐิสามญัญตา คือ มีความเห็น
เสมอกนั มีความรู้ มีความเขา้ใจ มีความเช่ือ และมีอุดมคติเสมอกนั ดงันั้น ถา้บุคคลมีทิฏฐิ มีความเห็นร่วมกนั
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนก็จะหมดปัญหาไป เพราะการท่ีบุคคลและสังคมจะทะเลาะวิวาทกนัได ้ก็เพราะว่า
มีทิฏฐิคือความเห็นไม่ตรงกนั  เม่ือมีทิฏฐิไม่ตรงกนักเ็กิดการทุ่มเถียงทะเลาะวิวาท แก่งแยง่หรือเกลียดชงักนั 
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๓) กมัมสามญัญตา คือ การกระทาํท่ีเสมอกนั ถา้มีหลกัธรรมอยูใ่นโลกหรือเป็นหลกัยึดถือปฏิบติัอยูใ่นโลก 
มนุษยทุ์กคนกจ็ะมีการกระทาํเสมอกนั ทั้งในเร่ือง ศีล คือ พ้ืนฐานขั้นตน้เก่ียวกบัการดาํรงอยูร่่วมกนั จากนั้น
ก็จะมีการประพฤติท่ีเป็นไปในแนวเดียวกนัอย่างกลมกลืนกนั คือ เสมอกนัดว้ยสมาธิและปัญญา ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีจะดบัทุกขข์องบุคคลและสังคมได ้ ในขณะท่ีพระธรรมปิฎกไดก้ล่าวถึงหลกัพทุธธรรมว่า เป็นส่ิง
ท่ีสอนใหค้นทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหสัถไ์ดศึ้กษาเรียนรู้และปฏิบติัตามเพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันา
ทั้งในทางวตัถุและเพ่ือประโยชน์ลึกซ้ึงทางจิตใจ นอกจากน้ี หลกัพุทธธรรมยงัถูกนาํไปประยกุต์ใชใ้นการ
เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และการดาํเนินกิจกรรมของบุคคลและสังคมทั้งในฐานะแนวคิดและหลกัการ
ปฏิบติัในศาสตร์สาขาต่างๆ อาทิ สังคมวิทยา วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เป็นตน้  
มียทุธศาสตร์การพฒันาสังคมมากมายในปัจจุบนัท่ีถือเป็นการพฒันาทางเลือกท่ีนาํหลกัการทางพุทธศาสนา
มาประยกุตใ์ช ้อาทิ  หลกัเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล เป็นตน้ ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นว่าหลกัการทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัในการพฒันามนุษยแ์ละการพฒันาสังคม
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  โดยท่ีปัจเจกบุคคลและสังคมสามารถเลือกสรรหลกัพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมกบักิจการท่ีตนเองและองคก์รดาํเนินการ  

 ปัจจุบนั สังคมไทยเป็นสังคมท่ียอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติเพราะคนไทยส่วน
ใหญ่เกินร้อยละ ๙๐  นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามายาวนาน  วิ ถี ชีวิตของคนไทยจึงเก่ียวโยงสัมพันธ์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับ
พระพุทธศาสนา แต่เม่ือสังคมโลกเปิดกวา้งข้ึนทั้งในดา้นส่ือสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม 
จึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีนาํพาให้สังคมไทย กา้วเขา้ไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวฒัน์ ส่งผลให้สังคมไทยตอ้ง
เผชิญกบัภาวะวิกฤติในหลายๆดา้น กล่าวคือ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 จากภาวะวิกฤติดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพระพุทธศาสนา 
แมว้่าหลกัธรรมคาํสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทนัสมยั แต่องคก์รทางพระพุทธศาสนาและ
บุคลากร ทางศาสนากเ็ป็นเหตุนาํมาซ่ึงวิกฤติศรัทธา อนัส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ทาํให้ตอ้งเกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มัน่คง 
และใหท้นัต่อ ความเปล่ียนแปลงของโลก เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 มหาเถรสมาคมและรัฐบาลไดเ้ห็นชอบร่วมกนัในการอนุมติัแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซ่ึงเกิดจากการระดมความคิด กลัน่กรองและเห็นชอบร่วมกนัของ 
คณะสงฆ์ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศโดยคณะสงฆ์จงัหวดัสมุทรปราการ ไดก้าํหนดจดัทาํแผนยุทธศาสตร์
ของคณะสงฆ์จงัหวดัสมุทรปราการ ตามมิติมหาเถรสมาคมในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ (มติท่ี ๑๐๖/
๒๕๕๙) และในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวนัท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ท่ีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแผนดงักล่าว จึงไดด้าํเนินการตามแนวทางการปฏิรูป
กิจการพระพทุธศาสนา ๖ ดา้น  
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 โดยมีวิสยัทศัน ์คือ “พุทธศาสน์มัน่คง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันตสุิขอย่างยัง่ยนื” อนัเป็นการ
ดาํเนิน ตามแผนยทุธศาสตร์ชาติท่ีวา่ “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” อยา่งเป็นรูปธรรม 
 แผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาน้ี ประกอบดว้ยพนัธกิจ ๖ ดา้น ตามพนัธกิจคณะ
สงฆ ์คือ  

๑) ดา้นการปกครอง  
๒) ดา้นศาสนศึกษา  
๓) ดา้นศึกษาสงเคราะห์  
๔) ดา้นเผยแผ ่ 
๕) ดา้นสาธารณูปการ  
๖) ดา้นสาธารณสงเคราะห์  
นอกจากน้ี ยงัไดเ้พิ่มภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ดา้นการพฒันาพุทธมณฑลให้เป็นศูนยก์ลาง

พระพุทธศาสนาโลก เป็นการดาํเนินการภายใตค้่านิยม (Core Value) ท่ีว่า “อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่
การพฒันาสังคมอย่างยัง่ยนื” 
 สําหรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายงัไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ไว ้๔ ดา้น คือ 
(๑) สร้างความมัน่คงดา้นพระพทุธศาสตร์ (๒) ยกระดบักระบวนการบริหารจดัการภายใน (๓) พฒันาองคก์ร 
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขบัเคล่ือนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ย 
๑๐ กลยทุธ์ และ ๑๔ ตวัช้ีวดั 
 ดังนั้ น  เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ท่ีกาํหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (คปพ.) จึงไดด้าํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงมีโครงการ
เชิงยทุธศาสตร์ จาํนวน ๑๓ + ๑ โครงการ ประกอบดว้ย 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม 
๒) โครงการยกระดบัหมู่บา้นรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพฒันาทุนมนุษย ์
๔) โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยติัธรรม 
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
๗) โครงการพระพทุธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการส่งเสริมนวตักรรมเชิงพทุธ 
๙) โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพฒันาศนูยร์วมองคค์วามรู้ดา้นพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจดัการศาสนสมบติั (ระบบการเงิน - บญัชี) 
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๑๒) โครงการวดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สงัคม 
๑๔) โครงการพฒันาพทุธมณฑลสู่ศูนยก์ลางพระพทุธศาสนาโลก 

 
แผนท่ียุทธศาสตร์ 
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ข้อมูลพืน้ฐานทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
 ๑. จาํนวนวดั        

๑. มหานิกาย       ๑๑๙  แห่ง 
๒. ธรรมยตุ      ๗  แห่ง 
๓. พระอารามหลวง     ๖  แห่ง 

๑. มหานิกาย     ๕  แห่ง 
๒. ธรรมยติุ     ๑  แห่ง 

 
๒. จาํนวนพระภิกษุสามเณร 

๑. มหานิกาย        ๓,๙๑๑             รูป 
๑. พระภิกษุ       ๓,๖๓๐             รูป 
๒. สามเณร          ๒๘๑  รูป 

๒. ธรรมยตุ                รูป 
๑. พระภิกษุ               รูป 
๒. สามเณร               รูป 
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ข้อมูลจังหวดัสมุทรปราการ 

 

 คาํขวญัของจงัหวดัสมุทรปราการ คอื “ป้อมยทุธนาวี พระเจดียก์ลางนํ้า ฟาร์มจระเขใ้หญ่ งามวิไล
เมืองโบราณ สงกรานตพ์ระประแดง ปลาสลิดแหง้รสดี ประเพณีรับบวั ครบถว้นทัว่อุตสาหกรรม”  

จงัหวดัสมุทรปราการ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาตอนปลายสุดของแม่นํ้าเจา้พระยาและเหนืออ่าวไทย 

 มีเน้ือท่ีประมาณ ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗ ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ ๒๙ กิโลเมตร  

 ทิศเหนือ ติดกบักรุงเทพมหานคร 

 ทิศใต ้ติดกบัทะเลอ่าวไทย(พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล) 

 ทิศตะวนัออก ติดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ทิศตะวนัตก ติดกบัจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ป้อมยุทธนาว ี พระเจดย์ีกลางนํา้ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวไิลเมอืงโบราณ  

สงกรานต์พระประแดง ปลาสลดิแห้งรสด ีประเพณีรับบัว ครบถ้วนทัว่อุตสาหกรรม  

     สมุทรปราการ เป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนในสมยักรุงศรีอยธุยา ตวัเมืองเก่า

อยูแ่ถบอาํเภอพระประแดงและมีช่ือเรียกว่า “เมืองพระประแดง” เป็น

สถานท่ีพกัของเมืองสินคา้ต่างชาติท่ีมาติดต่อคา้ขายกบัไทย ท่ีบริเวณริม

ทะเลมีการสร้างป้อมค่ายคูเมืองอยา่งมัน่คงแขง็แรง ต่อมา ในสมยักรุง

ธนบุรี สมเดจ็พระเจา้ตากสินฯ ทรงโปรดใหร้ื้อกาํแพงเมืองพระประแดง

ออก จวบจนสมยัแผน่ดินพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

(รัชกาลท่ี 2) ทรงเห็นว่าจะเป็นช่องทางท่ีขา้ศึกจะยกทพัมาได ้จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างเมืองสมุทรปราการข้ึนท่ีตาํบลปากนํ้าใน

ปี พ.ศ. 2362 โดยใชเ้วลาสร้าง 3 ปี และไดจ้ดัสร้างป้อมปราการข้ึนทั้งสองฝ่ังแม่นํ้าถึง 6 ป้อม คือ ป้อมประ

โคนชยั ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ ป้อมประกายสิทธ์ิ ป้อมนาคราช และป้อมผีเส้ือสมุทร ในขณะท่ี

สร้างเมืองนั้น รัชกาลท่ี 2 ไดเ้สดจ็ทอดพระเนตรหลายคร้ังและทรงสร้างพระมหาเจดีย ์ข้ึนท่ีเกาะกลางนํ้าแลว้

พระราชทานนามวา่ “พระสมุทรเจดีย”์ การสร้างยงัมิทนัเสร็จไดเ้สดจ็สวรรคตเสียก่อน ต่อมา ในรัชกาลท่ี 3 

ไดท้รงสร้างต่อจนสาํเร็จและสร้างป้อมข้ึนอีก 3 แห่ง คือ ป้อมตรีเพชร ป้อมคงกระพนั และป้อมเสือซ่อนเลบ็ 

     ในปี พ.ศ. 2402 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ไดท้รงปฏิสงัขรณ์พระสมุทรเจดีย์

ใหสู้งข้ึนและทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างป้อมชายทะเลอีกแห่งหน่ึง พระราชทานนามวา่ “ป้อมพระ

จุลจอมเกลา้” ซ่ึงในปัจจุบนัป้อมต่างๆ ไดป้รักหกัพงัลงคงเหลือแต่ป้อมผเีส้ือ

สมุทรและป้อมพระจุลจอมเกลา้เท่านั้น 

     สมุทรปราการ หรือ เมืองปากนํ้า มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ เมืองพระประแดง 

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 29 กิโลเมตร สร้างข้ึนในสมยักรุงศรีอยธุยา ตั้งอยู่

ปลายสุดของแม่นํ้าเจา้พระยา ทางดา้นเหนือของอ่าวไทย มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,004 

ตารางกิโลเมตร จงัหวดัสมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อาํเภอ 

ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ อาํเภอพระประแดง อาํเภอบางพลี อาํเภอบางบ่อ 

อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์และอาํเภอบางเสาธง  

     สมุทรปราการ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอยูห่ลายแห่ง ไดแ้ก่ ฟาร์ม

จระเข ้และ เมืองโบราณ ซ่ึงรู้จกักนัจากนัง่ท่องเท่ียวจากท่ีต่างๆ นอกจากน้ีในช่วง

ประมาณปลายเดือนตุลาคม และตน้เดือนพฤศจิกายน จะมีการจดังานพระสมุทร

เจดีย ์หรือท่ีเรียกกนัวา่ งานเจดีย ์เป็นเวลา 9 วนั ซ่ึงเป็นงานประจาํจงัหวดั
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สมุทรปราการ จดัข้ึนบริเวณใจกลางเมืองของตวัอาํเภอเมือง โดยจะมีการปิดถนนเร่ิมตน้บริเวณศาลาการ

จงัหวดัสมุทรปราการ มีการจดัตั้งร้านขายของ ร้านอาหาร การละเล่น ชิงชา้สวรรค ์มา้หมุน และงานโชว์

ต่างๆ รวมถึงของหลายหลายมาวางขาย  

ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่นํ้าเจา้พระยาไหลผา่นกลางแยก พื้นท่ีออกเป็นดา้นตะวนัตกและดา้นตนั

ออกและมีลาํคลองรวม ๙๕ สายโดยเป็นคลองชลประทาน ๑๔ สาย คลองธรรมชาติ ๘๑ สาย ลกัษณะภูมิ

ประเทศโดยทัว่ไป สามารถแบ่งพ้ืนท่ีออกไดเ้ป็น ๓ ส่วน คือ 

1. บริเวณแม่นํ้าเจา้พระยาทั้งสองฝ่ัง ซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มทั้งหมด 

2. บริเวณตอนใตใ้กลช้ายฝ่ังทะเล นํ้าทะเลท่วมถึงและท่ีดินจะเคม็จดัในฤดูแลง้ 

3. บริเวณท่ีราบกวา้งใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวนัออก ซ่ึงจะเป็นท่ีราบลุ่มติดต่อกนัตลอด มีคลอง

ชลประทานหลายแห่ง 

   

ลกัษณะภูมิอากาศ 

อากาศเยน็ไม่ร้อนจดั ในฤดูร้อนมีความช้ืนในอากาศสูง เน่ืองจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวไม่หนาวจดั อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉล่ียเท่ากบั ๓๐.๖ องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิตํ่าสุดโดยเฉล่ีย ๒๖.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีเท่ากบั ๒๘.๙ องศาเซลเซียส 

  

เขตการปกครองและประชากร 

การปกครอง 

จงัหวดัสมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ อาํเภอ ๕๐ ตาํบล ๓๙๔ หมู่บา้น มีการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ๑ แห่ง เทศบาล จาํนวน ๑๘ แห่ง (๑ เทศบาล ๔ 

เทศบาลเมือง และ ๑๓ เทศบาลตาํบล) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน ๓๐ แห่ง 

ประชากร 

จงัหวดัสมุทรปราการมีประชากรเป็นอนัดบั ๒ ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ดว้ยเหตุท่ีเป็น

จงัหวดัท่ีรองรับการขยายตวัจากกรุงเทพมหานคร และเป็นท่ีตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อีกทั้งมี

การเจริญเติบโตในดา้นการผลิตภาคอุตสาหกรรม การคา้ การบริการและการกระจายตวัของประชากร ทาํให้

จงัหวดัสมุทรปราการมีประชากรท่ียา้ยถ่ินจากท่ีอ่ืน มาอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเป็นจาํนนมากเคล่ือนยา้ยเขา้มาโดย
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แจง้ยา้ยท่ีอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง และไม่ยา้ยทะเบียนราษฎร์เขา้มา ทาํใหจ้าํนวนประชากรท่ีมีอยูจ่ริงสูงกว่าจาํนวน

ประชากรในทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นวยัทาํงานจะมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎร์ตํ่ากวา่

กลุ่มอ่ืน โดยขอ้มูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งส้ิน ๑,๒๒๓,๓๐๒ คน 

แยกเป็นชาย ๕๘๘,๙๗๕ คน หญิง ๖๓๔,๓๒๗ คน มีประชากรแฝงหลัง่ไหลเขา้มาในจงัหวดัสมุทรปราการ 

เม่ือรวมประชากรแฝงท่ีมิไดย้า้ยทะเบียนราษฎร์อยา่งถูกตอ้งดว้ยแลว้ สามารถประเมินจาํนวนประชากรท่ีอยู่

อาศยัอยูจ่ริงไดป้ระมาณ ๒.๓ ลา้นคนเศษ โดยมีจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัตามทะเบียนราษฎร์จาํนวน ๕๔๘,๘๘๓ 

ครัวเรือน 

          จงัหวดัสมุทรปราการ  หรือเรียกโดยทัว่ไปว่า  ” เมืองปากนํ้า “  เป็นเมืองหนา้ด่านทางทะเล ท่ีสาํคญั

ในอดีต หมายถึง กาํแพงชายทะเลหรือกาํแพงริมทะเล        สร้างข้ึนสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี   ในสมยั

ของพระเจา้ทรงธรรม      เดิมตั้งอยูใ่กลค้ลองปลากดทางฝ่ังขวาของแม่นํ้าเจา้พระยาต่อมาในสมยักรุงรัตนกสิ

นทร์ตอนตน้   พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ทรงโปรดเกลา้ฯ   ใหส้ร้างเมืองสมุทรปราการเป็น

เมืองใหม่ท่ีบริเวณบางเจา้พระยา  คือ  ตาํบลปากนํ้าในปัจจุบนั อยูร่ะหวา่งคลองปากนํ้ากบัคลองมหาวงศ ์ อนั

เน่ืองจากทรงเลง็เห็นวา่ท่ีตั้งเมืองสมุทรปราการ   ยงัไม่มัน่คงพอท่ีจะตั้งรับต่อสู้กบัขา้ศึกได ้ และไดท้าํพิธีฝัง

หลกัเมือง เม่ือวนัอาทิตย ์เดือน 4 ข้ึน 7 คํ่า พ.ศ.2365 บริเวณท่ีฝังหลกัเมืองชาวบา้นเรียกว่า “ศาลเจา้พอ่หลกั

เมือง”  เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึง ของชาวสมุทรปราการมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  ต่อมาในปี พ.ศ. 

2475  จงัหวดัพระประแดงถูกยบุ และใหม้ารวมข้ึนอยูก่บัจงัหวดัสมุทรปราการ  ดงันั้นจงัหวดัพระประแดง 

จึงคงสภาพเป็นเพียงอาํเภอพระประแดง   ท่ีตั้งอยูใ่กลป้ากกแม่นํ้าเจา้พระยา    ต่อมาในปี พ.ศ.2485  จงัหวดั

สมุทรปราการ ถูกยบุไปรวมกบัจงัหวดัพระนคร      จนถึงปี พ.ศ.2489  รัฐบาลไดมี้พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง

จงัหวดัสมุทรปราการข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง   และดาํรงฐานะเป็นจงัหวดัสมุทรปราการมาจนถึงทุกวนัน้ี  จงัหวดั

สมุทรปราการ    เป็นจงัหวดัท่ีมีป้อมปราการมากมาย       ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัการรุกรานของขา้ศึกตั้งอยูท่ ั้ง

สองฟากฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาดงัต่อไปน้ี  คือ 

1. ป้อมประโคนชยั 

2. ป้อมนารายณ์ปราบศึก 

3. ป้อมปราการ 

4. ป้อมกายสิทธ์ิ 

5. ป้อมผเีส้ือสมุทร 

6. ป้อมตรีเพชร 
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7. ป้อมคงกระพนั 

8. ป้อมเสือซ่อนเลบ็ 

9. ป้อมพระจุลจอมเกลา้ 

ปัจจุบนัน้ีป้อมปราการในจงัหวดัสมุทรปราการเหลืออยูเ่พียง  2 ป้อม เท่านั้น คือ ป้อมผเีส้ือสมุทร และป้อม

พรจุลจอมเกลา้จงัหวดัสมุทรปราการตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา โดยอยูต่อนปลายสุดของแม่นํ้าเจา้พระยา

และเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 13 – 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 – 101 องศาตะวนัออก มีเน้ือท่ี

ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

- ทิศเหนือ ติดต่อกบั กรุงเทพมหานคร 

- ทิศใต ้ติดต่อกบั อ่าวไทย 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั กรุงเทพมหานคร 

ภูมปิระเทศและภูมอิากาศ 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่มี แม่นํ้าเจา้พระยาไหลผา่น ไม่มีภูเขามีลาํคลอง

มากมาย ใชป้ระโยชนท์างคมนาคมและการขนส่งทางนํ้า รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรมจงัหวดั

สมุทรปราการ ไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้(ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลนลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ 

1. บริเวณริมแม่นํา้เจ้าพระยา บริเวรณทั้งสองฝ่ังเป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะแก่การทาํงาน ทาํสวน และเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้าแต่ ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนไปตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

2. บริเวณตอนใต้ชายตดิทะเล เป็นบริเวณท่ีไดรั้บอิทธิพลของนํ้าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม เป็นดิน

เหลวลุ่ม ลึกเหมาะแก่การทาํป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเล้ียงสตัวช์ายฝ่ัง 

3. บริเวณท่ีราบตอนเหนือและตะวนัออก บริเวณน้ีเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ สาํหรับระบายนํ้าและเกบ็กกันํ้า 

อาํนวยประโยชนใ์นดา้นการชลประทาน การทาํนา การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 
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เขตการปกครองและประชากร 

จงัหวดัสมุทรปราการ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อาํเภอ มี 50 ตาํบล 399 หมู่บา้น โดยการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล จาํนวน 17 แห่ง (1 เทศบาล

นคร 3 เทศบาลเมืองและ 13 เทศบาลตาํบล) และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 31 แห่ง ดงัตารางท่ี 1 

อาํเภอ 
จาํนวนตาํบล 

(แห่ง) 

จาํนวนหมู่บา้น 

(แห่ง) 

จาํนวนเทศบาล 

(แห่ง) 

จาํนวน อบต. 

(แห่ง) 

เมืองสมุทรปราการ 13 95 7 5 

พระประแดง 15 67 3 6 

บางพลี 6 83 1 6 

พระสมุทรเจดีย ์ 5 42 2 4 

บางบ่อ 8 74 3 7 

บางเสาธง 3 38 1 3 

รวม 50 399 17 31 

 

สาํหรับการบริหารการปกครองในพ้ืนท่ีจงัหวดัฯ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1. สงักดัส่วนภูมิภาค             มีจาํนวน    26     หน่วยงาน 

2. สงักดัส่วนส่วนกลาง         มีจาํนวน    27    หน่วยงาน 

3. สงักดัส่วนทอ้งถ่ิน             มีจาํนวน    49    หน่วยงาน 

4. ส่วนราชการอิสระ             มีจาํนวน    5    หน่วยงาน 

5. รัฐวิสาหกิจ                        มีจาํนวน    15    หน่วยงาน 
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ประชากรและโครงสร้างประชากร 

จงัหวดัสมุทรปราการ มีประชากรเป็นอนัดบั 2 ของภาค รองจากกรุงเทพฯ ทั้งน้ี ดว้ยเหตุท่ีเป็นจงัหวดัรองรับ

การขยายตวัจากกรุงเทพฯ ทั้งในดา้นการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจายตวัของประชากร ทาํให้

สมุทรปราการมีประชากรยา้ยถ่ินจากท่ีอ่ืนมาในจงัหวดัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีทั้งประชากรท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มา

โดยแจง้ยา้ยท่ีอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง และไม่ยา้ยทะเบียนราษฎร์เขา้มากมี็ ทาํใหป้ระชากรท่ีมีอยูจ่ริงสูงกว่าจาํนวน

ประชากรในทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นวยัทาํงาน กลุ่มอาย ุ20-29 ปี จะมีรายช่ืออยูใ่น

ทะเบียนราษฎร์ตํ่ากวา่กลุ่มอ่ืนในรอบปี 2551 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งส้ิน 1.1 ลา้นคนเศษ แยกเป็น

ชาย 551,970 คน หญิง 585,975 คน ทั้งน้ียงัไม่นบัรวมประชากรแฝง ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 800,000 คนเศษ 

 

อาํเภอ ชาย หญิง รวม จาํนวนบ้าน 

เมืองสมุทรปราการ 235,394 253,257 488,606 194,075 

พระประแดง 101,586 106,551 208,137 80,771 

บางพลี 85,682 92,315 177,997 90,279 

พระสมุทรเจดีย ์ 53,269 54,650 107,919 39,259 

บางบ่อ 46,526 48,301 94,827 30,111 

บางเสาธง 29,558 30,901 60,459 38,628 

รวม 551,970 585,975 1,137,945 473,123 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

 

 



 
แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๑๔ 

โครงสร้างประชากร 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร จาํแนกตามกลุ่มอายตุามกลุ่มประชากร พบว่า จงัหวดัสมุทรปราการมี

โครงสร้างประชากรท่ีสาํคญัดงัน้ี 

กลุ่มอายุ / กลุ่มประชากร ร้อยละของประชากรตามกลุ่มประชากร 

1. อาย ุตํ่ากว่า 5 ปี (วยัเดก็) 7.74 

2. อาย ุ5- 14 ปี (วยัเรียน) 15.23 

3. อาย ุ15 – 59 ปี (วยัแรงงาน) 68.11 

4. อาย ุ60 ข้ึนไป (วยัสูงอาย)ุ 8.92 

จะเห็นวา่ กลุ่มประชากรท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ วยัแรงงาน ซ่ึงเป็นวยัท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว สาํหรับ

แนวโนม้โครงสร้างตามกลุ่มอายโุดยรวมของประเทศ และจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่กลุ่มอายท่ีุแนวโนม้

โครงสร้างประชากรสูงข้ึนทุกปี คือ ช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไป 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ย สภาพ สมรรถนะ โครงสร้างการใชแ้ละ

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ดิน นํ้า ป่าไม ้แร่ธาตุ อากาศ แหล่งท่องเท่ียว)เน่ืองจาก

จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร เป็นจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งของ

โรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมาก ซ่ึงขอ้มูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550 พบวา่จงัหวดัสมุทรปราการมี

โรงงานอุตสาหกรรม 6,136 แห่ง มีประชากรอพยพมาพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งท่ียา้ยทะเบียน

บา้นและไม่ยา้ยทะเบียนบา้น (ประชากรแฝง) เกือบทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ กอปรกบัเจริญเติบโตทางดา้น

เศรษฐกิจของจงัหวดัสมุทรปราการไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึง

ลว้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของจงัหวดัสมุทรปราการในวงกวา้ง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัของจงัหวดัสมุทรปราการสามารถ

สามารถแยกไดด้งัน้ี 
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นํา้ 

มลพิษทางนํ้าของจงัหวดัสมุทรปราการ มีสาเหตุท่ีสาํคญัคือโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง ปล่อยนํ้า

ท้ิงสู่แหล่งธรรมชาติ รวมทั้งสารเคมีเป็นพิษต่างๆ ทาํใหแ้หล่งนํ้าเสียแต่อยา่งไรกต็าม เพ่ือป้องกนัปัญหา

ดงักล่าว คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ จึงไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหท้อ้งท่ีเขตจงัหวดั

นโยบายโครงการก่อสร้างบ่อบาํบดันํ้าเสียท่ีคลองด่าน แต่อยา่งไรกดี็ ขณะน้ียงัไม่สามารถดาํเนินการไดจ้าก

สภาพการณ์ดงักล่าว ส่งผลใหคุ้ณภาพนํ้าของจงัหวดัสมุทรปราการ จดัอยูใ่นระดบัตํ่าคือระดบั 4-5 ซ่ึงไม่

สามารถนาํไปใชก้ารอุปโภคบริโภคได ้

ดนิ 

ลกัษณะทางธรณีวิทยาของจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ตั้งอยูบ่นบริเวณ ท่ีราบลุ่มตอนกลาง หรือบางคร้ัง

เรียกว่าบริเวณดินตอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้า เกิดจากการทบัถมของตะกอนหนา ระดบัความสูงของพ้ืนท่ี

ประมาณ 00.5-1.5 เมตร และมีความลาดเอียงโดยเฉล่ียตํ่ากว่า 1% ลกัษณะของชั้นดินในช่วงบนความลึก

ประมาณ 0-1.5 เมตร จะเป็นดินเหนียวอ่อนตวัมีความสามารถในการอุม้นํ้า รับนํ้าหนกัแรงตํ่ามาก ประมาณ 

0.5-3 ตนั ต่อตารางเมตร เม่ือรับนํ้าหนกัจะยบุตวัไดง่้าย ถดัลงไปจะเป็นพ้ืนดินเหนียวซ่ึงมีการรับนํ้าหนกั

เพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั จนถึงชั้นทรายชั้นแรกท่ีมีความลึกประมาณ 22-25 เมตร นอกจากนั้นจงัหวดัสมุทรปราการ 

เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีบางส่วนติดชายฝ่ังทะเลสภาพแวดลอ้มดา้นป่าชายเลนเส่ีอมโทรมไป ส่งผลกระทบให้

เกิดการกดัเซาะดินบริเวณชายฝ่ังทะเล โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูติ่ดชายฝ่ังทะเล เช่น อาํเภอเมือง อาํเภอพระสมุทร

เจดีย ์ส่งผลใหแ้ต่ละปีมีดินถูกกดัเซาะหายไปปีละประมาณ 50เมตร 

เสียง 

เน่ืองจากจงัหวดัสมุทรปราการเป็นสถานท่ีตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางเสียงจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงจากการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งสนามบินสุวรรณภูมิ

และพ้ืนท่ีขา้งเคียงพบวา่จาํนวนผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นเสียงจากการประเมินเส้นเท่ียวบิน 76 เท่ียวพบวา่ 

1. พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบสูง ซ่ึงมีค่า NEF-Noise Exposure Forecast มากกว่า 40 ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระ 

ทบต่อสุขภาพระยะยาว มีจาํนวน 4 หมู่บา้น ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบมีจาํนวน 1,147 คน 

2. พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบปานกลาง ซ่ึงมีค่า NEF-Noise Exposure Forecast เท่ากบั 35-40 มีจาํนวน 

8 หมู่บา้น ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ มีจาํนวน 4,392 คน 
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3. พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบนอ้ย ซ่ึงมีค่า NEF- Noise Exposure Forecast เท่ากบั 30-35 มีจาํนวน 19หมู่บา้น

ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ มีจาํนวน 17,740 คน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนจงัหวดั

สมุทรปราการ เช่น ปัญหาสุขภาพจิต ไดแ้ก่ ภาวะเครียด ปวดศีรษะ นอนไม่หลบั เป็นตน้ รวมทั้งปัญหาความ

วิตกกงัวลต่างๆ ในดา้นความชดัเจนและการใหค้วามช่วยเหลือ เป็นตน้ 

ป่าชายเลน/แร่ธาตุ 

จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม และท่ีราบลุ่มปากแม่นํ้า ดงันั้น จงัหวดั

สมุทรปราการ จึงมีพ้ืนท่ีป่าชายเลน ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 12,030 ไร่ หรือร้อยละ 1.92 ของพื้นท่ีจงัหวดั แต่

พ้ืนท่ีป่าชายเลนบริเวณปากแม่นํ้าเจา้พระยามีการบุกรุกทาํลาย รวมทั้งนํ้าสกดัเซาะชายฝ่ัง ทาํใหพ้ื้นท่ีป่าชาย

เลนของจงัหวดัสมุทรปราการมีเน้ือท่ีนอ้ยทุกปี ส่งผลกระทบต่อการกดัเซาะท่ีดินบริเวณชายฝ่ังทะเลและการ

ทาํลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ํ้ าสาํหรับทรัพยากรธรณีจาํพวกแร่ธาตุ นํ้ามนั หรือ ก๊าซ ธรรมชาติ จงัหวดั

สมุทรปราการไม่พบทรัพยากรธรณีดงักล่าว 

อาชีพและรายได้ 

การเกษตรภาคเกษตรกรรม พบว่าอตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนม้

ลดลง โดยในปี พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 285 ลา้นบาท และใน พ.ศ. 2548 มีมูลค่า 241 ลา้นบาท โดยพืชผลทาง

การเกษตรท่ีสาํคญัของจงัหวดัสมุทรปราการ คือ ขา้ว ซ่ึงทาํการปลูกมากท่ีสุดท่ีอาํเภอบางบ่อ ผลไม ้ท่ีมีการ

ปลูกเป็นจาํนวนมากท่ีสุดไดแ้ก่ มะม่วง มะพร้าว กลว้ยนํ้าวา้ การใชป้ระโยชนท่ี์ดินในการทาํนา เพาะปลูก

พืชยนืตน้ และไมผ้ล มีแนวโนม้ลดลงเกษตรกรเปล่ียนอาชีพไปทาํการประมง เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าเพ่ิมข้ึน

เน่ืองมาจากสภาพพ้ืนท่ีของจงัหวดั ตั้งอยูป่ากแม่นํ้าพระยา ติดชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย จึงเหมาะต่อการทาํ

ประมงนํ้าจืดและนํ้าเคม็ อาํเภอบางบ่อ จะมีการเล้ียงปลาสลิดมากท่ีสุดของประเทศแต่อยา่งไรกต็าม ปัญหา

นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ดินเคม็ไดก่้อความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร จึงตอ้งมีการปรับการ

เพาะปลูกเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน และไร่นาสวนผสม 

อุตสาหกรรม 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีทาํรายไดใ้หก้บัจงัหวดัสมุทรปราการสูงสุด และเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 

พ.ศ.2547 มูลค่าผลผลิตดา้นอุตสาหกรรม จาํนวน 248,506 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2548 มูลค่าผลผลิตดา้น

อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเป็น 270,278 ลา้นบาทจงัหวดัสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีทุก

อาํเภอ มีนิคมอุตสาหกรรมภายในจงัหวดั 2 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
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นิคมอุตสาหกรรมบางพล ีตั้งอยูท่ี่อาํเภอบางพลี (เฉพาะเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปเท่านั้น) มีเน้ือท่ีจาํนวนทั้งส้ิน

1,004 ไร่ จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดท่ีทาํสญัญาใชท่ี้ดินใชเ้ขตนิคมอุตสาหกรรม มีจาํนวนทั้งส้ิน 

160 โรง ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น 

โรงงานประกอบการกิจการฉีดพลาสติก และผลิตภณัฑง์านพลาสติก 

โรงงานประกอบกิจการอิเลก็ทรอนิกส์ 

โรงงานประกอบกิจการสารเคมี (ทาํสี) 

โรงงานประกอบกิจการทอกระสอบ 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตั้งอยูท่ี่อาํเภอเมืองสมุทรปราการมีเน้ือท่ีจาํนวนทั้งส้ิน 4,000 ไร่ แบ่งเป็นเขต

อุตสาหกรรมทัว่ไป ประมาณ 3,400 ไร่ เขตอุตสาหกรรมส่งออก ประมาณ 270 ไร่ เขตพาณิชยกรรมและท่ีอยู่

อาศยัประมาณ 250 ไร่ ท่ีเหลือเป็นท่ีสาธารณูปโภค และโรงกาํจดันํ้าเสียส่วนกลาง โรงงานฯในนิคม

อุตสาหกรรมท่ีทาํสญัญามีทั้งส้ิน 510 โรง แบ่งเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป 

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีสาํคญั คือ อาหารแปรรูป ส่ิงทอช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ เคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

พลาสติก เคร่ืองจกัร-อุปกรณ์ช้ินส่วนรถยนตแ์ละประกอบรถยนต ์ฯลฯ 

การสาธารณสุข 

ปริมาณสถานบริการแยกประเภท 

สถานบริการ

สาธารณสุข 

จาํแนกตามประเภท 

อาํเภอ 

รวม 
เมือง บางบ่อ บางพลี 

พระสมุทร 

เจดีย ์
พระประแดง 

บางเสา

ธง 

1. โรงพยาบาลทัว่ไป 

(แห่ง/เตียง) 
1/385 - - - - - 1/385 

2. โรงพยาบาลชุมชน

(แห่ง/เตียง) 
- 1/90 

 
1/30 1/60 - 4/240 

3. โรงพยาบาลรัฐสงักดั 2/180 - 1/60 1/10 1/200 - 4/390 



 
แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
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กระทรวง 

อ่ืนๆ (แห่ง/เตียง) 

4. โรงพยาบาลเอกชน 

(แห่ง/เตียง) 
4/750 1/100 4/520 1/100 3/441 1/100 14/,2,011 

5. สถานพยาบาล 

(แห่ง/เตียง) 
4/60 - 3/62 - - - 7/122 

6. คลินิกเอกชน (แห่ง) 194 10 40 21 58 20 348 

7. คลินิกสตัว ์(แห่ง) 31 1 5 2 5 3 47 

8. สถานีอนามยั/ศูนย์

สุขภาพชุมชนภาครัฐ 

(แห่ง) 

16/9 12/1 7/2 8/1 15/1 6/- 64/14 

หมายเหตุ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550 

จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ จงัหวดัสมุทรปราการมีสถานบริการสาธารณสุขกระจายอยูท่ ัว่ไปครอบคลุม

ทุกอาํเภอ ยกเวน้ อาํเภอบางเสาธง ยงัมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีนอ้ย รวมทั้งยงัไม่

มีโรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 

 ขอ้มูลสถานะสุขภาพของประชาชนจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่จงัหวดัสมุทรปราการมีอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรก

เกิดยนืยาวข้ึนสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และแนวโนม้ของประเทศ  โดยอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิดขอประชาชน 

จงัหวดัสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2550 เท่ากบั 70.44 ปี โดยเพศชายมีอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิดเท่ากบั 66 ปีและ 

เพศหญิงมีอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิดเท่ากบั 74 ปี ซ่ึงอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิดระดบัประเทศในปี พ.ศ. 2550 พบ 

วา่ เพศชายมีอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิดเท่ากบั 68 ปี และเพศหญิงมีอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิดเท่ากบั 75 ปี  ซ่ึงพบ 

วา่   คนจงัหวดัสมุทรปราการมีอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิดนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียในระดบัประเทศอตัราการเกิดของ

จงัหวดัสมุทรปราการ มีแนวโนม้ท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากนกัในช่วง 8 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2543-2550) โดยอยู่

ระหวา่ง 12.64-17.06  ต่อ ประชากร 1,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2550 อตัราเกิดเท่ากบั 13.96  ต่อ ประชากร 

1,000 คนอตัราตายในช่วง 8 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2543-2550) พบวา่มีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั โดยมีอตัราตาย
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อยูร่ะหวา่ง 4.21-5.21 ต่อ ประชากร 1,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2550 มีอตัราตายเท่ากบั 5.35 ต่อ ประชากร 

1,000 คน  อตัราเพ่ิมของประชากรในช่วง 8 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2543-2550) พบวา่อตัราการเพ่ิมของประชากร

มีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งคงท่ี อยูร่ะหวา่ 0.84-1.19 โดยในปี พ.ศ. 2550 มีอตัราเพ่ิมเท่ากบัร้อยละ 0.86

สาํหรับสาเหตุการตายของประชากรจงัหวดัสมุทรปราการปี พ.ศ.2550 พบวา่สาเหตุการตาย 5 ลาํดบัแรก 

ไดแ้ก่ 

1) โรคมะเร็งทุกชนิด 

2) อุบติัเหตุอ่ืนๆ และอากาศเป็นพษิ 

3) โรคหวัใจ 

4) โรคปอดอกัเสบและโรคอ่ืน ๆ ของปอด 

5) โรคความดนัโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง ตามลาํดบั 

จะเห็นไดว้า่ส่วนใหญ่สาเหตุการตายท่ีสาํคญัของประชาชนจงัหวดัสมุทรปราการจะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

เช่นโรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง รวมทั้งอุบติัเหตุ เป็นตน้ ซ่ึงการสร้างสุขภาพ (การป้องกนั

โรคและการส่งเสริมสุขภาพ) จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งเร่งรัดดาํเนินการดูแลสุขภาพของประชาชนจงัหวดั

สมุทรปราการ ใหมี้อายคุาดเฉล่ียยนืยาวมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุข ไม่เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สถานการณ์โรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข จงัหวดัสมุทรปราการ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

สาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ โดยไดมี้การพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาโดยพิจารณาตาม

เกณฑ4์ ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ขนาดของปัญหา 

2) ความรุนแรง 

3) ความยากง่ายในการแกไ้ขปัญหา และ 

4) ความตระหนกัของชุมชนและประชาชนสรุงปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคญั 10 ลาํดบั ดบัน้ี 

ลาํดบัท่ี 1 โรคไขเ้ลือดออก 

ลาํดบัท่ี 2 โรคเอดส์ 

ลาํดบัท่ี 3 ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ลาํดบัท่ี 4 ปัญหาดา้นระบบบริการสุขภาพ เช่น สถานบริการไม่เพยีงพอ ระบบบริการไม่เพียงพอ ระบบการ

ส่งต่อยงัไม่ปัญหาเน่ืองจากไม่มีโรงพยาบาลแม่ข่าย รวมทั้งความครอบคลุมดา้นหลกัประกนัสุขภาพ

เน่ืองจากจงัหวดัสมุทรปราการมีประชากรอพยพเคล่ือนยา้ยบ่อย 

ลาํดบัท่ี 5 โรคมะเร็ง (มะเร็งเตา้นม/มะเร็งปากมดลูก 

ลาํดบัท่ี 6 ยาเสพติด/บุหร่ี 

ลาํดบัท่ี 7 โรคความดนัโลหิตสูง 

ลาํดบัท่ี 8 โรคเบาหวาน 

ลาํดบัท่ี 9 อุบติัเหตุจราจร 

ลาํดบัท่ี 10 ปัญหาสุขภาพจิต 

การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมทางรถยนต:์ สามารถเดินทางโดยรถยนตห์รือรถประจาํทางโดยใชถ้นนสุขมุวิทจากกรุงเทพฯ 

เพ่ือไปอาํเภอเมือง อาํเภอบางพลี อาํเภอบางบ่อ อาํเภอพระประแดง และก่ิงอาํเภอบางเสาธง และใชถ้นนสุข

สวสัด์ิจากเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เพ่ือไปอาํเภอพระประแดง และอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์

ทางเรือ: มีการคมนาคมทางนํ้าจากกรุงเทพฯถึงอาํเภอพระประแดง 2 ทาง คือ จากท่าเรือคลองเตยและท่าเรือ

สาธุประดิษฐ ์ส่วนภายในจงัหวดัสมุทรปราการสามารถเดินทางขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาโดยใชเ้รือไดส้องทางคือ 

1. อาํเภอเมือง-อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์(เฉพาบุคคล) และ 2. ภายในอาํเภอพระประแดง (บุคคลและ

ยานพาหนะ) 

ทางอากาศ: จงัหวดัสมุทรปราการไดส้ร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นท่าอากาศยานานาชาติท่ีตาํบล

หนองงูเห่า อาํเภอบางพลี 

 ในดา้นพระพุทธศาสนา จงัหวดัสมุทรปราการ  เป็นจงัหวดัท่ีมีพระภิกษุสามเณรอยู่เป็นจาํนวน
มากท่ีสุดในประเทศ  การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆจ์งัหวดัสมุทรปราการจึงมีความหมาย
ต่อการสร้างวิถีวฒันธรรมเชิงพุทธใหเ้กิดข้ึนในสงัคมไทย  

 ดังนั้ น เพ่ือให้การดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามมหาเถรสมาคม(มส.) กาํหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ระดับภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค และระดับจังหวดั ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จาํนวน ๑๔ 
โครงการ ประกอบดว้ย  
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๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม  
๒) โครงการยกระดบัหมู่บา้นรักษาศีล ๕  
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพฒันาทุนมนุษย ์ 
๔) โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยติัธรรม  
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล 
๗) โครงการพระพทุธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการส่งเสริมนวตักรรมเชิงพทุธ 
๙) โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพฒันาศนูยร์วมองคค์วามรู้ดา้นพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจดัการศาสนสมบติั (ระบบการเงิน - บญัชี) 
๑๒) โครงการวดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สงัคม 
๑๔) โครงการพฒันาพทุธมณฑลสู่ศูนยก์ลางพระพทุธศาสนาโลก 
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กรอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวชี้วดั  
 เป้าหมายการดาํเนินการ  

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท) รวมงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564  

สร้างความมัน่คงดา้น
พระพุทธศาสนา 

ปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององคก์ร/
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เสริมสร้างศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐  

มวลรวมความสุขของประเทศที่
เพิ่มขึ้น   

 +1   +1   +1   +2  ยกระดบัหมู่บา้นรักษาศีล 5  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

อนัดบัความสันติสุขของประเทศ
เพิ่มขึ้น  

 +1   +1   +1   +2  วปิัสสนากรรมฐานเพื่อพฒันาทุน
มนุษย ์

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

ศนูยข์อ้มูลดา้นพระพุทธศาสนาของ
โลก   

 ร้อยละ
ความสาํเร็จ
ตามแผน  

 ร้อยละ
ความสาํเร็จ
ตามแผน  

 ร้อยละ
ความสาํเร็จ
ตามแผน  

 ร้อยละ
ความสาํเร็จ
ตามแผน  

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐  

เพิ่มศกัยภาพทางปัญญา ร้อยละของผูส้อบผา่นนกัธรรม,บาลี 
ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,
บาลีศึกษา   

 ปีฐาน  +10 '+10 '+10 เพิ่มศกัยภาพทางปัญญา ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
พระปริยตัิธรรม  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

ยกระดบักระบวนการ
บริหารจดัการภายใน 

ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้
เกิดสัมฤทธิ์ผล 
 

จาํนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย 
= องคก์รทางศาสนา สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)  ภาค
ละ 1 เครือข่าย 

50 50 50 50 ส่งเสริมความร่วมมือภาคี
เครือข่าย (บวร) 

ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๘,๐๐๐,๐๐๐  

พฒันา 
ระบบธรรมาภิบาล  

ร้อยละกระบวนการทาํงานไดร้ับการ
พฒันาตามหลกัธรรมาภิบาล  

    ๖0      ๗0      ๘0    ๙0   พฒันา 
ระบบบริหารจดัการ 
ตามหลกัธรรมาภิบาล  

 พฒันา 
ระบบบริหารจดัการ 
ตามหลกัธรรมาภิบาล  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  ปีละ ๕ 
แสนบาทปี 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

 ปีละ ๕ 
แสนบาท 

 ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

พฒันาระบบสารสนเทศ 
4.0 

ร้อยละความสาํเร็จของสารสนเทศ
พร้อมใชง้าน  

    ๖0      ๗0      ๘0    ๙0  พฒันาระบบการบริหาร
จดัการดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card 
(ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

พฒันาหลกัสูตร 
เชิงพุทธและนวตักรรม
ใหท้นัสมยั  
 

จาํนวนนวตักรรมการทาํงานที่
ทนัสมยั  

      ๕  6        ๗       ๘  ส่งเสริมนวตักรรม 
เชิงพุทธ  

ส่งเสริมนวตักรรม 
เชิงพุทธ  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

พฒันาสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้เชิงพุทธ 
 
 
 
 
 

เพิ่มขีดความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

ร้อยละของ 
ศาสนบุคคลที่มี 
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น  

    30  60 90 100 เพิ่มศกัยภาพ 
ศาสนบุคคล 

พฒันาขีดความสามารถ 
ศาสนบุคคล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

เสริมสร้างองคค์วามรู้
ดา้นพระพุทธศาสนา  

 ศนูยร์วมองคค์วามรู้ดา้น
พระพุทธศาสนาพร้อมใช ้ 

    30      60      80    100  เผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิง
รุก  

พฒันาศนูยร์วมองคค์วามรู้
พระพุทธศาสนา   

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

การพฒันาพุทธมณฑลจงัหวดั 



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๒๓

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมายการดําเนินการ 

แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท) รวมงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564  

 มีทรัพยากรเพียงพอในการ
ขบัเคลื่อนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

บริหารศาสนสมบตัิ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละความสาํเร็จของการจดัทาํ
ฐานขอ้มูลศาสนสมบตัิ  

    50      60      70    80  บริหารจดัการศาสนสมบตัิ บริหารจดัการ 
ศาสนสมบตัิ  
(ระบบการเงิน-บญัชี) 

 ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐  ปีละ ๒ 
     แสนบาท 

 ปีละ ๒ 
     แสนบาท 

 ปีละ ๒ 
     แสนบาท 

ปีละ ๒ 
     แสนบาท 

๒,๘๐๐,๐๐๐ 

 ร้อยละของวดัที่พฒันาเป็น  
"ศนูยเ์รียนรู้และรมณียสถาน”  

    ๑๐      1๕      ๒๐      ๒๕  วดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม 5 ส ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

จดัหาแหล่งงบประมาณ
สนบัสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

 ร้อยละอตัราการคงอยูข่องกองทุน
เพื่อกิจการพระพุทธศาสนา  

    50      60      ๗0      ๘0  พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

ปีละ ๕ 
แสนบาท 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทีใ่ช้ในการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์ (บาท) 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖ ล้าน 

 ๗ แสน  
๖ ล้าน 

      ๗ แสน 
๖ ล้าน 

      ๗ แสน 
๖ ล้าน 

      ๗ แสน 
๘๖,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๒๔

แผนปฏิบัติการการปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนาปี ๒๕๖๑ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกจิการพระพุทธศาสนาจังหวดัสมุทรปราการ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

สนับสนุนจากภาครัฐ 
 งบประมาณ 

สนับสนุนจากคณะสงฆ์  
 หน่วยรับผดิชอบหลกั   หน่วยสนับสนุน  

๑ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพทุธศาสนศึกษา 
๒ โครงการยกระดบัหมู่บา้นรักษาศีล ๕  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่มส. กองเผยแผ ่
๓ โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพฒันาทุนมนุษย ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่มส. กองเผยแผ ่
๔ โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยตัิธรรม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพทุธศาสนศึกษา 
๕ โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองเผยแผ ่
๖ โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สาํนกังานเลขานุการกรม 
๗ โครงการพระพทุธศาสนา ๔.๐ Smart Card               

(ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สาํนกังานเลขานุการกรม 

๘ โครงการส่งเสริมนวตักรรมเชิงพทุธ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ ่
๙ โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง 
๑๐ โครงการพฒันาศูนยร์วมองคค์วามรู้พระพทุธศาสนา  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ ่
๑๑ โครงการบริหารจดัการศาสนสมบตัิ (ระบบการเงิน-บญัชี) ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.   กองพทุธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ 
๑๒ โครงการวดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.   กองพทุธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ 
๑๓ โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสงัคม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.   กองพทุธศาสนสถาน 
๑๔ โครงการพฒันาพทุธมณฑลสู่ศูนยก์ลางพระพทุธศาสนาโลก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สาํนกังานเลขานุการกรม 

รวมงบประมาณ (บาท) ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๗๐๐,๐๐๐ - - 

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒๑,๗๐๐,๐๐๐ 



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 
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จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๒๕

เชื่อมโยงยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๑     : สร้างความมัน่คงดา้นพระพทุธศาสนา 
กลยทุธ์ ๑    : ปลูกฝังศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
ตวัชี้วดั      : ร้อยละการเพิม่ขึ้นขององคก์ร/ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
โครงการ ๑    : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม 
ผูร้ับผดิชอบหลกั    : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ    ๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พทุธศาสนิกชน 

๒. เพื่อยกระดบักระบวนการจดัการศึกษาสาหรับคฤหสัถ ์
๓. เพื่อพฒันารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อยา่งเป็นรูปธรรม 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน   ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔    

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์สู่การปฏิบตัิในระดบัจงัหวดั แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ของจงัหวดั
สมุทรปราการ 

        
๑๐๐,๐๐๐ 

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ /กองพทุธศาสน
ศึกษา 

  

๒ พฒันารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อยา่งเป็นรูปธรรมเกี่ยวกบัโรงเรียน
พทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ ธรรมศึกษา กิจกรรมการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ เป็นตน้  
กิจกรรมธรรมศึกษา  
กิจกรรมพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
คิลานธรรม 

ไดรู้ปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์
ใหม่อยา่งนอ้ย ๑ รูปแบบ 

        

๑๐๐,๐๐๐ 

  

๓ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการดา้นศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจดัการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม         ๑๐๐,๐๐๐   
๔ พฒันาบุคลากรดา้นศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพฒันา         ๒๐๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์/  กองพทุธศาสน

ศึกษา  
  

๕ พฒันากิจกรรม " โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย/์ธรรมศึกษา/คิลานธรรมตน้แบบ "  โรงเรียนตน้แบบโรงเรียน         ๓๐๐,๐๐๐   
๖ พฒันากิจกรรมการใหทุ้นการศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการดาํเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"     ๑๐๐,๐๐๐   
๗ ดาํเนินการกิจกรรมส่งเสริม “ธรรมศึกษา” “กิจกรรมพทุธศาสนาวนัอาทิตย”์ “คิลานธรรม" 

จาํนวน ๕๐ เขต 
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคต์ามแนว
พระพทุธศาสนา 

        
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

  

๘ จดักิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จาํนวนผูไ้ดร้ับโอกาสทางการศึกษา         ๓,๐๐๐,๐๐๐   
๙ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   

รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๗,๐๐๐,๐๐๐     



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๒๖

เชื่อมโยงยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑  : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๑    : สร้างความมัน่คงดา้นพระพทุธศาสนา 
กลยทุธ์ ๑    : ปลูกฝังศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
ตวัชี้วดั      : มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์    : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
โครงการ ๒    : ยกระดบัหมู่บา้นรักษาศีล ๕ 
ผูร้ับผดิชอบหลกั    : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผข่องจงัหวดัสมุทรปราการ 
วตัถุประสงคโ์ครงการ    ๑. เพื่อส่งเสริมความสามคัคี ปรองดอง สมานฉนัทข์องประชาชน ๒. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน ๓. เพื่อใหเ้กิดสงัคมสนัติสุข 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน   ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบร่วม หมายเหตุ ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๑ จดัทาํแผนยกระดบัหมู่บา้นรักษาศีล ๕ ของจงัหวดั
สมุทรปราการและถ่ายทอดสู่พระสงัฆาธิการ 

จาํนวนพระสงัฆาธิการที่ไดร้ับการถ่ายทอดแผนฯ         ๑๐๐,๐๐๐   คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กอง
เผยแผ ่ 

  

๒ ส่งเสริมการดาํเนินกิจกรรมบูรณาการกบัประเพณี วฒันธรรม 
ที่สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการรักษาศีล ๕ 

จาํนวน หมู่บา้น ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ
และองคก์รเอกชน ที่เขา้ร่วมกิจกรรม  

        ๒,๐๐๐,๐๐๐    

๓ เสริมกิจกรรมพื้นที่ตน้แบบ  "เครือข่ายชุมชนศีล ๕ " และ
กิจกรรมโรงเรียนสีขาวดว้ยศีล ๕ 

พื้นที่และโรงเรียนตน้แบบ "ชุมชนศีล ๕" ของ
จงัหวดัสมุทรปราการจาํนวน ๕๐ เขต 

        ๒,๐๐๐,๐๐๐    

๔ ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม ระดบัชุมชน สถาบนัการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐ  

จาํนวนครั้งการลงพื้นที่         ๕๐๐,๐๐๐    

๕ จดักิจกรรมยกยอ่ง ชมเชย มอบรางวลั พื้นที่ตน้แบบ 
"เครือข่ายชุมชนศีล ๕ " และ “โรงเรียนสีขาว” 

มอบรางวลั "ชุมชนศีล ๕" เขตละ ๑ รางวลั         ๕๐๐,๐๐๐    

๖ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม         ๒๐๐,๐๐๐    
รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕,๘๐๐,๐๐๐      



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๒๗

เชื่อมโยงยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๑     : สร้างความมัน่คงดา้นพระพทุธศาสนา 
กลยทุธ์ ๑     : ปลูกฝังศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
ตวัชี้วดั       : อนัดบัความสนัติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์     : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
โครงการ ๓     : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพฒันาทุนมนุษย ์
ผูร้ับผดิชอบหลกั     : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผข่องจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ     ๑. เพื่อส่งเสริมและพฒันาสาํนกัปฏิบตัิธรรม ๒. เพื่อพฒันาวิธีการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน ๓. เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในสงัคมดา้นจิตใจและปัญญา 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน   ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบร่วม หมายเหตุ ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบตัิในระดบัเขตในจงัหวดัสมุทรปราการ  จาํนวนพระสงัฆาธิการที่ไดร้ับการถ่ายทอดแผนฯ         
๒๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ ่/ กอง

เผยแผ ่ 
  

๒ ปรับปรุงและพฒันาสาํนกัปฏิบตัิธรรมใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานที่กาํหนด จาํนวนสาํนกัปฏิบตัิธรรมในจงัหวดัที่ผา่นเกณฑ ์         ๕๐๐,๐๐๐    
๓ พฒันา "คู่มือการสอนปฏิบตัิวปิัสสนากรรมฐาน"  จาํนวนพระวปิัสสนาจารยท์ี่ไดร้ับการถ่ายทอด         ๕๐๐,๐๐๐   
๔ พฒันาและส่งเสริมการจดัตั้งสาํนกัปฏิบตัิธรรมประจาํเขต โดยมี

กิจกรรม เช่น การพฒันาสถานที่และบุคลากรของสาํนกัปฏิบตัิธรรม 
การจดัปฏิบตัิธรรมและส่งเสริมการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐานแก่
คฤหสัถ ์

จาํนวนสาํนกัปฏิบตัิธรรมครบ ๓๘ เขต         ๖,๐๐๐,๐๐๐   

๗ ประเมิน คดัเลือกและมอบรางวลัสาํนกัปฏิบตัิธรรม จาํนวนสาํนกัปฏิบตัิธรรมตน้แบบ         ๕๐๐,๐๐๐   
๘ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๓๐๐,๐๐๐   

รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๘,๐๐๐,๐๐๐     

 



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๒๘

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๑      : สร้างความมัน่คงดา้นพระพทุธศาสนา 
กลยทุธ์ ๒      : เพิ่มศกัยภาพทางปัญญา 
ตวัชี้วดั        : ร้อยละของผูส้อบผา่นนกัธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยทุธ์      : แผนงานเพิ่มศกัยภาพทางปัญญา 
โครงการ ๔      : ยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยตัิธรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลกั      : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ      ๑. เพื่อยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาพระปริยตัิธรรม๒. เพื่อบูรณาการกระบวนการจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรม๓. เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบ 

              ทอดพระพทุธศาสนา 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน   ผลผลติ (output) 
ระยะเวลา 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบร่วม หมายเหตุ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการพฒันาการศึกษาพระปริยตัิธรรม บาลี นกัธรรม สามญั สู่การปฏิบตัิ แผนแม่บทการพฒันาการศึกษาพระปริยตัิธรรม         ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   
๒ พฒันารูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอน บาลี นกัธรรม  สามญั การเรียนการสอนพระปริยตัิธรรมแบบบูรณาการ         ๕๐๐,๐๐๐    
๓ พฒันากระบวนการบริหารจดัการดา้นศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจดัการดา้นศาสนศึกษาที่ไดร้ับการพฒันา         ๑๐๐,๐๐๐   
๔ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยตัิธรรมกิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน 

ประโยค ๑-๒ - ปธ.๕ 
กระบวนการเรียนการสอนพระปริยตัิธรรมที่ไดร้ับการปรับปรุง 
สาํนกัเรียน สาํนกัศาสนศึกษา และโรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

        ๑,๐๐๐,๐๐๐   

  กิจกรรมนิเทศการศึกษาพระปริยตัิธรรม            
              
๕ พฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีขีดความสามารถตามที่กาํหนด ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกาํหนด         ๓๐๐,๐๐๐   
๖ พฒันาและปรับปรุง"สาํนกัเรียน/โรงเรียนตน้แบบปริยตัิธรรม"  โรงเรียนตน้แบบอยา่งนอ้ย ๑ แห่ง         ๑,๕๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/กองพุทธศาสนศึกษา   
๗ จดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยตัิธรรม  

(บาลี นกัธรรม ในโรงเรียนสามญั  
ร้อยละการสอบผา่นบาลี นกัธรรม 
เครือข่ายโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 

        ๒,๐๐๐,๐๐๐   

  ใหเ้กิดเครือข่ายร.ร.พระปริยตัิธรรม ๑ เขต ๑ สาํนกัเรียน            
  และพฒันาหนึ่งเขตหนึ่งสาํนกัเรียน อตัราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทาํสอบ            
   จาํนวนผูส้อนที่ผา่นการพฒันา            
   จาํนวนทุนนกัเรียนดีเด่นต่อนกัเรียนทั้งหมด            
   จาํนวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานที่            
๘ ประเมิน การจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรมทุกระดบั ผลการประเมินการศึกษาพระปริยตัิธรรมทุกระดบั         ๑๐๐,๐๐๐   
๙ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕,๘๐๐,๐๐๐ 
    



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๒๙

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่๑  : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๒    : ยกระดบักระบวนการบริหารจดัการภายใน 
กลยทุธ์ ๓    : ร่วมมือภาคีเครือข่ายใหเ้กิดสมัฤทธิ์ผล 
ตวัชี้วดั      : จาํนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องคก์รทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน) 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์    : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร) 
โครงการ ๕    : ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ผูร้ับผดิชอบหลกั    : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ    ๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพทุธศาสนา ๒. เพือ่บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้ง ๓. เพื่อพฒันาความร่วมมือใหม้ัน่คง ต่อเนื่อง ยัง่ยนื 

ลาํดับ กจิกรรม / การดําเนินงาน ผลผลติ (output) 
งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ ไตร
มาส๑ 

ไตร
มาส๒ 

ไตร
มาส๓ 

ไตร
มาส๔ 

๑ จดัทาํระบบภาคีเครือข่ายทางพระพทุธศาสนาของกรุงเทพ ภาคีเครือข่ายทางพระพทุธศาสนาของกรุงเทพ         ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์/กองเผยแผ ่ 

  
๒ จดักิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหวา่งองคก์ร

คณะสงฆแ์ละหน่วยงานภายนอก 
จาํนวนกิจกรรมความร่วมมือ         ๕๐๐,๐๐๐   

๓ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองคก์รพทุธ จาํนวนองคค์วามรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         ๕๐๐,๐๐๐   
๔ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 

ทางวิชาการกบัหน่วยงานภายนอก 
จาํนวนครั้งของการจดังานวชิาการร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก 

        ๕๐๐,๐๐๐   

๕ พฒันาและดาํเนินการกิจกรรมเครือข่ายชุมชนเมืองวิถีพทุธ จาํนวนครั้งของการจดักิจกรรมเรียนรู้ชุมชน(บ ว ร)         ๕,๕๐๐,๐๐๐   
๖ จดัตั้งกองทุนเพื่อกิจการพระพทุธศาสนาของภาคีในกรุงเทพ กองทุนเพื่อกิจการพระพทุธศาสนา         ๕๐๐,๐๐๐   
๗ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   
  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๗,๗๐๐,๐๐๐     

 



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๐

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๒     : ยกระดบักระบวนการบริหารจดัการภายใน 
กลยทุธ์ ๔     : พฒันาระบบธรรมาภิบาล 
ตวัชี้วดั       : ร้อยละกระบวนการทางานไดร้ับการพฒันาตามหลกัธรรมาภิบาล 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์     : แผนงานพฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
โครงการ ๖     : พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
ผูร้ับผดิชอบหลกั     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ     ๑. เพื่อพฒันารูปแบบและกระบวนการทาํงานใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

๒. เพื่อสร้างมาตรฐานการดาํเนินงานดา้นกิจการพระพทุธศาสนาใหเ้ป็นตามหลกัธรรมาภิบาลเชิงพทุธ ๓. เพื่อยกระดบัการบริหารองคก์รใหม้ีหลกัธรรมาภิ
บาล 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

๑ จดัทาํแผนแม่บทการบริหารงานและถ่ายทอดการพฒันาการทาํงานของคณะ
สงฆต์ามหลกัธรรมาภิบาลเชิงพทุธ 

แนวทางการทาํงานร่วมกนัของคณะสงฆใ์นจงัหวดั         ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง   
สาํนกังานเลขานุการกรม 

  
  

  

๒ อบรมใหค้วามรู้พระสงัฆาธิการและองคก์รทางพระพทุธศาสนาตามหลกัธรร
มาภิบาลเชิงพทุธ  

จาํนวนพระสงัฆาธิการที่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

        ๑,๐๐๐,๐๐๐   

๓ จดัทาํกิจกรรมพฒันาศูนยป์ระสานงานแกไ้ข 
  ปัญหา ขอ้ยตุิ ขอ้เรียกร้องการ 
  ละเมิดพระธรรมวนิยั-กฎหมายของคณะสงฆใ์นกรุงเทพ 

จาํนวนกิจกรรมและการดาํเนินการศูนยป์ระสานงานแกไ้ขปัญหา ขอ้ยตุิ 
ขอ้เรียกร้องการละเมิดพระธรรมวนิยั-กฎหมายตามหลกัธรรมาภิบาล 

        ๑,๐๐๐,๐๐๐   

๔ การตรวจเยีย่มการปฏิบตัิงานตามหลกัธรรมาภิบาล รายงานความพึงพอใจการใชคู้่มือกระบวนการทาํงาน         ๓๐๐,๐๐๐   

๕ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม 
รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม 

        ๑๐๐,๐๐๐   

  
รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) 

๒,๕๐๐,๐๐๐      



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๑

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๒     : ยกระดบักระบวนการบริหารจดัการภายใน 
กลยทุธ์ ๕     : พฒันาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
ตวัชี้วดั       : ร้อยละความสาํเร็จของสารสนเทศพร้อมใชง้าน 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์     : แผนพฒันาระบบการบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โครงการ ๗     : พระพทุธศาสนา ๔.๐ Smart Card (ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล) 
ผูร้ับผดิชอบหลกั     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ     ๑. เพื่อรวบรวม จดัเกบ็ วิเคราะห์ ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศของวดัและองคก์รพทุธสาสนา ๒. เพื่อพฒันาสารสนเทศสู่การสื่อสารเชิงพทุธ 

ลาํดับ กจิกรรม / การดําเนินงาน ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ ไตร
มาส๑ 

ไตร
มาส๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตร
มาส๔ 

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการพฒันาระบบสานเทศและ
ฐานขอ้มูลพระพทุธศาสนาสู่การปฏิบตัิในวดั 

แผนแม่บทระบบฐานขอ้มูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการ
พระพทุธศาสนา 

        ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง /  
สาํนกังานเลขานุการกรม 

  

๒ จดัทาํฐานขอ้มูลศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสน
ธรรมของจงัหวดั 

ฐานขอ้มูลศาสนบุคคล ศาสนสถานและศาสนธรรม
เพื่อพร้อมใชใ้นการสื่อสารเชิงพทุธ 

        ๕๐๐,๐๐๐   

๓ บูรณาการฐานขอ้มูลเขา้สู่ระบบ Smart Card  Smart Card  พร้อมใช ้         ๕๐๐,๐๐๐   

๔ การพฒันาการสื่อสารเชิงพทุธในสื่อต่างๆในการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

         ๓,๐๐๐,๐๐๐    

๕ ปรับปรุงการพฒันาการสื่อสารเชิงพทุธ และจดั
ฐานขอ้มูลใหท้นัสมยัพร้อมใช ้

ฐานขอ้มูลศาสนบุคคลพร้อมใช ้         ๓๐๐,๐๐๐   

๖ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินโครงการ รายงานความกา้วหนา้ของระบบสารสนเทศ ๔.๐         ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๔,๕๐๐,๐๐๐     



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๒

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑    : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๒      : ยกระดบักระบวนการบริหารจดัการภายใน 
กลยทุธ์ ๖      : พฒันาหลกัสูตรเชิงพทุธและนวตักรรมใหท้นัสมยั 
ตวัชี้วดั        : จาํนวนนวตักรรมการทางานที่ทนัสมยั 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์      : แผนงานส่งเสริมนวตักรรมเชิงพทุธ 
โครงการ ๘      : ส่งเสริมนวตักรรมเชิงพทุธ 
ผูร้ับผดิชอบหลกั      : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ      ๑. เพื่อพฒันารูปแบบและกระบวนการทาํงานกิจการพระพทุธศาสนาใหท้นัสมยั ๒. เพื่อพฒันากระบวนการทาํงานกิจการพระพทุธศาสนาอยา่ง
ต่อเนื่อง                                                                                  ๓. เพื่อใชน้วตักรรมกบัการทาํงานเชิงพทุธใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๑ ถ่ายทอดแผนแม่บทการสร้างสรรคน์วตักรรมเชิงพทุธสู่การปฏิบตัิ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับการถ่ายทอด         ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศาสน
ศึกษา / กองเผยแผ ่ 

  

๒ จดัอบรมใหค้วามรู้ แก่พระสงัฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว
ทางการสร้างนวตักรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพทุธศาสนา 

ร้อยละของพระสงัฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ 
"นวตักรรมเชิงพทุธ" 

        ๕๐๐,๐๐๐   

๓ สนบัสนุนการใชน้วตักรรมเพื่อปรับปรุง 
กระบวนการทาํงานในทุกดา้น 

จาํนวนกระบวนการทาํงานกิจการพระพทุธศาสนาที่มี
การพฒันา 

        ๕๐๐,๐๐๐   

๔ ดาํเนินการกิจกรรมศาสนทายาทและนวตักรรมเชิงพทุธ จาํนวนศาสนทายาทและบุคคลเรียนรู้เชิงนวตักรรม         ๓,๕๐๐,๐๐๐   

๕ ศาสนทายาทตน้แบบและเผยแผแ่ลกเปลี่ยนเรียนรู้นวตักรรม จาํนวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         ๓๐๐,๐๐๐   

๖ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕,๐๐๐,๐๐๐     



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๓

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์  ๓     : พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้เชิงพทุธ 
กลยทุธ์  ๗     : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ตวัชี้วดั       : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์     : แผนงานเพิม่ศกัยภาพศาสนบุคคล 
โครงการ ๙     : พฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
ผูร้ับผดิชอบหลกั     : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ     ๑. เพื่อพฒันาศาสนบุคคลใหม้ีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ๒. เพื่อใหก้ารบริหารจดัการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

๑ จดัทาํแผนการพฒันาศาสนบุคคลสู่การปฏิบตัิในระดบัจงัหวดั ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับการถ่ายทอด         ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง  
/ กองกลาง  

  
๒ พฒันาขีดความสามารถของพระสงัฆาธิการและศาสนบุคคล

ตามหลกัสูตรที่กาํหนด โดยเฉพาะกิจกรรมพฒันาศกัยภาพใน
กิจการคณะสงฆ ์๖ ดา้น จาํนวน ๖ ครั้งๆ ละ ๕๐๐ รูป/คน 
 

ร้อยละของพระสงัฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ไดร้ับการ
พฒันา ความกา้วหนา้ของการพฒันาพระสังฆาธิการและศา
สนบุคคล อยา่งนอ้ยปีละ ๖ ครั้ง จาํนวนพระสงัฆาธิการใหม่
ที่ผา่นการอบรม 

        ๓,๐๐๐,๐๐๐   

๓ ประเมินขีดความสามารถของพระสงัฆาธิการและศาสน
บุคคล 

ร้อยละของพระสงัฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีด
ความสามารถตามกาํหนด 

        ๕๐๐,๐๐๐   

๔ การทาํกิจกรรมเชิงพื้นที่ของพระสงฆต์น้แบบ จาํนวนพระสงฆต์น้แบบ         ๔,๐๐๐,๐๐๐    
๕ รายงานผลการพฒันาขีดความสามารถของพระสงัฆาธิการ 

และศาสนบุคคล พฒันาพระสงฆต์น้แบบ 
รายงานผลการพฒันาพระสงัฆาธิการ และศาสนบุคคล         ๓๐๐,๐๐๐    

๖ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   
  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๘,๐๐๐,๐๐๐     



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๔

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๓     : พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้เชิงพทุธ 
กลยทุธ์  ๘     : เสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นพระพทุธศาสนา 
ตวัชี้วดั       : ศูนยร์วมองคค์วามรู้ดา้นพระพทุธศาสนาพร้อมใช ้
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์     : แผนงานเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเชิงรุก 
โครงการ ๑๐     : พฒันาศูนยร์วมองคค์วามรู้พระพทุธศาสนา 
ผูร้ับผดิชอบหลกั     : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ     ๑. เพื่อรวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ดา้นพระพทุธศาสนา ๒. เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ดา้นพระพทุธศาสนาใหส้ามารถเขา้ถึงและนาํไปใชไ้ด ้

๓. เพื่อสร้างศูนยร์วมองคค์วามรู้ดา้นพระพทุธศาสนา 

ลาํดับ กจิกรรม / การดําเนินงาน ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ไตร
มาส๑ 

ไตร
มาส๒ 

ไตร
มาส๓ 

ไตร
มาส๔ 

   

๑ กาํหนดขอบข่ายองคค์วามรู้ที่สาํคญัในทุกดา้นของกิจการ
พระพทุธศาสนาของจงัหวดั 

รายชื่อองคค์วามรู้ที่สาํคญัในทุกดา้นของกิจการ
พระพทุธศาสนาจงัหวดัละ ๓ เรื่อง/ปี 

        ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์  
/ สาํนกัเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

  

๒ จดัทาํแผนการจดัการองคค์วามรู้ดา้นพระพทุธศาสนา แผนการจดัการองคค์วามรู้ระยะสั้น ระยะยาว         ๑๐๐,๐๐๐   
๓ ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเรื่องการจดัการองคค์วามรู้สู่การปฏิบตัิ

ระดบั  
ร้อยละพระสงัฆาธิการที่ผา่นการอบรม         ๕๐๐,๐๐๐   

๔ พฒันาและจดัชุดความรู้เชิงพทุธบูรณาการสู่สงัคม จาํนวนองคค์วามรู้ที่สาํคญัของทุกดา้น         ๓,๐๐๐,๐๐๐   
๕ สื่อสารองคค์วามรู้ดา้นพระพทุธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จาํนวนครั้งในการสื่อสาร         ๑,๒๐๐,๐๐๐    
๖ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๕,๐๐๐,๐๐๐      
 
 



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๕

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๔     : มีทรัพยากรเพียงพอในการขบัเคลื่อนกิจการพระพทุธศาสนา 
กลยทุธ์ ๙     : บริหารศาสนสมบตัิอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัชี้วดั (Outcome )     : ร้อยละความสาํเร็จของการจดัทาํฐานขอ้มูลศาสนสมบตัิ 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์     : แผนงานบริหารจดัการศาสนสมบตัิ 
โครงการ ๑๑     : บริหารจดัการศาสนสมบตัิ (ระบบการเงิน-บญัชี) 
ผูร้ับผดิชอบหลกั     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ     ๑. เพื่อรวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูลศาสนสมบตัิ ๒. เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการศาสนสมบตัิใหม้ีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสร้างระบบตรวจสอบบญัชี 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

   

๑ จดัทาํแผน คู่มือ และรวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูลศาสนสมบตัิ-
บญัชี ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ฐานขอ้มูลศาสนสมบตัิ     
    

๑๐๐,๐๐๐ 
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /   
กองพทุธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ 

  

๒ จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการระบบบญัชีและระบบบริหาร 
ศาสนสมบตัิการใชง้านแก่พระสงัฆาธิการ และศาสนบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถนาํไปปฏิบตัิไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเกี่ยวกบัการพฒันาระบบบญัชีวดั 

ร้อยละพระสงัฆาธิการและศาสนบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งที่ผา่นการอบรม 

    

    

๑,๐๐๐,๐๐๐   

๓ จดัทาํระบบบญัชีและระบบบริหารศาสนสมบตัิใหเ้ป็นปัจจุบนั ขอ้มูลระบบบญัชีและระบบบริหารศาสน
สมบตัิที่เป็นปัจจุบนั 

    
    

๒๐๐,๐๐๐   

๔ พฒันาศาสนสมบตัิใหเ้ป็นสถานที่เรียนรู้และการทาํงานเชิงรุก จาํนวนพื้นที่สปัปายะของวดั         ๑,๐๐๐,๐๐๐    
๕ จดัทาํรายงานศาสนสมบตัินาํเสนอเจา้คณะผูป้กครองที่เกี่ยวขอ้ง รายงานขอ้มูลศาสนสมบตัิ         ๑๐๐,๐๐๐ 

 
  

๖ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๒,๕๐๐,๐๐๐     



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๖

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่ ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๔     : มีทรัพยากรเพียงพอในการขบัเคลื่อนกิจการพระพทุธศาสนา 
กลยทุธ์ ๙     : บริหารศาสนสมบตัิอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัชี้วดั (Outcome )     : ร้อยละของวดัที่พฒันาเป็น "พทุธอุทยานและสถานที่สปัปายะ" 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์     : แผนงานบริหารศาสนสมบตัิ 
โครงการ ๑๒     : วดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส 
ผูร้ับผดิชอบหลกั     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ     ๑. เพื่อจดัระบบ วางระเบียบวดัใหเ้ป็นพื้นที่สปัปายะสาหรับพทุธศาสนิกชน ๒. เพื่อบาํรุง รักษาศาสนสมบตัิใหเ้ป็นรมณียส์ถาน ๓. เพื่อมีพื้นที่ในการปฏิบตัิ   
                                                                                      ธรรม 

ลาํดบั กจิกรรม / การดาํเนินงาน ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส
๑ 

ไตรมาส
๒ 

ไตรมาส
๓ 

ไตรมาส
๔ 

   

๑ จดัทาํคู่มือวดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส สู่การปฏิบตัิ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เขา้รับการถ่ายทอด         ๒๐๐,๐๐๐  คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /   
กองพทุธศาสนสถาน / ศาสนสมบตัิ 

  
๒ สื่อสารแนวทางการดาํเนิน โครงการวดัสร้างสุขดว้ย

กิจกรรม ๕ ส  แก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
ร้อยละของผูท้ี่ผา่นการอบรมตามเป้าหมาย     

    
๒๐๐,๐๐๐  

  

๓ ดาํเนินกิจกรรม วดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส  พื้นที่วดัปลอดขยะ 
หอ้งนํ้า หอ้งครัว ศาลา พร้อมใช ้
พื้นที่พร้อมใชแ้ละประชาชนที่เขา้มามีส่วนร่วม

แหล่งโบราณคดีในวดัไดร้ับการปรับปรุง 

        ๗,๐๐๐,๐๐๐    
  กิจกรรมปรับภูมิทศันว์ดัสะอาด              
  กิจกรรมเสริมสร้างสุขลกัษณะในวดั             
  กิจกรรมวดัส่งเสริมสุขภาพวดับนัดาลใจ     

    
    

๓ คดัเลือกพื้นที่ วดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส จาํนวนวดัที่ผา่นการประเมิน         ๒๐๐,๐๐๐    
๔ ประกวดตน้แบบ วดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส จาํนวน วดัสร้างสุขดว้ยกิจกรรม ๕ ส ตน้แบบ         ๒๐๐,๐๐๐    
๕ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๒๐๐,๐๐๐    

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๘,๐๐๐,๐๐๐      



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๗

ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติที่  ๑   : เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ ๔     : มีทรัพยากรเพียงพอในการขบัเคลื่อนกิจการพระพทุธศาสนา 
กลยทุธ์ ๑๐     : จดัหาแหล่งงบประมาณสนบัสนุนกิจการพระพทุธศาสนา 
ตวัชี้วดั       : ร้อยละอตัราการคงอยูข่องกองทุนเพื่อกิจการพระพทุธศาสนา 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์     : แผนงานพระพทุธศาสนาเพื่อสงัคม 
โครงการ ๑๓     : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสงัคม 
ผูร้ับผดิชอบหลกั     : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจงัหวดั 
วตัถุประสงคโ์ครงการ     ๑. เพื่อกาํหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสงัคม ๒. เพื่อพฒันางานสาธารณสงเคราะห์ใหเ้ป็นระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อจดัตั้งและบริหารกองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

ลาํดับ กจิกรรม / การดําเนินงาน ผลผลติ (output) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ ไตร
มาส๑ 

ไตร
มาส๒ 

ไตร
มาส๓ 

ไตร
มาส๔ 

๑ กาํหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อ
สงัคมตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส. 

รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสงัคม         ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณ
สงเคราะห์  

/ กองพทุธศาสนสถาน 

  

๒ สื่อสารแนวทางการทาํงานดา้นสาธารณสงเคราะห์ 
ใหพ้ระสงัฆาธิการและศาสนบุคคล 

ร้อยละพระสงัฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ไดร้ับการ
สื่อสาร 

        ๒๐๐,๐๐๐   

๓ จดัตั้งศูนยส์าธารณสงเคราะห์ประจาํจงัหวดั ศูนยส์าธารณสงเคราะห์ประจาํจงัหวดั  ๑ แห่ง         ๒,๐๐๐,๐๐๐   
๔ ดาํเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ 

-เครือข่ายสาธารณสงเคราะห์ 
-กิจกรรมศาสตร์พระราชา 
-กิจกรรมสนบัสนุนการสาธารณสุขจงัหวดั 
-กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวกิฤต 

จาํนวนเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์  
จาํนวนกิจกรรมการสาธารณสงเคราะห์ 
จาํนวนผูป้ระสบภยัที่ไดร้ับการช่วยเหลือ 

        ๒,๐๐๐,๐๐๐    

๕ คดัเลือกผูม้ีผลงานดา้นสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น จาํนวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น         ๒๐๐,๐๐๐   



 
แผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๘

ลาํดับ กจิกรรม / การดําเนินงาน ผลผลติ (output) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
๖ สื่อสารองคค์วามรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสาธารณสงเคราะห์ องคค์วามรู้จากผูท้ี่มีผลงานดีเด่น         ๒๐๐,๐๐๐    
๗ จดัตั้งกองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์ จงัหวดั มีกองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์ ของจงัหวดั          ๒,๐๐๐,๐๐๐   
๘ สื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ 

กองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์  
ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น         ๒๐๐,๐๐๐   

๙ ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินกิจกรรม รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม         ๑๐๐,๐๐๐   

  รวมงบประมาณปี ๒๕๖๑ (บาท) ๗,๐๐๐,๐๐๐     



 
แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาค ๑ 

                                                          ตามแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

จดัทาํโดย  คณะกรรมการประสานแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค ๑ 

หนา้ ๔๐

 
 

คณะผู้จัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๑  
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกจิการพระพทุธศาสนา 
คณะสงฆ์จังหวดัสมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
 
พระเทพสมุทรมุนี   ประธาน 
พระราชพฒันสุนทร      กรรมการ 
พระมงคลธรรมธชั      กรรมการ 
พระปริยติัวงศาจารย ์     กรรมการ   

พระครูวิมลศุภการ   กรรมการ 
พระครูศรีสมุทรวาหะ   กรรมการ 
พระมหาวิทูร  ธมฺมโชโต      กรรมการ 
สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัฯ กรรมการ 
พระมหาประเสริฐ  มหานาโค               กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 


