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คํานํา
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การบา นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศใช เ มื่ อวั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ กําหนดใหสว นราชการจัดทําแผนปฏิบัติร าชการ
ของสวนราชการนั้น โดยจัดทําแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎี กานี้ ให จั ด ทํ า แผนสามป โ ดยมี ห ว งระยะเวลาตั้ งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึ งป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖๕) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
มีองคประกอบทั้งสิ้น ๓ สวน ตามแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ดังนี้ สวนที่หนึ่ง - บทสรุปผูบริหาร สวนที่สอง - ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะ
ของมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ประกอบด ว ย แผนระดั บ ที่ ๑ คื อ ยุ ทธศาสตร ช าติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนระดับที่ ๒ ไดแก แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนระดับที่ ๓ ไดแก นโยบาย
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี สวนที่สาม - สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งขอมูลประกอบดวย ๓ สวน ไดแก ๑. ภารกิจและอํานาจหนาที่ การแบง
สวนราชการ และผังโครงสรางหนวยงาน ๒. รายละเอียดแผนแผนปฏิบัติราช ๖ เรื่อง และ สวนที่ ๓ ประมาณ
การวงเงินงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จะเปนเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม และผลั ก ดั น ให ก ารดํ า เนิ น งานสามารถบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ
ของหนวยงาน เปนกรอบแนวทางสําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในการจัดทํา
แผนปฏิบั ติราชการประจําป ของหนวยงานตอไป และเปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของ ขอขอบคุณผูบริหาร
และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการจัดทําจนสําเร็จไดเปนอยางดี

แผนปฏิบัตริ าชการระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ
๒.๑ แผนระดับที่ ๑
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
๒.๒.๒ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณ
โควิด ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ
๒.๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ
๒.๓.๑ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
๒.๓.๒ นโยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
๒.๓.๔ แผนแมบทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ระยะ ๓ ป
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน
๓.๑.๒ พันธกิจ
๓.๑.๓ คานิยม
๓.๑.๔ ยุทธศาสตร
๓.๑.๕ โครงสราง
๓.๑.๖ อํานาจหนาที่
๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ เรื่อง การอุปถัมภและคุมครองและปกปองพระพุทธศาสนา
๓.๒.๒ เรื่อง การเผยแผพระพุทธศาสนา
๓.๒.๓ เรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ
๓.๒.๔ เรื่อง การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา
๓.๒.๕ เรื่อง การจัดการศาสนสมบัติ
๓.๒.๖ เรื่อง การเสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓-๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่ ๙๐ / ๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําและทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
และแผนปฏิบัติราชการประจําป สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

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

ข

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
จัดทําขึ้น เพื่อเปนทิศทางการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและการดําเนินงาน ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และเปนเครื่องมือของผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ใชเปนแนวทางขับเคลื่อน
การปฏิ บั ติ ง านให เ กิ ด ประโยชน ต อ พระพุ ท ธศาสนาและประชาชนอย า งสู ง สุ ด ภายใต วิ สั ย ทั ศ น
“องค ก รขั บ เคลื่ อ นงานทางพระพุ ท ธศาสนาสู ค วามมั่ น คง สั ง คมดํ า รงศี ล ธรรม นํ า สั น ติ สุ ข อย า งยั่ ง ยื น ”
ซึ่งการจัดทําครั้งนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2580) และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวย
มีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตร (มาตรา 5 วรรคสอง) และตองปฏิบัติ
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใหสอดคลอง
กับแผนแมบท (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (มาตรา 26) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแกแผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตรชาติ
แผนระดับที่ ๒ ประกอบดวย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทําขึ้น
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เชน แผนปฏิบัติการดาน... แผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการระยะ 5 ป และรายป โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรหนวยงานจะตองถายทอดแผน ลงตามลําดับขั้น
ของแผนแต ละระดั บโดยมี ตัว ชี้ วัดที่ สอดคลองกัน และพระราชกฤษฎีกาว าดวยหลั กเกณฑ และวิธี การบริหาร
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของโดยมาตรา 9 กําหนดใหวาระ
เริ่มแรกใหจัดทําเปนแผน 3 ป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565
และเมื่อจัดทําแผนระดับ 3 และหัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบแลวสามารถประกาศใชแผนดังกลาวได
ทันที และใหนําแผนฯ เขาสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ดวย แผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) เปนแผนในระดับที่ 3 ความสอดคลองกับ
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศและสนองกิจการ
คณะสงฆไดแกยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) แผนปฏิรูปกิจการคณะสงฆ นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
มุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนที่แทจริง ประกอบกับการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(SWOT Analysis & TOWs Matrix) ไดแก การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดออน
ขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติตางๆ ที่มีผลตอ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๑

การขับเคลื่อนการสนองงานคณะสงฆ จากการวิเคราะหดังกลาว นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงาน
พระพุ ทธศาสนาแห งชาติ เพื่ อใช เป นแนวทางในการกํ าหนดทิศทางการพั ฒนาด านกิ จการพระพุทธศาสนา
ในระยะ ๓ ป และนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
แผนระดับที่ ๑
๑.ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป จํานวน ๓ ดาน ไดแก
๑.๑. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๑.๒. ดานความมั่นคง
๑.๓. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนระดับที่ ๒
๒.แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน ๕ ประเด็น ไดแก
๒.๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมหลัก
๒.๒. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
๒.๓. ประเด็นความมั่นคง
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.แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
จํานวน ๓ ยุทธศาสตร ไดแก
๔.๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๔.๒. ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๔.๓. ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่งคั่งและยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๒

๔.๔ ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๕.นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
๕.๑ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แผนระดับที่ ๓
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอ
สภานิติบัญญัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑. นโยบายหลัก
๑.๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๒. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบ

สุขของประเทศ

๑.๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๔. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
๑.๕. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๖. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม
๒. นโยบายเรงดวน
๒.๑. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝาย
การเมืองและฝายราชการประจํา
๒.๓. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
นโยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มอบนโยบายแก
ขาราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม
พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นโยบายที่ ๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ ๒. การทํานุบํารุงศาสนา
นโยบายที่ ๓. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

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

๓

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
รวมทั้งสิ้น 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) ของสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ฉบั บ นี้
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป

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

๔

ส ว นที่ ๒ ความสอดคล อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตรชาติ (หลัก) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๑) เปาหมาย
๑. คนไทยเปนคนดีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝง
คานิยมวัฒนธรรมที่ พึงประสงค โดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”
ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต
๑.๑ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
๑.๒ การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผหลักคําสอนที่ดีงาม
ใหแกประชาชน
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย
ตั้ งแต ช ว งการตั้ งครรภ ปฐมวั ย วั ย เด็ ก วั ย รุ น วัย เรีย น วั ย ผู ใหญ วั ย แรงงาน และวั ย ผู สูงอายุ เพื่ อสรา ง
ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรู
ทางการเงิ น มี ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมในแตล ะชว งวัย
และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยที่เคย
กระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”
เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู”
๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต

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

๕

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มุงเนนการอุปถัมภคุมครองพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงสงเสริมสนับสนุนคณะสงฆ
และบุคลากรทางพระพุทธศาสนามีศักยภาพ และสงเสริมใหประชาชนไดนําหลักธรรมมาใชในการดํารงชีวิต
ไดอยางถูกตอง สรางสังคมใหมีความสงบสุขดวยหลักพุทธธรรมอยางยั่งยืน
๒) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานความมั่นคง
(๑) เปาหมาย
๑. ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข
๒. บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๓. กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
๔.ประเทศไทยมี บ ทบาทด า นความมั่ น คงเป น ที่ ชื่ น ชมและได รั บ การยอมรั บ
โดยประชาคมระหวางประเทศ
๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศเพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและ
สันติสุขใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน
ประชาชนอยูดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคีปรองดอง
และเอื้อเฟอเผื่อแผกันพรอมที่จะรวมแกไขปญหาของชาติ
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
เพื่ อ ให ค นในชาติ มี จิ ต สํ า นึ ก รั ก และหวงแหน มุ ง จงรั ก ภั ก ดี พร อ มธํ า รงรั ก ษาไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยว และศูนยรวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดําเนินการตามภารกิจ โดยการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น และปรึ ก ษาหารื อ ร ว มกั น ในแนวทางการแก ไ ขป ญ หาภายในชุ ม ชนโดยผู นํ า ทางศาสนา
ของแต ล ะศาสนา เพื่ อ การอยู ร ว มกั น ของผู นํ า ศาสนาและศาสนิ ก ชนของแต ล ะศาสนาอย า งสั น ติ สุ ข
โดยทํากิจกรรมรวมกัน อันเปนการสรางความปรองดองสมานฉันท และเพื่อใหครอบครัว เด็กและเยาวชน
ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม มีความเขาใจวัฒนธรรมการอยูรวมกันมีความรัก ความสามัคคี เปนการแกไขปญหา
ดานความมั่นคงในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต

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

๖

ภาครัฐ

๓) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

(๑) เปาหมาย
๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
๒. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
๓. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
๑.ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง ตอบสนองความต อ งการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ
แนวหนาของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการ
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
๒.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๒.๒ ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ในทุกระดับ
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและ
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ําซอนและปรับภารกิจและ
พันธกิจของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง
๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
๕.บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวน
รวมตอตานการทุจริต
๖.๑ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
๖.๒ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปน
ระบบแบบบูรณาการ
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๗

ที่เปลี่ยนแปลง

๗.กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
๗.๑ ภาครัฐ จัดใหมีกฎหมายที่ส อดคลองและเหมาะสมกับ บริบ ทตาง ๆ

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
๑. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีระบบการ
ทํางานที่เปนดิจิทัล มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และขอมูลขนาดใหญ
มาใชในการตัดสิน ใจและบริหารงาน เพื่อพัฒ นาระบบการทํางานและปรับ ปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารทางอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช
พรอมสงเสริมใหบุคลากรสรางสรรคนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ยกระดับความโปรงใส และความเชื่อมั่นในการ
บริหารราชการ
๒. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน โดยการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการในการใหบริหารแกประชาชน พระภิกษุสงฆ และอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสารในทุกชองทาง
๓. จัดทําแผนกําลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจและสงเสริมใหบุคลากรพรอม
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถสงเสริมการพัฒนาตอยอดความคิดสรางสรรคดวยการฝกอบรม
ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสรางนวัตกรรมในการทํางานได
๔. สรางจิตสํานึกใหบุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทุกคนตอง
ตระหนักในการตอตานการทุจริต เนนการปลูกฝงความคิดปรับแนวคิด Mind set ใชแนวคิดฐานสอง Digital
ใหสามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชน สรางความไวใจ (Trust) ทั่วทั้งองคกร
ปรับทัศนคติของบุคลากรที่ไดรับการยอมแตงและสั่งสมตอเนื่องมาเปนเวลานาน จนเปนคานิยมที่เห็นวาการ
ทุจริตคอรรัปชั่นนั้น สรางประโยชนใหตัวเองและพวกพอง ตองมีการปราบปรามอยางเด็ดขาด เพื่อใหผูที่คิด
กระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว
เพื่อพัฒนาระบบการทํางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารทางอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช พรอมสงเสริมให
บุคลากรสรางสรรคนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ยกระดับความโปรงใสและความเชื่อมั่นในการบริหารราชการ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรในองคกร

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๑) ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม(หลัก)
(๑.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก
และภูมิใจในความเปนไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย
มีความสุขและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๘

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เนนใหวัดเปนกลไกทางสังคม
ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปนวิถีการดําเนินชีวิต โดยเนนการใชหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาพัฒนาคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
สวนรวมบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง โดยดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ
ประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ การเปนอยูอยางพอเพียง การกระทําอยางรับผิดชอบ
ความเปนธรรมทางสังคม เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ จากปฐาน
(๑.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี
• แนวทางการพัฒนา
สรางความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแพรหลักคํา
สอนที่ดี อุปถัมภคุมครองศาสนา สงเสริมกิจกรรมและการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
• เปาหมายของแผนยอย
คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุ ลทั้ งด า นสติ ป ญ ญา คุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ตวิ ญญาณที่ ดี เข าใจในการปฏิ บั ติ ตนปรั บตั ว เข ากั บ
สภาพแวดลอมดีขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ประชากรอายุ ๑๓ ปขึ้น ไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอน
การมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น รอยละ ๕ ตอป โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จะดําเนินการพัฒนา
พระสงฆผูเผยแผศาสนาใหประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางตามคําสอนที่ถูกตองของพระพุทธศาสนา รวมทั้งมี
การเผยแผหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่เขาใจงาย และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง ไดดําเนินการคัดสรรและการเตรียมความพรอมผูที่จะบวชเปนพระ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ
แก ผู เ ผยแผ ศ าสนา และมี ค วามสามารถและศั ก ยภาพในการเผยแผห ลั ก คํ า สอนที่ ถู ก ตอ ง เหมาะสมกั บ
กลุมเปาหมายและบริบทที่มีความหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต(รอง)
(๒.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล
ทั้งดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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๙

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทุกชวงวัย โดยเนนการสงเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา นําหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนามาปลูกฝงการมีจ ริยธรรม คุณธรรม มีจิตอาสาเพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถ
พัฒนาตนและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยมีดัชนีการพัฒนามนุษย (คาคะแนน ๐.๗๙)
(๒.๒) แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
• แนวทางการพัฒนา
๑.จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค
การทํางานรวมกับผูอื่น
๒ . จั ด ใ ห มี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด า น ภ า ษ า ศิ ล ป ะ แ ล ะ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
๓.จัด ใหมี การพัฒ นาทัก ษะในการวางแผนชีวิ ตและวางแผน
การเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน
๔.จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถ
อยูรวมและทํางานภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
๕.ส งเสริม และสนั บ สนุ น ระบบบริก ารสุขภาพและอนามัย ที่
เชื่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาด
ทางเชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ของกลุมวัยเรียน/
วัยรุน
• เปาหมายของแผนยอย
วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถวน
รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดสงเสริมการพัฒนาเยาวชน
คือการเขาคายอบรมธรรมะผสานกับ หลักจิตวิทยาการศึกษา ควบคูไปกับการพัฒนาแบบไมเปนทางการ เชน
การพูดคุยแนะนํา สอดแทรกสิ่งดีงาม และพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่องจนเกิดเปนอุปนิสัยติดตัวเยาวชน
อย า งยั่ ง ยื น โดยมี ส ว นในการผลั ก ดั น ให ค ะแนนความสามารถในการแข ง ขั น การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย
ดานทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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(๓) ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง (รอง)
(๓.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
๑) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
๒) บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๓) กองทัพ หนวยงานดานความมั่น คง ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
๔) ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับ
การยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ
๕) การบริห ารจัด การความมั่น คงมีผ ลสํ า เร็จ ที่ เ ปน รูป ธรรม
อยางมีประสิทธิภาพ
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สงเสริมการสรางความรักความสามัคคี ความสํานึกจงรักภักดี
และความภาคภูมิใจในชาติ ใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมูเหลา ขณะเดียวกันก็สงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
(๓.๒) แผนยอยการรักษาความสงบภายในประเทศ
• แนวทางการพัฒนา
๑) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคง
ของมนุษยมุงใชเทคโนโลยีและการบังคับใช กฎหมายเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมปญหาการจราจร ปญหา
ความรุนแรงในสังคม โดยมุงเนนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมือง ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญ ในการ
แกไขปญหาดานความมั่นคงของมนุษยในระยะยาว รวมทั้งใชหลักการแกไขปญหาแบบบูรณาการ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการแกไขรวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนการสนับสนุน ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ในดาน อยูดี กินดี และมีสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สําคัญ ไดแก (๑) การแกไขปญหาดานอาชญากรรม (๒) การแกไขปญหาดานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน
(๓) การแกไขปญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรางความเปนพลเมือง (ในดานความมีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย รูสิทธิและหนาที่ รักชาติ และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และ
รายได ลดรายจายในครอบครัว
๒) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรู
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสถาบั น หลั กของชาติ รณรงคเ สริม สรา งความรัก และภาคภู มิใ จในความเป น คนไทย
และชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพร
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจ
อยางถองแท และนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ
อยางสม่ําเสมอ
สําหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ใหความสําคัญกับการปฏิรูป
โครงสรางและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆในปจจุบัน ที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจ
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหพระสงฆขาดพระธรรมวินัยได ตลอดจนการใหความรูเรื่องของ ศาสนพิธี
แกพุทธศาสนิกชนทั่วไปไดรับรูเรื่องงานพิธีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ
ไดแก (๑) การปฏิรูปโครงสรางและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใช
ระเบียบพระสังฆาธิการอยางเครงครัดและเปนธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ (๔) การจัดทํา
ขอหามปฏิบัติตาง ๆ ของงานศาสนพิธีใหชัดเจน (๕) การสรางองคความรูดานงาน ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
(๖) การสรางแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติ และเงินบริจาคใหถูกตองและโปรงใส (๗) การสรางแนวทาง
คุมครองพุทธศาสนา และองคกรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใชกฎหมาย (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการ
เผยแผหลักธรรมคําสอนขององคกรที่เกี่ย วของ (๙) การสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมอยางถูกตอง
เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาตาง ๆ และ (๑๐) การชี้ใหเห็นถึงประโยชนของพุทธศาสนาที่มีตอประชาชน
สังคม และประเทศชาติ
๓) พั ฒ นาการเมื อ ง มุ ง พั ฒ นานั ก การเมื อ งให มี ค วามรู
ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตองตอการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เสริมสรางพรรคการเมืองใหมีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง
ใหมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเลือกตั้งไดอยางสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อการเปน “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการที่สําคัญ ไดแก คือ (๑) การเผยแพรความรูและสรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยใหแก
ประชาชนอยางกวางขวาง (๒) การใหภาคประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้งอยางโปรงใสทุกขั้นตอน
(๓) การเสริมสรางอุดมการณทางการเมือง/จิตสาธารณะ ใหแกนักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป
(๔) การกําหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวของกับงานทางการเมืองอยางเขมขนจริงจัง
(๕) การผลักดันการเปนสถาบันของพรรคการเมืองใหมีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และใหสมาชิกพรรคมีสวนรวมในการออกระเบียบ/ขอบังคับ
๔) สร า งความสามั ค คี ป รองดองของคนในชาติ มุ ง ให
ความสําคัญกับการที่ประชาชนและหนวยงาน/องคกรทุกภาคสวน ไดรวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความรัก
สามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอํานาจหนาที่ เพื่อบูรณาการการแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพ
เปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) กําหนดองคกร/กลไกบริหารจัดการความขัดแยง
แบบบูรณาการบนหลักนิติธรรม และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพตอความเห็นตาง
(๒) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ พรอมกับสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของภาค
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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ประชาชน (๓) ส ง เสริ มการเผยแพร ความรู การอํา นวยความยุติ ธ รรมแก ป ระชาชน และสิ ทธิ หน าที่ ของ
ประชาชนภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๔) สงเสริมใหประชาชน
เกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข และภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย (๕) มุงเนน
การบริ ห ารและการดํ า เนิ น การภาครั ฐ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สนั บ สนุ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
(๖) มุงเสริมสรางผูนําตนแบบในระดับตาง ๆ เพื่อสรางบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง (๗) มุงเสริมสราง
จิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ (๘) สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคน
ในสังคม เพื่อเสริมสรางความรักสามัคคี และความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
๕) พั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่น คงแบบองค ร วม
สําหรับรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดานนี้ ถูกบูรณาการใหไปปรากฏอยูในแนวทางการพัฒนาการ
บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ของแผนยอยที่ ๕ ดานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองครวม
• เปาหมายของแผนยอย
สงเสริมใหคนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝง คุณธรรมจริย ธรรม
หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา และชี้ใหเห็นถึงประโยชนของพระพุทธศาสนา
(๔) ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ (รอง)
(๔.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
๑) บริการของรัฐ มีป ระสิทธิ ภ าพและมีคุณภาพเปน ที่ย อมรั บ
ของผูใชบริการ
๒)ภาครั ฐ มี ก ารดํ า เนิ น การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด ว ยการนํ า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช
• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
๑) สามารถพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนโดยมุงเนนการ
นําเทคโนโลยี ดิจิ ทัล มาเป น เครื่ องมื อให เ กิ ด งานบริการที่ส ะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตามความตองการของ
ประชาชน รวมทั้งเพิ่มชองทางในการสื่อสารขอมูลขาวสาร
๒) สามารถเตรียมความพรอมดานบุคลากรใหมีขนาดกําลังคนที่
เหมาะสม

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

๑๓

(๔.๒) แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน

ใหบริการประชาชน
ประยุกตใช

• แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
๒) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
๓) ปรับวิธีการทํางาน

• เปาหมายของแผนยอย
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยมีสัดสวน
ความสําเร็จของกระบวนงานที่ไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลรอยละ ๘๐
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
สามารถพัฒนาองคความรู ปรับเปลี่ยนสภาพการทํางานภายใน
องคกร โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหมมาใชปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใชหลักฐานและขอมูล
เชิงประจักษมากกวาการวินิจฉัยโดยบุคคล พัฒนาสูการเปนหนวยงานที่มีความโปรงใสและคลองตัวโดยนําภาค
สวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานดิจิทัล เพื่อใหพรอมรับกับการ
ปรับเปลี่ยน และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อน โดยความตองการของประชาชนและผูรับบริการ โดยมุงหมายใหประชาชน
และผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและเชื่อมั่นตอการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ
(๔.๓) แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒนาหน วยงานภาครั ฐ ให เป น “ภาครั ฐทั น สมั ย เป ดกว าง
เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล
รองรับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอน และทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูล และขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย
การตัด สินใจ การบริ หารจั ดการ การให บริการ และการพัฒ นานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการ
ทํางานและขอมูลระหวางองคกร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชรวมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจ
ภาคเอกชน และผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๑๔

๒) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูล
ขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐให
ทุกภาคสว นสามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอ ยางเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนําองคความรู
ในแบบสหสาขาวิ ชาเข ามาประยุ กต ใช เพื่ อสร างคุ ณค าและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป นเลิ ศในการตอบสนองกั บ
สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อพัฒนา
ภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ
๓) ปรับ เปลี่ย นรู ป แบบการจั ดโครงสรา งองค การและออกแบบ
ระบบการบริ ห ารงานใหม ให มี ความยื ดหยุ น คลองตั ว กระชั บ ทั นสมัย สามารถตอบสนองต อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลาง
อยางตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ําซอนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาท ภารกิ จ โครงสร า งองค ก าร ระบบการบริห ารงาน รวมทั้ง วางกฎระเบี ย บได เองอย างเหมาะสม
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนนทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ มุ ง ไปสู ค วามเป น องค ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง สามารถปฏิบั ติ ง านและมี ผ ลสัม ฤทธิ์ เ ที ย บได กั บ
มาตรฐานระดั บ สากล นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามเป น สํ า นั ก งานสมั ย ใหม ใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล ขนาดใหญ
เพื่ อวิ เ คราะห คาดการณ ล ว งหน า และทํ า งานในเชิงรุ ก สามารถนํ าเทคโนโลยีอันทั นสมัยเขามาประยุกต ใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทํางาน
• เปาหมายของแผนยอย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
สามารถพัฒนาองคความรู ปรับเปลี่ยนสภาพการทํางานภายใน
องคกร โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัล และเครื่องมือสมัยใหมมาใชปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใชหลักฐานและขอมูล
เชิงประจักษมากกวาการวินิจฉัยโดยบุคคล พัฒนาสูการเปนหนวยงานที่มีความโปรงใส และคลองตัวโดยนําภาค
สวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานดิจิทัล เพื่อใหพรอมรับกับการ
ปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนและผูรับบริการ โดยมุงหมายใหประชาชน
และผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและเชื่อมั่นตอการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยมีสัดสวนของหนวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๙๐ และมีระดับ
Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ ๒
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(๔.๔) แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกําลังคนภาครัฐมีความเหมาะสม
กับภารกิจของภาครัฐ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบการบริหารกําลังคนใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบ
คุ ณธรรม ปรั บปรุ งเปลี่ ย นแปลงกลไกการวางแผนกํ าลั งคน รู ปแบบการจ างงาน การสรรหา การคั ดเลื อก
การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว
๒) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ
ให เ ป น ไปตามระบบคุ ณ ธรรมอย า งแท จ ริ ง โดยการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม และจิ ตสํ านึ กสาธารณะ มีร ะบบบริหารจัดการและพัฒ นาบุคลากรใหส ามารถสนอง
ความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมี
การประเมินผล และเลื่อนระดับตําแหนงของบุคลากรภาครัฐ ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับ
บุคลากรภาครัฐ ตามความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากร
ภาครัฐ สามารถโยกยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการ
จางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภท ใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจาง
งานที่มีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวน
และปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการ
กําหนดและพิจารณาคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะ
งานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากรของรัฐ
๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง
มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิ ดในการทํา งานเพื่ อใหบริ การประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒ นา มีการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุก
และมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๑๖

ปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรม
และเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทําที่ถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน
ตลอดจนสงเสริ มใหมีการคุ มครองและปกปองบุคลากรภาครัฐที่กลายืดหยัดในการกระทําที่ถูกตองและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔) สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อใหผูนําและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจสังคม
และวั ฒ นธรรมทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก มี ค วามสามารถในการ
นําหนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชนของสวนรวม เปนทั้งผูนําทางความรู
และความคิ ด ผลั กดั น ภารกิ จ นํ า การเปลี่ ย นแปลง พัฒ นานโยบายและยุทธศาสตร เปน แบบอยางที่ดีตอ
ผูรวมงานและตอสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตองไดรับการปรับเปลี่ย น
กระบวนการทางความคิดใหตนเองมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะใหมีสมรรถนะที่จําเปน
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทําใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อสราง
คุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาชน
• เปาหมายของแผนยอย
บุค ลากรภาครั ฐ ยึ ด คา นิ ย มในการทํา งานเพื่ อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ
ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงาน
บุคคล เพื่อนํามาออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ เพื่อสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐใหเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา
มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตามหลักการแหงวิชาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมี
ความพร อมในการปฏิบั ติงานโดยมุ งผลสั มฤทธิ์ของงานและเพื่อสว นรวม เพื่อประโยชนในการใหบ ริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพแกประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถของบุคลากรทุกคนโดยมีดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ ๘๐ และมีสัดสวนเจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติที่กระทําผิด
กฎหมายลดลงรอยละ ๒๐
(๕) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลัก)
(๕.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
• เปาหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๑๗

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
ปลอดการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ โดยให ความสํ าคั ญกั บการปรั บและหล อหลอมพฤติ กรรมบุ ค ลากร
ให มีจิ ตสํ านึ กและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจ ริต และสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการตอตาน
การทุจริต โดยเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยอยูในอันดับ ๑ ใน ๕๔
และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๐ คะแนน
(๑.๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ
• แนวทางการพัฒนา
๑) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ
๒) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต
๓) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนใน
การทําตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
๔) ปรับ“ระบบ”เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หนวยงานภาครัฐ
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

๕) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใช
• เปาหมายของแผนยอย
๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดพัฒนากระบวนการและ
รูปแบบของการปองกันการทุจริต โดยปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อให
สามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทัน ไมกอใหเกิดความเสียหายตอราชการ และสรางจิตสํานึกและ
คานิยมใหบุคลากรในองคกรตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกําหนดมาตรการใหหนวยงานภายในดําเนินงาน
อยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม โดยมีคะแนนที่
ผานเกณฑการประเมิน ITA และมีจํานวนขอรองเรียนเจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) และจํานวนขอรองเรียนลดลงรอยละ ๑๐

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

๑๘

๒.๒.๒ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจาก
สถานการณโควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๑) เปาหมาย คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทํา กลุมเปราะบางไดรับการ
ดูแลอยางทั่วถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการ
วางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม
๒) แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถของประเทศเพื่ อ รองรั บ การ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) โดยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเนนคุณภาพ
พัฒนาประเทศ (Enabling Factors)

๒.๒ การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและ

๒.๒.๑ การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและส ง เสริ ม ภาครั ฐ ดิ จิ ทั ล
ใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
๓) การบรรลุคาเปาหมายตามแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ
๓.๑ ส งเสริ ม ให วั ด ศาสนสถาน เป น แหลงทอ งเที่ ย วที่ สัมพั น ธกั บ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณสถานที่โดยนักทองเที่ยวไดเรียนรูคุณคาประวัติศาสตร
รวมกับชุมชน นํารายไดจากการทองเที่ยวกลับสูชุมชน
คณะสงฆและประชาชน

๓.๒ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ใ ช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการบริ ก าร
๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานสังคม

ลงทุนเพื่อสังคม

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการออม สวัสดิการและการ

๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน
นําเสนอคณะสงฆเพื่อเปนขอเปนนโยบายของคณะสงฆใหวัดสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือกิจกรรมทางสังคมไดตามความเหมาะสม (คณะสงฆอาจกําหนดขอบเขต หรือประเภทของ
กิจกรรม)
๒) กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๗ ใหวัดชวยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น
๓) เปาหมายกิจกรรม
สถาบันทางศาสนามีสวนรวมตอการจัดกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้น มีความ
เชื่อมโยงระหวางกิจกรรมวัด โรงเรียน และบานมากขึ้น
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เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปการมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู
และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม
๑) ขั้นตอนการดําเนินการ ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกเพื่อสวนรวม สานตอ

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเกิดขึ้นในทุกจังหวัดอยางตอเนื่อง โดยใหจัดทําเปนวาระแหงชาติ

๒) กิจกรรมที่ ๑ สรางพลังจิตอาสา ๑.๑. โครงการจิตอาสา “เราทําดีดวยหัวใจ”
๓) เปาหมายกิจกรรม คนไทยมีสาํ นึกจิตอาสา และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
โดยไดรับการปลูกฝงผานการดํารงชีวิตประจําวันอยางสม่าํ เสมอ

ดานการศึกษา
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา
๒) กิจกรรม
๒.๑ สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน
ของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนใหมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตามศักยภาพ
๒.๒ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
๒.๓ พัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) เปาหมายกิจกรรม
๓.๑ ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสในระบบการศึกษาไดรับโอกาส
ทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามศักยภาพ
๓.๒ นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓/ม.๖/ปวส.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย
และขาดโอกาสในการศึกษาตอ ใหไดรับการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ
๓.๓ ครูในสถานศึกษาที่มีนักเรียนดอยโอกาสหนาแนนและครูนอกระบบ
ไดรับการเสริมสรางและพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพ
๓.๔ สรางนวัตกรรมดานองคความรูตอเนื่องที่มุงสนับสนุนการสํารวจและ
ฐานขอมูลเชิงยุทธศาสตรแบบตอเนื่องที่สําคัญตอการประเมินและพัฒนามาตรการสงเสริมคุณภาพและลด
ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาคนไทย
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ดานการบริหารราชการแผนดิน
โจทยชีวิตประชาชน

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดใหมีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัล และศูนยบริการรวม

๒) กิจกรรม
๑. จัดใหมีศูนยบริการรวมที่รองรับการขอรับบริการตาง ๆ ของหนวยงานใน
สังกัด ไดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
๒. ยกระดับศูนยบริการรวมตาง.ๆ ที่มีอยูในปจจุบันใหรองรับบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ
๓. สนับสนุนใหเกิดการใชงาน เชน การประชาสัมพันธการสรางแรงจูงใจ
(Incentives) ใหประชาชนขอรับบริการภาครัฐผานชองทางออนไลนมากขึ้น การสรางความมั่นคงปลอดภัย
ของการใหบริการใหประชาชนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เปนตน
๓) เปาหมายกิจกรรม
๑) เปาหมายกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอขอรับบริการของแตละกระทรวง
๒) เปาหมายกิจกรรมที่ ๓ ประชาชนไดรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ และมี
ความพึงพอใจในการใชบริการในระดับสูงขึ้น
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล
๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน
การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
๒) กิจกรรม
๑. พัฒนา หรือนําระบบดิจิทัล เพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน
๒.พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน เชน
งานสารบรรณงาน แผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร
๓) เปาหมายกิจกรรม
เปาหมายกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ สามารถดําเนินงาน
ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน
ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และ
๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน
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/ประเด็นการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ดานการปองปราม
๑) ขั้นตอนการดําเนินงาน
บริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบกรณีปลอยปละละเลยไม
ดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
๒) กิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนใหขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง นอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการครองตนจน เปนวิถีชีวิต
๒. ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)
โดยเนนความซื่อตรงตอหนาที่ (ซื่อสัตยสุจริต วิริยะอุตสาหะ ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายอยางดีที่สุด)
และซื่อตรงตอประชาชน
๓) เปาหมายกิจกรรม
เพื่อเชิญชวนใหขาราชการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลัก
ในการครองตนจนเปนวิถีชีวิต ซึ่งจะชวยใหขาราชการลดความโลภอันเปนตนเหตุของการทุจริต
๒.๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชน
อยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)
๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป................ไมมี.................................................
๒) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป.......ไมมี............................
๓) โครงการที่สนับสนุน...............ไมมี.................................................
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๒๒

๒.๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน
ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
๑.๒ เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรม
ในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน
มีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
๑.๓ เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
๑.๔ เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมให
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.๕ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย
และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๑.๖ เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและ
เมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
๑.๗ เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ
ประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให
ประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือ
ตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
๒) เปาหมายรวม
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทา
ทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
๒.๒ ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐาน
รากมีความเขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๕
๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับ
สูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด
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กลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ
บริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
๕ ตอปและมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอย
ที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู
ในเกณฑมาตรฐาน
๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สราง
ภาพลักษณที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิด
ในสังคมลดลงปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและ
คามนุษยลดลงมีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทย
มีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา
เปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและ
การสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส
ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน
ดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติ และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๓) ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (หลัก)
(๓.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
ที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น

๓.๑.๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

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

๒๔

๓.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพิ่มขึ้น
และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง

๓.๑.๓ คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล

๓.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
๓.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน
และภาคเอกชน
(๓.๒) แนวทางการพัฒนา
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค

๓.๒.๑ ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย

- สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เนนการฝกเด็กใหรูจัก
การพึ่งพาตั วเอง มีความซื่อสัตย มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของ
กิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจําวัน และใหพอแมหรือผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือ
เปนตนแบบในการดําเนินชีวิต
- สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาใหปลอด จากอบายมุขอยางจริงจัง
- ปรับวิธีการเผยแผหลักศาสนาใหมุงชี้แนะแนวทางการ
ดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอน ที่เขาใจงาย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง นําไปสูการปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม
- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการมีสวนรวมจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน จัดระเบียบทางสังคม และกําหนดบทลงโทษแกผูละเวนการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม
- จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรค
ที่สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันดีโดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุด และสงเสริม
การใชเครือขายสังคมออนไลน สรางความรูความเขาใจในบทบาท สิทธิ และหนาที่การเปนพลเมืองที่ดี
- ผลักดันใหมีการนําวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคไป
ใชปฏิบัติจนใหเปน คุณลักษณะที่สําคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย การทํางานเปนทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง การทํางานอยางกระตือรือรน
๓.๒.๒ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาด
และจํานวนผูเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสมตาม
ความจําเปนของพื้นที่ และโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง
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- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูง
เขามาเปนครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง
- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัด
และประเมินผลคุณภาพผูเรียน ทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู
แตละระดับการศึกษา
- สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการ
ขนาดกลางที่มีศักยภาพ เขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ
ครูฝกหรือครูพี่เลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน
- ขยายความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทําและการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะใหมากขึ้น
- จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถ
ใชงานผานระบบอุปกรณ สื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
- ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิง
สรางสรรคและมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมทั้ง
สงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๒.๓ ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
- สรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว ทั้งการใชสื่อเพื่อเสริมสรางคุณคาตอครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยสื่อสารระหวางสมาชิก
ในครอบครัว สรางพื้นที่ใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน สรางเครือขายความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน
ผานกิจกรรม เชื่อมความสัมพันธระหวางเด็ก ครู ผูปกครอง
- กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางใหสามารถ
ดูแลสมาชิกไดอยางเขมแข็ง ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การเขาถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตาม
เพื่อใหความชวยเหลือ ตลอดจนการใหผูสูงอายุหรือผูมีประสบการณสาขาวิชาชีพตางๆ ในชุมชนรวมเปนผูดูแล
สมาชิกในครอบครัวเปราะบาง
- สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทาง
วิชาการที่ทุกคนสามารถ เขาถึงได มีการเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการทําวิจัยรวมกับ
ชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพื้นที่
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- ส ง เสริ ม ผู เ ผยแผ ศ าสนาให ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป น
แบบอยางที่ดีตามคําสอนของแตละศาสนา และเรงฟนศรัทธาใหสถาบันศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจและที่ยึด
เหนี่ยวของคนในสังคม
- ส ง เสริ ม ให ผู ผ ลิ ต สื่ อ นํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น
ขอเท็จจริงและอยูบนหลัก จรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสรางกระแสเชิงบวกในการสรางสรรคและลดความ
ขัดแยงในสังคม
- สร า งมาตรการจู ง ใจให ภ าคเอกชนมี ส ว นร ว มในการ
ลงทุนพัฒนาดานสังคมในรูปแบบใหมๆ ที่เปนนวัตกรรมสังคม อาทิการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อชุมชน การออก
พันธบัตรเพื่อการพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย เพื่อสังคมวิสาหกิจ เพื่อสังคมสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
๔) ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (รอง)
(๔.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับรอยละ ๙๐ โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัว
มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่
ตัว ชี้วัด ๒.๒ สัดสว นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ มีจํานวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวาง
พื้นที่และภูมิภาคลดลง
(๔.๒) แนวทางการพัฒนา
๔.๒.๑ เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มี
รายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
- ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็ก
และเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และ
สภาพรางกาย
๔.๒.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข
และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง
- ส งเสริ มให มี การกระจายการบริ การด านการศึ กษาที่ มี
คุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากขึ้นระหวางพื้นที่ โดย (๑) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทาง
ความกาวหนาทางอาชีพที่ชัดเจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability)
ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยาย
การจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่อยู
หางไกลและขาดแคลนครูผูสอน
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๒๗

๕) ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่งคั่งและยั่งยืน (รอง)
(๕.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ ๑ ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน

สถาบันหลักของประเทศ

(๕.๒) แนวทางการพัฒนาที่
และธํารง ไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ

๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคม

๕.๑.๑ สร า งจิ ต สํ า นึ ก ของคนในชาติ ใ ห มี ค วามหวงแหน
และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ มีการ
นําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อปกปกรักษาและปองกันการ
กระทําที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสถาบันหลักของชาติ
๕.๑.๒ เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไก
ในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยู
รวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทางความคิดและอุดมการณทางการเมืองภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและคํานึงถึงความมั่นคงและผลประโยชนของชาติอยางแทจริง
๕.๑.๓ ปอ งกัน และแก ไขป ญ หาความไม ส งบในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตตลักษณและชาติพันธุ เพื่อขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทาง
สังคมในพื้นที่
๖) ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง)
(๖.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตร
เปาหมายที่ ๑ ลดสัดสว นคาใชจายดานบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณ
รายจายประจําปลดลง
(๖.๒) แนวทางการพัฒนาที่
๖.๒.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๒๘

ไดมาตรฐานสากล

๖.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะให
๖.๒.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๒.๔ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย
เปนธรรมและสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
๒.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
๑) นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่
รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
๓) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต มีสวนรวม
และมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง
๔) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
(๒) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความมั่นคง
๕) กลยุทธ
สงเสริมใหคนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมี
การพัฒนา อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกําลังทุกภาคสวนตั้งแตระดับชุมชน
ตําบล หมูบาน จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ใหเปนเครือขายสนับสนุนงานดานความมั่นคงและใหตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบ ตอผลประโยชนแหงชาติ

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

๒๙

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ (หากมี)
๒.3.1 แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติการดาน
 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอ
สภานิติบัญญัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเนนนโยบายหลัก ๑๒ ดาน และนโยบายเรงดวน
๑๒ เรื่อง โดยมีนโยบาย ที่เกี่ยวของกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดังนี้
๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๑ สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญ
๑.๒ ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราช
ทานตามแนวพระราชดําริ
๑.๓ สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจน
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองค
๒. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ
การมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟอเผื่อแผระหวาง
กันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกตอง สรางคานิยม
“ประเทศไทยสําคัญที่สุด”การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑ ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย
การมีวินัย เคารพกฎหมายมีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองที่ดี
๓.๒ ทํานุบํารุงศาสนาใหมีความเขมแข็ง สงเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนาใหมี
บทบาทในการเผยแผหลักคําสอนที่ดีงาม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมใหมีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และใหพุทธศาสนิกชนเขาถึงแกนแท
คําสอนของพระพุทธเจาและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
๔. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
๔.๑ มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู
๔.๒ สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
๔.๓ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๔.๔ สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๓๐

๕. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๕.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม
๕.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญ
ตอการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล
๕.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน
๕.๔ เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ
๕.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
๕.๖ พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ
การตรวจสอบภาครัฐ
๕.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน
๖. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
๖.๑ แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

และฝายราชการประจํา

นโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง เฉพาะที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑
๒. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมือง
๓. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

 นโยบายรั ฐมนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี (นายอนุ ช า นาคาศั ย ) มอบ
นโยบายแก ขาราชการสํานั กงานพระพุ ทธศาสนาแหงชาติ ในวันศุกรที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม
พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามที่ไดมีประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งใหผมเปน
รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๕ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต อ มานายกรั ฐ มนตรี
ไดมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทน ในการกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคําสั่งดังกลาว ทําใหผมไดตระหนักถึงการไดรับเกียรติเปนอยางยิ่ง
ที่ทานนายกรัฐมนตรีไดไววางใจ และมอบโอกาสใหเขามาดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะ
ผูบังคับบัญชา เฉกเชนเดียวกับรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีเจากระทรวง
เหตุที่ปรารภนั้น เนื่องดวยภารกิจ และอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันศาสนา และพระพุทธศาสนาก็เปนศาสนา
ที่คนสวนใหญของประเทศนับถือ เปนรากฐานทางจารีต และขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการใชชีวิต
ของคนในสังคมตั้งแตครั้งอดีตมา งานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ อันไดแก การสนองงานคณะสงฆ
การทํานุบํารุง สงเสริม อุปถัมภ คุมครอง และพัฒนางานพระพุทธศาสนา การดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ
ตลอดจนการพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งใหการสนับสนุน สงเสริมพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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บุคลากรทางศาสนา ตามที่ทานผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลาวรายงานมานั้น จึงเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในมิติทางศาสนา จึงทําใหผมรูสึกภาคภูมิใจและไดรับ
เกียรติ ดังเชนที่ปรารภมา
ในนามของรั ฐ บาล การเข า มาบริ ห ารประเทศเพื่ อ ให บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทัศ น แ ละเป าหมาย
ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ ไดยึดหลักการสําคัญ อันไดแก การนอมนําพระปฐมบรมราชโองการเปนหลัก
ในการบริหารประเทศ การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคการพัฒนาตางๆ ในลักษณะประชารัฐ ซึ่งเปนแนวทางหลักที่สํานักงานระพุทธศาสนาแหงชาติ
ตองนําไปวิเคราะหและปรับใชใหเขากับการดําเนินงานของหนวยงานตอไปเชนกัน
เมื่อกลาวถึงนโยบายของรัฐบาล ทั้งนโยบายหลัก และนโยบายเรงดวน กลาวเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตินั้น ผมจึงอยากเรียนตอทุกทานใหทราบ เพื่อที่จะได
นําไปปรับใชในแผนการปฏิบัติราชการ หรือแผนการทํางานใหสอดประสานกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะที่ ๑
(ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
สถานการณบานเมือง ในยุคปจจุบัน โดยขอมอบเปนนโยบาย ดังนี้ คือ
นโยบายที่ ๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สามารถสรางความตระหนักรู การเผยแพร และการปลูกฝง
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง เปนจริง และมีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย) โดยเฉพาะการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ในมิติทางดานศาสนา ตลอดจนการเรียนรู
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตในการปฏิบัติราชการ
นโยบายที่ ๒. การทํานุบํารุงศาสนา
ประเด็นนี้ เกี่ยวของโดยตรงตามภารกิจ และอํานาจหนาที่ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ตองดําเนินการใหมีความเขมแข็ง โดยสงเสริมการเผยแผหลักธรรมคําสอนที่ถูกตอง ดีงาม ใหพุทธศาสนิกชน
เขาถึงแกนแทในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยขอเนนย้ํา
ดังนี้
เรื่องที่ ๑) การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ขอใหดําเนินการอยางเครงครัด รัดกุม รวดเร็ว เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ
เรื่องที่ ๒) การสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ ขอใหดําเนินการอยางเต็มที่ดวยความเสียสละ บนหลักการของความถูกตองตามหลักพระธรรม
วินัย หลักกฎหมายบานเมือง กฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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เรื่องที่ ๓) การกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา ขอใหคิดหา
แนวทางรวมกับคณะสงฆ และผูที่มีความรู ความสามารถในวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อกําหนดเปน
นโยบายและมาตรการนํ า สู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง แก ป ญ หาที่ ต น เหตุ สิ่ ง ไหนที่ ไ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว
ตองกลับมาทบทวนวาไดผล และมีความยั่งยืนหรือไม
เรื่องที่ ๔) การสงเสริม ดูแล รักษาและทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ การจัดการ
วัดราง และศาสนสมบัติกลาง ขอใหดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยตระหนักวาเปน
สมบัติของพระพุทธศาสนา ตองบริห ารจัดการใหเกิดประโยชน คุมคามากที่สุด และขอเนนย้ําใหปรับปรุง
ฐานขอมูลประวัติวัด ศาสนสถาน และศาสนวัตถุทั่วประเทศใหเปนปจจุบัน พรอมใชงาน
เรื่องที่ ๕) การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา ขอใหดําเนินการ
ในเชิงรุก เริ่มตนจากสิ่งที่สามารถดําเนินการ ไดทันที เชน การปรับปรุงอาคารสํานักงาน และสถานที่สําคัญ
ต า งๆ ให ส ามารถใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งคุ ม ค า เป น เอกลั ก ษณ แ ละอั ต ลั ก ษณ เพื่ อ รองรั บ และให บ ริ ก าร
พุทธศาสนิกชน เปนตน
เรื่องที่ ๖) การทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา ขอใหดําเนินการใหสอดคลองกับเจตนารมณ และเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และควรใหความสําคัญกับบุคลากรทางการศึกษาและ
ผลผลิตของการศึกษา
เรื่องที่ ๗) การสนับสนุนและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา ขอใหเนนย้ําการเผยแผ
หลักคําสอนที่เปนแกนสาระของพระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธในเชิกรุก โดยใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สรางความเขาใจในหลักธรรมตางๆ หลักปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และตามพุทธประเพณีตอสังคมใหถูกตอง
แกไขความเชื่อที่ไมตรงตามหลักคําสอน และไมกอใหเกิดกุศลศรัทธาอันดีงาม หาแนวทางและชองทางในการ
สื่อสารตอสังคมใหรับรูอยางรวดเร็ว
นโยบายที่ ๓. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควรตองมุงสูความเปนหนวยงานดิจิทัลที่ตรวจสอบได
พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สําคัญเปนระบบ
ดิจิทัล และลดขั้นตอนที่ยุงยากเกินความจําเปน ทั้งนี้ ตองอยูบนพื้นฐานของการใหความสําคัญกับกรอบวินัย
การเงินการคลังอยางเครงครัด โปรงใส และตรวจสอบได
ผมอยากเนนย้ําวา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ถือเปนองคกรหลักของชาติ อีกหนึ่งสถาบันที่
เปนเสาหลักที่ยึดเหนี่ยวความเปนชาติไทย และเปนหนึ่งในเอกลักษณที่เปนสากล มีคุณคามหาศาล ไมใชในแง
สังคมเพียงอยางเดียว แตยังสามารถเชื่อมโยงถึงบุคคล ทุกครอบครัว ทุกชาติไปถึงระดับโลก สามารถใชเปน
แรงผลักดัน สังคมที่ยั่งยืน และสามารถใชเปน แรงผลักดัน ทางบวกในการสงเสริมเศรษฐกิจ ให มั่น คงยั่งยืน
หากสามารถเชื่ อมโยงเข า กั บ การนํ า พระพุ ทธศาสนา ไปใชทั้งทางการศึกษา การทองเที่ย ว และสงเสริ ม
เศรษฐกิจยั่งยืนไปพรอมๆ กัน
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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ตามพั นธกิ จของสํ านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห งชาติ ที่ จะต องส งเสริ ม ให พระพุ ทธศาสนา
มีความมั่นคงยั่งยืน สงเสริมการจัดการศึกษาของสงฆและการเผยแผพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ใหเจริญงอกงาม มีความเขมแข็งใหไทยเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก รวมทั้งดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติ
ตางๆ นั้น อาจจําเปนจะตองมีการปรับปรุงแนวทางบาง เพื่อใหทันความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และเปน
สากล เพื่อใหการพัฒนาสามารถ เปนไปไดอยางเต็มศักยภาพ
ดังนั้น ความทาทายของ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในปจจุบันที่มองเห็นได คือ
 การเขาถึงของพระพุทธศาสนายังอยูในวงจํากัด คนรุนใหมๆ มีความสนใจใน
พระพุทธศาสนานอยลง หรือมีความเขาใจที่ผิด คนรุน ใหมรูสกึ วาพระพุทธศาสนาเปนเรื่องเกา และเปนเรื่องไกลตัว
 หลายวัดขาดปจจัยสนับสนุนอยางเพียงพอ แมแตวัดที่มีศักยภาพสูง และแมแต
พุทธมณฑลเอง
 ปญหาการทํากิจกรรมทางศาสนพิธีและการเผยแผศาสนาไดรับผลกระทบจากโรคระบาด
 ปญหาการสอนพระพุทธศาสนาที่อาจยังเปนแบบเดิม ไมไดนําเทคโนโลยีสมัยใหม
เขามาบูรณาการ เพื่อทําใหการเรียนรูพระพุทธศาสนาสามารถมีความนาสนใจเพิ่มขึ้นได
ซึ่งแนวทางที่อยากฝาก เพื่อสามารถนําไปศึกษาหาทางปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
พระพุทธศาสนาตอไป มีดังนี้
 การสรางเนื้อหา (Content) หรือ แนวทางการนําเสนอใหมๆ โดยใชเทคโนโลยี
เพื่อใหศาสนาเขาถึงไดงายขึ้นและเหมาะกับคนทุกวัย ทุกเชื้อชาติ
 การพัฒนาแหลงขอมูลทันสมัย เพื่อสงเสริมความถูกตองของการสงเสริมการ
เรียนรูพระพุทธศาสนา
 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา
 การปรับปรุงศาสนสถาน ทั้งในเชิงกายภาพ เนื้อหา และการนําเสนอ
ทั้ งนี้ ขอให ขา ราชการปฏิ บัติงานโดยยึด ถือวาตนเอง เปน ผูทํางานในนามของพระราชา
เพื่อประชาชน และเพื่อพระพุทธศาสนา จึงตองมีความซื่อสัตย สุจริต อดทน เสียสละ และมั่นคงในความถูกตองดีงาม
ตลอดจนตองรักษาจรรยา และวินัยราชการอยางเครงครัด
สุดทายนี้ ผมตองขอขอบคุณทานผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูบริหาร
ขาราชการทุกทานที่รวมรับฟง โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
และในโอกาสนี้ ผมขออวยพรใหทุกทาน ประสบความสุข ความเจริญ ทั้งในหนาที่การงาน และชีวิตครอบครัว
เพื่อที่จะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนกิจการงานพระพุทธศาสนาของประเทศตอไปอยางมั่นคง
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 แผนแมบทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศนแผน
“พุทธศาสนมั่นคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน”
พุ ท ธศาสน มั่ น คง (มั่ น คง) เป น การแสดงถึ ง ความมั่ น คงของพระพุ ท ธศาสนา
อันเปน ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนอยางดี
และมีอัตราที่เพิ่มขึ้นของผูศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนยขอมูลดานพระพุทธศาสนาของโลก
ดํ า รงศี ล ธรรม (มั่งคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใชเปน หลักในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ไดอยางเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยูรวมกัน
นําสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน (ยั่งยืน) เปนผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติแลว
นําไปปฏิบัติ จนเกิดปฏิเวธ คือผลลัพธที่จะนําสังคมใหมีสันติสุขอยางยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุข
ระดับประเทศ
โดยมียุทธศาสตร ๔ ขอ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางความมั่นคงดานพระพุทธศาสนา
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูเชิงพุทธ
ยุทธศาสตรที่ ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
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๓๕

สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน
“องคกรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสูความมั่นคง สังคมดํารงศีลธรรม

นําสันติสุขอยางยั่งยืน”

๓.๑.๒ พันธกิจ

๑.เสริมสรางใหสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
๒.สนับสนุนสงเสริมและจัดการการศึกษาสงฆและการเผยแผพระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม
๓.จัดการศึกษาสงฆเพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรม
เผยแผทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงามและรวมสรางสังคมพุทธธรรมที่มีความเขมแข็ง
๔.ดําเนินการใหพุทธมณฑลเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาโลก
๕.พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติใหเปนประโยชนตอ
พระพุทธศาสนาและสังคม
๓.๑.๓ คานิยม (CORE VALUE)
สงเสริมพุทธธรรมนําชีวิต มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี
หมายถึง การสนับสนุน สงเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยาง
มีความสุขชุมชนเขมแข็งกอใหเกิดสังคมคุณธรรม
มุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน หมายถึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคและใชทรัพยากรอยางคุมคา
มีจิตบริการ หมายถึง เขาใจความตองการของผูรับบริการอยางถูกตองและ
รวดเร็ วให บ ริ การและช ว ยเหลื อผู รั บบริ การดว ยความยิ้มแยมแจมใส และกระตื อรื อร น ตอการตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ
ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผูรวมงาน ชวยเหลือเกื้อกูลกันไมแบงพรรค
แบงพวกและเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
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๓.๑.๔ ยุทธศาสตร
B
U
D
D
H
A

“BUDDHA”

BuddhistEducation
Understanding
Distinguished Center
Distinctive Organization
Help
Asset

พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ
ปลูกฝงความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหแกสังคม
เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก
พัฒนาสูองคกรที่โดดเดน
สงเสริมงานสาธารณสงเคราะห
เพิ่มความคุมคาใหแกสาธารณูปการ

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ (BuddhistEducation)
ยุทธศาสตรที่ ๒ ปลูกฝงความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหแกสังคม
(Understanding)
ยุทธศาสตรที่ ๓ เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก
(Distinguished Center)
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาสูองคกรที่โดดเดน (Distinctive Organization)
ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมงานสาธารณสงเคราะห (Help)
ยุทธศาสตรที่ ๖ เพิ่มความคุมคาใหแกสาธารณูปการ(Asset)
๓.๑.๕ โครงสราง
โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

รองผูอํานวยการฯ (๑)

รองผูอํานวยการฯ (๒)

รองผูอํานวยการฯ (๓)

สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

กองพุทธศาสนศึกษา

กองพุทธศาสนสถาน

สํานักงานพุทธมณฑล

กองสงเสริมงานเผยแผ
พระพุทธศาสนา

สํานักงานศาสนสมบัติ

ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต
- กลุมงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- กลุมงานสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรม

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
76 จังหวัด

สํานักงานเลขานุการกรม
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายใน
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๓.๑.๖ อํานาจหนาที่
ภารกิจ อํานาจหนาที่ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
พ.ศ. 2557 ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการสํ านักงานพระพุ ทธศาสนาแห งชาติ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2556
ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆและรัฐ โดยการทํานุ
บํารุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภ คุมครองและสงเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล
รักษา จัดการศาสนสมบั ติ พั ฒนาพุ ทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งใหการสนับสนุน
สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายวา ดว ยคณะสงฆ และกฎหมายวา ดว ยการกํ าหนดวิทยฐานะ
ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ
(3) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา
(4) สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(5) ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง
(6) พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา
(7) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรูคูคุณธรรม
(8) สนับสนุนและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง
การเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก
(9) ปฏิ บั ติ การอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกําหนดใหเ ปน อํานาจหนา ที่ข องสํ านั กงานหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหแบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองพุทธศาสนศึกษา
(3) กองพุทธศาสนสถาน
(4) กองสงเสริมงานเผยแผพระพุทธศาสนา
(5) สํานักงานพุทธมณฑล
(6) สํานักงานศาสนสมบัติ
(7) สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กลุมตรวจสอบภายใน ทําหนาที่หลัก ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงตอผูอํานวยการ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด า นการบริห าร การเงิ น และการบั ญ ชี ข อง
สํานักงาน
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร ทําหนาที่หลัก ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุมคา รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงตอผูอํานวยการ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการ ภายในสํานักงาน
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงาน
(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และสวนราชการในสํานักงาน
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ทําหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในสํานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ
ผูอํานวยการ โดยมีอํานาจหนาที่
(1) เสนอแนะแก ผู อํ า นวยการเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการในสํานักงาน รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ เสนอตอผูอํานวยการ
(2) ประสานงาน เรงรัด และกํากับใหสวนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
(3) รั บข อร องเรี ยนเรื่ องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ในสํานักงาน และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และ
รวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการในสํานักงาน และการคุมครองจริยธรรมเสนอตอผูอํานวยการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(7) ปฏิ บั ติ งานร วมกั บหรือสนั บสนุนการปฏิ บัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ย วของหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน
(3) ประชาสัมพันธการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และเผยแพรกิจกรรมความกาวหนา
ในงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะของสํานักงาน
(5) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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(6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(7) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของสํานักงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผน
แมบทการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตั้งและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ดําเนินการเกี่ยวกับงาน
โครงการพิ เ ศษ งานความร ว มมื อกั บ ต า งประเทศ รวมทั้ง เร งรั ด ติด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน
ตามแผนงานและโครงการของหนวยงานในสังกัด
(8) จัดระบบการจัดเก็บ การประมวล และการใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในสังกัด
และเปนศูนยขอมูลของสํานักงาน
(9) ดําเนินการงานรับเรื่องราวรองทุกขและงานประสานราชการ
(10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
กองพุทธศาสนศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ และการศึกษาอื่น
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนดานพระพุทธศาสนา วิเคราะห
ทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อเปนแหลงความรูที่เปนระบบและอางอิงได
(3) สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
(4) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาทุกประเภท
(5) ปฏิ บั ติงานร วมกั บหรื อสนับสนุนการปฏิ บั ติงานของหนวยงานอื่ นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
กองพุทธศาสนสถาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดํ าเนิน การเกี่ย วกับการสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิก และการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดรางใหเปนวัดที่มีพระภิกษุ อยูจําพรรษา
การขอพระราชทานยกวัดราษฎรขึ้นเปนพระอารามหลวง และการจัดทําทะเบียนวัด
(2) ส งเสริ มและพั ฒ นาวั ดใหเ ปน ศูน ย กลางการเรีย นรู แหลง ภูมิ ปญ ญา และแหล ง
ทองเที่ยว ของชุมชน
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบกอสรางอาคารศาสนสถาน และอาคาร ศาสนสมบัติ
ทางพระพุทธศาสนาตามที่ไดรับมอบหมาย การบูรณปฏิสังขรณ และการจัดระเบียบของวัดและศาสนสถาน
ทางพระพุทธศาสนา ใหรักษาไวซึ่งคุณคาทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรมทางศาสนา
(4) ดําเนินการสํารวจรังวัดที่ดิน การขอออกหนังสือสําคัญที่ดิน และการตรวจสอบคนควา
หลักฐานที่ดินของวัด วัดราง และศาสนสมบัติกลาง
(5) ดํ า เนิ น การสงเคราะห วั ด ที่ ป ระสบวิ น าศภั ย การยกเว น ภาษี อ ากรเพื่ อ การ
บูรณปฏิสังขรณ วัดที่ยกฐานะ และสงเสริมฐานะเปนวัดที่มีพระภิกษุอยูจําพรรษา
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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กองสงเสริมงานเผยแผพระพุทธศาสนา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบาย แผนแมบท และยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ติดตามประเมินผล
(2) ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา สงเสริมและสนับสนุน
คณะสงฆ องคกรภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนในการดําเนินงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
(3) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานพุ ท ธศาสนสั ม พั น ธ แ ละประสานงานกั บ องค ก ารหรื อ
หนวยงานตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศดานพระพุทธศาสนา
(4) ส งเสริ ม สนั บสนุ น และประสานงานเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นการให ประเทศไทยเป น
ศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก
(5) สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา การปฏิบัติศาสนกิจ และการพัฒนาบุคลากร
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศ
(6) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยเผยแผพระพุทธศาสนา
(7) ประสานงานและสนับ สนุน วัดไทยในตา งประเทศและคณะสงฆไ ทยที่ ไปปฏิบั ติ
ศาสนกิ จ ในต างประเทศ รวมทั้งถวายการสนับ สนุน พระภิกษุช าวตางประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธ รรม
ในประเทศไทย
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
สํานักงานพุทธมณฑล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการกอสราง ดูแล บํารุง รักษา และบริหารกิจการพุทธมณฑล
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑล
และคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางพุทธมณฑลแตงตั้ง
(3) จัดสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลาง
ทางพระพุทธศาสนา
(4) ดําเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
สํานักงานศาสนสมบัติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห วางระบบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชนและ
พัฒนารายไดใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(2) ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง
(3) ควบคุม แนะนํา และใหความชวยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด
(4) ดําเนินการจัดเก็บรายไดและรักษาผลประโยชนของศาสนสมบัติตามที่ไดรับมอบหมาย
(5) รวบรวมขอมูลในการจัดทํางบประมาณและจัดหารายได ใหเปนไปตามงบประมาณ
ศาสนสมบัติกลางประจําป
(6) เปนสํานักงานนายทะเบียนทรัพยสินของวัดรางและศาสนสมบัติกลาง
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๔๑

แตงตั้ง

สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช
(2) รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคม

(3) รับสนองงานเกี่ยวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ การขอพระราชทานสมณศักดิ์
การถวายนิตยภัต และการจัดทําทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์ และพระสังฆาธิการ
(4) ดําเนินการและประสานงานกับคณะสงฆในการลงนิคหกรรม และตรวจตราถวาย
คําแนะนําแกพระภิกษุ สามเณร ที่มีอาจารไมสมควรแกสมณวิสัย
(5) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการคุมครองพระพุทธศาสนา
(6) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา
(7) จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ
(8) บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรู ผลงานวิจัย และวิชาการทางพระพุทธศาสนา
แกพระสังฆาธิการ
(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และรายงานขอมูลสารสนเทศดานพระพุทธศาสนา เพื่อกําหนด
นโยบาย ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
(2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหนวยงาน
ในความดูแลของสํานั กงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน ปญ หา และอุป สรรค
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
(3) สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางการเรียนรูและแหลงภูมิปญญาของชุมชน
รวมทั้งสงเสริมใหมีศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
(5) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา และ
ดานพุทธศาสนศึกษารวมทั้ งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายใน
จังหวัดใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
(6) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา
(7) สงเสริมและประสานการดําเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรม ในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
(8) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงาน ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๔๒

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ ง การอุ ป ถั ม ภ แ ละคุ ม ครองและปกป อ ง
พระพุทธศาสนา
๑) เปาหมาย สถาบันสงฆ คณะสงฆ และวัดมีความเขมแข็งในการดําเนิน
กิจกรรมดานพระพุทธศาสนา ตลอดจนทํานุบํารุง บูรณปฏิสังขรณและพัฒนาวัด ศาสนสถานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๒) คาเปาหมาย
(๒.๑) วัดไดรับการบูรณปฏิสังขรณและพัฒนาไมนอยกวา ๒,๓๐๐ วัด
(๒.๒) พระสังฆาธิการที่ไดรับการพัฒนาไมนอยกวา ๒,๕๖๐ รูป
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) จํานวนวัดที่ไดรับการบูรณปฏิสังขรณและพัฒนา
(๓.๒) จํานวนพระสังฆาธิการที่ไดรับการพัฒนา
(๓.๓) วัดที่ไดรับการบูรณ ปฏิสังขรณและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๔.๔) พระสังฆาธิการไดรับการอุปถัมภและพัฒนาไมนอยกวารอยละ ๘๐
๔) แนวทางการพัฒนา
ดําเนินการอุปถัมภ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบัน
คณะสงฆ และวั ด ให มี ค วามเข ม แข็ ง ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมด า นพระพุ ท ธศาสนา ตลอดจนทํ า นุ บํ า รุ ง
บูรณปฏิสังขรณและพัฒนาวัด ศาสนสถานใหมีความมั่นคง โดยมีแนวทาง ดังนี้
(๔.๑) สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาวัดตามหลักธรรมาภิบาล
วิชาการอยางเปนมืออาชีพ

(๔.๒) สงเสริมการบริหารจัดการวัดและกิจการพระพุทธศาสนาดวยหลัก
(๔.๓) วางระบบการติดตามและแกไขปญหาวัดและพระสงฆในเชิงรุก

ปกครองสงฆ

(๔.๔) สนับ สนุน การพัฒ นาและชว ยเหลือดานกฎหมายเกี่ย วกับ การ
๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(๕.๑) เงินอุดหนุนโครงการวัดกลางใจชุมชน

(๕.๒)เงิ น อุ ด หนุ น พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต ถ วายพระพรชั ย มงคลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ
(๕.๓) เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณวัดและการพัฒนาวัด
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๔๓

(๕.๔) เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง
(๕.๕) เงินอุดหนุนสมทบการกอสรางปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ
(๕.๖) เงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ
(๕.๗) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

(๕.๘) เงินอุดหนุนการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา

(๕.๙) เงินอุดหนุนสงเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ
(๕.๑๐) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช
(๕.๑๑) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝกอบรมพระสังฆาธิการ
(๕.๑๒) เงิน อุดหนุน การตรวจการคณะสงฆแ ละตรวจตราพระสงฆ ที่
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

ไมนอยกวา ๘,๒๙๓ รูป

๑) เปาหมายพระพุทธศาสนาไดรับการเผยแผหลักธรรม
๒) คาเปาหมาย
(๒.๑) ประชาชนที่เขาปฏิบัติธรรมไมนอยกวา ๑๘๐,๐๐๐ คน
(๒.๒) พระสงฆที่ไดรับ การอบรมดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) จํานวนประชาชนที่เขาปฏิบัติธรรม
(๓.๒) จํานวนพระสงฆที่ไดรับการอบรมดานการเผยแผพระพุทธศาสนา

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

๔๔

๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) สนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีการเผยแผอยางกวางขวาง
และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๔.๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแผและประชาสัมพันธพระพุทธศาสนา
(๔.๓) เพิ่มศักยภาพการทําหนาที่ประชาสัมพันธและเผยแผพระพุทธศาสนา

ในพืน้ ที่ระดับจังหวัด

(๔.๔) ดําเนินการใหมีมาตรฐานในการเผยแผและประชาสัมพันธ
(๔.๕) พัฒนารูปแบบของสื่อการสอนที่ใชในการเผยแผและประชาสัมพันธ
พระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับประชาชนแตละชวงวัย และเขาถึงไดงาย
(๔.๖) สนับสนุน/จัดกิจกรรมการสรางเครือขายประชาสัมพันธและเผยแพร
ขาวสารกิจการพระพุทธศาสนาและศาสนสัมพันธอยางสรางสรรคและตอเนื่อง
๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(๕.๑) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
พระธรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๕.๒) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุนดวย

(๕.๓) เงิ น อุ ด หนุ น โครงการสร า งความปรองดองสมานฉั น ท โ ดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมูบานรักษาศีล 5)
(๕.๔) คาเชาที่ดินวัดไทยในตางประเทศ
(๕.๕) เงินอุดหนุนการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรม
วโรกาสสําคัญ

(๕.๖) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องใน
(๕.๗) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผพระพุทธศาสนา
(๕.๘) เงินอุดหนุนการดําเนินงานหนวยเผยแผพระพุทธศาสนา
(๕.๙) เงินอุดหนุนการสงเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา

(๕.๑๐) เงินอุดหนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนา
ของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
(๕.๑๑) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจใหธรรมะ
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ

(๕.๑๒) เงินอุดหนุนการดําเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการ

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

๔๕

ในตางประเทศ

(๕.๑๓) เงินอุดหนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาพระธรรมทูต
(๕.๑๔) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆชาวตางชาติ
(๕.๑๕) เงินอุดหนุนการฝกอบรมพระธรรมฑูตไปตางประเทศ
(๕.๑๖) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูนําศาสนา
(๕.๑๗) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก
(๕.๑๘) เงินอุดหนุนสมทบการจัดสรางอาคารปฏิบัติธรรม
(๕.๑๙) โครงการผลิตสื่อธรรมะ
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ

๑) เปาหมาย พระภิกษุสามเณรไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
๒) คาเปาหมาย
(๒.๑) พระภิ กษุส ามเณรที่ไดรับ การสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา ๔๐,๓๘๐ รูป
(๒.๒) ผูบริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสมไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คน
(๒.๓) พระภิกษุ สามเณร ที่เขารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี
ไมนอยกวา ๒๕๐,๐๐๐ รูป
(๒.๔) ผูเรียนธรรมศึกษาไมนอยกวา ๑,๘๐๐,๐๐๐ คน
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) จํานวนพระภิกษุสามเณรที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓.๒) จํานวนผูบริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม
(๓.๓) จํ านวนพระภิ กษุ สามเณร ที่ เข ารั บการศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรม
แผนกธรรม – บาลี
(๓.๔) จํานวนผูเรียนธรรมศึกษา
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) พั ฒ นาผู เ รี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกธรรม-บาลี ให มี ค วามรู
ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พรอมทั้งศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนใหสํานักเรียน สํานักศาสนา
ศึกษาดําเนินการดานการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณการเรียนการสอน
ได อ ย า งเป น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย น เยาวชนและประชาชน ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาและนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๔๖

(๔.๒) สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ การศึกษาสงเคราะหและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๔.๓) ผลักดันใหมีพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษาดานพระพุทธศาสนาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
(๔.๔) ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆไทยใหเทียบเคียงกับการศึกษาในระบบ
การศึกษาสงเคราะห

(๔.๕) กํ าหนดแนวทางจั ดตั้ งและบริ ห ารกองทุ น เพื่อ ศาสนศึ ก ษาและ

๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(๕.๑) โครงการสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๕.๒) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
(๕.๓) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(๕.๔) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี
แผนกสามัญศึกษา

(๕.๕) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
(๕.๖) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการ

เรียนการสอน

นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

(๕.๗) เงินอุดหนุนสงเสริมแหลงเรียนรูและหองสมุดในโรงเรียน
(๕.๘) เงินอุดหนุนโครงการฝกวิชาชีพชางฝมือ ชางสิบหมู สําหรับ

(๕.๙) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กํากับคุณภาพเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
(๕.๑๐) เงินอุดหนุนคาใชจายในการบริหารกลุมโรงเรียน
(๕.๑๑) เงินอุดหนุนคาใชจายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา
(๕.๑๒) เงินอุดหนุนโครงการอบรมบาลีกอนสอบ
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
แผนกธรรม-บาลี

(๕.๑๓) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษา
(๕.๑๔) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม

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

๔๗

(๕.๑๕) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
พระปริยัติธรรม

(๕.๑๖) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน
(๕.๑๗) เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสังคมสันติสุขอยูเย็นเปนสุข

ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๒.๔ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทาง
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

๑) เป าหมาย

พุทธมณฑลเปน ศูนยการเรียนรูและดําเนิน กิจ กรรมทาง

๒) คาเปาหมาย
(๒.๑) ผูเขารวมกิจกรรมคายคุณธรรมและศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนา
ในพุทธมณฑลไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐ คน
(๒.๒) ประชาชนที่เขา ปฏิบัติธรรมไมนอยกวา ๑๘๐,๐๐๐ คน
(๒.๓) สามเณรที่เขารวมโครงการไมนอยกวา ๑๐๐ รูป
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมคายคุณธรรมและศูนยการเรียนรู
พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
(๓.๒) จํานวนประชาชนที่เขา ปฏิบัติธรรม
(๓.๓) จํานวนสามเณรที่เขารวมโครงการ
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยการเรียนรูและดําเนินกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
(๔.๒) พั ฒ นาพุ ท ธมณฑลให เ ป น ศู น ย ก ลางแหล ง ข อ มู ล ค น คว า งาน
วิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาโดยนําระบบดิจิทัลมาประยุกตใช
๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(๕.๑) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑลเปนศูนยการเรียนรู
และดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

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

๔๘

๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดการศาสนสมบัติ
ที่ดินและสอบเขตที่ดิน
ไมนอยกวา ๘๐ แปลง

และศาสนสมบัติของวัด

๑) เปาหมาย วัดที่มีพระสงฆไดรับการชวยเหลือในการสํารวจเพื่ออกโฉนด
๒) คาเปาหมาย วัดที่ไดรับการสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน
๓) ตัวชี้วัด จํานวนวัดที่สํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การศาสนสถาน

(๔.๒) ดําเนิ นการใหเกิดมาตรฐานในการกอสร าง การบูรณปฏิสังขรณ
สิ่งกอสรางของวัดและถูกตองตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ
๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(๕.๑)โครงการสํารวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินและชวยเหลือวัด
ในกรณีขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา
๓.๒.๖ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
๑) เปาหมาย เปนองคกรที่เกง มีแผนรองรับกับสภาวะตางๆ อยางชัดเจน
มีการวิเ คราะห สถานการณ ที่ส ามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุกมุมมอง ทําใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป
๒) คาเปาหมาย
(๒.๑) บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวของไมนอยกวา ๙๐ %
(๒.๒) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
องคกร (PMQA)
๓) ตัวชี้วัด
(๓.๑) บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวของ
(๓.๒) การพัฒนาคุณภาพองคกรผานเกณฑ PMQA
๔) แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) ปรั บ ปรุ ง ด า นกระบวนการและวิ ธี ก ารทํ า งาน มี ขั้ น ตอนน อ ย
กระชับ โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน มีการทํางานเปนทีมมุงเนนผลงาน และนําระบบดิจิทัล
มาใชในการบริหารจัดการระบบงานหลัก
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป ในวาระแรก ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๔๙

(๔.๒) มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ สนับสนุน ความกาวหนา สรางแรงจูงใจและผลตอบแทน
(๔.๓) มีการสรางและปลูกฝงคานิยมขององคการไปยังบุคลากรเพื่อให
เกิดการทํางานที่มีคุณภาพ เสริมสรางธรรมาภิบาลและทัศนคติที่ดีมีความผูกพันตอองคการและจิตสํานึก
ในการใหบริการประชาชนอยางเทาเทียม
๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ
(๕.๑) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๑,๓๘๓,๔๖๑,๒๐๐ บาท
แหลงเงิน*
เงินงบประมาณแผนดิน

เงินรายไดของหนวยงาน

๑,๓๘๓๔.๖๑๖๒

-

เงินกู
ในประเทศ

ตางประเทศ

-

-

อื่นๆ

-

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
๑) เรื่อง การอุปถัมภและคุมครองและปกปองพระพุทธศาสนา
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผนดิน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

วงเงินรวม

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

เงินรายไดของหนวยงาน

-

-

-

-

-

-

เงินกูในประเทศ

-

-

-

-

-

-

เงินตางในประเทศ

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

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

๕๐

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

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

๔) เรื่อง การพัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา
แผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณแผนดิน

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๕๒.๖๗๔๗

๙๓.๓๖๑๗

๕๒.๖๐๐๐

๒๘.๖๕๔๗

๓๐.๐๐๐๐

วงเงินรวม
๒๕๗.๒๙๑๑

เงินรายไดของหนวยงาน

-

-

-

-

-

-

เงินกูในประเทศ

-

-

-

-

-

-

เงินตางในประเทศ

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

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

๕๑

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

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

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

๕๒

ภาคผนวก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เ ป็น การสมควรแก้ไ ขเพิ่ มเติมพระราชกฤษฎี กาว่า ด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓/๑
วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญัติระเบีย บบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย
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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
“การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทาโดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กาหนดด้วย”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็น หรือ
สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ
และสถานการณ์อื่นประกอบกัน”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ มี การยุ บเลิ ก โอน หรื อรวมส่ วนราชการใดทั้ งหมดหรื อบางส่ วน
ห้ ามมิ ให้ จั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการที่ มี ภ ารกิ จ หรื อ อ านาจหน้ า ที่ ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยค ลึ ง กั น กั บ
ส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี
ตามมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ หารกิ จ การบ้ า นเมื องที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก ให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดให้มี
แพลตฟอร์ ม ดิจิ ทั ลกลางเพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการใช้ ใ นการบริ การประชาชนและการติด ต่อประสานงาน
ระหว่างกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่พ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีเหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในวรรคสอง ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวได้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้ คณะรัฐ มนตรีและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่ นดิน
ให้มีความชัดเจน แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้ รัฐ
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดให้มีการจัดทากรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไว้ในรูป
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม ประกอบกับได้มีการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นกลไก
วิธีการ และขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ขึ้นแล้ว จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติให้ซ้าซ้อนกันอีก สมควรยกเลิกการจัดทาแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติ และปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่ วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมควรกาหนดให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่ างส่วนราชการด้วยกันต้องกระทาโดยใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลางเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

