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คำนำ
ศาสนาพุ ท ธเข้ าสู่ ป ระเทศไทยหลั งจากการท าสั งคายนาครั้งที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 235 หรื อ
ประมาณ 2,324 ปีมาแล้ว ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทานุบารุง พระพุทธศาสนามาโดยตลอด จึง
ทาให้พระพุทธศาสนากลายเป็ น รากฐานส าคัญ ของสั งคมไทย โดยแนวคิดคาสอนต่าง ๆ ในศาสนาพุทธมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ตั้งแต่การครองตน ครองเรือน และครองงาน รวมทั้งกิจกรรมในสั งคมต่าง ๆ
จะต้องมีการสอดแทรกเนื่องจากกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนั้น หลักธรรมคาสั่งสอน
ทางศาสนาจึงมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศชาติ เพราะเป็นเสมือนหลักยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจให้แก่ประชาชนไทยให้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การดู แ ลกิ จ การของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ระยะ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้การรับสนองงาน การสนับสนุนกิจการและการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ์ การดาเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง การรักษา ทานุบารุงศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
ทางพระพุ ท ธศาสนา และวั ด ร้ า ง รวมไปถึ ง การส่ งเสริ ม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาเติบโตและ
หยั่งรากลึกในสังคมไทยและจิตใจของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสรุป ความเห็นจากการวิพากษ์ และ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1
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ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ปรับตามความเห็นจากการวิพากษ์แล้ว
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ในระบบบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตร หน่วยงานภาครัฐจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวาง
กรอบแผนยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมและเข้ ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาวะปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ภาครั ฐ
ตระหนั ก ถึ ง ความสามารถขององค์ ก ร จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นภายในองค์ ก ร โอกาสและอุ ป สรรคขององค์ ก รที่ เ ป็ น
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ทั้งยังช่วยให้มีทิศทางและแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะของหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และเป็น
องค์กรหลักในการขับเคลื่อนพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืน สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อให้
การชับเคลื่อนงานต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง จัดทาจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาประเทศไทย และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่มิติต่ าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
สอดคล้องกับแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ ต ามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ 6 ด้ า น และรายการค่ า ด าเนิ น การภาครั ฐ ได้ แ ก่
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560- 2564)
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 สาหรับใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ และแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 สัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า 10 คน ตามที่
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กาหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
พระพุทธศาสนาประกอบการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี :
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี :
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 1 ครั้ ง เป็ น เวลา 2 วั น โดยเชิ ญ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วย บุคลากรของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน
ตัวแทนคณะสงฆ์ และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 คน โดยที่ปรึกษารับผิดชอบ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางของ
ผู้ประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันจะเกิดจากการดาเนินการ
ประชุม เป็นต้น
3.3 จัดประชุมเพื่อวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารของ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน ตัวแทนคณะสงฆ์ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 50 คน จานวน 1 ครั้ง 1 วัน โดยที่ปรึกษารับผิดชอบ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางของผู้ประชุม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันจะเกิดจากการดาเนินการประชุม เป็นต้น
3.4 ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับสมบูรณ์จานวน 150 เล่ม เพื่อให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

4. ระยะเวลาดาเนินการ
100 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. การส่งมอบงาน
5.1 ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน 15 วันนับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง
ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติงาน พร้อมโครงร่าง (Outline) ของแผน
ยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 5 เล่ม
เสนอต่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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5.2 ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress) จานวน 5 เล่ม ภายใน 50 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา ซึ่งประกอบด้วย
5.2.1 ความก้าวหน้าในการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา
เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพระพุทธศาสนาประกอบการยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2.2 ประเด็นหลัก / คาถามหลักที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
5.3 ที่ปรึกษาส่งมอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) (Draft Final Report) จานวน 5 เล่ม ภายใน 80 วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
5.4 ที่ปรึกษาส่งมอบแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 25602564) จานวน 150 เล่ม (Final Report) ภายใน 100 วันนับจากลงนามในสัญญาจ้าง

6. การสนับสนุนจากผู้ว่าจ้าง
6.1 กฎ ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ ของสานักงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
6.2 การประสานนัดหมายกับบุคลากรของสานักงาน ผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน ตัวแทนคณะสงฆ์
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการประชุมต่างๆตามแผนการดาเนินงานของโครงการ
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บทที่ 2
สรุปผลการวิพากษ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี :
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
คณะที่ปรึกษาได้นา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2560-2564) ที่ได้มีการปรับแก้ครั้งสุดท้ายตามข้อแนะนาของตัวแทนฝ่ายสงฆ์มานาเสนอและให้ผู้เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 50 คน ได้วิพากษ์ในการประชุมเพื่อวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้าหลังที่ 2 สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สรุปความเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2560-2564) ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการดาเนินการภายใต้แผน ฯ ดังสรุป
ได้ด้วยตารางต่อไปนี้
ประเด็นวิพากษ์

ระดับความเห็นด้วย
(เฉลี่ย)คะแนนเต็ม 5

วิสัยทัศน์
"องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดารงศีลธรรม นาสันติสุข
อย่างยั่งยืน"
พันธกิจ
1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปีย่ มปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่
ทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความ
เข้มแข็ง
4. ดาเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
และสังคม
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ประเด็นวิพากษ์

ระดับความเห็นด้วย
(เฉลี่ย)คะแนนเต็ม 5

ยุทธศาสตร์ BUDDHA
1. พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์ (ศาสนศึกษา+ศึกษาสงเคราะห์)
(Buddhist Education)
2. ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม (Understanding)

4.54
4.73

3. เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(Distinguished Center)
4. พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น (Distinctive Organization)
5. ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ (Help)
6. เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ (ศาสนสมบัติ + ศาสนสถาน) (Asset)

4.54
4.65
4.46
4.42

มาตรการ/แนวทางภายใต้ยทุ ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์ (ศาสนศึกษา+ศึกษาสงเคราะห์)
(Buddhist Education)
1. ทบทวน พัฒนา และสร้างหลักสูตรสาหรับพระสังฆาธิการทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการสาธารณูปการ
2. ผลักดันให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด
3. สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม
(Understanding)
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

4.15
4.15
4.23
4.46

4.27

2. จัดทายุทธศาสตร์การเผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจการพระพุทธศาสนา
3. เพิ่มศักยภาพการทาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่
ระดับจังหวัด

4.50

4. พัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านการเผยแผ่
5. พัฒนารูปแบบของสื่อการสอนที่ใช้ในการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับประชาชนแต่ละ
ช่วงวัย

4.46
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(Distinguished Center)
1. จัดทาแผนแม่บทการใช้พื้นที่ของพุทธมณฑลให้เหมาะสมในการรองรับการเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
2. จัดทาแผนแม่บทบริหารด้านสิ่งแวดล้อมของพุทธมณฑล
3. จัดทาแผนการสร้างศูนย์การประชุม ศูนย์การจัดนิทรรรศการ พิพิธภัณฑ์ และ
ห้องสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น
(Distinctive Organization)
1. ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้ทันต่อยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารงาน
ภายใต้ Thailand 4.0
2. นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานหลัก อาทิ ระบบฐานข้อมูล
พระสงฆ์ ประวัติการศึกษา ระบบฐานข้อมูลวัด ระบบฐานข้อมูลมติที่ประชุม
มหาเถรสมาคม ระบบพิกัดวัดทั่วประเทศ
3. ทบทวนและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)
4. ทบทวนโครงสร้างสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เหมาะสมในมิติของการใช้
ระบบดิจิทัลในการบริหารและงานศาสนสมบัติ
5. พัฒนาระบบการกากับและติดตามรายงานผลการดาเนินงานตามมติทปี่ ระชุม
มหาเถรสมาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์
(Help)
1. กาหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนด้าน
สาธารณสงเคราะห์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ทางานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่
4. สร้างระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของสงฆ์
ให้เป็นรูปธรรมและสามารถวัดและประเมินผลได้
5. สร้างช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในงาน
สาธารณสงเคราะห์
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ประเด็นวิพากษ์

ระดับความเห็นด้วย
(เฉลี่ย)คะแนนเต็ม 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ (ศาสนสมบัติ + ศาสนสถาน)
(Asset)
1. ทบทวนโครงสร้างสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เหมาะสมในมิติของการใช้
ระบบดิจิทลั ในการบริหารและงานศาสนสมบัติ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
3. ร่วมพัฒนาวัดและศาสนสถานให้เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
4. เพิ่มศักยภาพของวัดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี :
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
ในบทที่ผ่านมาเป็นการนาเสนอสรุปผลการวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธ ศาสนา
แห่งชาติ 20 ปี: ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้าหลังที่ 2 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
สาหรับในบทนี้จะเป็นการนาเสนอเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
20 ปี: ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น และสามารถ
นาแผนงาน/โครงการไปขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ตามเจตนารมณ์ที่
ปรากฏในแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560-2564
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วิสัยทัศน์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
“องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง
สังคมดารงศีลธรรม นาสันติสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทานุ
บารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดาเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ
สังคม

ยุทธศาสตร์
“BUDDHA”
B
U

Buddhist Education
Understanding

D

Distinguished Center

D
H
A

Distinctive Organization
Help
Asset

พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์
ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ให้แก่สังคม
เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก
พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น
ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์
เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์

(Buddhist Education)

มาตรการ/แนวทางการดาเนินการ
1. สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ การศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ผลักดันให้มีพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้เทียบเคียงกับการศึกษาในระบบ
4. กาหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์
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ตารางที่ 3-1 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์
กลยุทธ์
1. ผลักดันให้มี
คณะกรรมการ
การศึกษา
พระพุทธศาสนาใน
ระดับจังหวัด

2. พัฒนาการเรียน
การสอนด้าน
พระพุทธศาสนาให้
สอดคล้องกับบริบท
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป

แผนงาน

โครงการ

แผนงานจัดตั้ง
1.1 โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
พระพุทธศาสนาจังหวัด พระพุทธศาสนาจังหวัด
1.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร
ของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อรองรับ
การจัดตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาพระพุทธศาสนา
จังหวัด
แผนงานพัฒนาการเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร
การสอน
เชิงพุทธและนวัตกรรม
วิชาการให้ทันสมัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
คณะกรรมการการศึกษา
พระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับการ
แต่งตั้งครบทุกจังหวัด
จานวนบุคลากรของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่ผ่านการ
อบรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ
ทางานของคณะกรรมการ

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุง
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กลยุทธ์
3. ผลักดันให้มีการ
จัดตั้งวิทยาลัย
พระปริยัติธรรม 4
ภูมิภาค
4. ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม
5. เสริมสร้างความรู้
ด้านศึกษา
สงเคราะห์

แผนงาน

โครงการ

แผนงานจัดตั้งวิทยาลัย
พระปริยัติธรรม
4 ภูมภิ าค

โครงการจัดตั้งวิทยาลัย
พระปริยัติธรรม
4 ภูมภิ าค

แผนงานยกระดับ
คุณภาพโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
แผนงานเสริมสร้าง
ความรู้ด้านศึกษา
สงเคราะห์

โครงการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมต้นแบบ

ตัวชี้วัด
วิทยาลัยพระปริยัติธรรม
4 ภูมภิ าคผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและได้รับ
งบประมาณสนับสนุน
จานวนโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่
ผ่านการรับรองให้เป็นโรงเรียน
พระปริยัติธรรมต้นแบบ
จานวนบุคลากรต้นแบบ

โครงการพัฒนาบุคคล
ทางพระพุทธศาสนา
ต้นแบบ อาทิ อุบาสก
อุบาสิกาต้นแบบ /
บุคลากรทางการศึกษา
วิธีพุทธต้นแบบ
6. ผลักดันให้มี
แผนงานผลักดันให้มีการ 6.1 โครงการผลักดันให้มี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศใช้กฎหมายที่ การประกาศใช้กฎหมาย ของคณะสงฆ์มีการประกาศใช้
กับการศึกษาของ
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
คณะสงฆ์
ของคณะสงฆ์
ของคณะสงฆ์
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กลยุทธ์

แผนงาน

7. ผลักดันให้จัดตั้ง แผนงานจัดตั้งกองทุน
กองทุนเพื่อศาสน เพื่อศาสนศึกษาและ
ศึกษาและการศึกษา การศึกษาสงเคราะห์
สงเคราะห์
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โครงการ
6.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร
ของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ต่อการประกาศใช้
กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาคณะสงฆ์
โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อศาสนศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห์

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่ผ่านการ
ชี้แจง

กองทุนเพื่อศาสนศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห์ได้รับการ
จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม (Understanding)
มาตรการ/แนวทางการดาเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนา
เพิ่มศักยภาพการทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ระดับจังหวัด
ดาเนินการให้มีมาตรฐานในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์
พัฒนารูปแบบของสื่อการสอนที่ใช้ในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ พระพุทธศาสนาให้
สอดคล้องกับประชาชนแต่ละช่วงวัย และเข้าถึงได้ง่าย
5. สนั บ สนุ น /จั ด กิ จ กรรมการสร้ า งเครื อ ข่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข่ า วสารกิ จ การ
พระพุทธศาสนาและศาสนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
6. ก าหนดแนวทางจั ด ตั้ ง และบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ การเผยแผ่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ การ
พระพุทธศาสนา
1.
2.
3.
4.
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ตารางที่ 3-2 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม
กลยุทธ์

แผนงาน

1. จัดทายุทธศาสตร์
การเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
กิจการ
พระพุทธศาสนา

แผนงานจัดทา
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์
กิจการพระพุทธศาสนา

2. พัฒนาบุคลากร
ด้านการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา

แผนงานจัดตั้งสถาบัน
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา

3. จัดทาฐานข้อมูล
สาหรับการเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา

โครงการ
โครงการจัดทา
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์
กิจการพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2560-2564

โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตัง้
สถาบันเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา
แผนงานจัดทาฐานข้อมูล โครงการจัดทาฐานข้อมูล
สาหรับการเผยแผ่และ สาหรับการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 25602564 ได้รับการจัดทาขึ้นและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

60
1

เป้าหมาย
61 62 63

สถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การเผยแผ่และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนาได้รับการจัดตั้ง

0

1

ฐานข้อมูลสาหรับการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนา

0

1

3-8

64
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กลยุทธ์

แผนงาน

4. เพิ่มช่องทางการ แผนงานเพิม่ ช่องทาง
สื่อสารเชิงรุกสาหรับ การสื่อสารเชิงรุกสาหรับ
กิจการ
กิจการพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

5. พัฒนาบุคลากร
ของสานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดให้เป็นมือ
อาชีพด้าน
พระพุทธศาสนา
ของจังหวัด

แผนงานพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้าน
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ
4.1 โครงการพัฒนา
รูปแบบช่องทางการ
สื่อสารผ่านทางวิทยุ
โทรทัศน์
4.2 โครงการจัดทา
มาตรฐานเว็บไซต์ของ
สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
ให้เป็นช่องทางเชิงรุกใน
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแผ่
โครงการอบรม “พุทธ
จังหวัดมืออาชีพ”

ตัวชี้วัด
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจานวน
รายการวิทยุ/โทรทัศน์เกี่ยวกับ
ธรรมะ หรือสอดแทรกธรรมะใน
รายการ
เว็บไซต์ของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่ได้
ดาเนินการตามมาตรฐาน

จานวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร
“พุทธจังหวัดมืออาชีพ”
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เป้าหมาย
61 62 63
2
3
4

64
5

0

12

24

36

48

76

76

76

76

76

60
ปี
ฐาน

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564

กลยุทธ์
6. จัดทาแผน
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการเผย
แผ่และ
ประชาสัมพันธ์ให้มี
มาตรฐาน
7. พัฒนาระบบการ
ดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของ
บุคลากรด้านการ
เผยแผ่
8. สนับสนุนการ
สร้างต้นแบบในการ
เผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา
9. พัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนวิชา
พระพุทธศาสนา

แผนงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด
60
0

เป้าหมาย
61 62 63
1

64

แผนงานจัดทาแผน
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์ให้มี
มาตรฐาน

โครงการจัดทาแผน
แผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์
บุคลากรด้านการเผยแผ่
และประชาสัมพันธ์ให้มี
มาตรฐาน

แผนงานพัฒนาระบบ
การดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของบุคลากร
ด้านการเผยแผ่

โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของบุคลากร
ด้านการเผยแผ่

รายงานการตรวจสอบมาตรฐาน
บุคลากรด้านการเผยแผ่

0

1

1

1

1

แผนงานสนับสนุนการ
สร้างต้นแบบในการเผย
แผ่และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา

โครงการสนับสนุนการ
สร้างต้นแบบในการเผย
แผ่และประชาสัมพันธ์
พระพุทธศาสนา

จานวนสานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ

0

4

8

16

32

แผนงานพัฒนาครูผู้สอน โครงการอบรมครูผู้สอน
วิชาพระพุทธศาสนา
วิชาพระพุทธศาสนา

จานวนครูผู้สอนวิชา
พระพุทธศาสนาที่ผ่านการอบรม

0

50

50

50

50

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564

กลยุทธ์
10. รณรงค์กจิ กรรม
เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
รูปแบบใหม่
11. ส่งเสริม
เครือข่าย/ชมรมทาง
พระพุทธศาสนาใน
หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน
12. ส่งเสริมความ
ร่วมมือบ้าน วัด
ราชการ (บวร)

แผนงาน
แผนงานประกวด
นวัตกรรมสื่อดิจิทัลใน
การเรียนการสอนเชิง
พุทธ
แผนงานส่งเสริม
เครือข่าย/ชมรมทาง
พระพุทธศาสนาใน
หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน
แผนงานส่งเสริมความ
ร่วมมือบ้าน วัด ราชการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ

เป้าหมาย
61 62 63
5
5
5

64
5

ปี
ฐาน

2

4

6

8

โครงการจัดกิจกรรม
12.1 จานวนภาคีเครือข่าย/ชมรม ปี
ส่งเสริมความร่วมมือบ้าน ทางพระพุทธศาสนาที่เพิ่มขึ้น
ฐาน
วัด ราชการ
12.2 ร้อยละของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี
เพิ่มขึ้น
ฐาน
12.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ปี
องค์กร/ประชาชนที่เข้ามามีส่วน ฐาน
ร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

5

5

5

5

3

4

5

6

2

3

4

5

โครงการประกวด
นวัตกรรมสื่อดิจิทัลการ
เรียนการสอนเชิงพุทธ

ตัวชี้วัด
จานวนนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
การเรียนการสอนเชิงพุทธ

โครงการส่งเสริม
ร้อยละจานวนสมาชิกของ
เครือข่าย/ชมรมทาง
เครือข่าย/ชมรมทาง
พระพุทธศาสนาใน
พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งเพิ่มขึ้น
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
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60
0
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กลยุทธ์
13. ผลักดันให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อการ
เผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา

แผนงาน
แผนงานจัดตั้งกองทุน
เพื่อการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ
โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด
กองทุนเพื่อการเผยแผ่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
พระพุทธศาสนาได้รับการจัดตั้ง
และสนับสนุนงบประมาณ
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60
1

เป้าหมาย
61 62 63

64
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(Distinguished Center)
มาตรการ/แนวทางการดาเนินการ
1. วางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ของพุทธมณฑลให้พร้อมเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
2. สร้างความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อระบบการให้บริการและ
ดูแลรักษาความปลอดภัย
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธมณฑลทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
4. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายกับองค์กรพุทธศาสนาทั่วโลก
5. พัฒ นาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์ ก ลางแหล่งข้อมูลค้นคว้า งานวิชาการ งานวิ จัยเกี่ ย วกับ
หลักธรรม คาสอนของพระพุทธศาสนาโดยนาระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
6. กาหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุน เพื่อการพัฒนาพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 3-3 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
กลยุทธ์
แผนงาน
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
60 61 62 63 64
1. จัดทาแผนแม่บท แผนงานจัดทาแผน
โครงการจัดทาแผน
แผนแม่บทพัฒนาด้านกายภาพ
0
1
พัฒนาด้านกายภาพ แม่บทพัฒนาด้าน
แม่บทพัฒนาด้าน
ของพุทธมณฑลให้เหมาะสม
ของพุทธมณฑลให้ กายภาพของพุทธมณฑล กายภาพของพุทธมณฑล รองรับการเป็นศูนย์กลาง
เหมาะสมรองรับการ ให้เหมาะสมรองรับการ ให้เหมาะสมรองรับการ พระพุทธศาสนาโลก
เป็นศูนย์กลาง
เป็นศูนย์กลาง
เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก พระพุทธศาสนาโลก
พระพุทธศาสนาโลก
2. จัดทาแผนแม่บท แผนงานจัดทาแผน
โครงการจัดทาแผน
แผนแม่บทบริหารจัดการด้าน
0
1
บริหารจัดการด้าน แม่บทบริหารจัดการ
แม่บทบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมของพุทธมณฑล
สิ่งแวดล้อมของ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ
สิ่งแวดล้อมของ
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
3. จัดทาแผนบริหาร แผนงานจัดทาแผน
โครงการจัดทาแผน
แผนบริหารความเสี่ยงของ
1
ความเสี่ยงของพุทธ บริหารความเสี่ยงของ บริหารความเสี่ยงของ
พุทธมณฑล
มณฑล
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
4. ดาเนินการจัดทา แผนงานจัดทาปฏิทิน
โครงการจัดทาปฏิทิน
ปฏิทินกิจกรรมทาง
1
1
1
1
ปฏิทินกิจกรรมทาง กิจกรรมทาง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพุทธมณฑล
พระพุทธศาสนาของ พระพุทธศาสนาของ
พระพุทธศาสนาของพุทธ ถูกจัดทาขึ้นและนาไปใช้
พุทธมณฑล
พุทธมณฑล
มณฑล
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์
5. จัดตั้งศูนย์
พระพุทธศาสนา
นานาชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้าน
พระพุทธศาสนาของ
พุทธมณฑล
6. สนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งสานักงาน
กลางการบริหารงาน
ปกครองคณะสงฆ์
ระดับเจ้าคณะภาค
เจ้าคณะหน และ
สานักงานมหาเถร
สมาคม
7. จัดทาแผนพัฒนา
ห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์

แผนงาน
แผนงานจัดตั้งศูนย์
พระพุทธศาสนา
นานาชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้าน
พระพุทธศาสนาของ
พุทธมณฑล
แผนงานจัดตั้งสานักงาน
กลางการบริหารงาน
ปกครองคณะสงฆ์ระดับ
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน
และสำนักงานมหาเถร
สมาคม

โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการจัดตั้งศูนย์
พระพุทธศาสนา
นานาชาติ เพื่อขับเคลื่อน
งานด้านพระพุทธศาสนา
ของพุทธมณฑล

ศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาติ
ได้รับการจัดตั้งขึ้น และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ

โครงการจัดตั้งสานักงาน
กลางการบริหารงาน
ปกครองคณะสงฆ์ระดับ
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน
และสำนักงานมหาเถร
สมาคม

สานักงานกลางการบริหารงาน
ปกครองคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะ
ภาค เจ้าคณะหน และสำนักงาน
มหาเถรสมาคมมีการจัดตั้งขึ้นใน
พืน้ ทีพ่ ทุ ธมณฑล

แผนงานจัดทา
โครงการจัดทา
ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ
แผนพัฒนาห้องสมุดและ แผนพัฒนาห้องสมุดและ ให้บริการของห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์
8. ผลักดันให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อการ
พัฒนาพุทธมณฑล
ในการเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก

แผนงาน
แผนงานจัดตั้งกองทุน
เพื่อการพัฒนา
พุทธมณฑลในการเป็น
ศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ
โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการพัฒนา
พุทธมณฑลในการเป็น
ศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก

ตัวชี้วัด
กองทุนเพื่อการพัฒนาพุทธมณฑล
ในการเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลกได้รับการ
จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น (Distinctive Organization)
มาตรการ/แนวทางการดาเนินการ
1. นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานหลัก
2. ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้ทันต่อยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารงานภายใต้
Thailand 4.0
3. ยกระดับการทางานจากหน่วย “เลขานุการ” เป็น “เลขาธิการ” ให้มหาเถรสมาคม
4. พัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
5. พัฒนาพระสังฆาธิการทุกระดับให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 3-4 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น
กลยุทธ์

แผนงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด
60

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4.0

1.1 แผนงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 4.0

ระบบสารสนเทศ 4.0 จัดทาแล้ว
เสร็จและสามารถใช้งานได้
ครอบคลุมทั่วประเทศแบบ Realtime ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สื่อสาร
1.1.1 ระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์
1.1.2 ระบบฐานข้อมูลวัด
1.1.3 ระบบฐานข้อมูลมติที่
ประชุมมหาเถรสมาคม
1.1.4 ระบบพิกัดวัดทั่วประเทศ
1.2 แผนงานอบรมการ 1.2.1 โครงการอบรมการ จานวนผู้เข้าอบรมระบบ
ใช้งานระบบสารสนเทศ ใช้งานระบบสารสนเทศ สารสนเทศ 4.0 ของคณะสงฆ์
4.0
4.0 แด่คณะสงฆ์
1.2.2 โครงการอบรมการ จานวนบุคลากรของสานักงาน
ใช้งานระบบสารสนเทศ พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เข้า
4.0
อบรมระบบสารสนเทศ 4.0

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4.0
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กลยุทธ์
2. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติให้ทันต่อ
การบริหารงาน
ภาครัฐสมัยใหม่
3. ทบทวนและ
พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและจัดทา
แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
4. พัฒนาระบบการ
กากับและติดตาม
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามมติที่
ประชุมมหาเถร
สมาคม

แผนงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด
60
80

เป้าหมาย
61 62 63
80 80 80

แผนงานพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของ
สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้ทันต่อการบริหารงาน
ภาครัฐสมัยใหม่

โครงการพัฒนา
จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม
สมรรถนะบุคลากรของ
สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้ทันต่อการบริหารงาน
ภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานทบทวนและ
พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพและจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)
แผนงานพัฒนาระบบ
การกากับและติดตาม
รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านกิจการ
พระพุทธศาสนา

โครงการจัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพและจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)

รายงานผลการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

0

1

โครงการพัฒนาระบบ
การกากับและติดตาม
รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านกิจการ
พระพุทธศาสนา

รายงานผลการดาเนินการงานด้าน
กิจการพระพุทธศาสนา

1

1
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กลยุทธ์
5. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในการ
เป็นหน่วยงาน
“เลขาธิการ” มือ
อาชีพ

แผนงาน
แผนงานพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ในการเป็นหน่วยงาน
“เลขาธิการ” มืออาชีพ

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.1 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในการเป็นหน่วยงาน
“เลขาธิการ” มืออาชีพได้รับความ
เห็นชอบจากคณะสงฆ์
5.2 จานวนผู้ที่ผ่านหลักสูตรการ
การฝึกอบรม
6. ทบทวนโครงสร้าง แผนงานทบทวน
โครงการทบทวน
รายงานผลการศึกษาโครงสร้าง
สานักงาน
โครงสร้างสานักงาน
โครงสร้างสานักงาน
สานักงานพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งชาติให้เหมาะสมในมิติของ
แห่งชาติ ให้
ให้เหมาะสมในมิติของ ให้เหมาะสมในมิติของ การใช้ระบบดิจิทัลในการบริหาร
เหมาะสมในมิติของ การใช้ระบบดิจิทัลใน
การใช้ระบบดิจิทัลในการ จัดการ
การใช้ระบบดิจิทัล การบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการ
7. ผลักดันให้มีการ แผนงานผลักดันให้มีการ 7.1 โครงการจัดตัง้
คณะกรรมการพระพุทธศาสนา
จัดตัง้ คณะกรรมการ จัดตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
จังหวัดถูกจัดตั้งขึ้นครบทุกจังหวัด
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาจังหวัด พระพุทธศาสนาจังหวัด
จังหวัด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ในการเป็นหน่วยงาน
“เลขาธิการ” มืออาชีพ
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กลยุทธ์

8. เสริมสร้างองค์
ความรู้การบริหาร
จัดการกองทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
9. ปรับวัฒนธรรม
องค์การให้เป็น
องค์การแห่งการ
เรียนรู้ทางดิจิทัล
โดดเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

แผนงาน

แผนงานเสริมสร้างองค์
ความรู้การบริหาร
จัดการกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนงานปรับวัฒนธรรม
องค์การให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ทาง
ดิจทิ ัล โดดเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ
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เป้าหมาย
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จานวนผู้เข้ารับการอบรม

80
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โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ปรับวัฒนธรรมองค์การให้
เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ทางดิจทิ ัล โดดเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

80

80

80

80

80

7.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากร
ของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อรองรับการจัดตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
โครงการอบรมการ
บริหารจัดการกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดที่ผ่านการ
อบรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ
ทางานของคณะกรรมการ
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10. พัฒนาเว็บไซต์
ของสานักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา

แผนงาน
แผนงานพัฒนาเว็บไซต์
ของสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา

โครงการ

ตัวชี้วัด
60
80

10.1 ร้อยละของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ต่อเนื้อหาองค์ความรู้ของ
พระพุทธศาสนา
10.2 จานวนเนื้อหาองค์ความรู้
ปี
ของพระพุทธศาสนาที่เผยแพร่เป็น ฐาน
ภาษาต่างประเทศ
11. พัฒนา/สร้าง
แผนงานจัดทาหลักสูตร 11.1 โครงการจัดทา
หลักสูตรการบริหารจัดการสาหรับ 3
หลักสูตรการบริหาร การบริหารจัดการ
หลักสูตรการบริหาร
พระสังฆาธิการสาหรับเจ้าคณะ
จัดการสาหรับพระ สาหรับพระสังฆาธิการ จัดการสาหรับเจ้าคณะ จังหวัด/เจ้าคณะอาเภอ/เจ้าคณะ
สังฆาธิการทุกระดับ ทุกระดับ
จังหวัด/เจ้าคณะอาเภอ/ ตาบล
เจ้าคณะตาบล
11.2 โครงการจัดทา
หลักสูตรการบริหารจัดการสาหรับ 0
หลักสูตรการบริหาร
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและ
จัดการสาหรับเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วย
เจ้าอาวาส
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โครงการพัฒนาเว็บไซต์
ของสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา
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แผนงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

12. ดาเนินการ
แผนงานจัดอบรม
โครงการจัดอบรม
จานวนพระสังฆาธิการที่ผา่ นการ
อบรมพระสังฆาธิ
หลักสูตรการบริหาร
หลักสูตรการบริหาร
อบรม
การทุกระดับตาม
จัดการแด่พระสังฆาธิการ จัดการแด่พระสังฆาธิการ
หลักสูตรการบริหาร
จัดการที่ได้จัดทาขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ (Help)
มาตรการ/แนวทางการดาเนินการ
1. สร้างความยัง่ ยืนในงานสาธารณสงเคราะห์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ทางานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนในระดับพื้นที่
3. สร้างช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในงานสาธารณสงเคราะห์
4. สร้างระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ให้เป็น
รูปธรรม และสามารถวัดและประเมินผลได้
5. ดาเนินการวัดและประเมินผลการกากับดูแล บริหารภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์
6. กาหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการสาธารณะสงเคราะห์
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กลยุทธ์
1. ศึกษาความ
เป็นไปได้และ
ผลักดันให้มีการ
จัดตั้งสถาบันทาง
การเงินเพื่อ
สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์
2. ส่งเสริมการต่อ
ยอดวัดพัฒนา
ตัวอย่างและพระ
นักพัฒนาดีเด่น
3. พัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
พระนักพัฒนา

ตารางที่ 3-5 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์
แผนงาน
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
60 61 62 63
แผนงานศึกษาความ
โครงการศึกษาความ
สถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนงาน 0 0
0
1
เป็นไปได้และผลักดันให้ เป็นไปได้และผลักดันให้ ด้านสาธารณสงเคราะห์ได้รบั การ
มีการจัดตั้งสถาบันทาง มีการจัดตั้งสถาบันทาง จัดตั้ง
การเงินเพื่อสนับสนุน
การเงินเพื่อสนับสนุนงาน
งานด้านสาธารณ
ด้านสาธารณสงเคราะห์
สงเคราะห์
แผนงานส่งเสริมวัด
โครงการเชิดชูเกียรติ
พัฒนาตัวอย่างและพระ วัดพัฒนาตัวอย่างและ
นักพัฒนาดีเด่น
พระนักพัฒนาดีเด่น

แผนงานพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
พระนักพัฒนา
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โครงการอบรม
พระนักพัฒนา

พิธีการเชิดชูเกียรติและมอบเงิน
รางวัลให้แก่
1 วัดพัฒนาตัวอย่าง
2 พระนักพัฒนาดีเด่น
3 พระนักสาธารณสงเคราะห์
ดีเด่น
3.1หลักสูตรพระนักพัฒนาได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถนาไปใช้ในการ
ร่วมทางานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้
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กลยุทธ์

4. จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สาธารณสงเคราะห์
ของวัด
5. สร้าง และเสริม
ศักยภาพของ
คณะกรรมการพุทธ
ศาสนาจังหวัด
คณะกรรมการพุทธ
ศาสนาอาเภอ และ
คณะกรรมการพุทธ
ศาสนาตาบลให้เป็น
กลไกสนับสนุน
ภารกิจด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์ให้เป็น
รูปธรรม และ

แผนงาน

โครงการ

แผนงานจัดทาระบบ
โครงการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลด้านสาธารณ ฐานข้อมูลด้านสาธารณ
สงเคราะห์ของวัด
สงเคราะห์ของวัด
แผนงานสนับสนุน
5.1 โครงการสนับสนุน
ภารกิจด้านการสาธารณ
ภารกิจด้านการ
สงเคราะห์ตามความ
สาธารณสงเคราะห์
ต้องการในระดับพื้นที่
ตามความต้องการ
ของจังหวัด
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5.2 โครงการสนับสนุน

ภารกิจด้านการ
สาธารณสงเคราะห์
ตามความต้องการ
ของอาเภอ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
60 61 62 63 64
0 100 100 100 100

3.2 จานวนพระนักพัฒนาที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณ
0
สงเคราะห์ของวัดแล้วเสร็จและ
สามารถประมวลผลได้แบบ Real
Time
โครงการที่คณะกรรมการพุทธศาสนา 1
จังหวัดเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามา
พัฒนา
5.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการพุทธศาสนา
อาเภอเป็นกลไกในการสนับสนุน
ภารกิจด้านการสาธารณ
สงเคราะห์
1
5.1.2 คณะกรรมการพุทธศาสนา
อาเภอเข้าไปมีส่วนสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการสาธารณ
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แผนงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด
60

สามารถวัดและ
ประเมินผล

6. ส่งเสริมการ

แผนงานส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานขององค์กร
องค์กรเครือข่ายด้าน เครือข่ายด้านสาธารณ
สาธารณสงเคราะห์ สงเคราะห์
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สงเคราะห์ พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อ
นามาพัฒนา
5.3 โครงการสนับสนุน 5.3.1 จัดตั้งคณะกรรมการพุทธ
ภารกิจด้านการสาธารณ
ศาสนาตาบลเป็นกลไกในการ
สงเคราะห์ตามความ
สนับสนุนภารกิจด้านการ
ต้องการของตาบล
สาธารณสงเคราะห์
5.3.2 คณะกรรมการพุทธศาสนา
ตาบลเข้าไปมีส่วนสนับสนุน 1
การดาเนินงานด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ พร้อมทั้ง
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อนามาพัฒนา
โครงการเชิดชูเกียรติ
พิธีการเชิดชูเกียรติให้แก่
0
องค์กรเครือข่ายด้าน
1. บุคคลด้านสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น
สาธารณสงเคราะห์
2. องค์กรด้านสาธารณสงเคราะห์
ดีเด่น
3. กิจกรรมด้านสาธารณสงเคราะห์
ดีเด่น
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แผนงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด
60

พัฒนาพื้นที่ของวัดเพื่อ
รองรับตลาดประชารัฐ

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ของวัดเพื่อ
รองรับตลาดประชารัฐ

จานวนวัดทีม่ ีการจัดกิจกรรมตลาด
ประชารัฐ

ปี
ฐาน

แผนงานจัดตั้งกองทุน
เพื่อการสาธารณ
สงเคราะห์

โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการสาธารณ
สงเคราะห์

กองทุนเพื่อการสาธารณสงเคราะห์
ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุน
งบประมาณ

1

7. นาแนวคิดประชา แผนงานสนับสนุนการ

รัฐมาใช้ในการ
พัฒนาความร่วมมือ
ของเครือข่าย
8. ผลักดันให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อการ
สาธารณสงเคราะห์
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เป้าหมาย
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5% 10% 15% 20%
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ (Asset)
มาตรการ/แนวทางการดาเนินการ
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีลักษณะเป็น
หน่วยงานอิสระในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติของวัด
3. ดาเนินการให้เกิดมาตรฐานในการก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างของวัดและถูกต้อง
ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ร่วมพัฒนาวัดและศาสนสถานให้เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
5. เพิ่มศักยภาพของวัดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ
6. กาหนดแนวทางจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการสาธารณูปการ
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ตารางที่ 3-6 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ
กลยุทธ์
1. ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการนา
แนวคิดองค์กร
รูปแบบอื่นที่มิใช่
ส่วนราชการมา
บริหารงานศาสน
สถานและศาสน
สมบัติ
2. จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลพิกัดวัดทั่ว
ประเทศ
3. จัดทาระบบฐาน
ข้อมูลศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของ
วัดทั่วประเทศ

แผนงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงานศึกษาความ
เป็นไปได้ในการนา
แนวคิดองค์กรรูปแบบ
อืน่ ทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการมา
บริหารงานศาสนสถาน
และศาสนสมบัติ

โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการนา
แนวคิดองค์กรรูปแบบอื่น
ที่มิใช่ส่วนราชการมา
บริหารงานศาสนสถาน
และศาสนสมบัติ

รายงานผลการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการนาแนวคิดองค์กรรูปแบบ
อืน่ ทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการมา
บริหารงานศาสนสถานและศาสน
สมบัติ

แผนงานจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลพิกัดวัด
ทั่วประเทศ
แผนงานจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของวัด
ทั่วประเทศ

โครงการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลพิกัดวัด
ทั่วประเทศ
โครงการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของวัด
ทั่วประเทศ

ระบบฐานข้อมูลพิกัดวัดทั่ว
ประเทศแล้วเสร็จและสามารถ
ใช้งานได้แบบ Real-time
ระบบฐานข้อมูลศาสนสถาน
และศาสนสมบัติของวัดทั่ว
ประเทศแล้วเสร็จและสามารถ
ใช้งานได้แบบ Real-time

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์
4. จัดทาคู่มอื การ
ก่อสร้าง การ
บูรณปฏิสังขรณ์
สิ่งก่อสร้างของวัด

5. พัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
สถาปัตยกรรมเชิง
พุทธ

แผนงาน
แผนงานจัดทาคู่มือการ
ก่อสร้าง การบูรณ
ปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง
ของวัด

แผนงานพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
สถาปัตยกรรมเชิงพุทธ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ
4.1 โครงการจัดทาคู่มือ
การก่อสร้าง การบูรณ
ปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง
ของวัด
4.2 โครงการอบรม
ความรู้การก่อสร้าง
การบูรณปฏิสังขรณ์
สิ่งก่อสร้างของวัด
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมหลักสูตร
สถาปัตยกรรมเชิงพุทธ

ตัวชี้วัด
คู่มือการก่อสร้าง การ
บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างของวัด
ได้รับการตีพิมพ์และแจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 จานวนผู้เข้าอบรมของ
คณะสงฆ์
4.2.2 จานวนบุคลากรของ
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติที่เข้าอบรม
5.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมเชิง
พุทธได้รับความเห็นชอบจาก
คณะสงฆ์
5.2 จานวนพระนวกรรมเชิงพุทธ
ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
สถาปัตยกรรมเชิงพุทธ
5.3 จานวนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมเชิงพุทธ
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กลยุทธ์

แผนงาน

6. รณรงค์ให้มีการ
ปรับภูมิทัศน์ของวัด
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจ
7. สนับสนุนให้วัดมี
การจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับ
คนพิการ
8. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร
จัดการวัด

แผนงานรณรงค์ให้มีการ
ปรับภูมิทัศน์ของวัดให้
เอื้อต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจ
แผนงานสนับสนุนการ
จัดสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการ
ของวัด
แผนงานพัฒนาศักยภาพ
ของกรรมการของวัด

9.ผลักดันให้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อการ
สาธารณูปการ

แผนงานจัดตั้งกองทุน
เพื่อการสาธารณูปการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ

ตัวชี้วัด
60
0

โครงการประกวด
“สุดยอดวัดแห่งปี”

ผลการประเมินการประกวด
“สุดยอดวัดแห่งปี” และมอบเงิน
รางวัล

โครงการสนับสนุนการ
จัดสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการ
ของวัด
โครงการอบรมองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาวัด
ให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนให้แก่กรรมการ
ของวัด
โครงการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการสาธารณูปการ

จานวนวัดทีม่ ีการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการที่
เป็นไปตามกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง
จานวนผู้เข้ารับการอบรม

ปี
ฐาน

กองทุนเพื่อการสาธารณูปการ
ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุน
งบประมาณ

1
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ภาคผนวก
 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อวิพากษ์และรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564)
 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

การประชุมเพือ
่ วิพากษ์และร ับฟัง
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
ํ น ักงาน
แผนยุทธศาสตร์สา
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี :
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 9 กุมภาพ ันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สา

ว ัตถุประสงค์โครงการ
ึ ษา รวบรวม รายละเอียดข ้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย
1. เพือ
่ ศก
่ วข ้องกับ
ื่ มโยง
หน่วยงานในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชอ
กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
2. เพือ
่ จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 20 ปี : ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
3. เพือ
่ จัดทําแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการขับเคลือ
่ นแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี เพือ
่
สนองงานคณะสงฆ์และสอดคล ้องกับนโยบายรัฐบาล

สรุปผลการดําเนินการทีผ
่ า่ นมา

ภาพกิจกรรมการประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ
เพือ
่ ยก (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สา
ว ันที่ 22-23 ธ ันวาคม 59 ณ โรงแรมรอย ัลริเวอร์ กรุงเทพ

ภาพกิจกรรมการประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ
เพือ
่ ยก (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สา
ว ันที่ 22-23 ธ ันวาคม 59 ณ โรงแรมรอย ัลริเวอร์ กรุงเทพ

ภาพกิจกรรมการประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ
เพือ
่ ยก (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สา
ว ันที่ 22-23 ธ ันวาคม 59 ณ โรงแรมรอย ัลริเวอร์ กรุงเทพ

ั
รายนามผูใ้ ห้สมภาษณ์
ื่ ผูท
ลําด ับที่ รายชอ
้ รงคุณวุฒ ิ
1

ี า
นายชยพล พงษ์สด

2

ดร.อํานาจ บัวศริ ิ

3
4
5

นายสมเกียรติ ธงศรี
นายจําลอง กิตศ
ิ รี
นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ ์

ั
ว ันทีส
่ มภาษณ์
วันที่ 9 พฤศจิกายน
2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน
2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
วันที่ 23 ธันวาคม 2560
วันที่ 12 มกราคม 2560

ั
รายนามผูใ้ ห้สมภาษณ์
ื่ ผูท
ลําด ับที่ รายชอ
้ รงคุณวุฒ ิ
6
7
8
9
10
11
12

นายอินพร จั่นเอีย
่ ม
ั ชูเชอ
ื้
นายฉั ตรชย
ิ กิตธิ รางกูร
นายบุญเชด
นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ั เนตร
นายณรงค์เดช ชย
พระพรหมโมลี
พระพรหมบัณฑิต

ั
ว ันทีส
่ มภาษณ์
วันที่ 12
วันที่ 12
วันที่ 17
วันที่ 17
วันที่ 17
วันที่ 30
วันที่ 30

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

ั
ภาพการสมภาษณ์
ี า
นายชยพล พงษ์สด
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทีป
่ รึกษาสา
ว ันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ั
ภาพการสมภาษณ์
ดร.อํานาจ บ ัวศริ ิ
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทีป
่ รึกษาสา
ว ันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ั
ภาพการสมภาษณ์
นายสมเกียรติ ธงศรี
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผูต
้ รวจราชการสา
ว ันที่ 22 ธ ันวาคม 2559

ั
ภาพการสมภาษณ์

นายจําลอง กิตศ
ิ รี
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาจ ังหว ัด
อดีตผูอ
้ ํานวยการสา
ว ันที่ 23 ธ ันวาคม 2559

ั
ภาพการสมภาษณ์
นายอินพร จน
่ ั เอีย
่ ม
ํ น ักงานศาสนสมบ ัติ
ผูอ
้ ํานวยการสา
12 มกราคม 2560

ั
ภาพการสมภาษณ์
ั ชูเชอ
ื้
นายฉ ัตรชย
ผูอ
้ ํานวยการกองพุทธศาสนสถาน
12 มกราคม 2560

ั
ภาพการสมภาษณ์
นางสาวจ ันทนา สุทธิเรืองวงศ ์
ํ น ักเลขานุการกรม
ผูอ
้ ํานวยการสา
12 มกราคม 2560

ั
ภาพการสมภาษณ์
ั
นายณรงค์เดช ชยเนตร
่ เสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ผูอ
้ ํานวยการกองสง
17 มกราคม 2560

ั
ภาพการสมภาษณ์
ิ กิตธ
นายบุญเชด
ิ รางกูร
ํ น ักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ผูอ
้ ํานวยการสา
17 มกราคม 2560

ั
ภาพการสมภาษณ์
นายประด ับ โพธิกาญจนว ัตร
ํ น ักงานพุทธมณฑล
ผูอ
้ ํานวยการสา
17 มกราคม 2560

ั
ภาพการสมภาษณ์
ต ัวแทนฝ่ายคณะสงฆ์ 30 มกราคม 2560

พระพรหมโมลี

พระพรหมบ ัณฑิต

ื่ มโยงก ับบริบทภายนอก
ความเชอ
ประเทศและภายในประเทศ
(ฝ่ายอาณาจ ักร)

21

22

SDGs ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับพระพุทธศาสนา

23

(ร่าง) ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ. 2559

24

(ร่าง) ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ. 2559

25

26

(ร่าง) ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ.
2559

27

28

Thailand 4.0 ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
พระพุทธศาสนา

29

ร่างร ัฐธรรมนูญปี 2559 ก ับยุทธศาสตร์ชาติ

30

ร่างร ัฐธรรมนูญปี 2559 ก ับยุทธศาสตร์ชาติ

31

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

32

33

34

35

36

37

38

ั
แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ
ฉบ ับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564)

39

40

SDG

ยุทธศาสตร์ชาติและแผน
สภาพ ัฒน์ฉบ ับที่ 12

Buddhism
Education

Understanding
Buddhism

Distinguished
Center

Help

Assets

41

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก-ภายใน
จากการระดมสมอง / สอบถามความเห็น
ผูบ
้ ริหาร-บุคลากร
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สา

42

โอกาส : OPPORTUNITY 9 ประการ
1

ประเทศไทยมีวดั ไทยครอบคลุมทัว่ ทุกพื ้นที่และมีวดั ไทย
มีการจัดตังขึ
้ ้นหลายประเทศและมีพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจํานวนมาก

2 พระสงฆ์ยงั เป็ นที่เคารพศรัทธาของ
ประชาชนและยังมีพระสงฆ์ที่ปฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ิชอบ
3 ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปสนใจการฝึ กสมาธิตามแนวทาง
4
ของพระพุทธศาสนาเป็ นจํานวนมากจึงเป็ นโอกาสที่สาํ นักงาน
สังคมไทยเป็ นสังคมที่นบั ถือศาสนาพุทธ
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดหาสถานที่จดั ฝึ กอบรมสมาธิ
เกือบ 100% ทําให้ สงั คมให้ การยอมรับ
ที่เป็ นศูนย์กลางการปฏิบตั ิสมาธิให้ กบั บุคคลทัว่ โลก
และมีสว่ นร่วมและให้ การสนับสนุนใน
อย่างวัดผลได้ โดยใช้ พทุ ธมณฑลเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิธรรมของโลก
การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา
6 ความเจริญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
5
สังคมให้ การยอมรับการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
สื่อโซเชียลทําให้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถเข้ าถึงผู้ที่
เป็ นการศึกษาที่มีคณ
ุ ทังแก่
้ ตนเองและผู้อื่น โดย สนใจในวงกว้ าง (ทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ) ทังที
้ ่
ได้ รับการยอมรับว่า ผู้ที่จบการศึกษาแล้ วจะ
อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ สามารถเรี ยนรู้คําสอนต่างๆ
เป็ นศาสนทายาทที่ดีมีคณ
ุ ภาพ
และค้ นคว้ าได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา ตลอดจนสามารถนํามาสนับสนุน
8 พุทธมณฑลและวัดต่างๆทัว่ ประเทศเป็ นสถานที่ การจัดเรี ยนการสอนของสงฆ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่องเที่ยวให้ นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปและต่างประเทศ 7 รัฐธรรมนูญให้ ความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาโดยเน้ น
หลักการใช้ ธรรมภิบาลในการบริหารประเทศ
เที่ยวชมเกิดการจับจ่ายใช้ สอย
ุ ธรรมจริ ยธรรม
9 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนรู้หน้ าที่ มีระเบียบวินยั มีคณ
สอดคล้ องกับอัตลักษณ์การศึกษาพระปริยตั ิธรรม

อุปสรรค/ภัยคุกคาม THREAT 15 ประการ
1

2 พระธรรมทูต(พระสงฆ์) อาจยังไม่สามารถสื่อสารหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติได้ลึกซึ้ง (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาท้องถิ่น)
4 การคัดกรองคนที่เข้ามาอุปสมบท
3มี พระต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านได้เดินทางเข้าประเทศไทย
เป็นจํานวนมากพอควร โดยส่วนหนึ่งเข้ามาไม่ถูกกฎหมายทําให้
ในพระพุทธศาสนายังไม่ดีพอ หรือเปิด
โอกาสให้บุคคลที่สร้างความเสื่อมเสีย
ไม่สามารถควบคุมได้ กรณีถ้าท่านทําอะไรไม่ถูกต้องคนทั่วไป
เข้ามาในแวดวงคณะสงฆ์
จะไม่ทราบว่าไม่ใช่พระสงฆ์ไทย

การเผยแพร่ขยายของ
ศาสนาอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

5 การประสานงานกับสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
6 การยอมรับวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
จากภาครัฐ หรือเอกชนยังไม่เอื้อเท่าที่ควร
ยังไม่เข้มแข็ง การดําเนินการขับเคลื่อนยังขาดการประสานงาน
8
ส่วนมากแยกกันทําไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
7
ในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจึงมีความเชื่อและ
บริบทสภาพวิถีทางสังคมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมุ่งสังคม
ปฏิบัตติ ามกันมาอย่างไม่ถูกต้อง ทําให้ผู้ที่พบเห็น
ทุนนิยม บริโภคนิยมส่งผลให้คนออกห่างจากวัดไปเรื่อยๆ
9 การยอมรับวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมจากภาครัฐ
หรือเอกชนยังไม่เป็นที่รู้จัก

ต่อๆไปเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามกันมา เช่น
พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติให้มากเป็นสําคัญ
มากกว่าการพยายามหาทรัพย์มากๆ เพื่อนําไปทําบุญ
โดยขาดความเข้าใจในหลักของการทําทานที่แท้จริง44

อุปสรรค/ภัยคุกคาม THREAT 15 ประการ
11
การบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
สื่อโซเชียลต่างๆ รวมไปถึงเนื้อหาที่ล่อแหลม
ได้ถูกส่งออกเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วด้วย IT ขาดการ
นําไปสู่ความยากในการครองตนในฐานะพระภิกษุ
กลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง
10

ที่มีจริยวัตรเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน

12

การศึกษาของคณะสงฆ์ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
ให้ศึกษาทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้
เกิดความอ่อนแอได้และเป็นความล่าช้าไม่สามารถ
สนองงานด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14 พรบ.คณะสงฆ์ในบางส่วนต้องมีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับภาวะเหตุการณ์ สังคม และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จึงจะสามารถบังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

13

การศึกษาพระปริยัติธรรมยังไม่มีกฎหมาย
รองรับและยังไม่มีการกําหนดแผนแม่บทใน
การพัฒนาที่ชัดเจน

15

นโยบายของภาครัฐด้านการศึกษา
มีผลกระทบต่อการบวชเรียนและหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการไม่เอื้อต่อการศึกษา
พระปริยัติธรรม
45

จุดแข็ง STRENGTH 5 ประการ
1

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมี
เครือข่ายทั่วประเทศ 77 จังหวัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้รับงบประมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่นที่มีอัตรากําลังเท่ากัน และเพียงพอ
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาวัด
อุดหนุนวัด

3

2

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งบุคลากรบางท่าน ได้ผ่านทั้งการเรียนรู้และการปฏิบัติมาก่อน
ก่อนที่จะมาเข้าทํางานยังหน่วยงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมคณะสงฆ์

4

วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่พร้อมใน
การทํางานของหน่วยงานด้าน
พระพุทธศาสนา

5

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีเครือข่ายกลไก
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ทั้งในมิติของพื้นที่ และมิติของกลุ่มเป้าหมาย
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จุดอ่อน WEAKNESS 11 ประการ
1

2

การเป็นหน่วยงานที่แยกมาจากกรมการศาสนาซึ่งมีแต่
ส่วนกลางไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทําให้จะต้องรับผิดชอบ
ทั่วประเทศแต่พอแยกเป็นสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตามโครงสร้างองค์กรจะมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางยังติดวัฒนธรรมเดิม งานหลายอย่าง
ก็จะลงไปทําเองไม่ค่อยให้ความรู้กับภูมภิ าค
4
3 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ
แต่ภารกิจในการปฏิบัติงานจําเป็นต้องมีในการสื่อสาร
กับต่างประเทศ
5
งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการทํางานล่วงเวลาเป็นประจํา
ในสํานักงานต่างจังหวัด การขาดการดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ส่งผลให้บุคลากรที่มีคุณภาพไม่สามารถทํางานกับองค์กรได้
จึงมีการโอนย้ายออกไป ทําให้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพที่
ดีอยู่บ่อยครั้ง

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

การบรรจุเข้ารับราชการของบุคลากร
ได้บุคลากรไม่ตรงกับสายงาน ทําให้
ทํางานไม่เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน

6

ขาดระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาเชิงรุก/เชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะด้านเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมขององค์กร
47

จุดอ่อน WEAKNESS 11 ประการ
7 การจัดสรรงบประมาณที่หน่วยงานได้รับยัง
ไม่สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
แต่ยังยึดตามหลักภารกิจและวาระ
9 วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ที่มีอยู่
มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากขาดงบประมาณจัดซื้อใหม่
10
ขาดระบบฐานข้อมูลกลางและการเชื่อมโยง
อย่างเป็นเครือข่าย

8

งบประมาณอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งเป็นภาระของเจ้าสํานัก
(เจ้าอาวาส) ต้องจัดหาเพิ่มเติมเป็นเหตุให้คุณภาพ
การศึกษาของแต่ละสํานักแตกต่างกันมาก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละสํานัก(วัด)

11

มีความเสี่ยงในการสูญเสียกําลังคน
เนื่องจากโครงสร้าง อายุราชการและขาดการ
เตรียมแผนเพื่อทดแทนบุคลากรระยะยาว
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แผนยุทธศาสตร์
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สา
20 ปี : ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564)

แนวคิดการจ ัดทํา (ร่าง)
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์สา
: ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
1. สนับสนุนการดําเนินการของแผนแม่บทปฏิรป
ู กิจการ
พระพุทธศาสนาให ้เกิดความสําเร็จตามเป้ าหมายทีก
่ ําหนด
2. ปรับบทบาทสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจาก
“เลขานุการ” ให ้เป็ น “เลขาธิการ” เพือ
่ ให ้สนองงาน
ิ ธิภาพมากยิง่ ขึน
คณะสงฆ์ได ้มีประสท
้
3. มุง่ ขับเคลือ
่ นให ้ทุกภาคสว่ นและทุกระดับได ้รับรู ้และร่วมกัน
เพือ
่ ให ้เกิดการทํางานเป็ นไปในทางเดียวกัน
4. เน ้นหลัก “บวร” = บ ้าน วัด ราชการ โดยยกระดับการเป็ น
ื่ มโยงระหว่าง “บ ้าน” กับ “วัด” และ “พุทธจักร” กับ
จุดเชอ
“อาณาจักร”

ั ัศน์ (VISION)
วิสยท
แผนแม่บทปฏิรป
ู
กิจการพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2560 - 2564

แผนยุทธศาสตร์
ํ น ักงาน
สา
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

" พุทธศาสน์มน
่ ั คง

"องค์กรข ับเคลือ
่ น
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พ ันธกิจ (Mission)
แผนแม่บทปฏิรป
ู กิจการพระพุทธศาสนา
1. ด้านการปกครอง
ึ ษา
2. ด้านศาสนศก
ึ ษาสงเคราะห์
3. ด้านศก
4. ด้านการเผยแผ่
5. ด้านสาธารณู ปการ
6. ด้านสาธารณสงเคราะห์
7. พ ัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนา

พ ันธกิจ (Mission)
ํ น ักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สา
1. เสริมสร ้างให ้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความ
มั่นคงยั่งยืน
ึ ษาสงฆ์และการเผยแผ่
2. สนับสนุนสง่ เสริมและจัดการการศก
พระพุทธศาสนาเพือ
่ พัฒนาให ้มีความรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรม
ึ ษาสงฆ์เพือ
3. จัดการศก
่ ผลิตและพัฒนาศาสนทายาททีเ่ ปี่ ยม
ปั ญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให ้เจริญ
่ ค
ี วามเข ้มแข็ง
งอกงาม และร่วมสร ้างสงั คมพุทธธรรมทีม
4. ดําเนินการให ้พุทธมณฑลเป็ นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
โลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัตใิ ห ้เป็ น
ประโยชน์ตอ
่ พระพุทธศาสนาและสงั คม

4 ยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนแม่บทปฏิรป
ู กิจการพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 : สร้างความมน
่ ั คงด้านพระพุทธศาสนา
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 : ยกระด ับกระบวนการบริหารจ ัดการ
ภายใน
่ งค์กรแห่งการเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 : พ ัฒนาสูอ
เชงิ พุทธ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 : มีทร ัพยากรเพียงพอในการ
ข ับเคลือ
่ นกิจการพระพุทธศาสนา
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Buddhist Education
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่ ความคุม
้ ค่าให้แก่สาธารณู ปการ
(ศาสนสมบ ัติ + ศาสนสถาน)
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Help
Asset

ึ ษาของสงฆ์
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาระบบการศก
ึ ษา+ศก
ึ ษาสงเคราะห์)
(ศาสนศก
Buddhist Education
มาตรการ/แนวทาง

1. ทบทวน พัฒนาและสร ้างหลักสูตรสําหรับพระสงั ฆาธิการทุกระดับ
ให ้มีความรู ้และความสามารถในการบริหารจัดการ และนํ าไป
ปฏิบต
ั จิ ริง
ึ ษาพระพุทธศาสนาในระดับ
2. ผลักดันให ้มีคณะกรรมการการศก
จังหวัด
ึ ษาบาลี นักธรรม ธรรมศก
ึ ษา
3. สนับสนุนให ้เกิดการบูรณาการการศก
ึ ษา
โรงเรียนพระปริยต
ั ธิ รรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ การศก
ึ ษาตามอัธยาศย
ั
สงเคราะห์และการศก
4. ผลักดันให ้มีพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ึ ษาด ้านพระพุทธศาสนาให ้มีคณ
ประเมินผลการศก
ุ ภาพและ
มาตรฐาน
ึ ษาพระสงฆ์
5. ผลักดันให ้มีกฎหมายสร ้างความมั่นคงกับการศก

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 ปลูกฝังความเข้าใจเกีย
่ วก ับ
ั
พระพุทธศาสนาให้แก่สงคม
Understanding
มาตรการ/แนวทาง
ึ ษาความเป็ นไปได ้ในการจัดตัง้ สถาบันเพือ
1. ศก
่ พัฒนา
บุคลากรด ้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด ้านการ
ั พันธ์
ประชาสม
ั พันธ์กจิ การ
2. จัดทํายุทธศาสตร์การเผยแผ่และประชาสม
พระพุทธศาสนา
ั ยภาพการทําหน ้าทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนาและการ
3. เพิม
่ ศก
ั พันธ์ในพืน
ประชาสม
้ ทีร่ ะดับจังหวัด
4. จัดทําแผนและสง่ เสริมบุคลากรด ้านการเผยแผ่ให ้มี
ิ ธิภาพ
ประสท
5. พัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานด ้านการเผยแผ่
ื่ การสอนทีใ่ ชในการเผยแผ่
้
6. พัฒนารูปแบบของสอ
ให ้
สอดคล ้องกับประชาชนแต่ละชว่ งวัย

ั
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 เพิม
่ ศกยภาพพุ
ทธมณฑลใน
การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
Distinguished Center
มาตรการ/แนวทาง
้ น
1. จัดทําแผนแม่บทการใชพื
้ ทีข
่ องพุทธมณฑลให ้เหมาะสม
รองรับการเป็ นศูนย์กลางพระพุทธ ศาสนาโลก
2. จัดทําแผนแม่บทบริหารด ้านสงิ่ แวดล ้อมของพุทธมณฑล
3. จัดทําแผนการสร ้างศูนย์การประชุม ศูนย์การจัดแสดง
นิทรรศการ พิพธิ ภัณฑ์และห ้องสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ
4. ดําเนินการทํากิจกรรม (action plan) ทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ (ผู ้นํ าชาวพุทธ ผู ้นํ าศาสนานานาชาติ)
5. การสร ้าง connection กับองค์กรพุทธทัว่ โลก
6. จัดตัง้ หน่วยงานทีเ่ ป็ นทางการ/ไม่เป็ นทางการโดยมีหน ้าที่
โดยตรงในการขับเคลือ
่ น (มาจากทุกภาคสว่ นและต่างประเทศ
ด ้วย)

่ งค์กรทีโ่ ดดเด่น
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 พ ัฒนาสูอ
Distinctive Organization
มาตรการ/แนวทาง
1. ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให ้ทันต่อยุทธศาสตร์ชาติ และการ
บริหารงานภายใต ้ Thailand 4.0
้
2. นํ าระบบดิจท
ิ ัลมาใชในการบริ
หารจัดการระบบงานหลัก อาทิ ระบบ
ึ ษา ระบบฐานข ้อมูลวัด ระบบ
ฐานข ้อมูลพระสงฆ์ ประวัตก
ิ ารศก
ฐานข ้อมูลมติทป
ี่ ระชุมมหาเถรสมาคม ระบบพิกด
ั วัดทั่วประเทศ
้
3. ทบทวนและพัฒนาเสนทางความก
้าวหน ้าและจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)
้
4. ทบทวนโครงสร ้างสํานักงาน ฯ ให ้เหมาะสมในมิตข
ิ องการใชระบบ
ดิจท
ิ ัลในการบริหารและงานศาสนสมบัต ิ
5. พัฒนาระบบการกํากับและติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามมติท ี่
ประชุมมหาเถรสมาคม
6. ปรับวัฒนธรรมองค์การให ้เป็ นองค์การแห่งการเรียนรู ้ทางดิจท
ิ ล
ั โดด
เด่นด ้านคุณธรรม จริยธรรม
7. ผลักดันให ้มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัด

่ เสริมงานสาธารณสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 สง
Help
มาตรการ/แนวทาง
1. กําหนดแนวทางจัดตัง้ และบริหารกองทุนเพือ
่ การสาธารณะ
สงเคราะห์
ึ ษาความเป็ นไปได ้และผลักดันให ้มีการจัดตัง้ สถาบันทาง
2. ศก
การเงินเพือ
่ สนับสนุนงานด ้านสาธารณสงเคราะห์
3. สง่ เสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให ้ทํางานร่วมกับ
เครือข่ายทุกภาคสว่ นทัง้ ภาครัฐและเอกชนในระดับพืน
้ ที่
4. สร ้างระบบและกลไกเพือ
่ สนับสนุนภารกิจด ้านการสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ให ้เป็ นรูปธรรม และสามารถวัดและ
ประเมินผลได ้
่ งทางในการเข ้ามีสว่ นร่วมของเครือข่ายภาคประชา
5. สร ้างชอ
สงั คมในงานสาธารณสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ท ี่ 6 เพิม
่ ความคุม
้ ค่าให้แก่
สาธารณู ปการ (ศาสนสมบ ัติ + ศาสนสถาน)
Asset
มาตรการ/แนวทาง
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร ้างให ้มีลก
ั ษณะเป็ นหน่วยงาน
อิสระในการบริหารจัดการ (SDU)
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและงาน
ศาสนสมบัต ิ
3. สง่ เสริมให ้วัดดําเนินการก่อสร ้างให ้เป็ นไปตามระเบียบและ
กฎหมายทีเ่ หมาะสม
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหารจัดการศาสนสมบัต ิ
ของวัด
5. ร่วมพัฒนาวัดและศาสนสถานให ้เอือ
้ ต่อการปฏิบต
ั ศ
ิ าสนกิจ
ั ยภาพของวัดให ้เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน
6. เพิม
่ ศก
ในทุกมิต ิ

แนวทางการพ ัฒนาบุคลากร
ํ น ักงานพระพุทธศาสนา
ในสา
แห่งชาติ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการ
ํ น ักงาน
ข ับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์สา
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี เพือ
่
สนองงานคณะสงฆ์และสอดคล้อง
ก ับนโยบายร ัฐบาล

แนวทางการพ ัฒนาบุคลากร :
ั
ข้อมูลจากการสมภาษณ์
ผบ
ู ้ ริหาร และ
ผูท
้ รงคุณวุฒฝ
ิ ่ ายสงฆ์
1. สมรรถนะด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ั พันธ์ และสอ
ื่ สาร
2. สมรรถนะด ้านการประชาสม
องค์การ
3. สมรรถนะด ้านการบริหารจัดการระบบฐานข ้อมูล
4. สมรรถนะด ้านการคิดวิเคราะห์เชงิ ระบบ
5. สมรรถนะด ้านภาษา
6. ความรู ้ด ้านพิธก
ี ารสงฆ์
7. ความรู ้กฎหมายคณะสงฆ์และอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง

