
โครงการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์
สํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ20  ปี  

แผนยทุธศาสตร ์
สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ20  ปี :  

ระยะที ่1 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   

(Final Report)  



ค ำน ำ 

ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากการท าสังคายนาครั้งที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 235 หรือ
ประมาณ 2,324 ปีมาแล้ว  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จึง
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ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มี ความส าคัญต่อการดูแลกิจการของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ระยะ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  เพ่ือให้การรับสนองงาน การสนับสนุนกิจการและการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ์  การด าเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง การรักษา ท านุบ ารุงศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
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หยั่งรากลึกในสังคมไทยและจิตใจของประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสรุปความเห็นจากการวิพากษ์ และ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  20 ปี : ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  20 ปี : 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ปรับตามความเห็นจากการวิพากษ์แล้ว  
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 
ในระบบบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตร หน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวาง
กรอบแผนยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาวะปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐ 
ตระหนักถึงความสามารถขององค์กร จุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์กร โอกาสและอุปสรรคขององค์กรที่เป็น
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ทั้งยังช่วยให้มีทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะของหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และ เป็น
องค์กรหลักในการขับเคลื่อนพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืน สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อให้
การชับเคลื่อนงานต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง จัดท าจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)                      

 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาประเทศไทย และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่มิติต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
สอดคล้องกับแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560- 2564) 
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  ส าหรับใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติต่อไป 
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3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 สัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า 10 คน ตามที่

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด  เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
พระพุทธศาสนาประกอบการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  20 ปี : 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)            

3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  20 ปี : 
ระยะที่  1 (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 วัน โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย บุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน 
ตัวแทนคณะสงฆ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 คน โดยที่ปรึกษารับผิดชอบ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางของ     
ผู้ประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันจะเกิดจากการด าเนินการ
ประชุม เป็นต้น 

3.3 จัดประชุมเพื่อวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน ตัวแทนคณะสงฆ์ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 50 คน จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน  โดยที่ปรึกษารับผิดชอบ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางของผู้ประชุม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันจะเกิดจากการด าเนินการประชุม เป็นต้น 

3.4 ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564)  ฉบับสมบูรณ์จ านวน 150 เล่ม เพื่อให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธใ์นโอกาสต่อไป 

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
100 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

 

5. การส่งมอบงาน 
 

5.1  ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน 15 วันนับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง 
ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติงาน พร้อมโครงร่าง (Outline) ของแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เล่ม
เสนอต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
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5.2  ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress)  จ านวน 5 เล่ม ภายใน 50 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา ซึ่งประกอบด้วย  

5.2.1   ความก้าวหน้าในการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา 
เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพระพุทธศาสนาประกอบการยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)   
ไม่น้อยกว่า 5 คน  

5.2.2   ประเด็นหลัก / ค าถามหลักที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที ่1 (พ.ศ. 2560-2564) 

5.3    ที่ปรึกษาส่งมอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  20 ปี : ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) (Draft Final Report) จ านวน 5 เล่ม ภายใน 80 วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

5.4    ที่ปรึกษาส่งมอบแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) จ านวน 150 เล่ม (Final Report) ภายใน 100 วันนับจากลงนามในสัญญาจ้าง  

 

6. การสนับสนุนจากผู้ว่าจ้าง 
 

6.1   กฎ ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ ของส านักงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)   

6.2    การประสานนัดหมายกับบุคลากรของส านักงาน ผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน ตัวแทนคณะสงฆ์ 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการประชุมต่างๆตามแผนการด าเนินงานของโครงการ 
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บทที่ 2  

สรุปผลการวิพากษ์   
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 
คณะที่ปรึกษาได้น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 

2560-2564) ที่ได้มีการปรับแก้ครั้งสุดท้ายตามข้อแนะน าของตัวแทนฝ่ายสงฆ์มาน าเสนอและให้ผู้เกี่ยวข้อง       
ไม่น้อยกว่า 50 คน ได้วิพากษ์ในการประชุมเพื่อวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ าหลังที่ 2 ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

สรุปความเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2560-2564) ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการด าเนินการภายใต้แผน ฯ ดังสรุป
ได้ด้วยตารางต่อไปนี้  
 

ประเดน็วิพากษ ์
ระดับความเห็นด้วย
(เฉลี่ย)คะแนนเต็ม 5 

วิสัยทัศน ์  

"องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมด ารงศีลธรรม น าสันติสุข
อย่างยั่งยืน" 

4.27 

พันธกิจ  
1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 4.58 

2. สนับสนุนสง่เสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 4.38 

3. จัดการศึกษาสงฆ์เพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปีย่มปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใหเ้จริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความ
เข้มแข็ง 4.58 

4. ด าเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 4.46 
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

และสังคม 4.58 
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ประเดน็วิพากษ ์
ระดับความเห็นด้วย
(เฉลี่ย)คะแนนเต็ม 5 

ยุทธศาสตร ์BUDDHA  
1. พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์ (ศาสนศึกษา+ศึกษาสงเคราะห์)  

(Buddhist Education) 4.54 
2. ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม  (Understanding) 4.73 

3. เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
   (Distinguished Center) 4.54 
4. พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น (Distinctive Organization) 4.65 
5. ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์  (Help) 4.46 
6. เพิ่มความคุ้มค่าให้แกส่าธารณูปการ (ศาสนสมบัติ + ศาสนสถาน) (Asset) 4.42 

 
มาตรการ/แนวทางภายใต้ยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ ์(ศาสนศึกษา+ศึกษาสงเคราะห์) 
(Buddhist Education)   

1. ทบทวน พัฒนา และสร้างหลักสูตรส าหรับพระสังฆาธิการทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการสาธารณูปการ 4.15 

2. ผลักดันให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด 4.15 

3. สนับสนุนใหเ้กิดการบูรณาการการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตามอัธยาศัย 4.23 

4. ผลักดันให้มีการพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 4.46 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม 
(Understanding)   
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
4.27 

2. จัดท ายุทธศาสตร์การเผยแผ่และประชาสมัพันธ์กิจการพระพุทธศาสนา 4.50 

3. เพิ่มศักยภาพการท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่
ระดับจังหวัด 

4.46 

4. พัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านการเผยแผ ่ 4.46 
5. พัฒนารูปแบบของสื่อการสอนที่ใช้ในการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับประชาชนแต่ละ

ช่วงวัย 
4.54 
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ประเดน็วิพากษ ์
ระดับความเห็นด้วย
(เฉลี่ย)คะแนนเต็ม 5 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(Distinguished Center)  
1. จัดท าแผนแม่บทการใช้พื้นที่ของพุทธมณฑลให้เหมาะสมในการรองรับการเป็น

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
4.46 

2. จัดท าแผนแม่บทบริหารด้านสิ่งแวดล้อมของพุทธมณฑล 4.46 

3. จัดท าแผนการสร้างศูนย์การประชุม ศูนย์การจัดนิทรรรศการ พิพิธภัณฑ์ และ
ห้องสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ 

4.42 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเดน่ 
(Distinctive Organization)   
1. ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้ทันต่อยุทธศาสตร์ชาต ิและการบรหิารงาน

ภายใต้ Thailand 4.0 
4.63 

2. น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานหลัก อาทิ ระบบฐานข้อมูล
พระสงฆ ์ประวัติการศึกษา ระบบฐานข้อมูลวัด ระบบฐานข้อมูลมติที่ประชุม     
มหาเถรสมาคม ระบบพิกัดวัดทั่วประเทศ 

4.75 

3. ทบทวนและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

4.71 

4. ทบทวนโครงสร้างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตใิห้เหมาะสมในมิติของการใช้
ระบบดิจิทัลในการบริหารและงานศาสนสมบัติ 

4.67 

5. พัฒนาระบบการก ากบัและติดตามรายงานผลการด าเนนิงานตามมติทีป่ระชุม       
มหาเถรสมาคม 

4.29 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์  
(Help)   
1. ก าหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ 4.33 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนด้าน             

สาธารณสงเคราะห ์ 4.25 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท างานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน    

ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที ่ 4.42 

4. สร้างระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของสงฆ์     
ให้เป็นรูปธรรมและสามารถวัดและประเมินผลได้ 4.33 

5. สร้างช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในงาน         
สาธารณสงเคราะห ์ 4.42 
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ประเดน็วิพากษ ์
ระดับความเห็นด้วย
(เฉลี่ย)คะแนนเต็ม 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ (ศาสนสมบัติ + ศาสนสถาน) 
(Asset)   

1. ทบทวนโครงสร้างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตใิห้เหมาะสมในมิติของการใช้
ระบบดิจิทลัในการบริหารและงานศาสนสมบัติ 4.50 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 4.50 
3. ร่วมพัฒนาวัดและศาสนสถานให้เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ 4.54 
4. เพิ่มศักยภาพของวัดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนในทุกมิต ิ 4.50 

 



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 

   ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                     3-1 

 

บทที่ 3  
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี :  

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564  
 

ในบทที่ผ่านมาเป็นการน าเสนอสรุปผลการวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธ ศาสนา
แห่งชาติ 20 ปี: ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ าหลังที่ 2 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม  

ส าหรับในบทนี้จะเป็นการน าเสนอเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
20 ปี: ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถ
น าแผนงาน/โครงการไปขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติเพ่ือสนองงานคณะสงฆ์ตามเจตนารมณ์ที่
ปรากฏในแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-2564   
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วิสัยทัศน์ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    

“องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง  

สังคมด ารงศีลธรรม  น าสันติสุขอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน  
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มี

ความรู้คู่คุณธรรม 

3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เป่ียมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 

4. ด าเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 

5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ
สังคม 

       
ยุทธศาสตร์  
“BUDDHA” 

B Buddhist Education พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์ 
U Understanding 

 
ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ให้แก่สังคม 

D Distinguished Center เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

D Distinctive Organization พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น 
H Help ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ 
A Asset เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์  (Buddhist Education) 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ 

1. สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ การศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ผลักดันให้มีพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้เทียบเคียงกับการศึกษาในระบบ  
4. ก าหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ 
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ตารางที่ 3-1 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ ์

 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

1. ผลักดันใหม้ี
คณะกรรมการ
การศึกษา
พระพุทธศาสนาใน
ระดับจังหวัด 

แผนงานจัดต้ัง
คณะกรรมการการศึกษา
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

1.1 โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

คณะกรรมการการศึกษา
พระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับการ
แต่งต้ังครบทุกจังหวัด 

76     

1.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร
ของส านักงานพระพุทธ- 
ศาสนาจังหวัดเพื่อรองรับ
การจัดตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาพระพุทธศาสนา 

จังหวัด 

จ านวนบุคลากรของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่ผ่านการ
อบรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ
ท างานของคณะกรรมการ 

76        

2. พัฒนาการเรียน
การสอนด้าน
พระพุทธศาสนาให้
สอดคล้องกับบริบท
สังคมที่เปล่ียนแปลง
ไป 

แผนงานพัฒนาการเรียน
การสอน 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
เชิงพุทธและนวัตกรรม
วิชาการให้ทันสมัย 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

0 40 60 80 100 



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 

   ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                     3-5 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

3. ผลักดันให้มีการ
จัดตั้งวิทยาลัย   
พระปริยัติธรรม 4 
ภูมิภาค 

แผนงานจัดต้ังวิทยาลัย
พระปริยัติธรรม          
4 ภูมภิาค 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
พระปริยัติธรรม           
4 ภูมภิาค 

วิทยาลัยพระปริยัติธรรม           
4 ภูมภิาคผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและได้รับ
งบประมาณสนับสนุน 

0 1    

4. ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม 

แผนงานยกระดับ
คุณภาพโรงเรียน      
พระปริยัติธรรม 

โครงการโรงเรียน      
พระปริยัติธรรมต้นแบบ 

จ านวนโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่
ผ่านการรับรองให้เป็นโรงเรียน
พระปริยัติธรรมต้นแบบ 

0 0 8 16  32 

5. เสริมสร้างความรู้
ด้านศึกษา
สงเคราะห์ 

แผนงานเสริมสร้าง
ความรู้ด้านศกึษา
สงเคราะห์ 

โครงการพัฒนาบุคคล
ทางพระพุทธศาสนา
ต้นแบบ อาทิ อุบาสก 
อุบาสิกาต้นแบบ / 
บุคลากรทางการศึกษา
วิธีพุทธต้นแบบ 

จ านวนบุคลากรต้นแบบ 76 76 76 76 76 

6. ผลักดันใหม้ี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาของ
คณะสงฆ์ 

แผนงานผลักดันให้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของคณะสงฆ์ 

6.1 โครงการผลักดันให้มี
การประกาศใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา
ของคณะสงฆ์ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของคณะสงฆ์มีการประกาศใช ้

0 1    
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

  6.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ต่อการประกาศใช้
กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาคณะสงฆ์ 

จ านวนบุคลากรของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่ผ่านการ
ชี้แจง 

0 76    

7. ผลักดันให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อศาสน
ศึกษาและการศึกษา
สงเคราะห์ 

แผนงานจัดต้ังกองทุน
เพื่อศาสนศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห ์

โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อศาสนศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห ์

กองทุนเพื่อศาสนศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห์ได้รับการ
จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณ 

0 2    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม (Understanding) 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนา  
2. เพิ่มศักยภาพการท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ระดับจังหวัด 

3. ด าเนินการให้มีมาตรฐานในการเผยแผแ่ละประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนารูปแบบของสื่อการสอนที่ใช้ในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนาให้

สอดคล้องกับประชาชนแต่ละช่วงวัย และเข้าถึงได้ง่าย 

5. สนับสนุน/จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารกิจการ
พระพุทธศาสนาและศาสนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 

6. ก าหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา 
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ตารางที่ 3-2 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

1. จัดท ายุทธศาสตร์
การเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
กิจการ
พระพุทธศาสนา 

 

แผนงานจัดท า
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์
กิจการพระพทุธศาสนา 

โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์
กิจการพระพทุธศาสนา 
พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-
2564 ได้รับการจัดท าขึ้นและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

1     

2. พัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 

แผนงานจัดตั้งสถาบัน
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 
 

โครงการศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการจัดตัง้
สถาบันเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 

สถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การเผยแผ่และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนาได้รับการจัดตั้ง 
 

0 1    

3. จัดท าฐานข้อมูล
ส าหรับการเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 

 

แผนงานจัดท าฐานข้อมูล
ส าหรับการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 

โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ส าหรับการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 

ฐานข้อมูลส าหรับการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนา 

0 1    
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

4. เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารเชิงรุกส าหรับ
กิจการ
พระพุทธศาสนา 

 

แผนงานเพิม่ช่องทาง 
การสื่อสารเชิงรุกส าหรับ
กิจการพระพทุธศาสนา 

4.1 โครงการพัฒนา
รูปแบบช่องทางการ
สื่อสารผ่านทางวิทยุ 
โทรทัศน์ 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวน
รายการวิทย/ุโทรทัศน์เกี่ยวกับ
ธรรมะ หรือสอดแทรกธรรมะใน
รายการ 

ปี
ฐาน 

2 3 4 5 

4.2 โครงการจัดท า
มาตรฐานเวบ็ไซต์ของ
ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ให้เป็นช่องทางเชิงรุกใน
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแผ ่

เว็บไซต์ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่ได้
ด าเนินการตามมาตรฐาน 

0 12 24 36 48 

5. พัฒนาบุคลากร
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดให้เป็นมือ
อาชีพด้าน
พระพุทธศาสนา  
ของจังหวัด 
 

แผนงานพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้าน
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา 

โครงการอบรม “พุทธ
จังหวัดมืออาชีพ”   

จ านวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร   
“พุทธจังหวัดมืออาชีพ”  

76 76 76 76 76 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

6. จัดท าแผน
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการเผย
แผแ่ละ
ประชาสัมพันธ์ให้มี
มาตรฐาน 

แผนงานจัดท าแผน
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์ให้มี
มาตรฐาน 

โครงการจัดท าแผน
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์ให้มี
มาตรฐาน 

แผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผแ่ละประชาสัมพันธ์ 

0 1    

7. พัฒนาระบบการ
ดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของ
บุคลากรด้านการ  
เผยแผ ่

แผนงานพัฒนาระบบ
การดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของบุคลากร
ด้านการเผยแผ ่

โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของบุคลากร
ด้านการเผยแผ ่

รายงานการตรวจสอบมาตรฐาน
บุคลากรด้านการเผยแผ ่

0 1 1 1 1 

8.  สนับสนุนการ
สร้างต้นแบบในการ
เผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 

แผนงานสนับสนุนการ
สร้างต้นแบบในการเผย
แผ่และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 

โครงการสนบัสนุนการ
สร้างต้นแบบในการเผย
แผ่และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา 

จ านวนส านักปฏิบัติธรรมต้นแบบ 0 4 8 16 32 

9. พัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนวิชา
พระพุทธศาสนา 

แผนงานพัฒนาครูผู้สอน
วิชาพระพุทธศาสนา 

โครงการอบรมครูผู้สอน
วิชาพระพุทธศาสนา 

จ านวนครูผู้สอนวิชา
พระพุทธศาสนาที่ผ่านการอบรม 

0 50 50 50 50 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

10. รณรงค์กจิกรรม
เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
รูปแบบใหม่ 

แผนงานประกวด
นวัตกรรมสื่อดิจิทัลใน
การเรียนการสอนเชิง
พุทธ 

โครงการประกวด
นวัตกรรมสื่อดิจิทัลการ
เรียนการสอนเชิงพุทธ 

จ านวนนวัตกรรมสื่อดิจิทัล      
การเรียนการสอนเชิงพุทธ 

0 5 5 5 5 

11. ส่งเสริม
เครือข่าย/ชมรมทาง
พระพุทธศาสนาใน
หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

แผนงานส่งเสริม
เครือข่าย/ชมรมทาง
พระพุทธศาสนาใน
หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

โครงการส่งเสริม
เครือข่าย/ชมรมทาง
พระพุทธศาสนาใน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

ร้อยละจ านวนสมาชิกของ
เครือข่าย/ชมรมทาง
พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งเพิ่มขึ้น 

ปี
ฐาน 

2  4 6 8 

12. ส่งเสริมความ
ร่วมมือบ้าน วัด 
ราชการ (บวร) 

แผนงานส่งเสริมความ
ร่วมมือบ้าน วัด ราชการ 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือบ้าน 
วัด ราชการ 

12.1 จ านวนภาคีเครือข่าย/ชมรม
ทางพระพุทธศาสนาที่เพิ่มขึ้น 

ปี
ฐาน 

5 5 5 5 

12.2 ร้อยละของผู้เข้าปฏิบัติธรรม
เพิ่มขึ้น 

ปี
ฐาน 

3 4 5 6 

12.3  ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
องค์กร/ประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 

ปี
ฐาน 

2 3 4 5 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

13. ผลักดันให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อการ   
เผยแผแ่ละประชา-
สัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา 

แผนงานจัดต้ังกองทุน
เพื่อการเผยแผแ่ละ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา 

โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา 

กองทุนเพื่อการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนาได้รับการจัดตั้ง
และสนับสนุนงบประมาณ 

1     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(Distinguished Center) 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ 

1. วางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ของพุทธมณฑลให้พร้อมเป็นศูนย์กลางพระพุทธ- 
ศาสนาโลก  

2. สร้างความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อระบบการให้บริการและ
ดูแลรักษาความปลอดภัย  

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธมณฑลทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ  

4. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายกับองค์กรพุทธศาสนาทั่วโลก 
5. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลค้นคว้างานวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับ

หลักธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยน าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
6. ก าหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลาง

พระพุทธศาสนาโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 

   ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                     3-14 

 

ตารางที่ 3-3 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

1. จัดท าแผนแม่บท
พัฒนาด้านกายภาพ
ของพุทธมณฑลให้
เหมาะสมรองรับการ
เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

แผนงานจัดท าแผน
แม่บทพัฒนาด้าน
กายภาพของพุทธมณฑล
ให้เหมาะสมรองรับการ
เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

โครงการจัดท าแผน
แม่บทพัฒนาด้าน
กายภาพของพุทธมณฑล
ให้เหมาะสมรองรับการ
เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

แผนแม่บทพัฒนาด้านกายภาพ
ของพุทธมณฑลให้เหมาะสม
รองรับการเปน็ศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

0 1    

2. จัดท าแผนแม่บท
บริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของ 
พุทธมณฑล 

แผนงานจัดท าแผน
แม่บทบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ  
พุทธมณฑล 

โครงการจัดท าแผน
แม่บทบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของ       
พุทธมณฑล 

แผนแม่บทบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของพุทธมณฑล 

0 1    

3. จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของพุทธ
มณฑล 

แผนงานจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงของ
พุทธมณฑล 

โครงการจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงของ
พุทธมณฑล 

แผนบริหารความเสี่ยงของ      
พุทธมณฑล 

1     

4. ด าเนินการจัดท า
ปฏิทินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของ
พุทธมณฑล   

แผนงานจัดท าปฏิทิน
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของ
พุทธมณฑล   

โครงการจัดท าปฏิทิน
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพุทธ
มณฑล   

ปฏิทินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพุทธมณฑล
ถูกจัดท าขึ้นและน าไปใช ้

 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

5. จัดตั้งศูนย์
พระพุทธศาสนา
นานาชาติ เพื่อ
ขับเคล่ือนงานด้าน
พระพุทธศาสนาของ
พุทธมณฑล 

แผนงานจัดตั้งศูนย์
พระพุทธศาสนา
นานาชาติ เพื่อ
ขับเคล่ือนงานด้าน
พระพุทธศาสนาของ
พุทธมณฑล 

โครงการจัดตั้งศูนย์
พระพุทธศาสนา
นานาชาติ เพื่อขับเคลื่อน
งานด้านพระพุทธศาสนา
ของพุทธมณฑล 

ศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาติ
ได้รับการจัดตั้งข้ึน และมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯ 

0 0 1   

6. สนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งส านักงาน
กลางการบริหารงาน
ปกครองคณะสงฆ์
ระดับเจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะหน และ
ส านักงานมหาเถร
สมาคม 

แผนงานจัดตั้งส านักงาน
กลางการบริหารงาน
ปกครองคณะสงฆ์ระดับ
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน 
และส ำนักงานมหาเถร
สมาคม 

โครงการจัดตั้งส านักงาน
กลางการบริหารงาน
ปกครองคณะสงฆ์ระดับ
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน 
และส ำนักงานมหาเถร
สมาคม 

ส านักงานกลางการบริหารงาน
ปกครองคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะ
ภาค เจ้าคณะหน และส ำนักงาน
มหาเถรสมาคมมีการจัดตั้งขึ้นใน
พ้ืนท่ีพุทธมณฑล 

0 0 1   

7. จัดท าแผนพัฒนา
ห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ ์
 

แผนงานจัดท า
แผนพัฒนาห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ ์
 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ ์

ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ ์

 50 60 70 80 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

8. ผลักดันใหจ้ัดตั้ง
กองทุนเพื่อการ
พัฒนาพุทธมณฑล
ในการเป็นศนูย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

แผนงานจัดต้ังกองทุน
เพื่อการพัฒนา        
พุทธมณฑลในการเป็น
ศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการพัฒนา        
พุทธมณฑลในการเป็น
ศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพุทธมณฑล
ในการเป็นศนูย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลกได้รับการ
จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณ 

1     
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น (Distinctive Organization) 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ 

1. น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานหลัก 
2. ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้ทันตอ่ยุทธศาสตรช์าติ และการบริหารงานภายใต้ 

Thailand 4.0 
3. ยกระดับการท างานจากหน่วย “เลขานุการ” เป็น “เลขาธิการ” ให้มหาเถรสมาคม  
4. พัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด 
5. พัฒนาพระสังฆาธิการทุกระดับให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ 
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ตารางที่ 3-4 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเดน่ 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4.0 

1.1 แผนงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 4.0 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4.0 

ระบบสารสนเทศ 4.0 จัดท าแล้ว
เสร็จและสามารถใช้งานได้
ครอบคลุมทั่วประเทศแบบ Real-
time ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สื่อสาร 

     

1.1.1 ระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์  1    

1.1.2 ระบบฐานข้อมูลวัด  1    

1.1.3 ระบบฐานข้อมูลมติที ่
  ประชุมมหาเถรสมาคม 

1     

1.1.4 ระบบพิกัดวัดทั่วประเทศ  1    

1.2 แผนงานอบรมการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ 
4.0 

1.2.1 โครงการอบรมการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ 
4.0 แด่คณะสงฆ์ 

จ านวนผู้เข้าอบรมระบบ
สารสนเทศ 4.0 ของคณะสงฆ์ 

0 50 50 50 50 

1.2.2 โครงการอบรมการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ 
4.0   

จ านวนบุคลากรของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เข้า
อบรมระบบสารสนเทศ 4.0  

0 80 80 80 80 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

2.  พฒันาสมรรถนะ
บุคลากรของ
ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติให้ทันต่อ
การบริหารงาน
ภาครัฐสมยัใหม่ 

แผนงานพัฒนา         
สมรรถนะบุคลากรของ
ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้ทันต่อการบริหารงาน
ภาครัฐสมยัใหม่ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของ
ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้ทันต่อการบริหารงาน
ภาครัฐสมยัใหม่ 

 จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม 80   80 80 80 80 

3. ทบทวนและ
พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหนา้ใน
สายอาชีพและจัดท า
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

แผนงานทบทวนและ
พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพและจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

โครงการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพและจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

รายงานผลการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

0 1    

4. พัฒนาระบบการ
ก ากับและติดตาม
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติที่
ประชุมมหาเถร
สมาคม 

แผนงานพัฒนาระบบ
การก ากับและติดตาม
รายงานผลการ
ด าเนินงานด้านกิจการ
พระพุทธศาสนา 

โครงการพัฒนาระบบ
การก ากับและติดตาม
รายงานผลการ
ด าเนินงานด้านกิจการ
พระพุทธศาสนา  

รายงานผลการด าเนินการงานด้าน
กิจการพระพทุธศาสนา 

1 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

5. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในการ
เป็นหน่วยงาน 
“เลขาธิการ” มือ
อาชีพ 

แผนงานพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ในการเป็นหน่วยงาน 
“เลขาธิการ” มืออาชีพ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ในการเป็นหน่วยงาน 
“เลขาธิการ” มืออาชีพ 

5.1 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในการเป็นหน่วยงาน 
“เลขาธิการ” มืออาชีพได้รับความ
เห็นชอบจากคณะสงฆ์ 

1     

5.2 จ านวนผู้ที่ผ่านหลักสูตรการ 
การฝึกอบรม 

80 80 80 80 80 

6. ทบทวนโครงสร้าง
ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาต ิให้
เหมาะสมในมิติของ
การใชร้ะบบดิจิทัล
ในการบริหารจัดการ 

แผนงานทบทวน
โครงสร้างส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ให้เหมาะสมในมิติของ
การใชร้ะบบดิจิทัลใน
การบริหารจดัการ 

โครงการทบทวน
โครงสร้างส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ให้เหมาะสมในมิติของ
การใชร้ะบบดิจิทัลในการ
บริหารจัดการ 

รายงานผลการศึกษาโครงสร้าง
ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาตใิห้เหมาะสมในมิติของ
การใชร้ะบบดิจิทัลในการบริหาร
จัดการ 

0 1    

7. ผลักดันใหม้ีการ
จัดตัง้คณะกรรมการ
พระพุทธศาสนา
จังหวัด 
 

แผนงานผลักดันให้มีการ
จัดตัง้คณะกรรมการ
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

7.1 โครงการจัดตัง้
คณะกรรมการ
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

คณะกรรมการพระพุทธศาสนา
จังหวัดถูกจัดตั้งขึ้นครบทุกจังหวัด 

0 76    
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

  7.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อรองรับการจัดตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา
พระพุทธศาสนา 

จังหวัด 

จ านวนบุคลากรของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่ผ่านการ
อบรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ
ท างานของคณะกรรมการ 

0 76    

8. เสริมสรา้งองค์
ความรู้การบริหาร
จัดการกองทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

แผนงานเสริมสร้างองค์
ความรู้การบริหาร
จัดการกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมการ
บริหารจัดการกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 80 80 80 80 80 

9. ปรับวฒันธรรม
องค์การให้เปน็
องค์การแห่งการ
เรียนรู้ทางดิจิทัล 
โดดเด่นด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
 

แผนงานปรับวัฒนธรรม
องค์การให้เปน็องค์การ
แห่งการเรียนรู้ทาง
ดิจทิัล โดดเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับวัฒนธรรมองค์การให้
เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ทางดิจทิัล โดดเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 80 80 80 80 80 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

10. พัฒนาเว็บไซต์
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาตใิห้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 

แผนงานพัฒนาเว็บไซต์
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 

10.1 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ต่อเนื้อหาองค์ความรู้ของ
พระพุทธศาสนา 

80 85 90 90 90 

10.2 จ านวนเนื้อหาองค์ความรู้
ของพระพุทธศาสนาที่เผยแพร่เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

ปี
ฐาน 

50 100 150 200 

11. พฒันา/สร้าง
หลักสูตรการบริหาร
จัดการส าหรับพระ
สังฆาธิการทุกระดับ 

แผนงานจัดท าหลักสูตร
การบริหารจัดการ
ส าหรับพระสังฆาธิการ
ทุกระดับ 

11.1 โครงการจัดท า
หลักสูตรการบริหาร
จัดการส าหรับเจ้าคณะ
จังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอ/
เจ้าคณะต าบล 

หลักสูตรการบริหารจัดการส าหรับ
พระสังฆาธิการส าหรับเจ้าคณะ
จังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าคณะ
ต าบล   

3      

11.2 โครงการจัดท า
หลักสูตรการบริหาร
จัดการส าหรับเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วย
เจ้าอาวาส 

หลักสูตรการบริหารจัดการส าหรับ
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

0 3    
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
60 61 62 63 64 

12. ด าเนินการ
อบรมพระสังฆาธิ
การทุกระดับตาม
หลักสูตรการบริหาร
จัดการที่ได้จัดท าขึ้น 

แผนงานจัดอบรม
หลักสูตรการบริหาร
จัดการแด่พระสังฆาธิการ 

 

โครงการจัดอบรม
หลักสูตรการบริหาร
จัดการแด่พระสังฆาธิการ 

จ านวนพระสังฆาธิการที่ผา่นการ
อบรม 

300 300 300 300 300 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ (Help) 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ 

1. สร้างความยัง่ยืนในงานสาธารณสงเคราะห์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท างานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ

และเอกชนในระดับพื้นที ่
3. สร้างช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในงานสาธารณสงเคราะห์ 
4. สร้างระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ให้เป็น

รูปธรรม และสามารถวัดและประเมินผลได้ 
5. ด าเนินการวัดและประเมินผลการก ากับดูแล บริหารภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
6. ก าหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการสาธารณะสงเคราะห์ 
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ตารางที่ 3-5 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห ์
กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

1.  ศกึษาความ
เป็นไปได้และ
ผลักดันให้มีการ
จัดตั้งสถาบันทาง
การเงินเพื่อ
สนับสนุนงานด้าน 
สาธารณสงเคราะห์ 

แผนงานศึกษาความ
เป็นไปได้และผลักดันให้
มีการจัดตั้งสถาบันทาง
การเงินเพื่อสนับสนุน
งานด้านสาธารณ
สงเคราะห์   

โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้และผลักดันให้
มีการจัดตั้งสถาบันทาง
การเงินเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสงเคราะห์  

สถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสงเคราะห์ได้รบัการ
จัดตั้ง 

 0 0  0 1  

2. ส่งเสริมการต่อ
ยอดวัดพัฒนา
ตัวอย่างและพระ
นักพัฒนาดีเด่น 

แผนงานส่งเสริมวัด
พัฒนาตัวอยา่งและพระ
นักพัฒนาดีเด่น 

โครงการเชิดชูเกียรติ    
วัดพัฒนาตัวอย่างและ
พระนักพัฒนาดีเด่น 

พิธีการเชิดชูเกียรติและมอบเงิน
รางวัลให้แก ่

1 วัดพัฒนาตวัอย่าง 

2 พระนักพัฒนาดีเด่น   
3 พระนักสาธารณสงเคราะห ์

ดีเด่น 

0 1 1 1 1 

3. พัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
พระนักพัฒนา 

 

แผนงานพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร      
พระนักพัฒนา 

โครงการอบรม        
พระนักพัฒนา 

3.1หลักสูตรพระนักพัฒนาได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้ในการ
ร่วมท างานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนได ้

1     
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

    3.2 จ านวนพระนักพัฒนาที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร 

0 100 100 100 100 

4. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลด้าน     
สาธารณสงเคราะห์
ของวัด 

แผนงานจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลด้านสาธารณ
สงเคราะห์ของวัด 

โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลด้านสาธารณ
สงเคราะห์ของวัด 

ระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณ
สงเคราะห์ของวัดแล้วเสร็จและ
สามารถประมวลผลได้แบบ Real 
Time 

0 0 1   

5. สร้าง และเสริม
ศักยภาพของ
คณะกรรมการพุทธ
ศาสนาจังหวัด 
คณะกรรมการพุทธ
ศาสนาอ าเภอ และ
คณะกรรมการพุทธ
ศาสนาต าบลให้เป็น
กลไกสนับสนุน
ภารกิจด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์ให้เป็น
รูปธรรม และ

แผนงานสนับสนุน
ภารกิจด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ตามความ
ต้องการในระดับพ้ืนที่ 

5.1 โครงการสนับสนุน
ภารกิจด้านการ      
สาธารณสงเคราะห์
ตามความต้องการ
ของจังหวัด 

 

โครงการที่คณะกรรมการพุทธศาสนา
จังหวัดเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน ามา
พัฒนา 

1 2 3 4 5 

5.2  โครงการสนับสนุน
ภารกิจด้านการ    
สาธารณสงเคราะห์
ตามความต้องการ
ของอ าเภอ 

 

5.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการพุทธศาสนา
อ าเภอเป็นกลไกในการสนับสนุน
ภารกิจด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ 

5.1.2 คณะกรรมการพุทธศาสนา
อ าเภอเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการสาธารณ

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 

5 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

สามารถวัดและ
ประเมินผล 

สงเคราะห์ พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
น ามาพัฒนา 

5.3 โครงการสนับสนุน
ภารกิจด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ตามความ
ต้องการของต าบล 
 

5.3.1  จัดตั้งคณะกรรมการพุทธ
ศาสนาต าบลเป็นกลไกในการ
สนับสนุนภารกิจด้านการ     
สาธารณสงเคราะห ์

5.3.2  คณะกรรมการพุทธศาสนา
ต าบลเข้าไปมีส่วนสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการ        
สาธารณสงเคราะห์ พร้อมทั้ง
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน ามาพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

5 

6. ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรเครือข่ายด้าน
สาธารณสงเคราะห์ 

แผนงานส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
เครือข่ายด้านสาธารณ
สงเคราะห์ 

โครงการเชิดชูเกียรติ
องค์กรเครือข่ายด้าน    
สาธารณสงเคราะห ์

พิธีการเชิดชูเกียรติให้แก ่
1. บุคคลด้านสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น 
2. องคก์รด้านสาธารณสงเคราะห์
ดีเด่น 
3. กิจกรรมดา้นสาธารณสงเคราะห์
ดีเด่น 

0 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

7. น าแนวคิดประชา
รัฐมาใช้ในการ
พัฒนาความร่วมมือ
ของเครือข่าย 

แผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ของวัดเพื่อ
รองรับตลาดประชารัฐ 

โครงการสนบัสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ของวัดเพื่อ
รองรับตลาดประชารัฐ 

จ านวนวัดทีม่ีการจัดกิจกรรมตลาด
ประชารัฐ 

ปี
ฐาน 

 5% 10% 15% 20% 

8. ผลักดันให้จัดต้ัง
กองทุนเพื่อการ    
สาธารณสงเคราะห ์

แผนงานจัดต้ังกองทุน
เพื่อการสาธารณ
สงเคราะห์ 

โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการสาธารณ
สงเคราะห์ 

กองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์
ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุน
งบประมาณ 

1     
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ (Asset) 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มีลักษณะเป็น
หน่วยงานอิสระในการบริหารจัดการ   

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติของวัด 
3. ด าเนินการให้เกิดมาตรฐานในการก่อสร้าง การบรูณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างของวัดและถูกต้อง

ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4. ร่วมพัฒนาวัดและศาสนสถานให้เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ 
5. เพิ่มศักยภาพของวัดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ 
6. ก าหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการสาธารณูปการ 
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ตารางที่ 3-6 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

1.  ศกึษาความ
เป็นไปได้ในการน า
แนวคิดองค์กร
รูปแบบอื่นที่มิใช่
ส่วนราชการมา
บริหารงานศาสน
สถานและศาสน
สมบัติ 

แผนงานศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน า
แนวคิดองค์กรรูปแบบ
อ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการมา
บริหารงานศาสนสถาน
และศาสนสมบัติ 

โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน า
แนวคิดองค์กรรูปแบบอื่น
ที่มิใช่ส่วนราชการมา
บริหารงานศาสนสถาน
และศาสนสมบัต ิ 

 รายงานผลการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการน าแนวคิดองค์กรรูปแบบ
อ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการมา
บริหารงานศาสนสถานและศาสน
สมบัติ 

0  1     

2. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลพิกัดวัดทั่ว
ประเทศ  

แผนงานจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลพิกัดวัด     
ทั่วประเทศ 

โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลพิกัดวัด       
ทั่วประเทศ 

ระบบฐานข้อมูลพิกัดวัดทั่ว
ประเทศแล้วเสร็จและสามารถ    
ใช้งานได้แบบ Real-time  

0 1    

3. จัดท าระบบฐาน 
ข้อมูลศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของ
วัดทั่วประเทศ 
 

แผนงานจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของวัด
ทั่วประเทศ 

โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของวัด
ทั่วประเทศ 

ระบบฐานข้อมูลศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของวัดทั่ว
ประเทศแล้วเสร็จและสามารถ   
ใช้งานได้แบบ Real-time 

0 1    
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

4. จัดท าคู่มอืการ
ก่อสร้าง การ
บูรณปฏิสังขรณ์
สิ่งก่อสร้างของวัด 

แผนงานจัดท าคู่มือการ
ก่อสร้าง การบูรณ 
ปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง
ของวัด 

4.1 โครงการจัดท าคู่มือ
การก่อสร้าง การบูรณ 
ปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง
ของวัด 

คู่มือการก่อสร้าง การ
บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างของวัด
ได้รับการตีพิมพ์และแจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

0 1    

4.2 โครงการอบรม
ความรู้การก่อสร้าง    
การบูรณปฏสิังขรณ์
สิ่งก่อสร้างของวัด 

4.2.1 จ านวนผู้เข้าอบรมของ  
คณะสงฆ์  

0 250 250 250 250 

4.2.2 จ านวนบุคลากรของ
ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติที่เข้าอบรม 

0 80 80 80 80 

5. พัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
สถาปัตยกรรมเชิง
พุทธ 

แผนงานพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
สถาปัตยกรรมเชิงพุทธ 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
สถาปัตยกรรมเชิงพุทธ 

5.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมเชิง
พุทธได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะสงฆ์ 

0 1    

5.2  จ านวนพระนวกรรมเชิงพุทธ 
ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
สถาปัตยกรรมเชิงพุทธ  

  50 50 50 

5.3 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมเชงิพุทธ 
 

  50 50 50 
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กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

6.  รณรงค์ใหม้ีการ
ปรับภูมิทัศน์ของวัด
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

แผนงานรณรงค์ให้มีการ
ปรับภูมิทัศน์ของวัดให้
เอื้อต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

โครงการประกวด     
“สุดยอดวัดแห่งปี”  

ผลการประเมินการประกวด    
“สุดยอดวัดแห่งปี”  และมอบเงิน
รางวัล 

0 0 1 1 1 

7. สนับสนุนให้วัดมี
การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับ
คนพิการ 

แผนงานสนับสนุนการ
จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ
ของวัด 

โครงการสนบัสนุนการ
จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ
ของวัด 

จ านวนวัดทีม่ีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการที่
เป็นไปตามกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 

ปี
ฐาน 

50 100 200 300 

8. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
จัดการวัด 

แผนงานพัฒนาศักยภาพ
ของกรรมการของวัด  

โครงการอบรมองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาวัด
ให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนให้แก่กรรมการ
ของวัด 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  0 400 400 400 400 

9.ผลักดันให้จัดต้ัง
กองทุนเพื่อการ
สาธารณูปการ 

แผนงานจัดต้ังกองทุน
เพื่อการสาธารณูปการ 

โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการสาธารณูปการ 

กองทุนเพื่อการสาธารณูปการ
ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุน
งบประมาณ 

1     

 

 



 
 

ภาคผนวก 
 

 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อวิพากษ์และรับฟัง
ความคิดเห็นตอ่ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1   
(พ.ศ. 2560-2564) 

 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
20 ป ี: ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

 



ศนูยบ์รกิารวชิาการ
แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 การประชุมเพือ่วพิากษแ์ละรบัฟงั
ความคดิเห็นตอ่ (รา่ง) 

แผนยทุธศาสตรส์าํนกังาน
พระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ 20 ปี : 

ระยะที ่1 (พ.ศ. 2560-2564)

วนัพฤหสับดทีี ่9 กมุภาพนัธ ์2560
ณ หอ้งประชุม 

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ

วตัถปุระสงคโ์ครงการ

2. เพือ่จัดทําแผนยทุธศาสตรสํ์านักงานพระพทุธศาสนา
แหง่ชาต ิ20 ปี : ระยะที ่1 (พ.ศ. 2560-2564) 

3. เพือ่จัดทําแนวทางการพัฒนาบคุลากรในสํานักงาน
พระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่นแผน
ยทุธศาสตรสํ์านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ20 ปี เพือ่
สนองงานคณะสงฆแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล  

1. เพือ่ศกึษา รวบรวม รายละเอยีดขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หน่วยงานในสํานักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาตเิชือ่มโยง
กบันโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 และรา่งแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560-2564 



สรปุผลการดาํเนนิการทีผ่า่นมา

ภาพกจิกรรมการประชุมเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่ยก (รา่ง)แผนยทุธศาสตร์

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ
วนัที ่22-23 ธนัวาคม 59 ณ  โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรงุเทพ



ภาพกจิกรรมการประชุมเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่ยก (รา่ง)แผนยทุธศาสตร์

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ
วนัที ่22-23 ธนัวาคม 59 ณ  โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรงุเทพ

ภาพกจิกรรมการประชุมเชงิปฏบิตักิาร
เพือ่ยก (รา่ง)แผนยทุธศาสตร์

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ
วนัที ่22-23 ธนัวาคม 59 ณ  โรงแรมรอยลัรเิวอร ์ กรงุเทพ



ลาํดบัที ่ รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุิ วนัทีส่มัภาษณ์
1 นายชยพล พงษ์สดีา วนัที ่9 พฤศจกิายน 

2560
2 ดร.อํานาจ บวัศริิ วนัที ่24 พฤศจกิายน 

2560
3 นายสมเกยีรต ิธงศรี วนัที ่22 ธนัวาคม 2560
4 นายจําลอง กติศิรี วนัที ่23 ธนัวาคม 2560
5 นางสาวจันทนา สทุธเิรอืงวงศ์ วนัที ่12 มกราคม 2560

รายนามผูใ้หส้มัภาษณ์

รายนามผูใ้หส้มัภาษณ์

ลาํดบัที ่ รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุิ วนัทีส่มัภาษณ์
6 นายอนิพร จ่ันเอีย่ม วนัที ่12 มกราคม 2560
7 นายฉัตรชยั ชเูชือ้ วนัที ่12 มกราคม 2560
8 นายบญุเชดิ กติธิรางกรู วนัที ่17 มกราคม 2560
9 นายประดบั โพธกิาญจนวตัร วนัที ่17 มกราคม 2560
10 นายณรงคเ์ดช ชยัเนตร วนัที ่17 มกราคม 2560
11 พระพรหมโมลี วนัที ่30 มกราคม 2560
12 พระพรหมบณัฑติ วนัที ่30 มกราคม 2560



นายชยพล พงษส์ดีา
 ทีป่รกึษาสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ

วนัที ่9 พฤศจกิายน 2559

ภาพการสมัภาษณ์

ดร.อํานาจ บวัศริ ิ
 ทีป่รกึษาสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ

วนัที ่24 พฤศจกิายน 2559

ภาพการสมัภาษณ์



นายสมเกยีรต ิธงศรี
ผูต้รวจราชการสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

วนัที ่22 ธนัวาคม 2559
 

ภาพการสมัภาษณ์

นายจาํลอง กติศิร ี
อดตีผูอ้ํานวยการสาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั

วนัที ่23 ธนัวาคม 2559
 

ภาพการสมัภาษณ์



นายอนิพร จ ัน่เอีย่ม
ผูอ้ํานวยการสาํนกังานศาสนสมบตั ิ

12 มกราคม 2560

ภาพการสมัภาษณ์

นายฉตัรชยั ชูเชือ้
ผูอ้ํานวยการกองพทุธศาสนสถาน

12 มกราคม 2560

ภาพการสมัภาษณ์



นางสาวจนัทนา สทุธเิรอืงวงศ์
ผูอ้ํานวยการสาํนกัเลขานกุารกรม

12 มกราคม 2560

ภาพการสมัภาษณ์

นายณรงคเ์ดช ชยัเนตร
ผูอ้ํานวยการกองสง่เสรมิงานเผยแผพ่ระพทุธศาสนา

17 มกราคม 2560

ภาพการสมัภาษณ์



นายบญุเชดิ กติธิรางกรู
ผูอ้ํานวยการสาํนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม

17 มกราคม 2560

ภาพการสมัภาษณ์

นายประดบั โพธกิาญจนวตัร
ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพทุธมณฑล

17 มกราคม 2560

ภาพการสมัภาษณ์



พระพรหมโมลี พระพรหมบณัฑติ

ตวัแทนฝ่ายคณะสงฆ ์30 มกราคม 2560
ภาพการสมัภาษณ์

ความเชือ่มโยงกบับรบิทภายนอก
ประเทศและภายในประเทศ 

(ฝ่ายอาณาจกัร) 



21

22



SDGs ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัพระพทุธศาสนา

23

(รา่ง) รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2559
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(รา่ง) รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2559
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(รา่ง) รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2559
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Thailand 4.0 ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั
พระพทุธศาสนา

29

รา่งรฐัธรรมนญูปี 2559  กบัยทุธศาสตรช์าติ
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รา่งรฐัธรรมนญูปี 2559  กบัยทุธศาสตรช์าติ

31

กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)
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39

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่12 ( พ.ศ. 2560-2564) 

40



SDG ยทุธศาสตรช์าตแิละแผน
สภาพฒันฉ์บบัที ่12

Buddhism
Education

Understanding
Buddhism

Distinguished
Center

Help

Assets
41

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายนอก-ภายใน

จากการระดมสมอง / สอบถามความเห็น
ผูบ้รหิาร-บคุลากร

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายนอก-ภายใน

จากการระดมสมอง / สอบถามความเห็น
ผูบ้รหิาร-บคุลากร

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

42



โอกาส : OPPORTUNITY 9 ประการ
           ประเทศไทยมีวดัไทยครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ท่ีและมีวดัไทย
          มีการจดัตัง้ขึน้หลายประเทศและมีพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปเผยแผ่
          พระพทุธศาสนาจํานวนมาก

11
 

 

         พระสงฆ์ยงัเป็นท่ีเคารพศรัทธาของ                 
ประชาชนและยงัมีพระสงฆ์ท่ีปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ

22

ชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะชาวยโุรปสนใจการฝึกสมาธิตามแนวทาง         
ของพระพทุธศาสนาเป็นจํานวนมากจงึเป็นโอกาสท่ีสาํนกังาน  
พระพทุธศาสนาแหง่ชาติจะจดัหาสถานท่ีจดัฝึกอบรมสมาธิ 
ท่ีเป็นศนูย์กลางการปฏิบติัสมาธิให้กบับคุคลทัว่โลก
อยา่งวดัผลได้โดยใช้พทุธมณฑลเป็นศนูย์ปฏิบติัธรรมของโลก

33

 
สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีนบัถือศาสนาพทุธ
เกือบ 100% ทําให้สงัคมให้การยอมรับ
และมีสว่นร่วมและให้การสนบัสนนุใน
การขบัเคลื่อนพระพทุธศาสนา

 

44

สงัคมให้การยอมรับการศกึษาพระปริยติัธรรม 
เป็นการศกึษาท่ีมีคณุทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน โดย
ได้รับการยอมรับวา่ ผู้ ท่ีจบการศกึษาแล้วจะ
เป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคณุภาพ

55

 

      ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
สื่อโซเชียลทําให้การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาสามารถเข้าถึงผู้ ท่ี
สนใจในวงกว้าง (ทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ)  ทัง้ท่ี
อยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ สามารถเรียนรู้คําสอนตา่งๆ 
และค้นคว้าได้ทกุท่ี ทกุเวลา  ตลอดจนสามารถนํามาสนบัสนนุ
การจดัเรียนการสอนของสงฆ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

66

 รัฐธรรมนญูให้ความสาํคญัตอ่พระพทุธศาสนาโดยเน้น
หลกัการใช้ธรรมภิบาลในการบริหารประเทศ

    พทุธมณฑลและวดัตา่งๆทัว่ประเทศเป็นสถานท่ี
   ทอ่งเท่ียวให้นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไปและตา่งประเทศ
   เท่ียวชมเกิดการจบัจา่ยใช้สอย

77

88

 คา่นิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้หน้าท่ี มีระเบียบวินยัมีคณุธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์การศกึษาพระปริยตัิธรรม

99

อุปสรรค/ภัยคุกคาม THREAT 15 ประการ

       การเผยแพร่ขยายของ
ศาสนาอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

11     พระธรรมทูต(พระสงฆ์) อาจยังไม่สามารถสื่อสารหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติได้ลึกซึ้ง (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาท้องถิ่น)

22

   มี พระต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านได้เดินทางเข้าประเทศไทย
      เป็นจํานวนมากพอควร โดยส่วนหน่ึงเข้ามาไม่ถูกกฎหมายทําให้
      ไม่สามารถควบคุมได้ กรณีถ้าท่านทําอะไรไม่ถูกต้องคนทั่วไป
      จะไม่ทราบว่าไม่ใช่พระสงฆ์ไทย

33       การคัดกรองคนที่เข้ามาอุปสมบท
 ในพระพุทธศาสนายังไม่ดีพอ หรือเปิด
 โอกาสให้บุคคลที่สร้างความเส่ือมเสีย
 เข้ามาในแวดวงคณะสงฆ์

44

        การประสานงานกับสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
ยังไม่เข้มแข็ง การดําเนินการขับเคลื่อนยังขาดการประสานงาน 
ส่วนมากแยกกันทําไม่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

55        การยอมรับวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
     จากภาครัฐ หรือเอกชนยังไม่เอ้ือเท่าที่ควร

66

      บริบทสภาพวิถีทางสังคมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมุ่งสังคม
   ทุนนิยม บริโภคนิยมส่งผลให้คนออกหา่งจากวัดไปเร่ือยๆ

77
      ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
ในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจึงมีความเช่ือและ
ปฏิบัติตามกันมาอย่างไม่ถูกต้อง ทําให้ผู้ที่พบเห็น
ต่อๆไปเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามกันมา เช่น
พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติให้มากเป็นสําคัญ 
มากกว่าการพยายามหาทรัพย์มากๆ เพ่ือนําไปทําบุญ
โดยขาดความเข้าใจในหลักของการทําทานที่แท้จริง

88

       
99 การยอมรับวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมจากภาครัฐ

หรือเอกชนยังไม่เป็นที่รู้จัก
44



อุปสรรค/ภัยคุกคาม THREAT 15 ประการ

              การบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  
    ได้ถูกส่งออกเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วด้วย IT ขาดการ
    กลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง

1010
สื่อโซเชียลต่างๆ รวมไปถึงเน้ือหาท่ีล่อแหลม
นําไปสู่ความยากในการครองตนในฐานะพระภิกษุ
ท่ีมีจริยวัตรเป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน

1111

                การศึกษาของคณะสงฆ์ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
ให้ศึกษาทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้
เกิดความอ่อนแอได้และเป็นความล่าช้าไม่สามารถ
สนองงานด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1212
1313

                      พรบ.คณะสงฆ์ในบางส่วนต้องมีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับภาวะเหตุการณ์ สังคม และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จึงจะสามารถบังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การศึกษาพระปริยัติธรรมยังไม่มีกฎหมาย
รองรับและยังไม่มีการกําหนดแผนแมบ่ทใน
การพัฒนาที่ชัดเจน

1414                นโยบายของภาครัฐด้านการศึกษา
       มีผลกระทบต่อการบวชเรียนและหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการไม่เอื้อต่อการศึกษา
พระปริยัติธรรม

1515

45

จุดแข็ง STRENGTH 5 ประการ

        บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
   ซึ่งบุคลากรบางท่าน ได้ผ่านทั้งการเรียนรู้และการปฏิบัติมาก่อน 
ก่อนที่จะมาเข้าทํางานยังหน่วยงานมีความมุ่งมั่นต้ังใจ
ในการปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมคณะสงฆ์

 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
        ได้รับงบประมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกบั
หน่วยงานอื่นที่มีอัตรากําลังเท่ากัน และเพียงพอ
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาวัด 
อุดหนุนวัด

     สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีเครือข่ายกลไก
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ทั้งในมิติของพ้ืนที่ และมิติของกลุ่มเป้าหมาย

11 22

33
44

55

สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติมี
เครือข่ายท่ัวประเทศ 77 จังหวัด

วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ีพร้อมใน
การทํางานของหน่วยงานด้าน
พระพุทธศาสนา

46



จุดอ่อน WEAKNESS 11 ประการ

          การเป็นหน่วยงานที่แยกมาจากกรมการศาสนาซึ่งมีแต่
ส่วนกลางไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทําให้จะต้องรับผิดชอบ
ทั่วประเทศแต่พอแยกเป็นสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตามโครงสร้างองค์กรจะมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค  
แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางยังติดวัฒนธรรมเดิม งานหลายอย่าง
ก็จะลงไปทําเองไม่ค่อยให้ความรู้กับภูมภิาค

  บุคลากรขาดความสามัคคี และ
จรรยาบรรณในการทํางานเนื่องจากความ
ท้อแท้ เบื่อหน่ายในการทํางานที่ขาดผู้ชี้แนะ
ที่ถูกต้อง ประกอบกับผู้บริหารในระดับ
หัวหน้าไม่สามารถชักจูงและบริหารบุคลากร
ให้ร่วมมือกันในการทํางาน จึงเกิดสภาวะต่าง
คนต่างทํา งานส่วนรวมจึงไม่ประสบ
ความสําเร็จ

     เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่เช่ียวชาญภาษาต่างประเทศ
แต่ภารกิจในการปฏิบัติงานจําเป็นต้องมีในการสื่อสาร
กับต่างประเทศ

การบรรจุเข้ารับราชการของบุคลากร
 ได้บุคลากรไม่ตรงกับสายงาน ทําให้
ทํางานไม่เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการทํางานล่วงเวลาเป็นประจํา
ในสํานักงานต่างจังหวัด การขาดการดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี
ส่งผลให้บุคลากรที่มีคุณภาพไม่สามารถทํางานกับองค์กรได้ 
จึงมีการโอนย้ายออกไป ทําให้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพที่
ดีอยู่บ่อยครั้ง

         ขาดระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนาเชิงรุก/เชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะด้านเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมขององค์กร

11 22

33

66
55

44

47

      การจัดสรรงบประมาณที่หน่วยงานได้รับยัง
ไม่สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
แต่ยังยึดตามหลักภารกิจและวาระ

จุดอ่อน WEAKNESS 11 ประการ
    งบประมาณอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งเป็นภาระของเจ้าสํานัก
(เจ้าอาวาส) ต้องจัดหาเพิ่มเติมเป็นเหตุให้คุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสํานักแตกต่างกันมาก ทั้งนี้
ข้ึนอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละสํานัก(วัด)     วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ที่มีอยู่

มีสภาพทรุดโทรมเน่ืองจากขาดงบประมาณจัดซื้อใหม่

      ขาดระบบฐานข้อมูลกลางและการเช่ือมโยง
อย่างเป็นเครือข่าย        มีความเสี่ยงในการสญูเสยีกําลงัคน

เน่ืองจากโครงสร้าง อายุราชการและขาดการ
เตรียมแผนเพื่อทดแทนบุคลากรระยะยาว

77 88

1010

1111

99
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แผนยทุธศาสตร์
สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ 

20 ปี : ระยะที ่1 
(พ.ศ. 2560-2564)



แนวคดิการจดัทาํ (รา่ง) 
แผนยทุธศาสตรส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ 20 ปี 

: ระยะที ่1 (พ.ศ. 2560-2564)

1. สนับสนุนการดําเนนิการของแผนแมบ่ทปฏริปูกจิการ
พระพทุธศาสนาใหเ้กดิความสําเร็จตามเป้าหมายทีกํ่าหนด

2. ปรับบทบาทสํานักพระพทุธศาสนาแหง่ชาตจิาก
“เลขานุการ” ใหเ้ป็น “เลขาธกิาร”  เพือ่ใหส้นองงาน    
คณะสงฆไ์ดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

3. มุง่ขบัเคลือ่นใหท้กุภาคสว่นและทกุระดบัไดรั้บรูแ้ละรว่มกนั
เพือ่ใหเ้กดิการทํางานเป็นไปในทางเดยีวกนั

4. เนน้หลกั “บวร” = บา้น วดั ราชการ โดยยกระดบัการเป็น  
จดุเชือ่มโยงระหวา่ง “บา้น” กบั “วดั”  และ “พทุธจักร” กบั 
“อาณาจักร”

แผนแมบ่ทปฏริปู
กจิการพระพทุธศาสนา
     พ.ศ. 2560 - 2564

" พทุธศาสนม์ ัน่คง 

ดาํรงศลีธรรม 

นําสงัคมสนัตสิขุ

อยา่งย ัง่ยนื "

แผนยทุธศาสตร์
สาํนกังาน

พระพทุธศาสนา
แหง่ชาติ

"องคก์รขบัเคลือ่น

กจิการพระพทุธศาสนา

สูค่วามม ัน่คง 

สงัคมดาํรงศลีธรรม 

นําสนัตสิขุอยา่งย ัง่ยนื"

วสิยัทศัน ์(VISION) 



พนัธกจิ (Mission) 

1. ดา้นการปกครอง 
2. ดา้นศาสนศกึษา 
3. ดา้นศกึษาสงเคราะห์
4. ดา้นการเผยแผ ่
5. ดา้นสาธารณูปการ
6. ดา้นสาธารณสงเคราะห์
7. พฒันาพทุธมณฑลใหเ้ป็นศนูยก์ลาง

พระพทุธศาสนา

แผนแมบ่ทปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา

1. เสรมิสรา้งใหส้ถาบนัและกจิการทางพระพทุธศาสนามคีวาม
มั่นคงยั่งยนื 

2.   สนับสนุนสง่เสรมิและจัดการการศกึษาสงฆแ์ละการเผยแผ่
  พระพทุธศาสนาเพือ่พัฒนาใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม

3.   จัดการศกึษาสงฆเ์พือ่ผลติและพัฒนาศาสนทายาททีเ่ป่ียม
  ปัญญาพทุธธรรมเผยแผทํ่านุบํารงุพระพทุธศาสนาใหเ้จรญิ
  งอกงาม และรว่มสรา้งสงัคมพทุธธรรมทีม่คีวามเขม้แข็ง

4.   ดําเนนิการใหพ้ทุธมณฑลเป็นศนูยก์ลางทางพระพทุธศาสนา
      โลก
5.   พัฒนาการดแูลรักษาและจัดการศาสนสมบตัใิหเ้ป็น

  ประโยชนต์อ่พระพทุธศาสนาและสงัคม

พนัธกจิ (Mission)
สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ



4 ยทุธศาสตรภ์ายใต้
แผนแมบ่ทปฏริปูกจิการพระพทุธศาสนา 

พ.ศ. 2560 - 2564

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 : สรา้งความม ัน่คงดา้นพระพทุธศาสนา

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 : ยกระดบักระบวนการบรหิารจดัการ
ภายใน

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 : พฒันาสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้
เชงิพทุธ

ยทุธศาสตรท์ ี ่4 : มทีรพัยากรเพยีงพอในการ
ขบัเคลือ่นกจิการพระพทุธศาสนา

ยทุธศาสตร ์BUDDHA

Understanding

Distinguished Center

Distinctive Organization    

Help

Asset

Buddhist Educationพฒันาระบบการศกึษาของสงฆ์
(ศาสนศกึษา+ศกึษาสงเคราะห)์

ปลกูฝงัความเขา้ใจเกีย่วกบั
พระพทุธศาสนาใหแ้กส่งัคม (การ
เผยแผ)่

เพิม่ศกัยภาพพทุธมณฑลในการ
เป็นศนูยก์ลางพระพทุธศาสนาโลก

พฒันาสูอ่งคก์รทีโ่ดดเดน่ 
(การปกครองคณะสงฆ)์

สง่เสรมิงานสาธารณสงเคราะห์

เพิม่ความคุม้คา่ใหแ้กส่าธารณูปการ
(ศาสนสมบตั ิ+ ศาสนสถาน) 



ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร์

ย1 : สรา้งความม ัน่คงดา้น
พระพทุธศาสนา

ย2 : ยกระดบักระบวนการ
บรหิารจดัการภายใน

ย3 : พฒันาสูอ่งคก์รแหง่
การเรยีนรูเ้ชงิพทุธ

ย 4 : มทีรพัยากรเพยีงพอใน
การขบัเคลือ่นกจิการ
พระพทุธศาสนา

Buddhist Education

Understanding

Distinguished Center

Distinctive Organization   

Help

Asset

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 พฒันาระบบการศกึษาของสงฆ์
(ศาสนศกึษา+ศกึษาสงเคราะห)์ 

Buddhist Education

มาตรการ/แนวทาง
1. ทบทวน พัฒนาและสรา้งหลกัสตูรสําหรับพระสงัฆาธกิารทกุระดบั

ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการบรหิารจัดการ และนําไป
ปฏบิตัจิรงิ

2. ผลกัดนัใหม้คีณะกรรมการการศกึษาพระพทุธศาสนาในระดบั
จังหวดั

3. สนับสนุนใหเ้กดิการบรูณาการการศกึษาบาล ีนักธรรม ธรรมศกึษา 
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามัญ มหาวทิยาลยัสงฆ ์การศกึษา
สงเคราะหแ์ละการศกึษาตามอธัยาศยั

4. ผลกัดนัใหม้พัีฒนาหลกัสตูร กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและ
ประเมนิผลการศกึษาดา้นพระพทุธศาสนาใหม้คีณุภาพและ
มาตรฐาน

5. ผลกัดนัใหม้กีฎหมายสรา้งความมั่นคงกบัการศกึษาพระสงฆ์



ยทุธศาสตรท์ ี ่2 ปลกูฝงัความเขา้ใจเกีย่วกบั
พระพทุธศาสนาใหแ้กส่งัคม

Understanding
มาตรการ/แนวทาง
1. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้สถาบนัเพือ่พัฒนา

บคุลากรดา้นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาและดา้นการ
ประชาสมัพันธ์

2. จัดทํายทุธศาสตรก์ารเผยแผแ่ละประชาสมัพันธก์จิการ
พระพทุธศาสนา

3. เพิม่ศกัยภาพการทําหนา้ทีเ่ผยแผพ่ระพทุธศาสนาและการ
ประชาสมัพันธใ์นพืน้ทีร่ะดบัจังหวดั

4. จัดทําแผนและสง่เสรมิบคุลากรดา้นการเผยแผใ่หม้ี
ประสทิธภิาพ 

5. พัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานดา้นการเผยแผ ่
6. พัฒนารปูแบบของสือ่การสอนทีใ่ชใ้นการเผยแผใ่ห ้

สอดคลอ้งกบัประชาชนแตล่ะชว่งวยั

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 เพิม่ศกัยภาพพทุธมณฑลใน
การเป็นศนูยก์ลางพระพทุธศาสนาโลก

Distinguished Center

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนแมบ่ทการใชพ้ืน้ทีข่องพทุธมณฑลใหเ้หมาะสม

รองรับการเป็นศนูยก์ลางพระพทุธ ศาสนาโลก
2. จัดทําแผนแมบ่ทบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้มของพทุธมณฑล
3. จัดทําแผนการสรา้งศนูยก์ารประชมุ  ศนูยก์ารจัดแสดง

นทิรรศการ พพิธิภณัฑแ์ละหอ้งสมดุพระพทุธศาสนานานาชาติ
4. ดําเนนิการทํากจิกรรม (action plan) ทัง้ในระดบัประเทศและ

ระดบันานาชาต ิ(ผูนํ้าชาวพทุธ ผูนํ้าศาสนานานาชาต)ิ
5. การสรา้ง connection กบัองคก์รพทุธทัว่โลก
6. จัดตัง้หน่วยงานทีเ่ป็นทางการ/ไมเ่ป็นทางการโดยมหีนา้ที่

โดยตรงในการขบัเคลือ่น (มาจากทกุภาคสว่นและตา่งประเทศ
ดว้ย)



ยทุธศาสตรท์ ี ่4 พฒันาสูอ่งคก์รทีโ่ดดเดน่
Distinctive Organization

มาตรการ/แนวทาง
1. ยกระดบัสมรรถนะของบคุลากรใหท้ันตอ่ยทุธศาสตรช์าต ิและการ

บรหิารงานภายใต ้Thailand 4.0
2. นําระบบดจิทิัลมาใชใ้นการบรหิารจัดการระบบงานหลกั อาท ิ ระบบ

ฐานขอ้มลูพระสงฆ ์ ประวตักิารศกึษา  ระบบฐานขอ้มลูวดั   ระบบ
ฐานขอ้มลูมตทิีป่ระชมุมหาเถรสมาคม   ระบบพกิดัวดัทั่วประเทศ 

3. ทบทวนและพัฒนาเสน้ทางความกา้วหนา้และจัดทําแผนพัฒนา
รายบคุคล (IDP)

4. ทบทวนโครงสรา้งสํานักงาน ฯ ใหเ้หมาะสมในมติขิองการใชร้ะบบ 
ดจิทิัลในการบรหิารและงานศาสนสมบตัิ

5. พัฒนาระบบการกํากบัและตดิตามรายงานผลการดําเนนิงานตามมตทิี่
ประชมุมหาเถรสมาคม

6. ปรับวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูท้างดจิทิลั โดด
เดน่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม

7. ผลกัดนัใหม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการพระพทุธศาสนาจังหวดั

ยทุธศาสตรท์ ี ่5 สง่เสรมิงานสาธารณสงเคราะห์
Help

มาตรการ/แนวทาง
1. กําหนดแนวทางจัดตัง้และบรหิารกองทนุเพือ่การสาธารณะ

สงเคราะห์
2. ศกึษาความเป็นไปไดแ้ละผลกัดนัใหม้กีารจัดตัง้สถาบนัทาง

การเงนิเพือ่สนับสนุนงานดา้นสาธารณสงเคราะห์
3. สง่เสรมิและสนับสนุนพระสงฆนั์กพัฒนาใหทํ้างานรว่มกบั

เครอืขา่ยทกุภาคสว่นทัง้ภาครัฐและเอกชนในระดบัพืน้ที่
4. สรา้งระบบและกลไกเพือ่สนับสนุนภารกจิดา้นการสาธารณ

สงเคราะหข์องคณะสงฆใ์หเ้ป็นรปูธรรม และสามารถวดัและ
ประเมนิผลได ้

5. สรา้งชอ่งทางในการเขา้มสีว่นรว่มของเครอืขา่ยภาคประชา
สงัคมในงานสาธารณสงเคราะห์

 



ยทุธศาสตรท์ ี ่6 เพิม่ความคุม้คา่ใหแ้ก่
สาธารณูปการ (ศาสนสมบตั ิ+ ศาสนสถาน)

Asset
มาตรการ/แนวทาง
1. ทบทวนและปรับปรงุโครงสรา้งใหม้ลีกัษณะเป็นหน่วยงาน

อสิระในการบรหิารจัดการ (SDU)
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารและงาน  

ศาสนสมบตัิ
3. สง่เสรมิใหว้ดัดําเนนิการกอ่สรา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและ

กฎหมายทีเ่หมาะสม 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการศาสนสมบตัิ

ของวดั
5. รว่มพัฒนาวดัและศาสนสถานใหเ้อือ้ตอ่การปฏบิตัศิาสนกจิ
6. เพิม่ศกัยภาพของวดัใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการพัฒนาชมุชน

ในทกุมติิ

แนวทางการพฒันาบคุลากร
ในสาํนกังานพระพทุธศาสนา
แหง่ชาต ิทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการ

ขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรส์าํนกังาน
พระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ20 ปี เพือ่
สนองงานคณะสงฆแ์ละสอดคลอ้ง

กบันโยบายรฐับาล



แนวทางการพฒันาบคุลากร : 
ขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร และ
ผูท้รงคณุวฒุฝ่ิายสงฆ์

1. สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
2. สมรรถนะดา้นการประชาสมัพันธ ์และสือ่สาร

องคก์าร
3. สมรรถนะดา้นการบรหิารจัดการระบบฐานขอ้มลู  
4. สมรรถนะดา้นการคดิวเิคราะหเ์ชงิระบบ
5. สมรรถนะดา้นภาษา
6. ความรูด้า้นพธิกีารสงฆ์
7. ความรูก้ฎหมายคณะสงฆแ์ละอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
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