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แผนปฏิบัตริาชการระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                            

  

คํานํา 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

ของสวนราชการนั้น โดยจัดทําแผนหาป ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึงในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป  ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

กฤษฎีกานี้  ใหจัดทําแผนสามปโดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖๕)  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

มีองคประกอบท้ังสิ้น ๓ สวน ตามแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ดังนี้ สวนท่ีหนึ่ง  - บทสรุปผูบริหาร สวนท่ีสอง - ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะ

ของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย แผนระดับท่ี ๑ คือ ยุทธศาสตรชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  แผนระดับท่ี ๒ ไดแก แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนระดับท่ี ๓ ไดแก นโยบาย

รัฐบาล  พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สวนท่ีสาม - สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซ่ึงขอมูลประกอบดวย ๓ สวน ไดแก ๑. ภารกิจและอํานาจหนาท่ี การแบง

สวนราชการ และผังโครงสรางหนวยงาน  ๒. รายละเอียดแผนแผนปฏิบัติราช ๖ เรื่อง และ สวนท่ี ๓ ประมาณ

การวงเงินงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป  

(พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จะเปนเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และผลักดันใหการดําเนินงานสามารถบรรลุ วิสัยทัศนและพันธกิจ 

ของหนวยงาน เปนกรอบแนวทางสําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป ของหนวยงานตอไป และเปนประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของ ขอขอบคุณผูบริหาร  

และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการจัดทําจนสําเร็จไดเปนอยางดี 

  
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                                                ก 
 

สารบัญ 
 

คํานํา  
สารบัญ ก-ข 
สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑ 
สวนท่ี ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ  
 ๒.๑ แผนระดับท่ี ๑ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 

๕ 
 ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒   
  ๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๘ 
  ๒.๒.๒ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณ 

         โควิด ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
๑๙ 

  ๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๙ 
  ๒.๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ๒๓ 
  ๒.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ๒๙ 
 ๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเก่ียวของ  
  ๒.๓.๑ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ๓๐ 
  ๒.๓.๒ นโยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ๓๑ 
  ๒.๓.๔ แผนแมบทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๓๕ 
สวนท่ี ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ระยะ ๓ ป  
 ๓.๑ ภาพรวม  
  ๓.๑.๑ วิสัยทัศน ๓๖ 
  ๓.๑.๒ พันธกิจ 

๓.๑.๓ คานิยม 
๓.๑.๔ ยุทธศาสตร 
๓.๑.๕ โครงสราง 
๓.๑.๖ อํานาจหนาท่ี 

๓๖ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๗ 
๓๘ 

 ๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ  
  ๓.๒.๑ เรื่อง การอุปถัมภและคุมครองและปกปองพระพุทธศาสนา  ๔๓ 
  ๓.๒.๒ เรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนา ๔๔ 
  ๓.๒.๓ เรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ ๔๖ 
  ๓.๒.๔ เรื่อง การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา ๔๘ 
  ๓.๒.๕ เรื่อง การจัดการศาสนสมบัติ 

๓.๒.๖ เรื่อง การเสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง 
๔๙ 
๔๙ 

 ๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓-๒๕๖๕)  
  ๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด ๕๐ 
  ๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ๕๐ 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                                                ข 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

ภาคผนวก  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๖๒  
   
 คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ท่ี ๙๐ / ๒๕๖๔  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ  
 จัดทําและทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
 และแผนปฏิบัติราชการประจําป สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

   

    
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                      ๑ 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕  ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

* ในวาระแรก ระยะ ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
จัดทําข้ึน เพ่ือเปนทิศทางการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและการดําเนินงาน ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
และเปนเครื่องมือของผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ใชเปนแนวทางขับเคลื่อน 
การปฏิบัติ งานให เ กิดประโยชนตอพระพุทธศาสนาและประชาชนอยางสู งสุดภายใตวิสัย ทัศน  
“องคกรขับเคลื่อนงานทางพระพุทธศาสนาสูความม่ันคง สังคมดํารงศีลธรรม นําสันติสุขอยางยั่งยืน”  
ซ่ึงการจัดทําครั้งนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 –  2580) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2580) และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวย 
มีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตร (มาตรา 5 วรรคสอง) และตองปฏิบัติ
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใหสอดคลอง
กับแผนแมบท (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (มาตรา 26) ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ 
เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแกแผนระดับท่ี ๑ คือ ยุทธศาสตรชาติ 
แผนระดับท่ี ๒ ประกอบดวย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทําข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 เชน แผนปฏิบัติการดาน... แผนปฏิบัติราชการ 
ของสวนราชการระยะ 5 ป และรายป  โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรหนวยงานจะตองถายทอดแผน ลงตามลําดับข้ัน
ของแผนแตละระดับโดยมีตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกัน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมาตรา 9 กําหนดใหวาระ
เริ่มแรกใหจัดทําเปนแผน 3 ป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเม่ือจัดทําแผนระดับ 3 และหัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบแลวสามารถประกาศใชแผนดังกลาวได
ทันที และใหนําแผนฯ เขาสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ดวย แผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 –  2565) เปนแผนในระดับท่ี 3 ความสอดคลองกับ 
แผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศและสนองกิจการ
คณะสงฆไดแกยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความม่ันคงแหงชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนปฏิรูปกิจการคณะสงฆ นโยบายรัฐบาล  และแผนยุทธศาสตรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน 
มุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีแทจริง ประกอบกับการวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
(SWOT Analysis & TOWs Matrix) ไดแก การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดออน
ขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติตางๆ ท่ีมีผลตอ



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                      ๒ 

  

การขับเคลื่อนการสนองงานคณะสงฆ จากการวิเคราะหดังกลาว นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 –  2565) ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาดานกิจการพระพุทธศาสนา 
ในระยะ ๓ ป และนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

แผนระดับท่ี ๑  

๑.ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป จํานวน ๓ ดาน ไดแก 

  ๑.๑. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  ๑.๒. ดานความม่ันคง 

๑.๓. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนระดับท่ี ๒  

๒.แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน  ๕ ประเด็น ไดแก   

๒.๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมหลัก 

๒.๒. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

๒.๓. ประเด็นความม่ันคง   

๒.๔. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

๒.๕. ประเด็นการตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  มีความสอดคลองใน ๔ ดาน ไดแก 

๓.๑. ดานสังคม   

๓.๒. ดานการศึกษา   

๓.๓. ดานการบริหารราชการแผนดิน  

๓.๔. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๔ .แผนพัฒนา เศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  ๑๒  (พ .ศ .๒๕๖๐ -๒๕๖๔)                       

จํานวน ๓ ยุทธศาสตร ไดแก 

๔.๑. ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

๔.๒. ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

๔.๓. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

สูความม่ังค่ังและยั่งยืน  



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                      ๓ 

  

๔.๔ ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๕.นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 

๕.๑ เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

แผนระดับท่ี ๓      

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอ

สภานิติบัญญัติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑. นโยบายหลัก 

 ๑.๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  ๑.๒. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบ

สุขของประเทศ 
 ๑.๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๑.๔.   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 ๑.๕. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๑.๖. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม 

๒. นโยบายเรงดวน 

๒.๑. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.๒. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝาย

การเมืองและฝายราชการประจํา 

๒.๓. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

นโยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มอบนโยบายแก

ขาราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในวันศุกรท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม

พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

    นโยบายท่ี   ๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

นโยบายท่ี   ๒. การทํานุบํารุงศาสนา 

นโยบายท่ี   ๓. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                      ๔ 

  

โดยแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มี ๖ เรื่อง ไดแก 

๑. เรื่อง การอุปถัมภและคุมครองและปกปองพระพุทธศาสนา 

๒. เรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนา 

๓. เรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ 

๔. เรื่อง การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา 

๕. เรื่อง การจัดการศาสนสมบัติ 

๖. เรื่อง การเสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง 
 
ภาพรวมงบประมาณ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

รวมท้ังสิ้น ๑๓,๘๓๔,๖๑๖,๒๐๐ บาท โดยจําแนกเปนรายปไดดังนี้ 
(๑) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๔,๘๕๓,๖๕๕,๐๐๐ บาท 
(๒) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๔,๘๔๔,๖๙๒,๕๐๐ บาท 
(๓) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๔,๑๓๖,๒๖๘,๗๐๐ บาท 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโดยใชแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ฉบับนี้  
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป  (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                         ๕ 

  

สวนที่  ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

 ๑) ยุทธศาสตรชาติ (หลัก) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(๑) เปาหมาย  

      ๑. คนไทยเปนคนดีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

      ๒.  สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร 

     ๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝง

คานิยมวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค โดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”      

ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเปน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต   

      ๑.๑  การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษา 

          ๑.๒ การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผหลักคําสอนท่ีดีงาม

ใหแกประชาชน   

          ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย 

ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพ่ือสราง

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรู

ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย  

และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยท่ีเคย

กระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

      ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  

    ๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก  “ครูสอน” 

เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” 

    ๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

        ๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป  (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                         ๖ 

  

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ระยะ ๓ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มุงเนนการอุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนาใหมีความม่ันคงสงเสริมสนับสนุนคณะสงฆ

และบุคลากรทางพระพุทธศาสนามีศักยภาพ และสงเสริมใหประชาชนไดนําหลักธรรมมาใชในการดํารงชีวิต 

ไดอยางถูกตอง สรางสังคมใหมีความสงบสุขดวยหลักพุทธธรรมอยางยั่งยืน 

๒) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานความม่ันคง 

(๑) เปาหมาย  
๑. ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข  
๒. บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

      ๓. กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 

      ๔.ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับ     
โดยประชาคมระหวางประเทศ  

๕. การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
       ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศเพ่ือสรางเสริมความสงบเรียบรอยและ

สันติสุขใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความม่ันคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน 

ประชาชนอยูดีมีสุข มีความม่ันคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอ้ือเฟอเผื่อแผกันพรอมท่ีจะรวมแกไขปญหาของชาติ 

         ๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

เพ่ือใหคนในชาติมีจิตสํานึกรักและหวงแหน มุงจงรักภักดี พรอมธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริยใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยว และศูนยรวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนท้ังชาติ  

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
       สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดําเนินการตามภารกิจ โดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและปรึกษาหารือรวมกัน ในแนวทางการแกไขปญหาภายในชุมชนโดยผูนําทางศาสนา 
ของแตละศาสนา เพ่ือการอยูรวมกันของผูนําศาสนาและศาสนิกชนของแตละศาสนาอยางสันติสุข  
โดยทํากิจกรรมรวมกัน อันเปนการสรางความปรองดองสมานฉันท และเพ่ือใหครอบครัว เด็กและเยาวชน  
ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม มีความเขาใจวัฒนธรรมการอยูรวมกันมีความรัก ความสามัคคี เปนการแกไขปญหา 
ดานความม่ันคงในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
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๓) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
ภาครัฐ 

(๑) เปาหมาย  
 ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
                          ๒. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 ๓. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
๑.ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ

แนวหนาของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการ 
     ๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
๒.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
      ๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
      ๒.๒  ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

ในทุกระดับ  

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและ 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  

    ๓.๑ ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม ตรวจสอบความซํ้าซอนและปรับภารกิจและ
พันธกิจของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
     ๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

๕.บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก           
มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

      ๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 
      ๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
        ๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวน

รวมตอตานการทุจริต  
     ๖.๑ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
      ๖.๒ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปน

ระบบแบบบูรณาการ 
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป  (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                         ๘ 

  

๗.กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
      ๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
  ๑. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีระบบการ
ทํางานท่ีเปนดิจิทัล มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และขอมูลขนาดใหญ 
มาใชในการตัดสินใจและบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบการทํางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารทางอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช 
พรอมสงเสริมใหบุคลากรสรางสรรคนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ยกระดับความโปรงใส และความเชื่อม่ันในการ
บริหารราชการ  
  ๒. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน โดยการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการในการใหบริหารแกประชาชน พระภิกษุสงฆ และอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารในทุกชองทาง 

 ๓. จัดทําแผนกําลังคนท่ีเหมาะสมตามภารกิจและสงเสริมใหบุคลากรพรอม
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังสามารถสงเสริมการพัฒนาตอยอดความคิดสรางสรรคดวยการฝกอบรม
ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถสรางนวัตกรรมในการทํางานได 

 ๔. สรางจิตสํานึกใหบุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทุกคนตอง
ตระหนักในการตอตานการทุจริต เนนการปลูกฝงความคิดปรับแนวคิด Mind set ใชแนวคิดฐานสอง Digital  
ใหสามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชน สรางความไวใจ (Trust) ท่ัวท้ังองคกร 
ปรับทัศนคติของบุคลากรท่ีไดรับการยอมแตงและสั่งสมตอเนื่องมาเปนเวลานาน จนเปนคานิยมท่ีเห็นวาการ
ทุจริตคอรรัปชั่นนั้น สรางประโยชนใหตัวเองและพวกพอง ตองมีการปราบปรามอยางเด็ดขาด เพ่ือใหผูท่ีคิด
กระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว 

                 เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารทางอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช พรอมสงเสริมให
บุคลากรสรางสรรคนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ยกระดับความโปรงใสและความเชื่อม่ันในการบริหารราชการ 
เปนแบบอยางท่ีดีใหกับบุคลากรในองคกร 

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  

  ๒.๒.๑  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 (๑) ประเด็นท่ี ๑๐ การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม(หลัก) 

 (๑.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก
และภูมิใจในความเปนไทยมากข้ึน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย 
มีความสุขและเปนท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เนนใหวัดเปนกลไกทางสังคม

ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเปนวิถีการดําเนินชีวิต โดยเนนการใชหลักธรรม

คําสอนทางพระพุทธศาสนาพัฒนาคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม

สวนรวมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง โดยดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ 

ประกอบดวย ความซ่ือสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ การเปนอยูอยางพอเพียง การกระทําอยางรับผิดชอบ 

ความเปนธรรมทางสังคม เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ จากปฐาน 

 (๑.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 

• แนวทางการพัฒนา  

 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแพรหลักคํา
สอนท่ีดี อุปถัมภคุมครองศาสนา สงเสริมกิจกรรมและการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 

• เปาหมายของแผนยอย  

  คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน

และสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

    ประชากรอายุ ๑๓ ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอน

การมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕ ตอป โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จะดําเนินการพัฒนา

พระสงฆผูเผยแผศาสนาใหประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางตามคําสอนท่ีถูกตองของพระพุทธศาสนา รวมท้ังมี

การเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิตท่ีเขาใจงาย และสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง ไดดําเนินการคัดสรรและการเตรียมความพรอมผูท่ีจะบวชเปนพระ เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ 

แกผูเผยแผศาสนา และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผหลักคําสอนท่ีถูกตอง เหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายและบริบทท่ีมีความหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๒) ประเด็นท่ี ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต(รอง) 

 (๒.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล 

ท้ังดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เนนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยทุกชวงวัย โดยเนนการสงเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา นําหลักธรรมคําสอน

ทางพระพุทธศาสนามาปลูกฝงการมีจริยธรรม คุณธรรม มีจิตอาสาเพ่ือใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสามารถ

พัฒนาตนและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยมีดัชนีการพัฒนามนุษย (คาคะแนน ๐.๗๙) 

 (๒.๒) แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

• แนวทางการพัฒนา  
๑.จัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรค 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

     ๒ . จั ด ใ ห มี ก า ร พั ฒน า ทั ก ษะ ด า น ภ า ษา  ศิ ล ปะ  แล ะ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

๓.จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผน

การเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเชื่อมตอกับโลกการทํางาน  

๔.จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถ

อยูรวมและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 

๕.สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ี

เชื่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาด 

ทางเชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ของกลุมวัยเรียน/

วัยรุน 

• เปาหมายของแผนยอย  
วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถวน 

รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ

แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดสงเสริมการพัฒนาเยาวชน 

คือการเขาคายอบรมธรรมะผสานกับ หลักจิตวิทยาการศึกษา ควบคูไปกับการพัฒนาแบบไมเปนทางการ เชน

การพูดคุยแนะนํา สอดแทรกสิ่งดีงาม และพัฒนาอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องจนเกิดเปนอุปนิสัยติดตัวเยาวชน 

อยางยั่ งยืน โดยมีสวนในการผลักดันใหคะแนนความสามารถในการแขงขันการพัฒนาทุนมนุษย 

ดานทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 
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(๓) ประเด็นท่ี ๑ ความม่ันคง (รอง) 
      (๓.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย  

      ๑) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  

  ๒) บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

  ๓) กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง  

 ๔) ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับ

การยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ  

๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม
อยางมีประสิทธิภาพ  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
  สงเสริมการสรางความรักความสามัคคี ความสํานึกจงรักภักดี 

และความภาคภูมิใจในชาติ ใหเกิดข้ึนกับประชาชนทุกหมูเหลา ขณะเดียวกันก็สงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ท่ีมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของ

ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 

 (๓.๒) แผนยอยการรักษาความสงบภายในประเทศ  

• แนวทางการพัฒนา 

 ๑) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความม่ันคง

ของมนุษยมุงใชเทคโนโลยีและการบังคับใช กฎหมายเพ่ือแกไขปญหาอาชญากรรมปญหาการจราจร ปญหา

ความรุนแรงในสังคม โดยมุงเนนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมือง ซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานสําคัญ ในการ

แกไขปญหาดานความม่ันคงของมนุษยในระยะยาว รวมท้ังใชหลักการแกไขปญหาแบบบูรณาการ เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการแกไขรวมกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนการสนับสนุน ยุทธศาสตรชาติ

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ในดาน อยูดี กินดี และมีสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา 

ท่ีสําคัญ ไดแก   (๑) การแกไขปญหาดานอาชญากรรม (๒) การแกไขปญหาดานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน  

(๓) การแกไขปญหาความรุนแรงในสังคม   (๔) การเสริมสรางความเปนพลเมือง (ในดานความมีระเบียบวินัย 

เคารพกฎหมาย รูสิทธิและหนาท่ี รักชาติ และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความม่ันคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และ

รายได ลดรายจายในครอบครัว  

 ๒) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรู 

ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรัก และภาคภูมิใจในความเปนคนไทย  

และชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพร 
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ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจ

อยางถองแท และนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ

อยางสมํ่าเสมอ  

                  สําหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ใหความสําคัญกับการปฏิรูป

โครงสรางและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับพระสงฆในปจจุบัน ท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงอาจ

เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหพระสงฆขาดพระธรรมวินัยได ตลอดจนการใหความรูเรื่องของ ศาสนพิธี

แกพุทธศาสนิกชนท่ัวไปไดรับรูเรื่องงานพิธีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการดําเนินการท่ีสําคัญ 

ไดแก (๑) การปฏิรูปโครงสรางและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับพระสงฆในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใช

ระเบียบพระสังฆาธิการอยางเครงครัดและเปนธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ (๔) การจัดทํา

ขอหามปฏิบัติตาง ๆ ของงานศาสนพิธีใหชัดเจน (๕) การสรางองคความรูดานงาน ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา 

(๖) การสรางแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติ และเงินบริจาคใหถูกตองและโปรงใส (๗) การสรางแนวทาง

คุมครองพุทธศาสนา และองคกรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใชกฎหมาย (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการ

เผยแผหลักธรรมคําสอนขององคกรท่ีเก่ียวของ (๙) การสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมอยางถูกตอง 

เก่ียวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาตาง ๆ และ (๑๐) การชี้ใหเห็นถึงประโยชนของพุทธศาสนาท่ีมีตอประชาชน 

สังคม และประเทศชาติ  

 ๓ )  พัฒนาการเมือง มุ งพัฒนานั กการเมืองให มีความรู

ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตองตอการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย เสริมสรางพรรคการเมืองใหมีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง

ใหมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเลือกตั้งไดอยางสุจริตและเท่ียงธรรม เพ่ือการเปน “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการ

ดําเนินการท่ีสําคัญ ไดแก คือ (๑) การเผยแพรความรูและสรางภูมิคุมกันเก่ียวกับแนวคิดประชาธิปไตยใหแก

ประชาชนอยางกวางขวาง (๒) การใหภาคประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้งอยางโปรงใสทุกข้ันตอน 

(๓) การเสริมสรางอุดมการณทางการเมือง/จิตสาธารณะ ใหแกนักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนท่ัวไป 

(๔) การกําหนดมาตรการ ข้ันตอน วิธีการ และบทลงโทษท่ีเก่ียวของกับงานทางการเมืองอยางเขมขนจริงจัง 

(๕) การผลักดันการเปนสถาบันของพรรคการเมืองใหมีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และใหสมาชิกพรรคมีสวนรวมในการออกระเบียบ/ขอบังคับ  

  ๔ )  สรางความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  มุ ง ให

ความสําคัญกับการท่ีประชาชนและหนวยงาน/องคกรทุกภาคสวน ไดรวมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความรัก

สามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี เพ่ือบูรณาการการแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพ 

เปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินการท่ีสําคัญ ไดแก (๑) กําหนดองคกร/กลไกบริหารจัดการความขัดแยง 

แบบบูรณาการบนหลักนิติธรรม และหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพตอความเห็นตาง  

(๒) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ พรอมกับสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของภาค 
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ประชาชน  (๓) สงเสริมการเผยแพรความรู การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน และสิทธิหนาท่ีของ

ประชาชนภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๔) สงเสริมใหประชาชน

เกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข และภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย (๕) มุงเนน

การบริหารและการดําเนินการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน  

(๖) มุงเสริมสรางผูนําตนแบบในระดับตาง ๆ เพ่ือสรางบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง (๗) มุงเสริมสราง

จิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ (๘) สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคน

ในสังคม เพ่ือเสริมสรางความรักสามัคคี และความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

      ๕) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

สําหรับรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดานนี้ ถูกบูรณาการใหไปปรากฏอยูในแนวทางการพัฒนาการ 

บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง ของแผนยอยท่ี ๕  ดานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคง

แบบองครวม 

• เปาหมายของแผนยอย  
  สงเสริมใหคนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย พรอมธํารงรักษาไวซ่ึง

สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเปนท่ีเคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  

หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา และชี้ใหเห็นถึงประโยชนของพระพุทธศาสนา  

(๔) ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ (รอง) 
      (๔.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย  

๑) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ  
ของผูใชบริการ 

     ๒ )ภาครัฐ มีการดําเนินการ ท่ี มีประสิทธิภาพดวยการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

 ๑) สามารถพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนโดยมุงเนนการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนเครื่องมือใหเกิดงานบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตามความตองการของ

ประชาชน รวมท้ังเพ่ิมชองทางในการสื่อสารขอมูลขาวสาร 

                  ๒) สามารถเตรียมความพรอมดานบุคลากรใหมีขนาดกําลังคนท่ี

เหมาะสม 
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 (๔.๒) แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน  

• แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน  

๒) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช  

๓) ปรับวิธีการทํางาน 

• เปาหมายของแผนยอย  

 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน โดยมีสัดสวน 

ความสําเร็จของกระบวนงานท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลรอยละ ๘๐  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

        สามารถพัฒนาองคความรู ปรับเปลี่ยนสภาพการทํางานภายใน

องคกร โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหมมาใชปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการท่ีใชหลักฐานและขอมูล

เชิงประจักษมากกวาการวินิจฉัยโดยบุคคล พัฒนาสูการเปนหนวยงานท่ีมีความโปรงใสและคลองตัวโดยนําภาค

สวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานดิจิทัล เพ่ือใหพรอมรับกับการ

ปรับเปลี่ยน และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการ

บริหารจัดการภาครัฐท่ีขับเคลื่อน โดยความตองการของประชาชนและผูรับบริการ โดยมุงหมายใหประชาชน

และผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและเชื่อม่ันตอการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ  

    (๔.๓) แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  

   ๑) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง 

เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอน และทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูล และขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย 

การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการ

ทํางานและขอมูลระหวางองคกร ท้ังภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรม

ดิจิทัลท่ีภาครัฐสามารถใชรวมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของ

หนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเพ่ือใหภาคธุรกิจ 

ภาคเอกชน และผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 
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๒) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและ

หลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูล

ขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐให

ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมท้ังนําองคความรู  

ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพ่ือสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศในการตอบสนองกับ

สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนา

ภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ  

๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบ

ระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการ

เปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลาง

อยางตายตัว มีขนาดท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซํ้าซอนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยน

บทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน รวมท้ังวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสม 

ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนนทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน 

ท้ังนี้ เพ่ือมุงไปสูความเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับ

มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเปนสํานักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทํางานในเชิงรุก สามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใช  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทํางาน 

• เปาหมายของแผนยอย 

   ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

  สามารถพัฒนาองคความรู ปรับเปลี่ยนสภาพการทํางานภายใน

องคกร โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัล และเครื่องมือสมัยใหมมาใชปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการท่ีใชหลักฐานและขอมูล

เชิงประจักษมากกวาการวินิจฉัยโดยบุคคล พัฒนาสูการเปนหนวยงานท่ีมีความโปรงใส และคลองตัวโดยนําภาค

สวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานดิจิทัล เพ่ือใหพรอมรับกับการ

ปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการ

บริหารจัดการภาครัฐ ท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนและผูรับบริการ โดยมุงหมายใหประชาชน

และผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและเชื่อม่ันตอการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหนวยงาน

ภาครัฐ โดยมีสัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๙๐ และมีระดับ 

Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ ๒ 
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    (๔.๔) แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

• แนวทางการพัฒนา  

๑) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน

ในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหกําลังคนภาครัฐมีความเหมาะสม

กับภารกิจของภาครัฐ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะการพัฒนา

ระบบการบริหารกําลังคนใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐ

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอนควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบ

คุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การคัดเลือก  

การแตงตั้ง เพ่ือเอ้ือใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ

ระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว  

       ๒) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ 

ใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ  

มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนอง 

ความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมี

การประเมินผล และเลื่อนระดับตําแหนงของบุคลากรภาครัฐ ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับ

บุคลากรภาครัฐ ตามความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากร

ภาครัฐ สามารถโยกยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพ่ือประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการ

จางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภท ใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจาง

งานท่ีมีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการทบทวน

และปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการ

กําหนดและพิจารณาคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะ

งานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ํา

ของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากรของรัฐ 

๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง 

มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ

ความคิดในการทํางานเพ่ือใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

เพ่ือประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุก

และมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการ
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ปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรม

และเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทําท่ีถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน 

ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐท่ีกลายืดหยัดในการกระทําท่ีถูกตองและมี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๔) สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยาง

ตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือใหผูนําและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

และวัฒนธรรมท้ังระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการ 

นําหนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชนของสวนรวม เปนท้ังผูนําทางความรู

และความคิด ผลักดันภารกิจ นําการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางท่ีดีตอ

ผูรวมงานและตอสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตองไดรับการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทางความคิดใหตนเองมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะใหมีสมรรถนะท่ีจําเปน  

และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทําใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสราง

คุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาชน 

• เปาหมายของแผนยอย  

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน  

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

   ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงาน

บุคคล เพ่ือนํามาออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ เพ่ือสรางและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐใหเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา 

มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี มีทักษะการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ  

มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตามหลักการแหงวิชาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมี

ความพรอมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือสวนรวม เพ่ือประโยชนในการใหบริการ

สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพแกประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถของบุคลากรทุกคนโดยมีดัชนีความผูกพัน

ของบุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ ๘๐ และมีสัดสวนเจาหนาท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติท่ีกระทําผิด

กฎหมายลดลงรอยละ ๒๐ 

(๕) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลัก)  

 (๕.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป  (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                         ๑๘ 

  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรมบุคลากร 

ใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต และสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการตอตาน 

การทุจริต โดยเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยอยูในอันดับ ๑ ใน ๕๔ 

และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา  ๕๐ คะแนน 

 (๑.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ  

• แนวทางการพัฒนา  

  ๑) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ  

๒) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
ใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต  

๓) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนใน
การทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน 

๔) ปรับ“ระบบ”เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หนวยงานภาครัฐ  

๕) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

• เปาหมายของแผนยอย  

    ๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
       ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

            สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดพัฒนากระบวนการและ
รูปแบบของการปองกันการทุจริต โดยปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน เพ่ือให
สามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทัน ไมกอใหเกิดความเสียหายตอราชการ และสรางจิตสํานึกและ
คานิยมใหบุคลากรในองคกรตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกําหนดมาตรการใหหนวยงานภายในดําเนินงาน 
อยางโปรงใส เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมความสุจริตและความซ่ือสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม โดยมีคะแนนท่ี
ผานเกณฑการประเมิน ITA และมีจํานวนขอรองเรียนเจาหนาท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ท่ีถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) และจํานวนขอรองเรียนลดลงรอยละ ๑๐ 
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๒.๒.๒ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจาก   
สถานการณโควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

  ๑) เปาหมาย  คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทํา กลุมเปราะบางไดรับการ
ดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการ
วางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม 

  ๒) แนวทางการพัฒนา  

   ๒.๑ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) โดยการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนนคุณภาพ  

   ๒.๒ การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการฟนฟูและ
พัฒนาประเทศ (Enabling Factors)  

           ๒ .๒ .๑ การปรับปรุงกฎหมายและสง เสริมภาครัฐดิจิ ทัล           
ใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ 

   ๓) การบรรลุคาเปาหมายตามแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

     ๓.๑ สงเสริมใหวัด ศาสนสถาน เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสัมพันธกับ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณสถานท่ีโดยนักทองเท่ียวไดเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร
รวมกับชุมชน นํารายไดจากการทองเท่ียวกลับสูชุมชน 

 ๓ .๒ สนับสนุนส ง เสริม ให ใช เทคโนโลยีดิจิ ทัล ในการบริการ 
คณะสงฆและประชาชน 

๒.๒.๓  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          ดานสังคม 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การปฏิรูปการออม สวัสดิการและการ
ลงทุนเพ่ือสังคม 

๑) ข้ันตอนการดําเนินงาน  
นําเสนอคณะสงฆเพ่ือเปนขอเปนนโยบายของคณะสงฆใหวัดสามารถ

ดําเนินการชวยเหลือกิจกรรมทางสังคมไดตามความเหมาะสม (คณะสงฆอาจกําหนดขอบเขต หรือประเภทของ
กิจกรรม) 

๒) กิจกรรม  

      กิจกรรมท่ี ๗ ใหวัดชวยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งข้ึน 

        ๓) เปาหมายกิจกรรม  

สถาบันทางศาสนามีสวนรวมตอการจัดกิจกรรมทางสังคมเพ่ิมข้ึน มีความ
เชื่อมโยงระหวางกิจกรรมวัด โรงเรียน และบานมากข้ึน 
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เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การปฏิรูปการมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู 
และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 

๑) ข้ันตอนการดําเนินการ  ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางจิตสาํนึกเพื่อสวนรวม สานตอ

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเกิดข้ึนในทุกจังหวัดอยางตอเนื่อง โดยใหจัดทําเปนวาระแหงชาติ  

                                       ๒)  กิจกรรมที่ ๑  สรางพลังจิตอาสา ๑.๑. โครงการจิตอาสา “เราทําดีดวยหัวใจ” 

                               ๓) เปาหมายกิจกรรม  คนไทยมีสาํนึกจิตอาสา และรับผดิชอบตอสังคมสวนรวม  

โดยไดรับการปลูกฝงผานการดาํรงชีวิตประจาํวนัอยางสม่าํเสมอ 

ดานการศึกษา 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

๑) ข้ันตอนการดําเนินงาน  

    การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา 

๒) กิจกรรม  
๒.๑ สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน

ของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนใหมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และตามศักยภาพ 

๒.๒ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
๒.๓ พัฒนาองคความรูเพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

๓) เปาหมายกิจกรรม  
๓.๑ ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสในระบบการศึกษาไดรับโอกาส

ทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
๓.๒ นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓/ม.๖/ปวส.ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

และขาดโอกาสในการศึกษาตอ ใหไดรับการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ 

๓.๓ ครูในสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนดอยโอกาสหนาแนนและครูนอกระบบ
ไดรับการเสริมสรางและพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพ 

๓.๔ สรางนวัตกรรมดานองคความรูตอเนื่องท่ีมุงสนับสนุนการสํารวจและ
ฐานขอมูลเชิงยุทธศาสตรแบบตอเนื่องท่ีสําคัญตอการประเมินและพัฒนามาตรการสงเสริมคุณภาพและลด
ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาคนไทย 
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ดานการบริหารราชการแผนดิน  

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทยชีวิตประชาชน 

๑) ข้ันตอนการดําเนินงาน  
                 จัดใหมีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัล และศูนยบริการรวม 

๒) กิจกรรม  
   ๑. จัดใหมีศูนยบริการรวมท่ีรองรับการขอรับบริการตาง ๆ ของหนวยงานใน

สังกัด ไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
๒. ยกระดับศูนยบริการรวมตาง.ๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันใหรองรับบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ 
๓. สนับสนุนใหเกิดการใชงาน เชน การประชาสัมพันธการสรางแรงจูงใจ 

(Incentives) ใหประชาชนขอรับบริการภาครัฐผานชองทางออนไลนมากข้ึน การสรางความม่ันคงปลอดภัย
ของการใหบริการใหประชาชนเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ัน เปนตน 

๓) เปาหมายกิจกรรม  
           ๑) เปาหมายกิจกรรมท่ี ๑ และ ๒ ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดตอขอรับบริการของแตละกระทรวง 
๒) เปาหมายกิจกรรมท่ี ๓ ประชาชนไดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ และมี

ความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงข้ึน 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเช่ือมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล 

๑) ข้ันตอนการดําเนินงาน  
การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

๒) กิจกรรม  
๑. พัฒนา หรือนําระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 
๒.พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหนวยงาน เชน 

งานสารบรรณงาน แผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร 

๓) เปาหมายกิจกรรม  
เปาหมายกิจกรรมท่ี ๑ และ ๒ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ สามารถดําเนินงาน

ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และ
ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

๑) ข้ันตอนการดําเนินงาน  

การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 
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๒) กิจกรรม  

การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการของทุกหนวยงาน 

๓) เปาหมายกิจกรรม  

ทุกสวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน ๔ ดาน 
ไดแก ๑) โครงสราง ๒) กระบวนงาน ๓) บุคลากร และ  ๔) กฎหมาย 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

         ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ : ดานการปองปราม 

๑) ข้ันตอนการดําเนินงาน  
บริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบกรณีปลอยปละละเลยไม

ดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
๒) กิจกรรม 

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนใหขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง นอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการครองตนจน เปนวิถีชีวิต 

๒. ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีของรัฐมีคุณธรรมความซ่ือตรง (Integrity) 
โดยเนนความซ่ือตรงตอหนาท่ี (ซ่ือสัตยสุจริต วิริยะอุตสาหะ ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายอยางดีท่ีสุด)  
และซ่ือตรงตอประชาชน 

๓) เปาหมายกิจกรรม  

เพ่ือเชิญชวนใหขาราชการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลัก 
ในการครองตนจนเปนวิถีชีวิต ซ่ึงจะชวยใหขาราชการลดความโลภอันเปนตนเหตุของการทุจริต 

๒.๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอประชาชน 
         อยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)  

๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป................ไมมี................................................. 

๒) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป.......ไมมี............................ 

๓) โครงการท่ีสนับสนุน...............ไมมี................................................. 
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๒.๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค  

 ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม      

มีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน 

ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๑.๒ เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรม

ในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชน 

มีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

 ๑.๓ เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน 

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

 ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมให

สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

 ๑.๕ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย 

และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

 ๑.๖ เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและ

เมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

 ๑.๗ เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ

ประเทศตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให

ประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือ

ตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เปาหมายรวม 

   ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทา

ทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม

ทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

   ๒.๒ ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐาน

รากมีความเขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม

ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕ 

   ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับ

สูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด
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กลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ

บริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและ

บริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการ

ใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 

๕ ตอปและมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการ

ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

   ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโต

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ ๔๐  

ของพ้ืนท่ีประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ

ขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอย 

ท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยู

ในเกณฑมาตรฐาน 

   ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สราง

ภาพลักษณท่ีดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิด

ในสังคมลดลงปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและ

คามนุษยลดลงมีความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทย 

มีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา  

เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและ

การสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

   ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส 

ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชน

ดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหาร

จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบัน 

การจัดการนานาชาติ และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบ

งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมี

ความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

 

๓) ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (หลัก)  

(๓.๑)  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

๓.๑.๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
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๓.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

๓.๑.๓ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

๓.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
๓.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน 
และภาคเอกชน 

(๓.๒)  แนวทางการพัฒนา 

๓.๒.๑ ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

 - สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจัก

การพ่ึงพาตัวเอง มีความซ่ือสัตย มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของ

กิจกรรมท่ีเปนกิจวัตรประจําวัน และใหพอแมหรือผูปกครองเปนแบบอยางท่ีดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือ

เปนตนแบบในการดําเนินชีวิต  

 - สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก

หองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและ

โดยรอบสถานศึกษาใหปลอด จากอบายมุขอยางจริงจัง  

- ปรับวิธีการเผยแผหลักศาสนาใหมุงชี้แนะแนวทางการ

ดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอน ท่ีเขาใจงาย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง นําไปสูการปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม  

- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการมีสวนรวมจัด

กิจกรรมสาธารณประโยชน จัดระเบียบทางสังคม และกําหนดบทลงโทษแกผูละเวนการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม  

- จัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรค 

ท่ีสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันดีโดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีมีผูชมมากท่ีสุด และสงเสริม

การใชเครือขายสังคมออนไลน สรางความรูความเขาใจในบทบาท สิทธิ และหนาท่ีการเปนพลเมืองท่ีดี 

 - ผลักดันใหมีการนําวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงคไป

ใชปฏิบัติจนใหเปน คุณลักษณะท่ีสําคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความมี

ระเบียบวินัย การทํางานเปนทีม การเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง การทํางานอยางกระตือรือรน 

๓.๒.๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาด

และจํานวนผูเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสมตาม

ความจําเปนของพ้ืนท่ี และโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง  
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 - ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณ

ความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูง 

เขามาเปนครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  

และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 

 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัด

และประเมินผลคุณภาพผูเรียน ท้ังดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู

แตละระดับการศึกษา  

 - สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการ

ขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ 

ครูฝกหรือครูพ่ีเลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน  

 - ขยายความร วม มือระหว า งสถาบันอาชี ว ศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมท้ังขยายการจัดทําและการใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะใหมากข้ึน   

 - จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถ

ใชงานผานระบบอุปกรณ สื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและ

สถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

  - ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิง

สรางสรรคและมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ัง

สงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓.๒.๓ ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 - สรางสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการสรางความเขมแข็ง

ของครอบครัว ท้ังการใชสื่อเพ่ือเสริมสรางคุณคาตอครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยสื่อสารระหวางสมาชิก

ในครอบครัว สรางพ้ืนท่ีใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน สรางเครือขายความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน

ผานกิจกรรม เชื่อมความสัมพันธระหวางเด็ก ครู ผูปกครอง  

 - กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางใหสามารถ

ดูแลสมาชิกไดอยางเขมแข็ง ท้ังเรื่องการประกอบอาชีพ การเขาถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตาม

เพ่ือใหความชวยเหลือ ตลอดจนการใหผูสูงอายุหรือผูมีประสบการณสาขาวิชาชีพตางๆ ในชุมชนรวมเปนผูดูแล

สมาชิกในครอบครัวเปราะบาง  

 - สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทาง

วิชาการท่ีทุกคนสามารถ เขาถึงได มีการเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับ

ชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพ้ืนท่ี  
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- สงเสริมผู เผยแผศาสนาใหประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีตามคําสอนของแตละศาสนา และเรงฟนศรัทธาใหสถาบันศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจและท่ียึด
เหนี่ยวของคนในสังคม  

- สง เสริมใหผูผลิตสื่อนําเสนอขอมูลขาวสารท่ี เปน
ขอเท็จจริงและอยูบนหลัก จรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมท้ังสรางกระแสเชิงบวกในการสรางสรรคและลดความ
ขัดแยงในสังคม  

 - สรางมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
ลงทุนพัฒนาดานสังคมในรูปแบบใหมๆ ท่ีเปนนวัตกรรมสังคม อาทิการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชน การออก
พันธบัตรเพ่ือการพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย เพ่ือสังคมวิสาหกิจ เพ่ือสังคมสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

๔) ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม (รอง) 

(๔.๑)   เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

เปาหมายท่ี ๒ เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
                                       ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทากับรอยละ ๙๐ โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัว 
มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพ้ืนท่ี 

ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา        
ทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวาง
พ้ืนท่ีและภูมิภาคลดลง 

(๔.๒) แนวทางการพัฒนา 

                                  ๔.๒.๑ เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมี
รายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

                                                      - ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็ก
และเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และ
สภาพรางกาย 

                                         ๔.๒.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

 - สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมี
คุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี โดย (๑) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังมาตรการท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทาง
ความกาวหนาทางอาชีพท่ีชัดเจนเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยาย
การจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยู
หางไกลและขาดแคลนครูผูสอน 
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๕) ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ
สูความม่ังคั่งและย่ังยืน  (รอง) 

(๕.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

เปาหมายท่ี ๑ ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน
สถาบันหลักของประเทศ 

(๕.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 

 ๕.๑ การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคม
และธํารง ไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

๕ .๑ .๑ สรางจิตสํานึกของคนในชาติให มีความหวงแหน    

และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ มีการ

นําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือปกปกรักษาและปองกันการ

กระทําท่ีมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ 

                                           ๕.๑.๒ เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไก 

ในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยู

รวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางความคิดและอุดมการณทางการเมืองภายใตสิทธิและหนาท่ีตามระบอบ

ประชาธิปไตยและคํานึงถึงความม่ันคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง 

                                           ๕.๑.๓ ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

บนพ้ืนฐานความแตกตางทางอัตตลักษณและชาติพันธุ เพ่ือขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมท้ังสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทาง

สังคมในพ้ืนท่ี 

๖) ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  (รอง) 

(๖.๑)   เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

เปาหมายท่ี ๑ ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  

                                      ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณ
รายจายประจําปลดลง 

(๖.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 

๖.๒.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา  
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๖.๒.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะให
ไดมาตรฐานสากล  

๖.๒.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๖.๒.๔ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย 
เปนธรรมและสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

 

๒.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

          (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

  ๑) นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี ๑ เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 

    รองรับทุกนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 

๓) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

    ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต มีสวนรวม
และมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง 

๔) ตัวชี้วัด 

    (๑) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ  
(๒) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความม่ันคง  

๕) กลยุทธ 

สงเสริมใหคนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมี
การพัฒนา อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกําลังทุกภาคสวนตั้งแตระดับชุมชน 
ตําบล หมูบาน จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ใหเปนเครือขายสนับสนุนงานดานความม่ันคงและใหตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบ ตอผลประโยชนแหงชาติ 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ (หากมี) 

๒.3.1 แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติการดาน 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอ
สภานิติบัญญัติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเนนนโยบายหลัก ๑๒ ดาน และนโยบายเรงดวน 
๑๒ เรื่อง โดยมีนโยบาย ท่ีเก่ียวของกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดังนี้ 

๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
    ๑.๑ สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 

ดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญ 

๑.๒ ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราช 

ทานตามแนวพระราชดําริ 

     ๑.๓ สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความ

เขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองค 

๒. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

    ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ 

การมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟอเผื่อแผระหวาง

กันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติหลักคิดท่ีถูกตอง สรางคานิยม 

“ประเทศไทยสําคัญท่ีสุด”การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอก

สถานศึกษาใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

    ๓.๑ ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย 

การมีวินัย เคารพกฎหมายมีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองท่ีดี 

                              ๓.๒ ทํานุบํารุงศาสนาใหมีความเขมแข็ง สงเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนาใหมี

บทบาทในการเผยแผหลักคําสอนท่ีดีงาม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมใหมีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และใหพุทธศาสนิกชนเขาถึงแกนแท

คําสอนของพระพุทธเจาและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

๔. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

         ๔.๑ มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู 

 ๔.๒ สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 

 ๔.๓ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 ๔.๔ สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง 
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๕. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๕.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม 

               ๕.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการท่ีมีความสําคัญ

ตอการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล 

     ๕.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน 

     ๕.๔ เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ 

     ๕.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๕.๖ พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ

การตรวจสอบภาครัฐ 

 ๕.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือตอการทําธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน 

๖. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

       ๖.๑ แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

นโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง เฉพาะท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมือง
และฝายราชการประจํา 

๓. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

  นโยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มอบ

นโยบายแกขาราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในวันศุกรท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ หอประชุม 

พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามท่ีไดมีประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งใหผมเปน

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๖๓ และตอมานายกรัฐมนตรี  

ไดมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทน ในการกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงคําสั่งดังกลาว ทําใหผมไดตระหนักถึงการไดรับเกียรติเปนอยางยิ่ง  

ท่ีทานนายกรัฐมนตรีไดไววางใจ และมอบโอกาสใหเขามาดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะ

ผูบังคับบัญชา เฉกเชนเดียวกับรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีเจากระทรวง 

  เหตุท่ีปรารภนั้น เนื่องดวยภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันศาสนา และพระพุทธศาสนาก็เปนศาสนา 

ท่ีคนสวนใหญของประเทศนับถือ เปนรากฐานทางจารีต และขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการใชชีวิต 

ของคนในสังคมตั้งแตครั้งอดีตมา งานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   อันไดแก การสนองงานคณะสงฆ  

การทํานุบํารุง สงเสริม อุปถัมภ คุมครอง และพัฒนางานพระพุทธศาสนา การดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ 

ตลอดจนการพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังใหการสนับสนุน สงเสริมพัฒนา
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บุคลากรทางศาสนา ตามท่ีทานผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลาวรายงานมานั้น จึงเปน

กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในมิติทางศาสนา จึงทําใหผมรูสึกภาคภูมิใจและไดรับ

เกียรติ ดังเชนท่ีปรารภมา 

  ในนามของรัฐบาล การเขามาบริหารประเทศเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมาย 

ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ไดยึดหลักการสําคัญ อันไดแก การนอมนําพระปฐมบรมราชโองการเปนหลัก 

ในการบริหารประเทศ การยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และภาคการพัฒนาตางๆ ในลักษณะประชารัฐ ซ่ึงเปนแนวทางหลักท่ีสํานักงานระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ตองนําไปวิเคราะหและปรับใชใหเขากับการดําเนินงานของหนวยงานตอไปเชนกัน 

  เม่ือกลาวถึงนโยบายของรัฐบาล ท้ังนโยบายหลัก และนโยบายเรงดวน กลาวเฉพาะประเด็นท่ี

เก่ียวของกับภารกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินั้น ผมจึงอยากเรียนตอทุกทานใหทราบ เพ่ือท่ีจะได

นําไปปรับใชในแผนการปฏิบัติราชการ หรือแผนการทํางานใหสอดประสานกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะท่ี ๑ 

(ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ

สถานการณบานเมือง ในยุคปจจุบัน โดยขอมอบเปนนโยบาย ดังนี้ คือ 

 

นโยบายท่ี   ๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สามารถสรางความตระหนักรู การเผยแพร และการปลูกฝง

ใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง เปนจริง และมีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย) โดยเฉพาะการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ในมิติทางดานศาสนา ตลอดจนการเรียนรู

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตในการปฏิบัติราชการ 

 

นโยบายท่ี   ๒. การทํานุบํารุงศาสนา 

   ประเด็นนี้ เก่ียวของโดยตรงตามภารกิจ และอํานาจหนาท่ี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ตองดําเนินการใหมีความเขมแข็ง โดยสงเสริมการเผยแผหลักธรรมคําสอนท่ีถูกตอง ดีงาม ใหพุทธศาสนิกชน

เขาถึงแกนแทในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยขอเนนย้ํา 

ดังนี้ 

         เรื่องท่ี ๑) การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ขอใหดําเนินการอยางเครงครัด รัดกุม รวดเร็ว เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ  

          เรื่องท่ี ๒) การสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการการบริหารการ

ปกครองคณะสงฆ ขอใหดําเนินการอยางเต็มท่ีดวยความเสียสละ บนหลักการของความถูกตองตามหลักพระธรรม

วินัย หลักกฎหมายบานเมือง กฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม 
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      เรื่องท่ี ๓) การกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา ขอใหคิดหา

แนวทางรวมกับคณะสงฆ และผูท่ีมีความรู ความสามารถในวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือกําหนดเปน

นโยบายและมาตรการนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง แกปญหาท่ีตนเหตุ สิ่งไหนท่ีไดดําเนินการไปแลว  

ตองกลับมาทบทวนวาไดผล และมีความยั่งยืนหรือไม 

          เรื่องท่ี ๔) การสงเสริม ดูแล รักษาและทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ การจัดการ  

วัดราง และศาสนสมบัติกลาง ขอใหดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยตระหนักวาเปน

สมบัติของพระพุทธศาสนา ตองบริหารจัดการใหเกิดประโยชน คุมคามากท่ีสุด และขอเนนย้ําใหปรับปรุง

ฐานขอมูลประวัติวัด ศาสนสถาน และศาสนวัตถุท่ัวประเทศใหเปนปจจุบัน พรอมใชงาน 

          เรื่องท่ี ๕) การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา ขอใหดําเนินการ

ในเชิงรุก เริ่มตนจากสิ่งท่ีสามารถดําเนินการ ไดทันที เชน การปรับปรุงอาคารสํานักงาน และสถานท่ีสําคัญ

ตางๆ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา เปนเอกลักษณและอัตลักษณ เพ่ือรองรับและใหบริการ

พุทธศาสนิกชน เปนตน 

          เรื่องท่ี ๖) การทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา ขอใหดําเนินการใหสอดคลองกับเจตนารมณ และเปนไป

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และควรใหความสําคัญกับบุคลากรทางการศึกษาและ

ผลผลิตของการศึกษา 

          เรื่องท่ี ๗) การสนับสนุนและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา ขอใหเนนย้ําการเผยแผ

หลักคําสอนท่ีเปนแกนสาระของพระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธในเชิกรุก โดยใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี  

สรางความเขาใจในหลักธรรมตางๆ หลักปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และตามพุทธประเพณีตอสังคมใหถูกตอง 

แกไขความเชื่อท่ีไมตรงตามหลักคําสอน และไมกอใหเกิดกุศลศรัทธาอันดีงาม หาแนวทางและชองทางในการ

สื่อสารตอสังคมใหรับรูอยางรวดเร็ว 
 

นโยบายท่ี   ๓. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควรตองมุงสูความเปนหนวยงานดิจิทัลท่ีตรวจสอบได 

พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญเปนระบบ

ดิจิทัล และลดข้ันตอนท่ียุงยากเกินความจําเปน ท้ังนี้ ตองอยูบนพ้ืนฐานของการใหความสําคัญกับกรอบวินัย

การเงินการคลังอยางเครงครัด โปรงใส และตรวจสอบได 

ผมอยากเนนย้ําวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ถือเปนองคกรหลักของชาติ อีกหนึ่งสถาบันท่ี

เปนเสาหลักท่ียึดเหนี่ยวความเปนชาติไทย และเปนหนึ่งในเอกลักษณท่ีเปนสากล มีคุณคามหาศาล ไมใชในแง

สังคมเพียงอยางเดียว แตยังสามารถเชื่อมโยงถึงบุคคล ทุกครอบครัว ทุกชาติไปถึงระดับโลก สามารถใชเปน

แรงผลักดันสังคมท่ียั่งยืน และสามารถใชเปนแรงผลักดันทางบวกในการสงเสริมเศรษฐกิจใหม่ันคงยั่งยืน  

หากสามารถเชื่อมโยงเขากับการนําพระพุทธศาสนา ไปใชท้ังทางการศึกษา การทองเท่ียว และสงเสริม

เศรษฐกิจยั่งยืนไปพรอมๆ กัน 
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ตามพันธกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ท่ีจะตองสงเสริมใหพระพุทธศาสนา  

มีความม่ันคงยั่งยืน สงเสริมการจัดการศึกษาของสงฆและการเผยแผพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

ใหเจริญงอกงาม มีความเขมแข็งใหไทยเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก รวมท้ังดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติ

ตางๆ นั้น อาจจําเปนจะตองมีการปรับปรุงแนวทางบาง เพ่ือใหทันความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และเปน

สากล เพ่ือใหการพัฒนาสามารถ เปนไปไดอยางเต็มศักยภาพ 

ดังนั้น ความทาทายของ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในปจจุบันท่ีมองเห็นได คือ 

 การเขาถึงของพระพุทธศาสนายังอยูในวงจํากัด คนรุนใหมๆ มีความสนใจใน

พระพุทธศาสนานอยลง หรือมีความเขาใจท่ีผิด คนรุนใหมรูสกึวาพระพุทธศาสนาเปนเรื่องเกา และเปนเรื่องไกลตัว 

 หลายวัดขาดปจจัยสนับสนุนอยางเพียงพอ แมแตวัดท่ีมีศักยภาพสูง และแมแต 

พุทธมณฑลเอง 

 ปญหาการทํากิจกรรมทางศาสนพิธีและการเผยแผศาสนาไดรับผลกระทบจากโรคระบาด 

 ปญหาการสอนพระพุทธศาสนาท่ีอาจยังเปนแบบเดิม ไมไดนําเทคโนโลยีสมัยใหม

เขามาบูรณาการ เพ่ือทําใหการเรียนรูพระพุทธศาสนาสามารถมีความนาสนใจเพ่ิมข้ึนได 

   ซ่ึงแนวทางท่ีอยากฝาก เพ่ือสามารถนําไปศึกษาหาทางปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา

พระพุทธศาสนาตอไป มีดังนี้ 

 การสรางเนื้อหา (Content) หรือ แนวทางการนําเสนอใหมๆ โดยใชเทคโนโลยี

เพ่ือใหศาสนาเขาถึงไดงายข้ึนและเหมาะกับคนทุกวัย ทุกเชื้อชาติ 

 การพัฒนาแหลงขอมูลทันสมัย เพ่ือสงเสริมความถูกตองของการสงเสริมการ

เรียนรูพระพุทธศาสนา 

 การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนา 

 การปรับปรุงศาสนสถาน ท้ังในเชิงกายภาพ เนื้อหา และการนําเสนอ 
 

  ท้ังนี้ ขอใหขาราชการปฏิบัติงานโดยยึดถือวาตนเอง เปนผูทํางานในนามของพระราชา  

เพ่ือประชาชน และเพ่ือพระพุทธศาสนา จึงตองมีความซ่ือสัตย สุจริต อดทน เสียสละ และม่ันคงในความถูกตองดีงาม 

ตลอดจนตองรักษาจรรยา และวินัยราชการอยางเครงครัด 

  สุดทายนี้ ผมตองขอขอบคุณทานผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูบริหาร 

ขาราชการทุกทานท่ีรวมรับฟง โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดนําไปปรับใชเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

และในโอกาสนี้ ผมขออวยพรใหทุกทาน ประสบความสุข ความเจริญ ท้ังในหนาท่ีการงาน  และชีวิตครอบครัว 

เพ่ือท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนกิจการงานพระพุทธศาสนาของประเทศตอไปอยางม่ันคง 
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 แผนแมบทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศนแผน 

“พุทธศาสนม่ันคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน” 

 พุทธศาสนม่ันคง (ม่ันคง) เปนการแสดงถึงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา  

อันเปน ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนอยางดี

และมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนของผูศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนยขอมูลดานพระพุทธศาสนาของโลก 

                        ดํารงศีลธรรม (ม่ังค่ัง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใชเปนหลักในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน ไดอยางเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยูรวมกัน  

                                  นําสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน (ยั่งยืน) เปนผลท่ีเกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติแลว

นําไปปฏิบัติ จนเกิดปฏิเวธ คือผลลัพธท่ีจะนําสังคมใหมีสันติสุขอยางยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุข

ระดับประเทศ 

โดยมียุทธศาสตร ๔ ขอ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางความม่ันคงดานพระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูเชิงพุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
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สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน 

                                       “องคกรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสูความม่ันคง สังคมดํารงศีลธรรม       

นําสันติสุขอยางยั่งยืน” 

๓.๑.๒ พันธกิจ 

  ๑.เสริมสรางใหสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน  

๒.สนับสนุนสงเสริมและจัดการการศึกษาสงฆและการเผยแผพระพุทธศาสนา

เพ่ือพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม 

๓.จัดการศึกษาสงฆเพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทท่ีเปยมปญญาพุทธธรรม

เผยแผทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงามและรวมสรางสังคมพุทธธรรมท่ีมีความเขมแข็ง 

๔.ดําเนินการใหพุทธมณฑลเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาโลก 

๕.พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติใหเปนประโยชนตอ

พระพุทธศาสนาและสังคม 

 

๓.๑.๓ คานิยม (CORE VALUE) 

สงเสริมพุทธธรรมนําชีวิต มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี  
หมายถึง การสนับสนุน สงเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยาง 
มีความสุขชุมชนเขมแข็งกอใหเกิดสังคมคุณธรรม 

  มุ งผลสัมฤทธิ์ ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน า ท่ีอย าง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคและใชทรัพยากรอยางคุมคา 

มีจิตบริการ หมายถึง เขาใจความตองการของผูรับบริการอยางถูกตองและ
รวดเร็วใหบริการและชวยเหลือผูรับบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส และกระตือรือรนตอการตอบสนอง 
ความตองการของผูรับบริการ 

ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลกันไมแบงพรรค

แบงพวกและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
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๓.๑.๔ ยุทธศาสตร 
“BUDDHA” 

B BuddhistEducation พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ 
U Understanding ปลูกฝงความเขาใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนาใหแกสังคม 
D Distinguished Center เพ่ิมศักยภาพพุทธมณฑลในการเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก 
D Distinctive Organization พัฒนาสูองคกรท่ีโดดเดน 
H Help สงเสริมงานสาธารณสงเคราะห 
A Asset เพ่ิมความคุมคาใหแกสาธารณูปการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ  (BuddhistEducation) 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ปลูกฝงความเขาใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนาใหแกสังคม   

                    (Understanding) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพ่ิมศักยภาพพุทธมณฑลในการเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก      

                    (Distinguished Center) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาสูองคกรท่ีโดดเดน (Distinctive Organization) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ สงเสริมงานสาธารณสงเคราะห (Help) 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ เพ่ิมความคุมคาใหแกสาธารณูปการ(Asset) 

 

 ๓.๑.๕ โครงสราง 
                                             โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

   

   

  

 
 

  

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

รองผูอํานวยการฯ (๑) รองผูอํานวยการฯ (๒) รองผูอํานวยการฯ (๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
76 จังหวัด 

 

 

 

กองพุทธศาสนศึกษา 

กองสงเสริมงานเผยแผ

พระพุทธศาสนา 

สํานักงานเลขานุการกรม 

สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

สํานักงานพุทธมณฑล 

กองพุทธศาสนสถาน 

สํานักงานศาสนสมบัติ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต 
- กลุมงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- กลุมงานสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรม 

 

 กลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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 ๓.๑.๖ อํานาจหนาท่ี 
   ภารกิจ อํานาจหนาท่ี ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

พ.ศ. 2557 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556   
ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆและรัฐ โดยการทํานุ
บํารุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภ คุมครองและสงเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล 
รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังใหการสนับสนุน 
สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ และกฎหมายวาดวยการกําหนดวิทยฐานะ 
ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  

(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ  
(3) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา 
(4) สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  

  (5) ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
(6) พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา  
(7) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
(8) สนับสนุนและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ัง

การเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานหรือตามท่ี

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
ใหแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

  ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
   (1) สํานักงานเลขานุการกรม 
   (2) กองพุทธศาสนศึกษา 
  (3) กองพุทธศาสนสถาน  
  (4) กองสงเสริมงานเผยแผพระพุทธศาสนา 
   (5) สํานักงานพุทธมณฑล   
   (6) สํานักงานศาสนสมบัติ 
   (7) สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  
 ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค  

 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
กลุมตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีหลัก ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงาน ข้ึนตรงตอผูอํานวยการ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ

สํานักงาน 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 
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 กลุมพัฒนาระบบบริหาร ทําหนาท่ีหลัก ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุมคา รับผิดชอบงาน ข้ึนตรงตอผูอํานวยการ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

         (1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการ ภายในสํานักงาน  

         (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงาน  

         (3) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ 
และสวนราชการในสํานักงาน  

         (4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย  

       ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ทําหนาท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในสํานักงาน รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอ
ผูอํานวยการ โดยมีอํานาจหนาท่ี  

          (1) เสนอแนะแกผูอํานวยการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการในสํานักงาน รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ เสนอตอผูอํานวยการ 

          (2) ประสานงาน เรงรัด และกํากับใหสวนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
          (3) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
ของเจาหนาท่ีในสํานักงาน และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
         (4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
         (5) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และ 
รวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
        (6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการในสํานักงาน และการคุมครองจริยธรรมเสนอตอผูอํานวยการและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 
        (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย  
        สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (1) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
  (2) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
  (3) ประชาสัมพันธการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และเผยแพรกิจกรรมความกาวหนา 
ในงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน  
 (4) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะของสํานักงาน 
  (5) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 
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  (6) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน  

(7) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของสํานักงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผน
แมบทการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตั้งและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ดําเนินการเก่ียวกับงาน
โครงการพิเศษ งานความรวมมือกับตางประเทศ รวมท้ังเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด  

(8)  จัดระบบการจัดเก็บ การประมวล และการใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในสังกัด 
และเปนศูนยขอมูลของสํานักงาน 

(9)  ดําเนินการงานรับเรื่องราวรองทุกขและงานประสานราชการ 
 (10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย  
  กองพุทธศาสนศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

 (1) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการ 
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ และการศึกษาอ่ืน
ท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  
 (2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนดานพระพุทธศาสนา วิเคราะห
ทางวิชาการเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนแหลงความรูท่ีเปนระบบและอางอิงได  
 (3)   สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 (4) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาทุกประเภท  
 (5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย  

  กองพุทธศาสนสถาน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (1) ดําเนินการเก่ียวกับการสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก และการขอ

เปลี่ยนแปลงชื่อวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดรางใหเปนวัดท่ีมีพระภิกษุ อยูจําพรรษา  
การขอพระราชทานยกวัดราษฎรข้ึนเปนพระอารามหลวง และการจัดทําทะเบียนวัด 

  (2) สงเสริมและพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการเรียนรู แหลงภูมิปญญา และแหลง
ทองเท่ียว ของชุมชน 

  (3) ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบกอสรางอาคารศาสนสถาน และอาคาร ศาสนสมบัติ 
ทางพระพุทธศาสนาตามท่ีไดรับมอบหมาย การบูรณปฏิสังขรณ และการจัดระเบียบของวัดและศาสนสถาน 
ทางพระพุทธศาสนา ใหรักษาไวซ่ึงคุณคาทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมทางศาสนา  

 (4) ดําเนินการสํารวจรังวัดท่ีดิน การขอออกหนังสือสําคัญท่ีดิน และการตรวจสอบคนควา 
หลักฐานท่ีดินของวัด วัดราง และศาสนสมบัติกลาง  

 (5) ดําเนินการสงเคราะหวัดท่ีประสบวินาศภัย การยกเวนภาษีอากรเพ่ือการ
บูรณปฏิสังขรณ วัดท่ียกฐานะ และสงเสริมฐานะเปนวัดท่ีมีพระภิกษุอยูจําพรรษา  

 (6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย  
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  กองสงเสริมงานเผยแผพระพุทธศาสนา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
 (1) เสนอแนะนโยบาย แผนแมบท และยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา รวมท้ัง

ติดตามประเมินผล  
 (2) ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา สงเสริมและสนับสนุน

คณะสงฆ องคกรภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนในการดําเนินงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  
 (3) ดําเนินการเก่ียวกับงานพุทธศาสนสัมพันธและประสานงานกับองคการหรือ
หนวยงานตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศดานพระพุทธศาสนา  
 (4) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเก่ียวกับการดําเนินการใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก  
 (5) สงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการสรรหา การปฏิบัติศาสนกิจ และการพัฒนาบุคลากร 
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและตางประเทศ  
 (6) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยเผยแผพระพุทธศาสนา 
 (7) ประสานงานและสนับสนุนวัดไทยในตางประเทศและคณะสงฆไทยท่ีไปปฏิบัติ
ศาสนกิจในตางประเทศ รวมท้ังถวายการสนับสนุนพระภิกษุชาวตางประเทศท่ีมาศึกษาและปฏิบัติธรรม  
ในประเทศไทย  
 (8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย  
 สํานักงานพุทธมณฑล มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 (1) ดําเนินการเก่ียวกับการกอสราง ดูแล บํารุง รักษา และบริหารกิจการพุทธมณฑล  
 (2) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล 

และคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานท่ีคณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑลแตงตั้ง  
 (3) จัดสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลาง

ทางพระพุทธศาสนา 
 (4) ดําเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา 
 (5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย  
  สํานักงานศาสนสมบัติ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 (1) ศึกษา วิเคราะห วางระบบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชนและ
พัฒนารายไดใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

 (2) ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
 (3) ควบคุม แนะนํา และใหความชวยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด  
 (4) ดําเนินการจัดเก็บรายไดและรักษาผลประโยชนของศาสนสมบัติตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 (5) รวบรวมขอมูลในการจัดทํางบประมาณและจัดหารายได ใหเปนไปตามงบประมาณ 

ศาสนสมบัติกลางประจําป  
 (6) เปนสํานักงานนายทะเบียนทรัพยสินของวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 

 (7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย  
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  สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1) รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช 

  (2) รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการท่ีมหาเถรสมาคม
แตงตั้ง  
  (3) รับสนองงานเก่ียวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ การขอพระราชทานสมณศักดิ์ 
การถวายนิตยภัต และการจัดทําทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์ และพระสังฆาธิการ 
  (4) ดําเนินการและประสานงานกับคณะสงฆในการลงนิคหกรรม และตรวจตราถวาย
คําแนะนําแกพระภิกษุ สามเณร ท่ีมีอาจารไมสมควรแกสมณวิสัย 

 (5) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการคุมครองพระพุทธศาสนา  
 (6) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา 
 (7) จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ 
 (8) บริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับความรู ผลงานวิจัย และวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

แกพระสังฆาธิการ  
 (9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย  
  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

 (1) ศึกษา วิเคราะห และรายงานขอมูลสารสนเทศดานพระพุทธศาสนา เพ่ือกําหนด
นโยบาย ในระดับจังหวัด รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข  

 (2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหนวยงาน 
ในความดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรค  
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

  (3) สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
รวมท้ังดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 

  (4) สงเสริมและสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางการเรียนรูและแหลงภูมิปญญาของชุมชน 
รวมท้ังสงเสริมใหมีศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 

 (5) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา และ 
ดานพุทธศาสนศึกษารวมท้ังดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายใน
จังหวัดใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  

(6) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครอง 
คณะสงฆ ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา 

  (7) สงเสริมและประสานการดําเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรม ในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

  (8) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงาน ซ่ึงกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 (9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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๓.๒ แผนปฏิบัตริาชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การอุปถัมภและคุมครองและปกปอง
พระพุทธศาสนา 

๑) เปาหมาย สถาบันสงฆ คณะสงฆ และวัดมีความเขมแข็งในการดําเนิน
กิจกรรมดานพระพุทธศาสนา ตลอดจนทํานุบํารุง บูรณปฏิสังขรณและพัฒนาวัด ศาสนสถานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 ๒) คาเปาหมาย  

  (๒.๑) วัดไดรับการบูรณปฏิสังขรณและพัฒนาไมนอยกวา ๒,๓๐๐ วัด 

  (๒.๒) พระสังฆาธิการท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา ๒,๕๖๐ รูป 

 ๓) ตัวชี้วัด 

  (๓.๑) จํานวนวัดท่ีไดรับการบูรณปฏิสังขรณและพัฒนา 

  (๓.๒) จํานวนพระสังฆาธิการท่ีไดรับการพัฒนา 

  (๓.๓) วัดท่ีไดรับการบูรณ ปฏิสังขรณและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  (๔.๔) พระสังฆาธิการไดรับการอุปถัมภและพัฒนาไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๔) แนวทางการพัฒนา  

    ดําเนินการอุปถัมภ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบัน

คณะสงฆ และวัดใหมีความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา ตลอดจนทํานุบํารุง

บูรณปฏิสังขรณและพัฒนาวัด ศาสนสถานใหมีความม่ันคง  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

(๔.๑) สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

(๔.๒) สงเสริมการบริหารจัดการวัดและกิจการพระพุทธศาสนาดวยหลัก
วิชาการอยางเปนมืออาชีพ 

(๔.๓) วางระบบการติดตามและแกไขปญหาวัดและพระสงฆในเชิงรุก 

(๔.๔) สนับสนุนการพัฒนาและชวยเหลือดานกฎหมายเก่ียวกับการ
ปกครองสงฆ 

 ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

  (๕.๑) เงินอุดหนุนโครงการวัดกลางใจชุมชน 

 (๕ .๒)เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ 

  (๕.๓) เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณวัดและการพัฒนาวัด 
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  (๕.๔) เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง 

  (๕.๕) เงินอุดหนุนสมทบการกอสรางปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ 

 (๕.๖) เงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ 

  (๕.๗) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 (๕.๘) เงินอุดหนุนการสงเสริมความม่ันคงของสถาบันพระพุทธศาสนา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 (๕.๙) เงินอุดหนุนสงเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ 

 (๕.๑๐) เงินอุดหนุนถวายเพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช 

 (๕.๑๑) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝกอบรมพระสังฆาธิการ 

 (๕.๑๒) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆและตรวจตราพระสงฆท่ี 
มีอาจารไมสมควรแกสมณวิสัยและสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ 

 (๕.๑๓) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผาไตร และพิธี
การทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค 

 (๕.๑๔) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก 

 (๕.๑๕) เงินอุดหนุนคาดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิต
มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 

 (๕.๑๖) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา 

 (๕.๑๗) เงินอุดหนุนคาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศนและรักษาทรัพยสิน 

พุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส 

 (๕.๑๘) เงินอุดหนุนคาดูแลรักษาวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนา 

 ๑) เปาหมายพระพุทธศาสนาไดรับการเผยแผหลักธรรม 

 ๒) คาเปาหมาย 

  (๒.๑) ประชาชนท่ีเขาปฏิบัติธรรมไมนอยกวา ๑๘๐,๐๐๐ คน 

  (๒.๒) พระสงฆท่ีไดรับการอบรมดานการเผยแผพระพุทธศาสนา   
ไมนอยกวา ๘,๒๙๓ รูป 

 ๓) ตัวชี้วัด 

  (๓.๑) จํานวนประชาชนท่ีเขาปฏิบัติธรรม 

  (๓.๒) จํานวนพระสงฆท่ีไดรับการอบรมดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
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 ๔) แนวทางการพัฒนา 

 (๔.๑) สนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีการเผยแผอยางกวางขวาง 
และมีประสิทธิภาพท้ังในประเทศและตางประเทศ 

  (๔.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแผและประชาสัมพันธพระพุทธศาสนา 

 (๔.๓) เพ่ิมศักยภาพการทําหนาท่ีประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนา
ในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด 

 (๔.๔) ดําเนินการใหมีมาตรฐานในการเผยแผและประชาสัมพันธ 

 (๔.๕) พัฒนารูปแบบของสื่อการสอนท่ีใชในการเผยแผและประชาสัมพันธ
พระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับประชาชนแตละชวงวัย และเขาถึงไดงาย 

 (๔.๖) สนับสนุน/จัดกิจกรรมการสรางเครือขายประชาสัมพันธและเผยแพร 

ขาวสารกิจการพระพุทธศาสนาและศาสนสัมพันธอยางสรางสรรคและตอเนื่อง 

 ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

   (๕.๑) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

               (๕.๒) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุนดวย 
พระธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

   (๕.๓) เงินอุดหนุนโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมูบานรักษาศีล 5) 

   (๕.๔) คาเชาท่ีดินวัดไทยในตางประเทศ 

   (๕.๕) เงินอุดหนุนการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรม 

 (๕.๖) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องใน
วโรกาสสําคัญ 

   (๕.๗) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผพระพุทธศาสนา 

   (๕.๘) เงินอุดหนุนการดําเนินงานหนวยเผยแผพระพุทธศาสนา 

   (๕.๙) เงินอุดหนุนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 (๕.๑๐) เงินอุดหนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนา 

ของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 

   (๕.๑๑) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจใหธรรมะ 

 (๕.๑๒) เงินอุดหนุนการดําเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการ
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ 
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 (๕.๑๓) เงินอุดหนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาพระธรรมทูต 
ในตางประเทศ 

 (๕.๑๔)  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆชาวตางชาต ิ

 (๕.๑๕) เงินอุดหนุนการฝกอบรมพระธรรมฑูตไปตางประเทศ 

 (๕.๑๖)   เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูนําศาสนา 

 (๕.๑๗) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก 

    (๕.๑๘) เงินอุดหนุนสมทบการจัดสรางอาคารปฏิบัติธรรม 
    (๕.๑๙) โครงการผลิตสื่อธรรมะ 

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ 

๑) เปาหมาย พระภิกษุสามเณรไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 

 ๒) คาเปาหมาย 

   (๒.๑) พระภิกษุสามเณรท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา  ๔๐,๓๘๐ รูป 

 (๒.๒) ผูบริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรท่ีเหมาะสมไมนอยกวา  ๑,๒๐๐ คน 

(๒.๓) พระภิกษุ สามเณร  ท่ีเขารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี 
ไมนอยกวา ๒๕๐,๐๐๐ รูป 

  (๒.๔) ผูเรียนธรรมศึกษาไมนอยกวา ๑,๘๐๐,๐๐๐ คน 

 ๓) ตัวชี้วัด 

  (๓.๑) จํานวนพระภิกษุสามเณรท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการ 

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  (๓.๒) จํานวนผูบริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรท่ีเหมาะสม 

  (๓.๓) จํ านวนพระภิกษุ  สามเณร  ท่ี เข ารับการศึกษาพระปริยั ติ ธรรม  
แผนกธรรม – บาลี 

  (๓.๔) จํานวนผูเรียนธรรมศึกษา 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

 (๔.๑) พัฒนาผู เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ใหมีความรู

ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พรอมท้ังศาสนทายาทท่ีดี สนับสนุนใหสํานักเรียน สํานักศาสนา 

ศึกษาดําเนินการดานการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณการเรียนการสอน

ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การสงเสริมใหนักเรียน เยาวชนและประชาชน ศึกษา

พระพุทธศาสนาและนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
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  (๔.๒) สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ การศึกษาสงเคราะหและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (๔.๓) ผลักดันใหมีพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผลการศึกษาดานพระพุทธศาสนาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 (๔.๔) ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆไทยใหเทียบเคียงกับการศึกษาในระบบ 

    (๔.๕) กําหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพ่ือศาสนศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห 

 ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

 (๕.๑) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  (๕.๒) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 

  (๕.๓) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือสนองงานตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  (๕.๔) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี 

              (๕.๕) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 

 (๕.๖) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือประกอบการ

เรียนการสอน 

  (๕.๗) เงินอุดหนุนสงเสริมแหลงเรียนรูและหองสมุดในโรงเรียน 

              (๕.๘) เงินอุดหนุนโครงการฝกวิชาชีพชางฝมือ ชางสิบหมู สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

  (๕.๙) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กํากับคุณภาพเพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

  (๕.๑๐) เงินอุดหนุนคาใชจายในการบริหารกลุมโรงเรียน 

  (๕.๑๑) เงินอุดหนุนคาใชจายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา 

  (๕.๑๒) เงินอุดหนุนโครงการอบรมบาลีกอนสอบ 

 (๕.๑๓) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษา 
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 

 (๕.๑๔) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บาลี 
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 (๕.๑๕) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 

 (๕.๑๖) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 

 (๕.๑๗) เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสังคมสันติสุขอยูเย็นเปนสุข 
ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 

๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทาง
พระพุทธศาสนา 

๑) เปาหมาย พุทธมณฑลเปนศูนยการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 ๒) คาเปาหมาย 

    (๒.๑) ผูเขารวมกิจกรรมคายคุณธรรมและศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑลไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐ คน 

  (๒.๒) ประชาชนท่ีเขา ปฏิบัติธรรมไมนอยกวา ๑๘๐,๐๐๐ คน 

  (๒.๓) สามเณรท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวา ๑๐๐ รูป 

 ๓) ตัวชี้วัด 

    (๓.๑) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมคายคุณธรรมและศูนยการเรียนรู
พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

  (๓.๒) จํานวนประชาชนท่ีเขา ปฏิบัติธรรม 

  (๓.๓) จํานวนสามเณรท่ีเขารวมโครงการ 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

 (๔.๑) พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยการเรียนรูและดําเนินกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

 (๔.๒) พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางแหลงขอมูลคนควางาน

วิชาการ งานวิจัยเก่ียวกับหลักธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาโดยนําระบบดิจิทัลมาประยุกตใช 

 ๕)  แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

      (๕.๑) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑลเปนศูนยการเรียนรู  

และดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
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๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดการศาสนสมบัติ 

 ๑) เปาหมาย  วัดท่ีมีพระสงฆไดรับการชวยเหลือในการสํารวจเพ่ืออกโฉนด
ท่ีดินและสอบเขตท่ีดิน 

 ๒) คาเปาหมาย วัดท่ีไดรับการสํารวจเพ่ือออกโฉนดท่ีดินและสอบเขตท่ีดิน
ไมนอยกวา ๘๐ แปลง 

 ๓) ตัวชี้วัด จํานวนวัดท่ีสํารวจเพ่ือออกโฉนดท่ีดินและสอบเขตท่ีดิน 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

 (๔ .๑) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสถาน 
และศาสนสมบัติของวัด 

    (๔.๒) ดําเนินการใหเกิดมาตรฐานในการกอสราง การบูรณปฏิสังขรณ
สิ่งกอสรางของวัดและถูกตองตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของ   

 ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

 (๕.๑)โครงการสํารวจรังวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิท่ีดินและชวยเหลือวัด 
ในกรณีขอพิพาทเก่ียวกับท่ีดินทางพระพุทธศาสนา  

๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง 

๑) เปาหมาย เปนองคกรท่ีเกง มีแผนรองรับกับสภาวะตางๆ อยางชัดเจน     

มีการวิเคราะหสถานการณท่ีสามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุกมุมมอง ทําใหสามารถปฏิบัติ

ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เปนท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป 

 ๒) คาเปาหมาย 

  (๒.๑) บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับการพัฒนาตาม
หลักสูตรท่ีเก่ียวของไมนอยกวา ๙๐ % 

  (๒.๒) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
องคกร (PMQA) 

 ๓) ตัวชี้วัด 

  (๓.๑) บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับการพัฒนาตาม
หลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

  (๓.๒) การพัฒนาคุณภาพองคกรผานเกณฑ PMQA 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 

(๔.๑) ปรับปรุงดานกระบวนการและวิธีการทํางาน มีข้ันตอนนอย 
กระชับ โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน มีการทํางานเปนทีมมุงเนนผลงาน และนําระบบดิจิทัล
มาใชในการบริหารจัดการระบบงานหลัก 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                      ๕๐ 

  

  (๔.๒) มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ สนับสนุน ความกาวหนา สรางแรงจูงใจและผลตอบแทน 

 (๔.๓) มีการสรางและปลูกฝงคานิยมขององคการไปยังบุคลากรเพ่ือให
เกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ เสริมสรางธรรมาภิบาลและทัศนคติท่ีดีมีความผูกพันตอองคการและจิตสํานึก 
ในการใหบริการประชาชนอยางเทาเทียม 

 ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

 (๕.๑) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด ๑,๓๘๓,๔๖๑,๒๐๐  บาท 

แหลงเงิน* 

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดของหนวยงาน 
เงินกู 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ตางประเทศ 

๑,๓๘๓๔.๖๑๖๒ - - - - 

 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑) เรื่อง การอุปถัมภและคุมครองและปกปองพระพุทธศาสนา 

 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๒,๐๕๓.๑๐๐๗ ๒,๑๕๘.๒๕๑๑ ๑,๔๖๖.๖๗๐๓ ๑,๔๖๓.๖๗๐๓ ๑,๔๖๓,๑๙๐๓ ๘,๖๐๗.๒๘๘๗ 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - - 

เงินตางในประเทศ - - - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - - - 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                      ๕๑ 

  

๒) เรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนา  
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๓๐๑.๒๔๖๑ ๒๕๒.๑๘๗๖ ๒๗๐.๔๘๘๔ ๒๖๘.๘๔๖๑ ๒๖๖.๘๔๖๑ ๑,๓๕๙.๖๑๔๓ 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - - 

เงินตางในประเทศ - - - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - - - 

๓) เรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๑,๘๑๐.๕๗๐๘ ๑,๗๕๕.๑๐๓๑ ๑,๗๖๕.๖๘๔๒ ๑,๗๖๕.๖๘๔๒ ๑,๗๖๕.๖๘๔๒ ๘,๘๖๒.๗๒๖๕ 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - - 

เงินตางในประเทศ - - - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - - - 

 

๔) เรื่อง การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๕๒.๖๗๔๗ ๙๓.๓๖๑๗ ๕๒.๖๐๐๐ ๒๘.๖๕๔๗ ๓๐.๐๐๐๐ ๒๕๗.๒๙๑๑ 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - - 

เงินตางในประเทศ - - - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - - - 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                                      ๕๒ 

  

๕) เรื่อง การจัดการศาสนสมบัติ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๒.๑๘๒๑ ๒.๑๒๑๑ ๒.๑๒๑๑ ๒.๑๒๑๑ ๒.๑๒๑๑ ๑๐.๖๖๖๕ 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - - 

เงินตางในประเทศ - - - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - - - 

 

๖) เรื่อง การเสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๕.๙๘๖๖ ๓.๙๘๒๐ ๕.๙๘๖๖ ๕.๙๘๖๖ ๕.๙๘๖๖ ๒๗.๙๒๘๔ 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - - 

เงินตางในประเทศ - - - - - - 

อ่ืนๆ  - - - - - - 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 







 
พระราชกฤษฎีกา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓/๑  

วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.   ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

้หนา   ๒๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนหา้ปี  

ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ต้องกระท าโดยใช้

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  ก าหนดด้วย” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น  หรือ

สมควรที่จะยกเลิก  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ นโยบายของคณะรัฐมนตรี

ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจ  

และสถานการณ์อื่นประกอบกัน” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีการยุบเลิก  โอน  หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน   

ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับ 

ส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก  เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ

ของประเทศ  หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  และโดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.ร.” 

้หนา   ๒๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี

ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)  จัดให้มี

แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงาน  

ระหว่างกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี  

นับแต่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสอง  ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเสนอ  ก.พ.ร.  เพ่ือพิจารณาขยาย

ระยะเวลาดังกล่าวได้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖  ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ให้มีความชัดเจน  แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้รัฐ 
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ขึ้น  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจัดท ากรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไว้ในรูป
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม  ประกอบกับได้มีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือเป็นกลไก  
วิธีการ  และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ขึ้นแล้ว  จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติให้ซ้ าซ้อนกันอีก  สมควรยกเลิกการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติ  และปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสมควรก าหนดให้การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลางเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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