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ค ำน ำ 
 
 
ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ

ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ 
แผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
และสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล สนองกิจกำรงำนคณะสงฆ์  
ให้สำมำรถตอบสนองควำมท้ำทำย กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ทั้งคณะสงฆ์ 
และประชำชน สำมำรถสะท้อนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสร้ำงโอกำสและส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแผนปฏิบัติรำชกำรเล่มนี้ มีองค์ประกอบทั้งสิ้น ๓ ส่วน ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ 
แผนปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 : บทสรุป
ผู้บริหำร ส่วนที่ 2 : ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐  
และส่วนที่ 3 : สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร ฯ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ โดยส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  
ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  จะเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม และผลักดันให้กำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุ วิสัยทัศน์  และพันธกิจของหน่วยงำน  
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
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1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

      
    แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จัดทําขึ้น เพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และการดําเนินงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน 
การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรขับเคลื่อน 
กิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดํารงศีลธรรม นําสันติสุขอย่างย่ังยืน” ซึ่งการจัดทําครั้งน้ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา ๕ วรรคสอง) และต้องปฏิบัติตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณให้สอดคล้อง 
กับแผนแม่บท (มาตรา ๑๐ วรรคสาม) และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (มาตรา ๒๖) ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้จําแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ ๑  
คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
แผนระดับที่ ๓ คือ แผนท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒  
เช่น แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ ๕ ปี และรายปี โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
จะต้องถ่ายทอดแผน ลงตามลําดับขั้นของแผนแต่ละระดับ โดยมีตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกันด้วยแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนในระดับที่ ๓ ความสอดคล้อง 
กับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศและ
สนองกิจการคณะสงฆ์ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกัน
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนที่แท้จริง 
ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (SWOT Analysis & TOWs Matrix) 
ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการสนองงานคณะสงฆ์  
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา 
ในแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาด้านกิจการพระพุทธศาสนาในระยะ ๕ ปี และนําไปสู่การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อไป โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 



                   

2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

แผนระดับที่ ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

๑.1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
1.2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก) 
๑.3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง) 
๑.4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

แผนระดับที่ ๒ 
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.1) ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (หลัก) 
1.2) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก) 
๑.3) ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง (รอง) 
๑.4) ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ (รอง) 
๑.5) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
แผนระดับที่ ๓ 
1. นโยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้กํากับ ดูแลสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
2. แผนปฏิบัติการด้านการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ส่วนที ่๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมตคิณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  

                 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ (หลัก) 

  (๑)  เป้าหมาย  
 - คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมสาํหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่๒๑ 
 - สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

   (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม ร่วมปลูกฝัง

ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษาและสื่อ”  
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต  

- การบูรณาการเร่ืองความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 

- การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคําสอน 
ที่ดีงามให้แก่ประชาชน  

 
 



                   

3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มุ่งสร้างความเข็มแข็งของพระพุทธศาสนา

โดยมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มุ่งเน้นการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา 
ให้มีความมั่นคง ส่งเสริมสนับสนุนคณะสงฆ์และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีศักยภาพ ทั้งด้านการศึกษาของ
คณะสงฆ์ การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้
ขยายเป็นวงกว้าง เข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาใช้ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสังคมให้มีความสงบสุขด้วยหลักพุทธ
ธรรมอย่างย่ังยืน 

  2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลกั) 
  (๑)  เป้าหมาย  
    สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและ 
เพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล ให้กระจายไปยังพ้ืนที่อําเภอ ตําบล เพ่ือให้สามารถดูแลประชาชน 
ได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไม่มี 
ความเหลื่อมล้ําในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระ 
ทางการเงินโดยไม่คาดคิด หรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ 
ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข 
ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะ 
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรม 
ของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน 

   (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
               สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตระหนักถึงความสําคัญด้านการศึกษาของ

พระภิกษุ-สามเณร แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จึงได้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน มีการดําเนินโครงการที่
สนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพ้ืนฐานของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และด้านพระพุทธศาสนา
ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนสามเณรในพ้ืนที่ห่างไกลมีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการที่สามารถนําไปใช้ได้จริง ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพ้ืนที่ห่างไกลและมีอัตราการศึกษาต่อในระดับตํ่า 
ได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นชุมชนและเป็นศาสนทายาทที่ดีมีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถ 
เผยแผ่หลักธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



                   

4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  ๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง)  

  (๑)  เป้าหมาย  
- ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
- บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและ

สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างย่ังยืน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 

- การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้
คนในชาติ มีจิตสํานึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้เป็นสิ่งยึดเหน่ียวและศูนย์รวมจิตใจหน่ึงเดียวกันของคนทั้งชาติโดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนําและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  
และนําไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ําเสมอ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักคําสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือคําสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทาง 
ในการดําเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 
มาช้านาน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ที่จะช่วยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมท้ังต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือ 
กลไกดังกล่าวด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์ค้ําจุนศาสนาอ่ืนให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข 
พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน 
ของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหา
เดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้ 
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดําเนินการไปได้อย่างต่อเน่ืองและราบรื่นตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

- การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือให้ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบ 
และสันติสุขอย่างย่ังยืน ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมท้ังได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการ  
ความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ แผนการดําเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึง 
การติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเน่ืองกันทุกระดับ ส่งเสริมและอํานวยความยุติธรรม 
ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความรุนแรง รวมท้ังการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็น
ธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสําคัญในการปกป้อง
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี  



                   

5 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคําสอนที่ถูกต้องของศาสนามา 
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคําสอนของศาสนาไปในทางที่ 
ไม่ถูกต้อง อันจะนําไปสู่การปฏิบัติท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และ 
ความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง 
ต่อเน่ือง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดําเนินการตามภารกิจ โดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกัน ในแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยผู้นําทางศาสนาของแต่ละศาสนา 
เพ่ือการอยู่ร่วมกันของผู้นําศาสนาและศาสนิกชนของแต่ละศาสนาอย่างสันติสุข โดยทํากิจกรรมร่วมกัน อันเป็น
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเพ่ือให้ครอบครัว เด็กและเยาวชน ไทยพุทธ – ไทยมุสลิม มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันมีความรัก ความสามัคคี เป็นการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

  (๑)  เป้าหมาย  
- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
- ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
- การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว

หน้าของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ 

- ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐ  
มีความสอดคล้องเช่ือมโยงและเป็นกลไกสําคัญในการนํายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ  

- ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บท
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการ 

- ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ในทุกระดับ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน  



                   

6 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

- ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ําซ้อนและปรับภารกิจและ
พันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ  

 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

- องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
ปรับโครงสร้าง และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดําเนินงานที่มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นสํานักงานสมัยใหม่  

- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกําหนด
นโยบายและการบริหารจัดการที่ ต้ังอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส 
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ  

- ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับ 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม  

- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม  
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น  

- บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 
กําหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

- การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทําความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

- การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
แบบบูรณาการ  

  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จําเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ  

- ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง  

- กฎหมายเท่าที่จําเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุม เพ่ือแก้ปัญหา
อย่างตรงจุด  

 กระบวนการยุ ติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิ บั ติ ต่อประชาชน  
โดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
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- บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น 
ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กร 
และทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ดังน้ี 

๑. สามารถพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบการ
ทํางานที่เป็นดิจิทัล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลขนาดใหญ่
มาใช้ในการตัดสินใจและบริหารงาน เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้  
พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ยกระดับความโปร่งใส และความเช่ือมั่นในการ
บริหารราชการ  

๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการในการให้บริการแก่ประชาชน พระภิกษุสงฆ์ และอํานวยความสะดวกในการติดต่อ 
สื่อสารในทุกช่องทาง 

๓. จัดทําแผนกําลังคนที่เหมาะสมตามภารกิจและส่งเสริมให้บุคลากรพร้อมปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด ้วยการฝึกอบรม 
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสร้างนวัตกรรมในการทํางานได้ 

๔. สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกคนตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต เน้นการปลูกฝังความคิด ปรับแนวคิด (Mind set) ใช้แนวคิดฐานสอง 
Digital ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างความไว้ใจ (Trust) 
ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ปรับทัศนคติของบุคลากรให้รู้ เข้าใจ และตระหนักอยู่เสมอว่า ค่านิยมที่เห็นว่าการทุจริต
คอร์รัปชัน การสร้างประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง ต้องมีการปราบปรามอย่างเด็ดขาด เพ่ือให้ผู้ที่คิดกระทํา
ความผิดเกิดความเกรงกลัว เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ พร้อมส่งเสริม 
ให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ยกระดับความโปร่งใสและความเช่ือมั่นในการบริหารราชการ 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร 

                  ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (1) ประเด็น 10 การปรบัเปลี่ยนคา่นิยมและวัฒนธรรม (หลกั) 

(1.๑) เปา้หมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก

และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทย 
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เน้นให้ วัดเป็นกลไก 

ทางสังคมในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการดําเนินชีวิต โดยเน้นการใช้
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดี
ต่อสังคมส่วนรวมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ 
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทําอย่างรับผิดชอบ 
ความเป็นธรรมทางสังคม  

(1.๒) แผนย่อย การปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา  
1) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดําริ 
และปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปัญญา ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่ 
หลักคําสอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครอง ศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวัน  

3) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์
พัฒนาและสืบสานมรดก ทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์ส่งเสริม ความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ส่งเสริม
ชุมชนให้เป็นฐาน การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน

และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดําเนินการพัฒนาพระภิกษุ

ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตามคําสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา รวมท้ังมีการเผยแผ่
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  
พร้อมทั้ง ได้ดําเนินการคัดสรรและการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะบวชเป็นพระ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือแก่ 
ผู้เผยแผ่ศาสนา และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผ่หลักคําสอนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และบริบทที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) ประเดน็ 17 ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม (หลกั) 

(2.๑) เปา้หมายระดบัประเดน็ของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
   คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเป้าหมายให้พระภิกษุ-

สามเณรสามารถเข้าถึงการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา 
ได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นระบบและเป็นที่ยอมรับและนําไปสู่ความเหลื่อมล้ําที่ลดลงได้โดยเฉพาะนักเรียน
สามเณรในพ้ืนที่ห่างไกล  

(2.๒) แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

 แนวทางการพัฒนา  
    ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกําหนดระดับมาตรฐาน

ขั้นตํ่าของสวัสดิการแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชน 
ทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องสูญเสียรายได้ เพ่ือเป็นหลักประกัน 
ในการดําเนินชีวิตทางสังคมได้ โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่าง 
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม สําหรับผู้ด้อยโอกาส
และคนยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทาง
สังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ 
ในประเทศไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
    คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุ-สามเณร 
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้นักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้แก่สามเณรในถ่ินทุรกันดาร ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาต่าง ๆ โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้พระภิกษุ-สามเณรในพ้ืนที่ห่างไกล  
ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี 

   (3) ประเด็น 01 ความม่ันคง (รอง) 
(3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

 เป้าหมาย 
 - ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
 - ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเสริมการสร้างความรัก
ความสามัคคี ความสํานึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่ เหล่า 
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมน้ี ได้จัดให้มี
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โครงการ/กิจกรรมอันเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์  
และสถาบันศาสนา (พระพุทธศาสนา) 

    (3.๒) แผนย่อย การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา  

๑ . เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร 
ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานสําคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์ในระยะยาว รวมท้ังใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ  
เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วนที่ เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็น 
การสนับสนุน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน อยู่ดี กินดี  
และมีสุข โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม (๒) การแก้ไขปัญหา
ด้านจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (ในด้านความมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย รู้สิทธิและหน้าที่ รักชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว 

๒. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรัก และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย  
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนําและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  
และนําไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสมํ่าเสมอ  

    สําหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความสําคัญ กับ 
การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่ทําให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของ 
ศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้เรื่องงานพิธีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล 
(๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของ 
คณะสงฆ์ (๔) การจัดทําข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ ของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน (๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงาน 
ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (๖) การสร้างแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติ และเงินบริจาคให้ถูกต้อง
และโปร่งใส (๗) การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนา และองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย 
(๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนขององค์กรที่ เก่ียวข้อง (๙) การส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเก่ียวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่าง ๆ และ (๑๐) การช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ
เชิงบวก และความเคารพในความหลากหลาย ระหว่างศาสนิกผู้ที่มีความเช่ือต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 

๓ . พัฒนาการเมือง มุ่ งพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้
ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง 
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุง 
ระบบการเลือกต้ังให้มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเลือกต้ังได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เพ่ือการเป็น  
“รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่ คือ (๑) การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน
เก่ียวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง (๒) การให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเลือกต้ังอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน (๓) การเสริมสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง/จิตสาธารณะ  
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ให้แก่นักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป (๔) การกําหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษ
ที่เก่ียวข้องกับงานทางการเมืองอย่างเข้มข้นจริงจัง (๕) การผลักดันการเป็นสถาบันของพรรคการเมือง 
ให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้สมาชิกพรรค
มีส่วนร่วมในการออกระเบียบ/ข้อบังคับ 

๔. สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสําคัญ
กับการที่ประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอํานาจหน้าที่ เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่ (๑) กําหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้ง
แบบบูรณาการบนหลักนิติธรรม และหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพต่อความเห็นต่าง 
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน (๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ การอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และสิทธิหน้าที่ของ
ประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๔) ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  
(๕) มุ่งเน้นการบริหารและการดําเนินการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
(๖) มุ่งเสริมสร้างผู้นําต้นแบบในระดับต่าง ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง (๗) มุ่งเสริมสร้าง
จิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ (๘) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคน
ในสังคม เพ่ือเสริมสร้างความรักสามัคคี และความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน

หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มุ่งเน้นและให้ความสําคัญ

กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภายใต้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ 
โดยเร่ิมจากการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการอุปถัมภ์ คุ้มครอง และปกป้องพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้
ความสําคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา และช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของ
พระพุทธศาสนาผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 (3.3) แผนย่อย การปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาที่มีผลกระทบตอ่ความม่ันคง 
 แนวทางการพัฒนา  

1. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดต้ังแต่ต้นนํ้า-กลางน้ํา-ปลายนํ้า ในการดําเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหา ยาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา  
และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวเน่ืองกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางดําเนินงาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้าง
หรือปัญหาที่เก่ียวเน่ืองกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มุ่งจัดการกับเง่ือนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเง่ือนไขใหม่ขึ้น  



                   

12 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนําในการดําเนินงาน
แก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่ 
การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง  
พร้อมนําความสงบสันติสุขอย่างย่ังยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับประชาชนทั้งประเทศ และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบด้วย  
(๑) การมุ่งดําเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนที่ ด้วยการลดขีด
ความสามารถของขบวนการและแนวร่วมในทุกระดับ (๒) ดําเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่และ
กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (๓) ระงับยับย้ังการบ่มเพาะเยาวชน เพ่ือจัดต้ังมวลชนสนับสนุนในอนาคต (๔) ยุติการขยาย
แนวคิดที่ถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความสําคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศนานาชาติและภาคประชาชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนส่งเสริมความมั่นคง

ของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งดําเนินการกิจกรรมอันส่งเสริมความสันติสุข 
ความสงบร่มเย็นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้มีความสงบ
ร่มเย็น และพระพุทธศาสนายังคงอยู่กับพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้อย่างย่ังยืน  
 

 (4) ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ (รอง) 
  (4.๑) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
(๑) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 
(๒) ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
(๑) สามารถพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้น

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือให้เกิดงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  

(๒) สามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีขนาด
กําลังคนที่เหมาะสม 

 (4.๒) แผนย่อย การพฒันาบรกิารประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 

(๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน 

(๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

(๓) ปรับวิธีการทํางาน 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น โดยมีสัดส่วน

ความสําเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทํางาน

ภายในองค์กร โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการท่ีใช้หลักฐาน 
และข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล พัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและคล่องตัว
โดยนําภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้พร้อม
รับกับการปรับเปลี่ยน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการ 
และพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อน โดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมาย
ให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 (4.3) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน และทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนําข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการทํางาน
และข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่
ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยู่บนข้อมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิด
ภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนําองค์ความรู้ 
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการตอบสนอง 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนา
ภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
ได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว  
มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ําซ้อนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทํางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งไปสู่
ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธ์ิเทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล 
นอกจากน้ียังมีความเป็นสํานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้า
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และทํางานในเชิงรุก สามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่า
ในการทํางาน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ 

มีความคล่องตัว 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทํางาน
ภายในองค์กร โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัล และเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐาน 
และข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล พัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใส และคล่องตัว
โดยนําภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้พร้อม
รับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการและ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมาย 
ให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเช่ือมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ  

(4.4) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กําลังคนภาครัฐ 
มีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกําลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกําลังคน  
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งต้ัง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปล่ียน  
และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

2 . เสริมสร้างความเข้มแข็ งในการบ ริหารงานบุคคล 
ในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง 
ความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี คนเก่งทํางานในภาครัฐ  
โดยมีการประเมินผล และเลื่อนระดับตําแหน่งของบุคลากรภาครัฐ ตามผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้า
ให้กับบุคลากรภาครัฐ ตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากร
ภาครัฐ สามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการ
จ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภท ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ  
การจ้างงานที่มีลักษณะช่ัวคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
การทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน  
โดยปรับปรุงวิธีการกําหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน 
เหมาะสมกับลักษณะงาน และภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล  
โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร



                   

15 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและ 
กรอบความคิดในการทํางานเพื่อให้บริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสํานึก 
ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ 
ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทําที่ถูกต้อง คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนตนตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืนหยัดในการกระทํา
ที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. สร้างผู้นําทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้นําและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนํา
หน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นําทางความรู้และ
ความคิด ผลักดันภารกิจ นําการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
และต่อสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิดให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จําเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันจะช่วยทําให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ  กลไก และวิธีการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือนํามาออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ เพ่ือสร้าง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง  
มีภาวะผู้นํา มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะ 
ที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถของบุคลากรทุกคนโดยมีดัชนีความผูกพัน 
ของบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากฐานปี 2565 และมีสัดส่วนเจ้าหน้าที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๐ 

(5) ประเด็น ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
(5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย 
    ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสําคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมบุคลากร 
ให้มีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต 



                   

16 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โดยเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันให้ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่า 57 คะแนน ในปี 2570 

(5.2) แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา 

(๑)  ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริตและการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

(๒)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

(๓)  พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่
ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ 

(๔)  ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

(๕)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลด 
การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
(๑)  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
(๒)  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พัฒนากระบวนการ

และรูปแบบของการป้องกันการทุจริต โดยปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือให้สามารถระงับยับย้ังการทุจริตได้อย่างเท่าทัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และสร้างจิตสํานึก
และค่านิยมให้บุคลากรในองค์กรต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและกําหนดมาตรการให้หน่วยงานภายในดําเนินงาน
อย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีคะแนนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA และมีจํานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ถูกช้ีมูล 
เรื่องวินัย (ทุจริต) และจํานวนข้อร้องเรียนลดลง 

๒.๒.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
๑. วัตถุประสงค์  

เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างย่ังยืน” 
ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปล่ียนแปลงที่ครอบคลุมต้ังแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้าง
สังคมท่ีก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ
การยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ 
ความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม   

๒. เป้าหมายหลัก 
๒.๑ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  

มุ่งยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริม 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคม 
ยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและประกอบการ
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รายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและนวัตกรรม 

๒ .๒  การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่  มุ่ งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะ 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกําลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ
และผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถ
ส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 

๒.๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหล่ือมล้ํา 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุน
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้ง 
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม  

๒.๔ การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ 
ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ  
ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ 
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
เป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘   

๒.๕ การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็น 
สังคมสูงวัย  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

3. แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

มีแผนกลยุทธ์รายหมุดหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังน้ี 
3.1 หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 

เติบโตได้อย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายการพฒันา 

 เป้าหมายที ่๒ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองให้มคีวามน่าอยู่อย่างย่ังยืน มีความพร้อม

ในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
 กลยุทธก์ารพฒันา   

กลยุทธท์ี่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
     กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ แก้ปัญหาของกลุ่มเปราะบางในเมือง โดยเพ่ิม

โอกาสในการเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง อาทิ การออกแบบเมืองตามหลักอารยสถาปัตย์ ความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัย จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในเมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของกลุ่มเปราะบางให้มีสุขภาพกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ และส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมือง ในการ
ช่วยเหลือและดูแลกลุ่มเปราะบางเบ้ืองต้น ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน และประชาสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่และเมืองร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา สนับสนุนการเปิดเผยและ
แบ่งปันข้อมูลสารสนเทศระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และเมือง 
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยนวัตกรรม การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้โดยสาธารณะ เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่และเมือง เช่น ระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งบประมาณโครงการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการพัฒนาทักษะดิจิทัล เป็นต้น 

3.2 หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

 เป้าหมายการพฒันา 
เป้าหมายที่ ๑ ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจน 

ข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างย่ังยืน 
เป้าหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 

ต่อการดํารงชีวิต 
 กลยุทธ์การพัฒนา   

 กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือน
หลุดพ้นความยากจนอย่างย่ังยืน  

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของ
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเด็ก โดยให้ความคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างเฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่มีข้อจํากัดด้านศักยภาพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพที่มีผลิตภาพและรายได้สูงขึ้นผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน การหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ครัวเรือน บริบทของพ้ืนที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
ทรัพยากรที่จําเป็นในการประกอบอาชีพ ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางการเงิน พร้อมทั้งจัดหาพ่ีเลี้ยงในการให้
คําแนะนําสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอดกระบวนการ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างโอกาสที่ เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ จัดสรรเงิน อุดหนุนและทรัพยากรที่จําเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพ้ืนที่
กายภาพและพื้นที่เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจน
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 

3.3 หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

 เป้าหมายการพัฒนา 
 เป้าหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย 

มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
มีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข 

 เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 กลยุทธก์ารพฒันา 
   กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมติิ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
ให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง  มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ การดํารงชีวิตและ 
การทํางาน โดย  

๑) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถรวมพลังทํางานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูง
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติโดยนําร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัย
ในพ้ืนที่สนับสนุนความรู้และความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ 

๒) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลาย
ตามสภาพจริง ตลอดจน มีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่เช่ือมโยงสู่การทํางานในอนาคต  

๓) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย ๑) การแก้ไขภาวะ 
การถดถอยของความรู้ในวัยเรียน  โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมท้ัง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒) การพัฒนาระบบแนะ
แนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครู และผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด ๓) พัฒนาสถานศึกษาและ
สร้างสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  
ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมอง
ของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เพ่ือการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริม 
การเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียนให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด การพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทําโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ 
๔) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นสําคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาค และเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
และดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ๕) การกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือ 
ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร ด้านการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้าน
บุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วม
ลงทุนเพ่ือการศึกษา ๖) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหาร
จัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทํางานวิจัยในองค์กรช้ันนํา ตลอดจนส่งเสริม การทํางานที่ใช้ความสามารถ
พิเศษอย่างเต็มศักยภาพ ๗) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียน
เพ่ือยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหากําไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทาง 
ให้เอกชนสามารถจัดต้ังสถานฝึกอบรม หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคําพิพากษา  

๔) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน 
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เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย และเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการส่ือสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและ
นําเสนอความเป็นไทยสู่สากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง   
กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดย  
    ๑) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเช่ือมโยงความร่วมมือ

ด้านการศึกษาฝึกอบรม  และร่วมจัดการระบบการเรียนรู้ที่เป็นระบบเปิด และเข้าถึงง่าย รวมทั้งพัฒนา 
และยกระดับระบบรองรับ และสภาพแวดล้อมที่สามารถดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ตามโลก
สมัยใหม่ที่ครอบคลุม ทั้งความสามารถในงาน ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือการประกอบอาชีพ  
การดําเนินชีวิตประจําวัน และการใช้สิทธิในการเข้าถึงบริการพื้นฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน 
การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคน
เพ่ือนําทักษะของสมาชิกทีม ที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน การปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมท้ัง
กําหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรขั้นสูงเพ่ือการพัฒนา
กําลังคนสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย  
๑ ) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้  

แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยกําหนดมาตรการ 
จูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  
มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่
กายภาพและพ้ืนที่เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพ
อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างค่านิยม และพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

๒) กําหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรม
สําหรับคนทุกกลุ่ม  การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริม
ให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกําหนด
เง่ือนไขการให้ใช้ ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓ .๒ พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้
สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบ การศึกษาปกติ โดยจัดทําข้อมูลและส่งเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู้ 
ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 
วางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ จุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง  และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ 
ทั้งน้ี ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง ในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความต้องการที่ซับซ้อน 

3.4 หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 
เป้าหมายที่ ๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมี

บริการสาธารณะทั่วถึงเท่าเทียม   
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เป้าหมายที่ ๕ การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการ
รับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ 

สะดวก และประหยัด  
     กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้

ภาคส่วนอ่ืนให้บริการแทน  โดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน 
หรือไม่มีความจําเป็นที่ภาครัฐต้องดําเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาดําเนินการหรือร่วมดําเนินการ 
ในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ  
ที่มีการร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยงในการดําเนินการ  

      กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ทบทวนกระบวนการทํางานของภาครัฐควบคู่
กับพัฒนาการบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานของภาครัฐ 
จากการควบคุมมาเป็นการกํากับ ดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ 
พร้อมทั้งปรับกระบวนการ ทํางานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและให้มีการเช่ือมโยงการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานให้เกิดการทํางาน แบบบูรณาการ โดยกําหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการ
ที่ภาครัฐยังต้องดําเนินการ ให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต้ังแต่ระดับนโยบาย  
แผนงบประมาณ กําลังคน  และการติดตามประเมินผลให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้าง 
ของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง  และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ  

      กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและ
สถานการณ์ในอนาคต ส่งเสริม การกระจายอํานาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเร่ืองโครงสร้าง
ภาครัฐ อัตรากําลัง งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหาร
ของส่วนราชการและจังหวัด  และแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจ
ของส่วนราชการและการบูรณาการ การทํางานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับ ภารกิจจากส่วนกลางไปดําเนินการได้ ทั้งน้ี ควรมีการกําหนดกลไกที่สามารถ
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ปรับเปลี่ยนการทํางานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเง่ือนไขของ
กฎระเบียบเดิมโดยเร็ว เป็นอันดับแรก  

      กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  
โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยี ต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐ
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนําไป
ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน ของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 

กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูล 
ในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ   

      กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล 
โดยจัดทําข้อมูลสําหรับการบริหาร จัดการทรัพยากรของประเทศท้ังในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  
และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด อย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย  
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พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ําซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการ
ภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบท การพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นต่อสาธารณะ 
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสําหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ ในภาพรวมที่สําคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลําดับแรก  

      กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานภาครัฐเป็น
ดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการ ทํางานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและข้ันตอนการทํางานที่หมดความจําเป็น
หรือมีความจําเป็นน้อย  นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทํางาน ต้ังแต่การวางแผน  
การปฏิบัติงาน และการติดตาม ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว 
สะดวก รวดเร็ว มีช่องทาง และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทํางานแบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จําเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

      กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เพ่ือดึงดูดและรักษา ผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยง 
แผนกลยุทธ์องค์กร และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างแท้จริง  โดยจะต้องทบทวนแนวทางการขับเคล่ือนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม  
ตลอดจนปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตําแหน่งงานหลักที่มีความจําเป็น ต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุม การจ้างงานในรูปแบบสัญญา 
หรือรูปแบบการทํางานไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง 
ต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ 
เพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสําคัญ กับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม 
รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เป็นรูปธรรม และเหมาะสม 
รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม ตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม 
องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากร ภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อน
ศักยภาพในการร่วมขับเคล่ือนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ  ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับ
บุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคน 
ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

      กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจําเป็นและพัฒนา
กฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนา ประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
โดยภาครัฐต้องให้ความสําคัญ กับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อํานวย 
ความสะดวกแก่ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูปกฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ ในการสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการทํางานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างบูรณาการ 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการ ทํางานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง  รวมท้ังกําหนดให้มีหน่วยงานกลางดําเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิก
กฎหมาย ที่หมดความจําเป็น ซ้ําซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ 
ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่ เก่ียวกับ 
การตรวจสอบ การดําเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนา
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และบูรณาการ ฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศท่ีมีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จําแนก
ประเภทตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลกัของชาติ 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
    รองรับนโยบายที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

  จุดมุ่งเน้น สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย
บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนและพร้อมธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  เป้าหมายที่ 1 การธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๔) ตัวช้ีวัด  
การจัดทําชุดข้อมูลองค์ความรู้เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่ 

ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

๕) กลยุทธ์ (ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ได้แก่ 
 กลยุทธ์หลักที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

       กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ เสริมสร้างการพัฒนาประสิทธิภาพในการธํารงรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยมุ่งเน้นการประเมินและกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน และองค์กรทางสังคม 

 กลยุทธ์หลักที่ ๓ การให้ความสําคัญกับทุกศาสนา ผู้ที่มีหลักความเช่ือต่าง ๆ และ 
ผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 

 กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ เสริมสร้างความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวก และความเคารพใน 
ความหลากหลาย ระหว่างศาสนิกผู้ที่มีความเช่ือต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 

  ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง  

2.3.1 นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย

ต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยเน้นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบาย ที่เก่ียวข้องกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังน้ี 

 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ 
 ๑.๒ ต่อยอดการดําเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา 

พระราชทานตามแนวพระราชดําริ 
      ๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 

 ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
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       ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิและศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ 
และการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม 
“ประเทศไทยสําคัญที่สุด”การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓.๑ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 

ความซื่อสัตย์ การมี วินัย เคารพกฎหมายมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ  
และเป็นพลเมืองที่ดี 

                               ๓.๒ ทํานุบํารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนา
ให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคําสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และย่ังยืน และให้พุทธศาสนิกชน
เข้าถึงแก่นแท้คําสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ 

 ๔. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  ๔.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 

 ๔.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 ๔.๓ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 ๔.๔ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 

 ๕. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๕.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

 ๕.๒ ปรับเปล่ียนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการท่ีมีความสําคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 

 ๕.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๕.๔ เปิดเผยขอ้มูลภาครัฐสูส่าธารณะ 
 ๕.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๕.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ
การตรวจสอบภาครัฐ 

 ๕.๗ ปรบัปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการทาํธุรกิจและการใช้ชีวิตประจําวัน 
 ๖. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
 ๖.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.3.2 นโยบายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้กํากับ 
ดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มอบนโยบาย 
แก่ข้าราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

อํานาจหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันศาสนา และพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
นับถือ เป็นรากฐานทางจารีต และขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนในสังคมต้ังแต่ครั้งอดีตมา 
งานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อันได้แก่ การสนองงานคณะสงฆ์ การทํานุบํารุง ส่งเสริม อุปถัมภ์ 
คุ้มครอง และพัฒนางานพระพุทธศาสนา การดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ ตลอดจนการพัฒนาพุทธมณฑล
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ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา เป็นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในมิติทางศาสนา ในนามของรัฐบาล การบริหารประเทศ  
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ได้ยึดหลักการสําคัญ อันได้แก่  
การน้อมนําพระปฐมบรมราชโองการเป็นหลักในการบริหารประเทศ การยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการบูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะ
ประชารัฐ ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่สํานักงานระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องนําไปวิเคราะห์และปรับใช้ให้เข้ากับ 
การดําเนินงานของหน่วยงานต่อไปเช่นกัน 

  นโยบายของรัฐบาล ทั้งนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือที่จะได้นําไปปรับใช้ในแผนการปฏิบัติราชการ 
หรือแผนการทํางานให้สอดประสานกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมอบเป็นนโยบาย ดังน้ี 

นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถสร้างความตระหนักรู้ การเผยแพร่ 

และการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นจริง และมีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ 
(ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) โดยเฉพาะการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในมิติทางด้านศาสนา ตลอดจน
การเรียนรู้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 

นโยบายที่ ๒ การทํานุบํารุงศาสนา 
ประเด็นน้ี  เก่ียวข้องโดยตรงตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ สํ านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องดําเนินการให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมคําสอน 
ที่ถูกต้องดีงาม ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนํามาปรับใช้ 
ในชีวิตประจําวันได้ โดยเน้นยํ้า ดังน้ี 

๑) การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ขอให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัด รัดกุม รวดเร็ว เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  

๒) การสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการการบริหาร
การปกครองคณะสงฆ์ ขอให้ดําเนินการอย่างเต็มที่ ด้วยความเสียสละ บนหลักการของความถูกต้องตาม 
หลักพระธรรมวินัย หลักกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม 

๓) การกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา  
ขอให้คิดหาแนวทางร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือกําหนด 
เป็นนโยบายและมาตรการนําสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ สิ่งการใดดําเนินการแล้ว ควรกลับมา
ทบทวนว่าได้ผล และมีความย่ังยืนหรือไม่ 

๔) การส่งเสริม ดูแล รักษาและทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ  
การจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง ขอให้ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยตระหนัก
ว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่ามากที่สุด และขอเน้นยํ้าให้ปรับปรุง
ฐานข้อมูลประวัติวัด ศาสนสถาน และศาสนวัตถุทั่วประเทศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 

๕) การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ขอให้ดําเนินการ
ในเชิงรุก เริ่มต้นจากสิ่งที่สามารถดําเนินการ ได้ทันที เช่น การปรับปรุงอาคารสํานักงาน และสถานที่สําคัญต่างๆ  
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ เพ่ือรองรับและให้บริการพุทธศาสนิกชน เป็นต้น 
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๖) การทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา ขอให้ดําเนินการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และควรให้ความสําคัญกับบุคลากร
ทางการศึกษาและผลผลิตของการศึกษา 

๗) การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขอให้เน้นยํ้าการเผยแผ่
หลักคําสอนที่เป็นแก่นสาระของพระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี  
สร้างความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆ หลักปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และตามพุทธประเพณีต่อสังคมให้ถูกต้อง 
แก้ไขความเชื่อที่ไม่ตรงตามหลักคําสอน และไม่ก่อให้เกิดกุศลศรัทธาอันดีงาม หาแนวทางและช่องทางในการส่ือสาร
ต่อสังคมให้รับรู้อย่างรวดเร็ว 

นโยบายที่ ๓ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรต้องมุ่งสู่ความเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

ที่ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญ
เป็นระบบดิจิทัล และลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจําเป็น ทั้งน้ี ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการให้ความสําคัญกับ
กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถือเป็นองค์กรหลักของชาติ อีกหน่ึง
สถาบันที่เป็นเสาหลักที่ยึดเหน่ียวความเป็นชาติไทย และเป็นหน่ึงในเอกลักษณ์ที่เป็นสากล มีคุณค่ามหาศาล 
ไม่ใช่ในแง่สังคมเพียงเท่าน้ัน แต่ยังสามารถเช่ือมโยงถึงบุคคล ทุกครอบครัว ทุกชาติไปถึงระดับโลก สามารถ 
ใช้เป็นแรงผลักดันสังคมที่ย่ังยืน และสามารถใช้เป็นแรงผลักดันทางบวกในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคง 
ย่ังยืน หากสามารถเช่ือมโยงเข้ากับการนําพระพุทธศาสนา ไปใช้ทั้งทางการศึกษา การท่องเที่ยว และส่งเสริม
เศรษฐกิจย่ังยืนไปพร้อมๆ กันตามพันธกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะต้องส่งเสริม 
ให้พระพุทธศาสนา มีความมั่นคงย่ังยืน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม มีความเข้มแข็งให้ไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก รวมท้ัง
ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติต่างๆ น้ัน อาจจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และเป็นสากล เพ่ือให้การพัฒนาสามารถ เป็นไปได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ดังน้ัน ความท้าทายของ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปัจจุบันที่มองเห็นได้ คือ 

 การเข้าถึงของพระพุทธศาสนายังอยู่ในวงจํากัด คนรุ่นใหม่มีความสนใจ
ในพระพุทธศาสนาน้อยลง หรือมีความเข้าใจที่ผิด คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเก่า และเป็นเรื่องไกลตัว 

 หลายวัดขาดปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอ แม้แต่วัดที่มีศักยภาพสูง 
และแม้แต่พุทธมณฑลเอง 

 ปัญหาการทํากิจกรรมทางศาสนพิ ธีและการเผยแผ่ศาสนาได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด 

 ปัญหาการสอนพระพุทธศาสนาที่อาจยังเป็นแบบเดิม ไม่ได้นําเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาบูรณาการ เพ่ือทําให้การเรียนรู้พระพุทธศาสนาสามารถมีความน่าสนใจเพ่ิมขึ้นได้ 

ทั้งน้ี ขอมอบแนวทางเพ่ือให้สํานักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาตินําไปศึกษา
หาทางปฏิบัติเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาพระพุทธศาสนาต่อไป ดังน้ี 

 การสร้างเน้ือหา (Content) หรือ แนวทางการนําเสนอใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
เพ่ือให้ศาสนาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเหมาะกับคนทุกวัย ทุกเช้ือชาติ 

 การพัฒนาแหล่งข้อมูลทันสมัย เพ่ือส่งเสริมความถูกต้องของการส่งเสริม
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
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 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 
 การปรับปรุงศาสนสถาน ทั้งในเชิงกายภาพ เน้ือหา และการนําเสนอ 

และขอให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยยึดถือว่าตนเอง เป็นผู้ทํางานในนามของพระราชา เพ่ือประชาชน และ 
เพ่ือพระพุทธศาสนา จึงต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละ และมั่นคงในความถูกต้องดีงาม ตลอดจน
ต้องรักษาจรรยา และวินัยราชการอย่างเคร่งครัด 

 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มอบนโยบายในการประชุม
ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เม่ือวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ํา หลังที่ ๒ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Meeting) 

ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด  
ทุกแหล่งสื่อในสังคมยุคใหม่น้ัน ประชาชนทั่วไปสามารถทําหน้าที่ เป็นผู้สื่อข่าว เปิดเผยข้อมูลต่างๆได้ 
โดยเฉพาะข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาหรือคณะสงฆ์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ เสาหลักประจําชาติ คือ ชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคนไทยให้ความสนใจและเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยคนไทยร้อยละ ๙๐  
นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจําชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับคณะสงฆ์ เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม ทําหน้าที่สนองงาน รายงาน เป็นที่ปรึกษา  
ซึ่งมีระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องช่วยกํากับดูแล สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา 

จากกรณีข่าวสารจากส่ือมวลชน และกระแสสังคมที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
มีเรื่องราวที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนา เป็นกระแสในสังคมเป็นวงกว้าง ประกอบด้วยข้อมูล 
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงและข้อมูลเท็จปะปนกัน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในฐานะหน่วยงาน
ในระดับพ้ืนที่ควรดําเนินการอย่างรวดเร็วทันกับสถานการณ์ เหตุการณ์ที่มีบุคคลบางกลุ่มดําเนินการแทน
องค์กรสงฆ์ หรือองค์กรที่ทําหน้าเพ่ือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม จึงมีมติ ดังน้ี  

๑. กําชับให้พระอุปัชฌาย์ดําเนินการตามมติมหาเถรสมาคมโดยเคร่งครัด 
และต้องเข้มงวดบุคคลที่จะมาอุปสมบทอย่างเคร่งครัด 

๒ . กําชับให้เจ้าอาวาสซึ่ งเป็นผู้ บังคับบัญชาใกล้ ชิดพระภิกษุสามเณร 
ในปกครองตามมติ มหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด 

๓. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละระดับประพฤติตนให้เรียบร้อย และดูแล
พระสงฆ์ในปกครองแต่ละระดับให้เรียบร้อย 

ข้อสั่งการ/แนวปฏิบัติ 
๑. นําเสนอข้อมูลต่อมหาเถรสมาคม โดยให้บังคับใช้กฎระเบียบตามมติ 

มหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด 
๒ . ประสานงานต้ังแต่งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น 

ให้เรียบร้อย หากใครทําความดีให้ปูนบําเหน็จให้เต็มที่ 
๓. ผู้ปกครองสงฆ์ต้องตรวจติดตามพระสงฆ์ในเขตปกครอง ดูแล และปฏิบัติ

โดยไม่ต้องรอเอกสารรายงาน มติคณะสงฆ์มีมติแต่งต้ังให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (วัดไตรมิตรวิทยาราม 
กรุงเทพ) เป็นผู้กําหนดคุณ-โทษ แก่ผู้ปกครองสงฆ์ที่หย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งน้ี สังคมในยุคปัจจุบันในความเข้าใจของประชาชนท่ัวไป สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีส่วนรับผิดชอบในการได้รับรายงานการนําเสนอข่าวโดยตรงเรื่องพระสงฆ์นอกรีด 
และพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย จึงขอให้บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศ 
รวมพลังในการดูแล ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนาในช่วงวิกฤติอย่างเต็มพลังความสามารถ สิ่งสําคัญ  
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คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ต้องร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการดําเนินการ 
แก้วิกฤติเพ่ือให้เกิดสิ่งดี ๆ ป้องกันสิ่งร้ายที่จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ควรทํางานเชิงรุก ประสานงานกับคณะสงฆ์ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ให้มีปฏิสัมพันธ์กับทุกวัด ประสานความร่วมมือ 
กับวัด พระสงฆ์ทุกระดับ กรณีมีสิ่งใดผิดปกติให้รายงานโดยด่วน “อย่าให้สื่อมวลชน ประชาชน ทราบข่าว 
ในประเด็นต่าง ๆ อย่างผิด ๆ โดยที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไม่รับรู้ รับทราบอะไรเลย” หากไม่รู้ 
ก็ควรรู้ และแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว หากมีข่าวต่าง ๆ ให้แจ้งส่วนกลางทราบโดยด่วน ก่อนจะเกิดประเด็นข่าวที่
บิดเบือนขึ้น การดําเนินงานท่ีทันต่อสถานการณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ในการดูแลปกครองพระพุทธศาสนาให้เกิดเป็นผลสัมฤทธ์ิ  

2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการด้านการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ มีเป้าหมายหลัก ๒ เป้าหมาย 
คือ (๑) ศาสนิกชนทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความปรองดองสมานฉันท์ และนําหลักธรรมทางศาสนา 
ไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ (๒) ศาสนาได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครองอย่างเหมาะสม และศาสนิกชน
มีความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาที่ถูกต้อง โดยการขับเคลื่อนแผนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย 
ดังน้ี 

แผนปฏิบั ติการเรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่
หลักธรรมคําสอนที่ถูกต้อง มีเป้าหมาย คือ ผู้นําและผู้เผยแผ่ศาสนาได้รับการสนับสนุนการศึกษาและ 
มีศักยภาพในการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่ถูกต้อง โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมให้แก่ผู้นําและผู้เผยแผ่ศาสนา 

โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสงฆ์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลิตและพัฒนา 
ศาสนทายาทท่ีเป่ียมด้วยปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้าง
สังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง  

แผนปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความสมานฉันท์และส่งเสริมให้ศาสนิกชน
นําหลักธรรมคําสอนไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต มีเป้าหมาย ๓ เป้าหมาย คือ (๑) ศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาเน่ืองในวันสําคัญต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้นําหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
(๒) ศาสนิกชนต่างศาสนาได้มีโอกาสดําเนินกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศาสนิกชน (๓) หน่วยงานภาครัฐดําเนินกิจกรรมทางศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางการพัฒนา 
๓ แนวทาง คือ (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา (๒) เสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง 
ศาสนิกชนต่างศาสนา (๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินกิจกรรมทางศาสนา  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมทางศาสนาเน่ืองในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนาไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต และจัดกิจกรรม 
ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นําศาสนาและศาสนิกชนที่นับถือศาสนาต่างกัน โดยเฉพาะในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือนํามิติทางศาสนามาเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้คนในชาติ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

แผนปฏิบัติการเรื่อง การอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา สร้างความเข้าใจอันดีและ
การรับรู้ที่ถูกต้อง มีเป้าหมาย ๒ เป้าหมาย คือ (๑) มีการกําหนดมาตรการ หรือแนวทางในการป้องกันและ
อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (๒) มีการเผยแพร่ 
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องค์ความรู้และข่าวสารด้านศาสนาที่ถูกต้องในรูปแบบที่หลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ศาสนิกชน 
ทุกช่วงวัยมีความรู้ความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางศาสนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง  
คือ (๑) กําหนดแนวทางในการป้องกันและอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา (๒) สนับสนุนความร่วมมือในการเผยแพร่
ข่าวสารด้านศาสนา (๓) ส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่ถูกต้อง   

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการกํากับ/
ตรวจสอบคณะสงฆ์ให้ประพฤติตนสมควรแก่สมณวิสัย โดยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทบทวน ปรับปรุง
มาตรการ กําหนดแนวทางในการป้องกันและอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ 
ด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่ถูกต้อง 

ส่วนที่ 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการะยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

3.๑ ภาพรวม 
3.๑.๑ วิสัยทัศน์  

“องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดํารงศีลธรรม  
นําสันติสุขอย่างย่ังยืน” 

3.๑.๒ พันธกิจ 
๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 
๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เป่ียมปัญญาพุทธธรรม

เผยแผ่ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 
๔) ดําเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
๕ ) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้ เป็นประโยชน์ต่อ

พระพุทธศาสนาและสังคม 

๓.๑.๓ ค่านิยม  
ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี 

หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข
ชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม 

  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและ
รวดเร็วให้บริการและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันไม่แบ่งพรรค
แบ่งพวกและเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 



                   

30 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๓.๑.๔ ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ “BUDDHA” 

B Buddhist Education พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์ 
U Understanding ปลูกฝังความเข้าใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม 
D Distinguished Center เพ่ิมศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
D Distinctive Organization พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น 
H Help ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ 
A Asset เพ่ิมความคุ้มคา่ให้แก่สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์  (Buddhist Education) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลูกฝังความเข้าใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม   
                    (Understanding) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก      
                    (Distinguished Center) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น (Distinctive Organization) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ (Help) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพ่ิมความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการ(Asset) 

 ๓.๑.๕ อํานาจหน้าที ่
          ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ พ.ศ. 2557 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   
ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเก่ียวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุง 
ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา 
จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะ 
ผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์  
(3) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  

  (5) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
(6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  
(7) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
(8) สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง 

การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 

  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (1) สํานักงานเลขานุการกรม 
    (2) กองพุทธศาสนศึกษา 
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  (3) กองพุทธศาสนสถาน  
  (4) กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   (5) สํานักงานพุทธมณฑล   
   (6) สํานักงานศาสนสมบัติ 
   (7) สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  
 ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
กลุ่มตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่หลัก ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่หลัก ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
         (1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 

ภายในสํานักงาน  
         (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน  
         (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ

และส่วนราชการในสํานักงาน  
         (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสํานักงาน รับผิดชอบงานข้ึนตรง 
ต่อผู้อํานวยการ โดยมอํีานาจหน้าที่  

          (1) เสนอแนะแก่ผู้อํานวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสํานักงาน รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้อำนวยการ 

          (2) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
          (3) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในสํานักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
         (4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
         (5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และ 
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        (6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสํานักงาน และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อผู้อํานวยการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
        (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย  



                   

32 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

        สํานกังานเลขานกุารกรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
  (2) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
  (3) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของสํานักงาน และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้า 
ในงานด้านต่าง ๆ ของสํานักงาน  
 (4) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะของสํานักงาน 
  (5) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน 
  (6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับ
ความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  

(7) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของสํานักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
แม่บทการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ต้ังและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ดําเนินการเกี่ยวกับงาน
โครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด  

(8)  จัดระบบการจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด 
และเป็นศูนย์ข้อมูลของสํานักงาน 

(9)  ดําเนินการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานประสานราชการ 
  (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
  กองพทุธศาสนศกึษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (1) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการ

พระพุทธศาสนา การจัดการศกึษาพระปริยัติธรรม และรับผดิชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ์ และการศกึษาอ่ืน 
ที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา  
 (2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา วิเคราะห์
ทางวิชาการเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้  
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 (4) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาทุกประเภท  
 (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

  กองพทุธศาสนสถาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ดําเนินการเก่ียวกับการสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิก และการขอ

เปลี่ยนแปลงช่ือวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุ อยู่จําพรรษา  
การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง และการจัดทําทะเบียนวัด 

  (2) ส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยว  
ของชุมชน 

  (3) ดำเนินการเก่ียวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารศาสนสถาน และอาคารศาสนสมบัติ 
ทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย การบูรณปฏิสังขรณ์ และการจัดระเบียบของวัดและศาสนสถาน 
ทางพระพุทธศาสนา ให้รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทางศาสนา  



                   

33 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 (4) ดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดิน การขอออกหนังสือสำคัญที่ดิน และการตรวจสอบค้นคว้า 
หลักฐานที่ดินของวัด วัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง  

 (5) ดําเนินการสงเคราะห์วัดที่ประสบวินาศภัย การยกเว้นภาษีอากรเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ 
วัดที่ยกฐานะ และส่งเสริมฐานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  

 (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย  

  กองส่งเสริมงานเผยแผพ่ระพทุธศาสนา มอํีานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
 (1) เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้ง

ติดตามประเมินผล  
 (2) ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุน

คณะสงฆ์ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการดําเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 (3) ดําเนินการเก่ียวกับงานพุทธศาสนสัมพันธ์และประสานงานกับองค์การหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านพระพุทธศาสนา  
 (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการสรรหา การปฏิบัติศาสนกิจ และการพัฒนาบุคลากร 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 (7) ประสานงานและสนับสนุนวัดไทยในต่างประเทศและคณะสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจในต่างประเทศ รวมทั้งถวายการสนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรม 
ในประเทศไทย  
 (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
 สำนกังานพทุธมณฑล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดูแล บํารุง รักษา และบริหารกิจการพุทธมณฑล  
 (2) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างพุทธมณฑล 

และคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่คณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างพุทธมณฑลแต่งต้ัง  
 (3) จัดส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง

ทางพระพุทธศาสนา 
 (4) ดำเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา 
 (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
  สำนกังานศาสนสมบตัิ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 (1) ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์ 
และพัฒนารายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 (2) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 (3) ควบคุม แนะนํา และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด  
 (4) ดำเนินการจัดเก็บรายได้และรักษาผลประโยชน์ของศาสนสมบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 (5) รวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณและจัดหารายได้ ให้เป็นไปตามงบประมาณ 

ศาสนสมบัติกลางประจําปี  
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 (6) เป็นสํานักงานนายทะเบียนทรัพย์สินของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  

  สํานกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช 

  (2) รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งต้ัง  
  (3) รับสนองงานเกี่ยวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ การขอพระราชทานสมณศักด์ิ 
การถวายนิตยภัต และการจัดทําทะเบียนประวัติพระสมณศักด์ิ และพระสังฆาธิการ 
  (4) ดำเนินการและประสานงานกับคณะสงฆ์ในการลงนิคหกรรม และตรวจตราถวาย
คําแนะนําแก่พระภิกษุ สามเณร ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย 

 (5) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา  
 (6) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 (7) จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ 
 (8) บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความรู้ ผลงานวิจัย และวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

แก่พระสังฆาธิการ  
 (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือกําหนด

นโยบายในระดับจังหวัด รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 (2) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ 

ของหน่วยงาน ในความดูแลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา 
และอุปสรรค ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

  (3) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 

  (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 

 (5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา
รวมท้ังดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้ 
คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  

(6) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 
ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

  (7) ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรม ในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

  (8) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสํานักงาน ซึ่งกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

 (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 



                   

35 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

3.๑.6 วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 

และกําหนดทิศทางการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้ไปสู่ วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรภายใน 
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 ๒ ) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นข้อตกลงร่วมระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร และบุคลากร (ส่วนกลางและสวนภูมิภาค) ให้ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ร่วมกัน 

3.๑.7 เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 

ท่ี เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

๑ เป้าหมาย 
คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ รวมท้ังการ
จัดการศาสนสมบัติ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

      

- จํานวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ ์ วัด ๘๑๙ 934 1,027 1,128 1,241 
- จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนาตาม

หลักสูตรที่กําหนด 
รูป ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       
- วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
- พระสังฆาธิการได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่กําหนด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๒ เป้าหมาย 
ประชาชนได้นําหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

      

 - จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและ
ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

รูป/คน ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ 

 - จํานวนบุคลากรด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา 

รูป ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       
 - บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓ เป้าหมาย 
พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้
ศึกษาพระปริยัติธรรม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

      

 - จํานวนผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับ 
การพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรท่ี
เหมาะสม 

รูป/คน ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

 - จํานวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 

รูป ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

 - จํานวนผู้เรียนธรรมศึกษา คน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       
 - พระภิกษุ-สามเณรแผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับ

การอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 - ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 
  

ร้อยละ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐  
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ท่ี เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

๔ เป้าหมาย 
พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

      

 - จํานวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

รูป ๓๒,๗๓๖ ๓๒,๗๓๖ ๓๒,๗๓๖ ๓๒,๗๓๖ ๓๒,๗๓๖ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       
 - พระภิกษุ-สามเณรสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์กําหนด  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 

3.๒ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 
3.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และปกป้องพระพุทธศาสนา 

 ๑) เป้าหมาย  
 สถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดมีความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรม 

ด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทํานุบํารุง บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

 ๒) ค่าเป้าหมาย 
  (๒.๑) วัดได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3,000 วัด 
  (๒.๒) พระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,250 รูป 

 ๓) ตัวช้ีวัด 
  (๓.๑) จํานวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา 
  (๓.๒) จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา 
  (๓.๓) วัดที่ได้รับการบูรณ ปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  (๓.๔) พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 
     สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดําเนินการอุปถัมภ์ พัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันคณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  
ทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนทํานุบํารุงบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มีความมั่นคง โดยมี
แนวทาง ดังน้ี 
  (๔.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

(๔ .๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการวัดและกิจการพระพุทธศาสนาด้วย 
หลักวิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ 
     (๔.๓) วางระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาวัดและพระสงฆ์ในเชิงรกุ 

(๔.๔) สนับสนุนการพัฒนาและช่วยเหลือด้านกฎหมายเก่ียวกับการปกครองสงฆ์ 
 ๕) โครงการ/การดําเนินงาน 

  (๕.๑) เงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน 
 (๕ .๒) เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  (๕.๓) เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด 
  (๕.๔) เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง 
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  (๕.๕) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ 
  (5.6) เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้) 
  (5.7) เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (๕.8) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 (5.9) เงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 (๕.10) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันพระพุทธศาสนา 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 (๕.11) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักด์ิ และพระเปรียญ 
 (๕.12) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ 
 (๕.๑3) เงินอุดหนุนถวายเพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช 
 (๕.๑4) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ 
 (๕.๑5) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจาร

ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ 
 (๕.๑6) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และ 

พิธีการทรงต้ังเปรียญธรรม ๓ ประโยค 
 (๕.๑7) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ 

 (๕.๑8) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิต-
มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 (๕.๑9) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยาน
เขากง จ.นราธิวาส  

 (๕.20) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา 

 (5.21) โครงการสร้างวิทยากรต้นแบบต่อต้านการทุจริตโดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

 6) แผนงาน/โครงการ (ที่คาดว่าจะดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 
              โครงการจัดทํา smart card พระสงฆ์ 

3.๒.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสร้างความม่ันคงให้กับสังคมในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา 

 ๑) เป้าหมาย  
สังคมมีความมั่นคงด้วยกลไกการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

 ๒) ค่าเป้าหมาย 
     (2.1) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือความม่ันคง 

ให้กับสังคม ไม่น้อยกว่า 204,223 รูป/คน 
     (๒.2) พระสงฆ์ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า

5,728 รูป 

 ๓) ตัวช้ีวัด 
  (๓.๑) ประชาชนได้เข้ารับการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึก

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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  (3.2) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถเข้าใจและ
น้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต สร้างความม่ันคงทางจิตใจให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

  (๓.๒) จํานวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 
  (๔.๑) การน้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือหรือ

แนวทางในการสร้างความมั่นคงให้กับสังคม 
 (4.2) สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง  

และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  (๔.3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนา 
 (๔.4) เพ่ิมศักยภาพการทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในพ้ืนที่ระดับจังหวัด ส่งเสริมการเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับท้องถิ่น 
 (๔.5) ดําเนินการให้มีมาตรฐานในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ 
 (๔.6) พัฒนารูปแบบของสื่อการสอนท่ีใช้ในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์

พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับประชาชนแต่ละช่วงวัย และเข้าถึงได้ง่าย 
 (๔.7) สนับสนุน/จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ข่าวสารกิจการพระพุทธศาสนาและศาสนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเน่ือง 
 (4.8) ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา 

 ๕) โครงการ/การดําเนินงาน 

   (๕.๑) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
   (๕.2) เงินอุดหนุนการดําเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) 
   (๕.3) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ 
   (๕.4) เงินอุดหนุนการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรม 
   (๕.5) เงินอุดหนุนการดําเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   (๕.6) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 (๕.7) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
 (๕.8) เงินอุดหนุนการดําเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในประเทศ 
    (๕.9)  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ 
 (๕.๑0) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นําศาสนา 
 (๕.๑1) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก 

 (5.12) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ 
 (๕.๑3) เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 
 (๕.๑4) โครงการผลิตสื่อธรรมะ 
 (๕.15) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

เฉลิมพระเกียรติ 
 (๕.1๖) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเนื่องในวโรกาสสําคัญ 
 (๕.1๗) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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 (๕.๑8) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
 (5.19) โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างประเทศช่ัวคราว 
 (5.20) โครงการนําเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษา

ดูงานและสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
(5.21) โครงการนําเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร และ

บุคลากรผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคม-
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

 6) แผนงาน/โครงการ (ที่คาดว่าจะดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 
 (6.1) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและสถาบันหลักของชาติ 
 (6.2) โครงการการจัดงานเสวนาวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับนานาชาติ 
 (6.3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

พระพุทธศาสนา 
 (6.4) โครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมเพ่ือการเผยแพร่

ข่าวสารและการสร้างเครือข่ายพระพุทธศาสนา 

 (6.5) โครงการพัฒนาดิจิทัล สนับสนุนงานของรับการตรวจลงตรา ฯ 

3.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาสงฆ์ 
 ๑) เป้าหมาย  
     พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างทั่วถึง และประชาชน

ได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 
   (๒.๑) พระภิกษุสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 31,377 รูป 
 (๒.๒) ผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 1,250 คน 
(๒.๓) พระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี 

ไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ รูป 

  (๒.๔) ผู้เรียนธรรมศึกษาทั้งในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 
500,000 คน 

๓) ตัวช้ีวัด 

  (๓.๑) จํานวนพระภิกษุสามเณรท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

  (๓.๒) จํานวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม 

  (๓.๓) จํานวนพระภิกษุ สามเณร  ที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม  
แผนกธรรม – บาลี 

  (๓.๔) จํานวนผู้เรียนธรรมศึกษา 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๔ .๑) พัฒนาผู้ เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้

ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สํานักเรียน สํานักศาสนา 
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ศึกษาดําเนินการด้านการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน ศึกษา
พระพุทธศาสนาและนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

  (๔.๒) สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ การศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (๔.๓) ผลักดันให้มีพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 (๔.๔) ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้เทียบเคียงกับการศึกษาในระบบ 
 (๔.๕) กําหนดแนวทางจัดต้ังและบริหารกองทุนเพ่ือศาสนศึกษาและ

การศึกษาสงเคราะห์ 
(4.6) ส่งเสริมการศึกษาสําหรับพระสงฆ์และบุคลากรที่เก่ียวข้องใน 

ด้านการกํากับดูแลพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม 
 ๕) โครงการ/การดําเนินงาน 

 (๕.๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 (๕.2) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร เพ่ือสนองงานตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

               (๕.3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศกึษา 

   (๕.๔) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
   (๕.5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน 
               (๕.6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สําหรับ

นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 (5.7) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่

ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ) 
   (๕.8) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กํากับคุณภาพเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

    (๕.8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน (บริหารสํานักเขต
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) 

  (๕.9) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
    (๕.10) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
    (๕.๑๑) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา 
  (๕.๑๓) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษา 

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
  (๕.๑๔) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรม-บาลี 
  (๕.๑๕) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 

    (๕.๑๒) เงินอุดหนุนโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ 
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 6) แผนงาน/โครงการ (ที่คาดว่าจะดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 
 (6.1) เงินอุดหนุนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมตาม พ.ร.บ.

การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนา 
๑) เป้าหมาย  
    พุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 
    (๒.๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ในพุทธมณฑลไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน 
  (๒.๒) ประชาชนที่เข้า ปฏิบัติธรรมไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ คน 
  (๒.๓) สามเณรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ รูป 
 ๓) ตัวช้ีวัด 

    (๓.๑) จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

  (๓.๒) จํานวนประชาชนที่เข้า ปฏิบัติธรรม 
  (๓.๓) จํานวนสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๔.๑) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
 (๔.๒) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลค้นคว้างานวิชาการ 

งานวิจัยเก่ียวกับหลักธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาโดยนําระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  

      (๕.๑) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้และ
ดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 6) แผนงาน/โครงการ (ที่คาดว่าจะดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 
 โครงการพัฒนาอาคารและสถานที่ทางพระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

๓.๒.๕ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดการศาสนสมบัติ 
 ๑) เป้าหมาย 
     (1.1) ข้อมูลศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง มีความถูกต้องครบถ้วนและ 

มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 
     (1.2) วัดที่มีพระสงฆ์ได้รับการช่วยเหลือในการสํารวจเพื่ออกโฉนดท่ีดิน

และสอบเขตที่ดิน 
  (1.3) บุคลากรทางพระพุทธศาสนา มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ

ที่ดินศาสนสถานและทรัพย์สินของวัด 
 ๒) ค่าเป้าหมาย  

       (2.1) มฐีานขอ้มูลศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในระบบไม่น้อยกว่า 80 แห่ง 
 (2.2) วัดได้รับการสํารวจเพ่ือออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินไมน้่อยกว่า ๘๐ แปลง 
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 (2.3) บุคลากรทางพระพุทธศาสนา ตําบลละ 1 รูป/คน มีความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการที่ดินศาสนสถาน และทรัพย์สินของวัด (จํานวนไม่น้อยกว่า 76 รูป/คน) 

 ๓) ตัวช้ีวัด  
     (3.1) จํานวนฐานข้อมูลศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง 
     (3.2) จํานวนวัดที่สํารวจเพ่ือออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน 
  (3.3) จํานวนบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ที่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ

ที่ดินศาสนสถานและทรัพย์สินของวัด 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (4.1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสถานและ 

ศาสนสมบัติของวัด 
 (4.2) ให้การช่วยเหลือในการสํารวจเพ่ือออกโฉนดและสอบเขตที่ดิน 
 (4.3) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ในด้านการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพย์สินของวัด 
 ๕) แผนงาน/โครงการ สําคญั  
 (๕.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
 (๕.2) โครงการสํารวจรังวัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิที่ดินและช่วยเหลือวัด 

ในกรณีข้อพิพาทเก่ียวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา  
 (5.3) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด

ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓.๒.๖  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 
 ๑) เป้าหมาย 

องค์กรด้านพระพุทธศาสนามีความพร้อมในการบริหารจัดการศาสนา 
เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน สามารถการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทํางานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒) ค่าเป้าหมาย  
  (๒ .๑) บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับการพัฒนา 

ตามหลักสูตรที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  

  (๒.๒) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ระดับคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

  (๒.3) นวัตกรรมองค์กรหรือเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ย่ังยืน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน 

 ๓) ตัวช้ีวัด  
  (๓ .๑) บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับการพัฒนา 

ตามหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
  (๓.2) ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

โดยนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการปฏิบัติงาน 

  (๓.3) มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
สนับสนุน ความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทน 
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  (๓.4) มีการสร้างและปลูกฝังค่านิยมขององค์การไปยังบุคลากรเพ่ือให้เกิด
การทํางานที่มีคุณภาพ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและทัศนคติที่ดีมีความผูกพันต่อองค์การและจิตสํานึกในการ
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม 

  (๓.5) การพัฒนาคุณภาพองค์กรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔ .๑ ) พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งทั้ งด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยี โดยปรับปรุงด้านกระบวนการและวิธีการทํางาน ลดขั้นตอน กระชับ  
นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน มีการทํางานเป็นทีมมุ่งเน้นผลงาน และนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบงานหลัก 

  (๔ .๒ ) มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในสายอาชีพ สนับสนุน ความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทน 

 (๔.๓) ส่งเสริมการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาลและมีความโปร่งใส 
สร้างและปลูกฝังค่านิยมขององค์การไปยังบุคลากรเพ่ือให้เกิดการทํางานที่มีคุณภาพและทัศนคติที่ดี มีความ
ผูกพันต่อองค์กรและจิตสํานึกในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม 

(4 .4 ) ปรับปรุงและเปลี่ ยนแปลงด้านกระบวนการทางความคิด 
เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพระพุทธศาสนา 

 ๕) แผนงาน/โครงการ สําคญั  
 (๕.๑) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

(5.2) การฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

(5.3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 (5.4) โครงการสรรหาบุคคล "พุทธาคุณากรบุคคลต้นแบบ" ของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) 

(5.5) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ทําบุญตักบาตรถวาย
พระพรชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวโรกาสสําคัญ 

(5.6) วันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 6) แผนงาน/โครงการ (ที่คาดว่าจะดําเนินงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 
 (6.1) โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กรเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ย่ังยืน 

- การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) 
- นวัตกรรมเชิงการจัดการ 

  (6.2) โครงการตรวจสอบงบประมาณตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
  (6.3) โครงการสนับสนุนให้องค์กรผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ 

บูรณาการความร่วมมือ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ในระดับองค์กร ระดับประเทศหรือระดับสากล 
 



                   

44 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

3.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
3.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๓๕,๕๗๖,๒๖๖,๒๐๐ บาท 

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)  

แหลง่เงนิ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

35,576.2662 - - - - 

3.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ  

๑) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ 
    เรื่อง การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และปกปอ้งพระพทุธศาสนา 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 
แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,077.2262 2,217.5118 2,294.1228 2,378.0978 2,470.1688 11,437.1274 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - - - 

อื่นๆ - - - - - - 

๒) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ 
    เรื่อง การสร้างความม่ันคงให้กบัสงัคมในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 
แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 72.6606 461.3780 529.6433 579.6720 609.1298 2,252.4837 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - - - 

อื่นๆ - - - - - - 

 



                   

45 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๓) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ 
    เรื่อง การสนบัสนนุ ส่งเสริม และพฒันาการศกึษาสงฆ์ 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 
แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,529.0282 4,766.4928 4,954.0536 5,153.5916 5,365.9669 21,769.1331 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - - - 

อื่นๆ - - - - - - 
 

 

 

๔) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ  
     เรื่อง การพฒันาพทุธมณฑลใหเ้ปน็ศนูย์กลางทางพระพทุธศาสนา 

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 
แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 0.5000 18.3180 18.3180 18.3180 18.3180 73.7220 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - - - 

อื่นๆ - - - - - - 
 

 

 

๕) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ  
    เรื่อง การจัดการศาสนสมบตั ิ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 
แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน - 6.8000 6.8000 6.8000 6.8000 27.2000 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - - - 

อื่นๆ - - - - - - 
 

 



                   

46 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๖) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏบิตัิราชการ  
     เรื่อง การเสริมสร้างองคก์รให้มีขดีสมรรถนะสงูและธรรมาภบิาล 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 
แผนปฏบิตัิราชการ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 1.6000 2.2500 4.2500 4.2500 4.2500 16.6000 

เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - - - 

เงินกู้ในประเทศ - - - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - - - 

อื่นๆ - - - - - - 
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๐  ๒๔๔๑  ๗๙๓๒  - ๓

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  สาํนักงานเลขานุการกรม
สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐

PLANONAB@GMAIL.COM

HTTPS://PLAN.ONAB.GO.TH

แผนปฏิบติัราชการ 
ระยะ ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของสาํนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

 


