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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 - 2564
บทสรุปผู้บริหาร
สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกิน ร้อยละ 90
นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของ
คนไทยจึงเกี่ยวโยงสัม พันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกั บพระพุ ทธศาสนา แต่เมื่อสัง คมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้ งในด้าน
สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่นาพาให้สังคมไทย ก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่ง
ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม
จากภาวะวิ ก ฤติ ด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ พระพุ ท ธศาสนา
แม้ว่าหลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็น สัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากร
ทางศาสนาก็เป็นเหตุนามาซึ่งวิกฤติศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ทาให้ต้อ งเกิ ดการปฏิรูป กิจ การพระพุ ท ธศาสนา เพื่อ รักษาศรัท ธาในพระพุ ทธศาสนาให้มั่ นคง และให้ทั นต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นหลักในการดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
มหาเถรสมาคมและรั ฐ บาลได้ เ ห็ น ชอบร่ ว มกั น ในการอนุ มั ติ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก า รปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของคณะ
สงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
โดยมีวิสัยทั ศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ดารงศีลธรรม นาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ” อันเป็นการดาเนิน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา นี้ ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจคณะสงฆ์
คือ (๑) ด้านการปกครอง (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่ (๕) ด้านสาธารณูปการ
(๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้
เป็ น ศู น ยฺ ก ลางพระพุ ท ธศาสนาโลก เป็ น การด าเนิ น การภายใต้ ค่ า นิ ย ม ( Core Value) ที่ ว่ า “อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ
พระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ”
นอกจากนี้ แผนยุท ธศาสตร์ก ารปฏิรูป กิจ การพระพุ ท ธศาสนายังได้ ก าหนดยุท ธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ
(๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุท ธศาสตร์ (๒) ยกระดับ กระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์ก ร
แห่ง การเรียนรู้เชิงพุท ธ และ (๔) มีทรัพยากรเพี ยงพอในการขับ เคลื่อนกิจ การพระพุท ธศาสนา ประกอบด้วย
๑๐ กลยุทธ์ และ ๑๔ ตัวชี้วัด
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ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๑3 + 1
โครงการ ประกอบด้วย
๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิง พุทธ
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี)
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
สรุ ป งบประมาณในการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2561 รวมทั้ ง สิ้ น
๑,๕๘๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุท ธศาสนานี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างศาสนจักรกั บ
อาณาจักร เพื่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จรรโลงรักษาไว้ซึ่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพื่อยึดมั่นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศในการดาเนินชีวิต เป็น ส่วน ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย คือ สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัต ริย์ อันจะเป็นมรดกล้าค่าของอนุชนสืบไป
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แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี 2560 - 2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
“พุทธศาสน์มั่นคง ดารงศีลธรรม นาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ”
ในการกาหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบในการ
กาหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบันหลัก
ของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่เพิม่ ขึ้ นของ
ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก
ดารงศีลธรรม (มั่งคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทนาหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน
นาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วนาไปปฏิบัติจนเป็น
ปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะนาสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ
พันธกิจ (Mission)
การจะทาให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดาเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานชองคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ
๑) ด้านการปกครอง
๒) ด้านศาสนศึกษา
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์
๔) ด้านเผยแผ่
๕) ด้านสาธารณูปการ
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนยฺ
กลางพระพุทธศาสนาโลก
ค่านิยม (Core Value)
“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ”
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แผนที่ยุทธศาสตร์

จากการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุ ทธศาสนา สู่การ
ปฏิบัติ (VISION TO ACTION) แก่คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับภาค เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารราชวิริยาลังการ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศาลา
ประชาคมโรงละคร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช อ าเภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
ทาให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทาเป็นแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ดังเอกสารแนบ

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 - 2564

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

หน้า 5

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

หน้า 6

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
ที่

โครงการ

งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม

61,700,000

2 โครงการยกระดับหมู่บา้ นรักษาศีล 5

85,350,000

3 โครงการวิปสั สนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์

47,150,000

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิ รรม

งบประมาณสนับสนุนจากคณะสงฆ์
200,000,000
77,000,000

หน่วยรับผิดชอบหลัก

หน่วยสนับสนุน

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส.

กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส.

กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส.

กองเผยแผ่

607,320,000

-

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส.

กองพุทธศาสนศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย

27,450,000

-

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.

กองเผยแผ่

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

56,450,000

-

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส.

สานักงานเลขานุการกรม

7 โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)

84,520,000

-

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส.

สานักงานเลขานุการกรม

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ

28,670,000

-

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส.

กองเผยแผ่

9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล

15,090,000

-

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส.

กองกลาง

10 โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา

22,450,000

-

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส.

กองเผยแผ่

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)

35,650,000

-

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

35,650,000

-

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

121,290,000

77,000,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.

กองพุทธศาสนสถาน

14 โครงการพัฒนาพุทธมณทลสู่ศนู ย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(อ้างอิงข้อมูลแผนพัฒนาพุทธมณฑล)

รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจาปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

1,228,740,000

354,000,000

-

1,582,740,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 - 2564

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 1
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

หน้า 7

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ร้อยละการเพิม่ ขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
: คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พทุ ธศาสนิกชน
2. เพือ่ ยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาสาหรับคฤหัสถ์
3. เพือ่ พัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต (output)

1 จัดทำแผนแม่บทด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ และถ่ำยทอด
สู่กำรปฏิบตั ิ
2 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ศึกษำสงเครำะห์ (โรงเรียนกำรกุศล โรงเรียนพุทธศำสนำ
วันอำทิตย์ โรงเรียนวิถีพทุ ธ ธรรมศึกษำ บำลีศกึ ษำ)
ให้เป็นมำตรฐำน
3 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศึกษำสงเครำะห์

แผนแม่บทกำรศึกษำสงเครำะห์

4 พัฒนำบุคลำกรด้ำนศึกษำสงเครำะห์

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ

5 จัดกิจกรรมส่งเสริม มอบรำงวัล " โรงเรียนต้นแบบ "

จำนวนโรงเรียนต้นแบบจังหวัดละ 1 โรงเรียน

6 ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อกำรศึกษำสงเครำะห์"

" กองทุนเพื่อกำรศึกษำสงเครำะห์ "

7 พัฒนำรูปแบบ วิธีกำร "มอบธรรม มอบทุน"

คู่มือกำรดำเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"

8 จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน"

จำนวนผู้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ

9 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

คู่มือหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนศึกษำสงเครำะห์

คู่มือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศึกษำสงเครำะห์

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

2,500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ

10,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ

3,850,000
38,500,000
2,000,000
500,000

3,850,000

61,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ

หมายเหตุ

เงินบริจำครวม
200,000,000 บำท

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนศึกษำ

200,000,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 2
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

1 จัดทำแผนยกระดับหมู่บำ้ นรักษำศีล 5 ในทุกภำคส่วน
ของประเทศ
( หมู่บำ้ น ชุมชน โรงเรียน หน่วยงำนภำครัฐและองค์กร
เอกชน ) ที่เชื่อมโยงกับงำน อปต.
2 ถ่ำยทอดแผนแม่บทฯ สู่พระสังฆำธิกำรในปกครองระดับ
หน ภำค และจังหวัด
3 ส่งเสริมกำรดำเนินกิจกรรมบูรณำกำรกับประเพณี
วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
4 กำหนด สรรหำ พื้นที่ตน้ แบบ
" มีศลี มีธรรม มีสันติสุข "
5 ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บำ้ น ชุมชน
โรงเรียน หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน
6 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรำงวัล พื้นที่ตน้ แบบ
" ชุมชนสันติสุข "
7 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

หน้า 8

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: มวลรวมความสุขของประเทศทีเ่ พิม่ ขึ้น
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5
: คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน
2. เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมของประชาชน
3. เพือ่ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือ่ ให้เกิดสังคมสันติสุข
ผลผลิต (output)
แผนแม่บทยกระดับหมู่บำ้ นรักษำศีล 5

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบร่วม

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

77,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

พื้นที่ตน้ แบบ "ชุมชนสันติสุข" จังหวัดละ 1 พื้นที่

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

จำนวนครั้งกำรลงพื้นที่

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

40,500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

จำนวนพระสังฆำธิกำรที่เข้ำรับฟังกำรถ่ำยทอดแผนแม่บท
จำนวน หมู่บำ้ น ชุมชน โรงเรียน หน่วยงำนภำครัฐและ
องค์กรเอกชน ที่เข้ำร่วมกิจกรรม

มอบรำงวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รำงวัล
รำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรม

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

85,350,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 1
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 3
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

หน้า 9

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: อันดับความสันติสุขของประเทศเพิม่ ขึ้น
: แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
: วิปัสสนากรรมฐานเพือ่ พัฒนาทุนมนุษย์
: คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาสานักปฏิบัติธรรมให้ได้เกณท์มาตรฐานตามทีก่ าหนด
2. เพือ่ กาหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
3. เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิม่ ขึ้น
ผลผลิต (output)

1 ปรับปรุงและพัฒนาสานักปฏิบตั ธิ รรมให้ได้คณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2 กาหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั วิ ิปสั สนากรรมฐานให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3 สร้างและส่งเสริมพระวิปสั สนาจารย์

จานวนสานักปฏิบตั ธิ รรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบร่วม

2,000,000

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

500,000

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

จานวนพระวิปสั สนาจารย์ที่เพิ่มขึ้น

10,000,000

4 ส่งเสริมการปฏิบตั วิ ิปสั สนากรรมฐานแก่พระสงฆ์

ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบตั วิ ิปสั สนากรรมฐาน

15,400,000

5 ส่งเสริมการปฏิบตั วิ ิปสั สนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์

จานวนผู้เข้าปฏิบตั วิ ิปสั สนากรรมฐานเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่
คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

6

จานวนสานักปฏิบตั ธิ รรมต้นแบบ

ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสานักปฏิบตั ธิ รรม
ต้นแบบ
7 ติดตาม ประเมินผล การดาเนินกิจกรรม

คู่มือการปฏิบตั วิ ิปสั สนากรรมฐาน

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรม

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

15,400,000

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

3,850,000

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ /
กองเผยแผ่

47,150,000

หมายเหตุ

เงินสนับสนุนการดาเนินงาน
จากคณะสงฆ์=77*1,000,000
=77,000,000 บาท

77,000,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ 2
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธ์
โครงการ 4
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

หน้า 10

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
: เพิม่ ศักยภาพทางปัญญา
: ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผู้สอบผ่านธรรมศึกษา,บาลีศึกษา
: แผนงานเพิม่ ศักยภาพทางปัญญา
: ยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
: คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
2. เพือ่ บูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
3. เพือ่ สร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา
ผลผลิต (output)

1 จัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำกำรศึกษำพระปริยัตธิ รรม บำลี แผนแม่บทกำรพัฒนำกำรศึกษำพระปริยัตธิ รรม
นักธรรม สำมัญ และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบตั ิ
2 พัฒนำและบูรณำกำรหลักสูตรบำลี นักธรรม สำมัญ
หลักสูตรกำรศึกษำพระปริยัตธิ รรมแบบบูรณำกำร

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบร่วม

4,270,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ

10,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ

3 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศำสนศึกษำ

คู่มือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศำสนศึกษำ

2,500,000

4 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนพระปริยัตธิ รรม

คู่มือกำรเรียน กำรสอนพระปริยัตธิ รรม

40,000,000

5 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศ

ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมเป็นเลิศ

7,700,000

6 คัดเลือก พัฒนำและปรับปรุง
"สำนักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัตธิ รรม" ประจำจังหวัด
7 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำพระปริยัตธิ รรม
(บำลี นักธรรม ในโรงเรียนสำมัญ)
8 ประเมิน กำรจัดกำรศึกษำพระปริยัตธิ รรมทุกระดับ

โรงเรียนต้นแบบอย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

9 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

3,850,000

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

607,320,000

385,000,000

ร้อยละกำรสอบผ่ำนบำลี นักธรรม

77,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ

ผลกำรประเมินกำรศึกษำพระปริยัตธิ รรมทุกระดับ

77,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ
คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/
กองพุทธศำสนศึกษำ

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 3
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 5
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

รายละเอียดการดาเนินงาน

หน้า 11

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
: จานวนเครือข่ายทีเ่ พิม่ ขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)
: แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร)
: ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
2. เพือ่ บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทัง้ หน่วยงานภายในภายนอก
3. เพือ่ พัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน
ผลผลิต (output)

1 จัดทำระบบภำคีเครือข่ำยทำงพระพุทธศำสนำ

ระบบภำคีเครือข่ำยทำงพระพุทธศำสนำ

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยระหว่ำง
องค์กรคณะสงฆ์และหน่วยงำนภำยนอก
3 กิจกรรมส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยใน
องค์กรคณะสงฆ์
4 กิจกรรมส่งเสริมควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย
ทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก
5 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

งบประมาณ ปี 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

500,000

คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

จำนวนกิจกรรมควำมร่วมมือ

7,700,000

คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

จำนวนองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7,700,000

คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

จำนวนครั้งของกำรจัดงำนวิชำกำรร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก
รำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรม

7,700,000

คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

3,850,000

คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

27,450,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 4
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 6
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

1 กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและกระบวนกำรทำงำนให้
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
2 ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ และทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำร่ำง
คู่มือกระบวนกำรทำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
3 นำเสนอร่ำงคู่มือกระบวนกำรทำงำนให้กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชำพิจำรณ์ ให้ข้อเสนอแนะ
4 ปรับปรุง และเสนอ "คู่มือกระบวนกำรทำงำน"
ต่อมหำเถรสมำคมเพื่อขออนุมัตใิ ช้
5 จัดประชุม ชี้แจง ทำควำมเข้ำใจ พร้อมขับเคลื่อนคู่มือ
กระบวนกำรทำงำนสู่กำรปฏิบตั ิ
6 ประเมินกำรใช้คู่มือกระบวนกำรทำงำน
7 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

หน้า 12

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
: ร้อยละกระบวนการทางานได้รบั การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
: แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบและกระบวนการทางานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพือ่ สร้างมาตรฐานการดาเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพือ่ จัดทาคู่มือการทางานให้พระสงฆ์ทกุ ระดับ
3. เพือ่ จัดทาคู่มือการทางานเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ทกุ ระดับ
ผลผลิต (output)
รูปแบบและกระบวนกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำน

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ร่ำงคู่มือกระบวนกำรทำงำน

5,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ร่ำงคู่มือกระบวนกำรทำงำนที่ผ่ำนกำรประชำพิจำรณ์

4,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

คู่มือกระบวนกำรทำงำนได้รับกำรอนุมัตพิ ร้อมพิมพ์
แจกจ่ำยพระสงฆ์ทั่วประเทศ
ร้อยละของพระสงฆ์ที่ได้รับกำรสื่อควำม ถ่ำยทอดคู่มือ
กระบวนกำรทำงำน
รำยงำนควำมพึงพอใจกำรใช้คู่มือกระบวนกำรทำงำน

20,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

15,400,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

7,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

56,450,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 5
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 7
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

หน้า 13

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
: ร้อยละความสาเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
: แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
: พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
2. เพือ่ จัดทาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการให้ทนั สมัย
3. เพือ่ ให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดูได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

1 จัดทำแผนแม่บทระบบฐำนข้อมูลศำสนบุคคลเพื่อกิจกำร
พระพุทธศำสนำ
2 วิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำสู่พระพุทธศำสนำ 4.0
3 พัฒนำระบบสำรสนเทศพระพุทธศำสนำ 4.0

แผนแม่บทระบบฐำนข้อมูลศำสนบุคคลเพื่อกิจกำร
พระพุทธศำสนำ
สถำปัตยกรรมระบบงำน
สถำปัตยกรรมฮำร์ดแวร์
สถำปั
ตยกรรมเครือข่ำยทธศำสนำ 4.0
ระบบสำรสนเทศพระพุ

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

10,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

20,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

4 บูรณำกำรฐำนข้อมูลเข้ำสู่ระบบ Smart Card

Smart Card พร้อมใช้

30,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

5 อบรมให้ควำมรู้กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศให้กบั ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
6 จัดทำคู่มือแนวทำงกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศกิจกำร
พระพุทธศำสนำ
7 สื่อสำรคู่มือระบบสำรสนเทศกิจกำรพระพุทธศำสนำสู่กำร
ปฏิบตั ิ
8 สำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรพระพุทธศำสนำ
9 ติดตำม ประเมินผลกำรใช้งำน ตำมแผนกำรพัฒนำฯ

ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดกำรใช้งำน

15,400,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

770,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง /
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

คู่มือแนวทำงกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศกิจกำร
พระพุทธศำสนำ
ร้อยละของพระสงฆ์ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดข้อมูล
ผลควำมพึงพอใจของระบบสำรสนเทศกิจกำร
พระพุทธศำสนำ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของระบบสำรสนเทศ 4.0

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

84,520,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 2
กลยุทธ์ 6
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 8
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

1 กำหนดแนวทำงและมำตรฐำนของ "นวัตกรรมเชิงพุทธ"

หน้า 14

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
: พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทนั สมัย
: จานวนนวัตกรรมการทางานทีท่ นั สมัย
: แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
: ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
: คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ ยกระดับกระบวนการทางานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทนั สมัย
2. เพือ่ พัฒนากระบวนการทางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพือ่ ใช้นวัตกรรมกับการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลผลิต (output)
คู่มือแนวทำงกำรสร้ำง "นวัตกรรมเชิงพุทธ"

2 จัดอบรมให้ควำมรู้ แก่พระสังฆำธิกำร และศำสนบุคคล
ร้อยละของพระสังฆำธิกำร และศำสนบุคคลที่รับทรำบ
ทรำบแนวทำงกำรสร้ำงนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจกำร
"นวัตกรรมเชิงพุทธ"
ทธศำสนำ
3 พระพุ
ประชำสั
มพันธ์คู่มือแนวทำงกำรสร้ำง "นวัตกรรมเชิงพุทธ" คู่มือแนวทำงกำรสร้ำง "นวัตกรรมเชิงพุทธ"ได้รับกำร
แจกจ่ำย
4 สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
จำนวนกระบวนกำรทำงำนกิจกำรพระพุทธศำสนำที่มีกำร
กระบวนกำรทำงำนในทุกด้ำน
พัฒนำ
5 จัดประกวดและมอบรำงวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ
จำนวนนวัตกรรมกำรทำงำนทั้ง 6 ด้ำน
ของกิจกำรพระพุทธศำสนำ
6 นำนวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรำงวัลมำเผยแผ่แลกเปลี่ยน จำนวนครั้งที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้
7 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ
/ กองเผยแผ่

7,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ
/ กองเผยแผ่

770,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ
/ กองเผยแผ่

7,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ
/ กองเผยแผ่

10,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ
/ กองเผยแผ่

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ
/ กองเผยแผ่

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ
/ กองเผยแผ่

28,670,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 3
กลยุทธ์7
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 9
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

1 จัดทำแผนพัฒนำพระสังฆำธิกำร และศำสนบุคคลให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์คณะสงฆ์
2 ทบทวนขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำร
และศำสนบุคคลทุกระดับ
3 ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำรและศำสนบุคคล
4 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำร
และศำสนบุคคลตำมหลักสูตรที่กำหนด
5 ประเมินขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำรและ
ศำสนบุคคล
6 รำยงำนผลกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
พระสังฆำธิกำร และศำสนบุคคล
7 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

หน้า 15

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
: เพิม่ ขีดความสามารถศาสนบุคคล
: ร้อยละของศาสนบุคคลทีม่ ีขีดความสามารถเพิม่ ขึ้น
: แผนงานเพิม่ ศักยภาพศาสนบุคคล
: พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
: คณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ กาหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล
2. เพือ่ พัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิม่ ขึ้น
3. เพือ่ ให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนแม่บทกำรพัฒนำศำสนบุคคล

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง
/ กองกลำง

ข้อกำหนดขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำร
และศำสนบุคคล
กระบวนกำรพัฒนำพระสังฆำธิกำร และศำสนบุคคล

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง
/ กองกลำง

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง
/ กองกลำง

11,550,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง
/ กองกลำง

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง
/ กองกลำง

1,540,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง
/ กองกลำง

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง
/ กองกลำง

ร้อยละของพระสังฆำธิกำร และศำสนบุคคลที่ได้รับ
กำรพัฒนำ
ร้อยละของพระสังฆำธิกำร และศำสนบุคคลที่มี
ขีดควำมสำมำรถตำมกำหนด
รำยงำนผลกำรพัฒนำพระสังฆำธิกำร และศำสนบุคคล
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

15,090,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 3
กลยุทธ์ 8
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 10
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

1 รวบรวมและจัดทำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ดำ้ น
พระพุทธศำสนำ
2 กำหนดขอบข่ำยองค์ควำมรู้ที่สำคัญในทุกด้ำนของกิจกำร
พระพุทธศำสนำ
3 จัดทำแผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ดำ้ นพระพุทธศำสนำ

หน้า 16

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
: เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
: ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
: แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
: พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา
: คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ รวบรวม และจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
2. เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ได้
3. เพือ่ สร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ดำ้ นพระพุทธศำสนำ

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ สำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

รำยชื่อองค์ควำมรู้ที่สำคัญในทุกด้ำนของกิจกำร
พระพุทธศำสนำ
แผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ระยะสั้น ระยะยำว

200,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ สำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ สำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

4 ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ร้อยละพระสังฆำธิกำรที่ผ่ำนกำรอบรม
สู่กำรปฏิบตั ิ
5 จัดกิจกรรมค้นหำองค์ควำมรู้ดำ้ นพระพุทธศำสนำ
องค์ควำมรู้ที่สำคัญของทุกด้ำน
ในแต่ละด้ำน
6 สื่อสำรองค์ควำมรู้ดำ้ นพระพุทธศำสนำเผยแพร่สู่สำธำรณะ จำนวนครั้งในกำรสื่อสำร

7,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ สำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

7,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ สำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ สำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

7 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์
/ สำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

22,450,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 9
ตัวชี้วัด (Outcome )
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 11
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

หน้า 17

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
: ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
: แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
: บริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
2. เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให้การบริหารจัดการศาสนสมบัติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลผลิต (output)

1 รวบรวมและจัดทำฐำนข้อมูลศำสนสมบัตใิ ห้เป็นปัจจุบนั

ฐำนข้อมูลศำสนสมบัติ

2 ทบทวน ระบบกำรเงิน-บัญชีให้ทนั สมัยและเป็นไปตำม
แนววิธีปฏิบตั ทิ ี่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
3 ปรับปรุงระบบบริหำรศำสนสมบัตใิ ห้ทนั สมัยและเป็นไป
ตำมแนววิธีปฏิบตั ทิ ี่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
4 จัดทำระบบบัญชีและระบบบริหำรศำสนสมบัตใิ ห้เป็นคู่มือ
กำรใช้งำนพร้อมใช้
5 จัดอบรมคู่มือฯ กำรใช้งำนแก่พระสังฆำธิกำร และศำสน
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
นำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงถูกต้อง

ระบบกำรเงิน-บัญชีพร้อมใช้

6 จัดทำรำยงำนศำสนสมบัตนิ ำเสนอเจ้ำคณะผู้ปกครองที่
เกี่ยวข้อง
7 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

10,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

5,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

25,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

ร้อยละพระสังฆำธิกำรและศำสนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่ำนกำรอบรม

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

รำยงำนข้อมูลศำสนสมบัติ

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

ระบบบริหำรศำสนสมบัติ
มีคู่มือระบบบัญชีและระบบบริหำรศำสนสมบัตทิ ี่พร้อมใช้

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

48,350,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 9
ตัวชี้วัด (Outcome )
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 12
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน

หน้า 18

: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
: ร้อยละของวัดทีพ่ ฒ
ั นาเป็น "ธรรมอุทยาน"
: แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
: วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ จัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพืน้ ทีส่ ัปปายะสาหรับพุทธศาสนิกชน
2. เพือ่ บารุง รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณียส์ ถาน
3. เพือ่ ให้มีพนื้ ทีพ่ ร้อมใช้สาหรับการปฏิบัติธรรม
ผลผลิต (output)

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

1 จัดทำผังแม่บทศำสนสถำนและกำหนดระเบียบ
กำรใช้สอยพื้นที่
2 กำหนดแนวทำงกำรทำกิจกรรม 5 ส

ผังแม่บทศำสนสถำนและคู่มือระเบียบกำรใช้สอยพื้นที่

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

คู่มือ วัดสร้ำงสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

3 สื่อสำรแนวทำงกำรดำเนิน "โครงกำรวัดสร้ำงสุขด้วย
กิจกรรม 5 ส แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4 คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้ำงสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

ร้อยละของผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมเป้ำหมำย

15,400,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

จำนวนวัดที่ผ่ำนกำรประเมิน

7,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

5 ประกวดต้นแบบ วัดสร้ำงสุขด้วยกิจกรรม 5 ส

จำนวน วัดสร้ำงสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ

7,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

6 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

35,650,000

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1
ยุทธศาสตร์ 4
กลยุทธ์ 10
ตัวชี้วัด
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ 13
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

ลาดับ

กิจกรรม / การดาเนินงาน
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: เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
: มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
: จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
: ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพือ่ กิจการพระพุทธศาสนา
: แผนงานพระพุทธศาสนาเพือ่ สังคม
: สาธารณสงเคราะห์เพือ่ สังคม
: คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
1. เพือ่ กาหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพือ่ สังคม
2. เพือ่ พัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ จัดตั้งและบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์
ผลผลิต (output)

1 กำหนดรูปแบบ วิธีกำร และแนวทำงสำธำรณสงเครำะห์
เพื่อสังคม

รูปแบบ วิธีกำร และแนวทำงสำธำรณสงเครำะห์เพื่อสังคม

2 พัฒนำระบบงำนด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ให้ทนั สมัย

ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

500,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

คู่มือระบบงำนสำธำรณสงเครำะห์

5,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

3 สื่อสำรแนวทำงกำรทำงำนด้ำนสำธำรณสงเครำะห์
ให้พระสังฆำธิกำรและศำสนบุคคล

ร้อยละพระสังฆำธิกำรและศำสนบุคคล ที่ได้รับกำรสื่อสำร

7,700,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

4 จัดตั้งศูนย์สำธำรณสงเครำะห์ประจำจังหวัด

ศูนย์สำธำรณสงเครำะห์ประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง

77,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

5 ส่งเสริมให้กำลังใจผู้มีผลงำนด้ำน
สำธำรณสงเครำะห์ รำงวัล "เพชรพระศำสนำ"

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของผู้ที่ได้รับรำงวัล

5,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

2,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

20,000,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

240,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

3,850,000

คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์
/ กองพุทธศำสนสถำน

6 สื่อสำรองค์ควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ องค์ควำมรู้จำกผู้ที่ได้รับรำงวัลเพชรพระศำสนำ
7 จัดตั้งกองทุนด้ำนสำธำรณสงเครำะห์

มีกองทุนด้ำนสำธำรณสงเครำะห์

8 สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ
กองทุนด้ำนสำธำรณสงเครำะห์

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น

9 ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินกิจกรรม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกิจกรรม

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)

121,290,000

หมายเหตุ

เงินสนับสนุนกองทุนวัดช่วยวัด
= 77*1,000,000
= 77,000,000

77,000,000

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564
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กรอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

สร้างความมั่นคง ปลูกฝังศรัทธาใน
ด้านพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด

2561

เป้ าหมายการดาเนินการ
2562 2563 2564

ปีฐาน

+10

+10

+10 เสริมสร้างศรัทธา

มวลรวมความสุข
ของประเทศทีเ่ พิ่มขึ้น

+1

+1

+1

+2

อันดับความสันติสุข
ของประเทศเพิ่มขึ้น

+1

+1

+1

+2

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
องค์กร/ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา

ศูนย์ข้อมูลด้าน
พระพุทธศาสนาของโลก
เพิ่มศักยภาพทาง ร้อยละของผู้สอบผ่าน
นักธรรม,บาลี ร้อยละของ
ปัญญา
ร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล

ร้อยละ
ความ
สาเร็จ
ตามแผน

ปีฐาน

'+10 เพิ่มศักยภาพ

มีทรัพยากร
เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกิจการ
พระพุทธศาสนา

2561

งบประมาณ (บาท)
2562
2563

2564

61,700,000

67,870,000

78,050,500

89,758,075

85,350,000

85,350,000

85,350,000

85,350,000

47,150,000

47,150,000

47,150,000

47,150,000

2561

200,000,000

งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท)
2562
2563

200,000,000

200,000,000

2564

200,000,000

รวมงบประมาณ
1,097,378,575

341,400,000
77,000,000

77,000,000

77,000,000

77,000,000

496,600,000
-

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาพุทธมณฑล

ทางปัญญา

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
พระปริยัติธรรม

607,320,000

668,052,000

734,857,200

808,342,920

2,818,572,120

36 ส่งเสริมความ

ส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคีเครือข่าย

27,450,000

27,450,000

27,450,000

27,450,000

109,800,000

100

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

56,450,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

116,450,000

80

100

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พระพุทธศาสนา 4.0
Smart Card
(ฐานข้อมูล
ศาสนบุคคล)

84,520,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

144,520,000

6

6

6

28,670,000

28,670,000

28,670,000

28,670,000

114,680,000

20

30

40

50 เพิ่มศักยภาพ

พัฒนาขีดความสามารถ
ศาสนบุคคล

15,090,000

15,090,000

15,090,000

15,090,000

60,360,000

ศูนย์รวมองค์ความรูด้ ้าน
พระพุทธศาสนาพร้อมใช้

40

60

80

100

เผยแผ่
พระพุทธศาสนา
เชิงรุก

พัฒนาศูนย์รวมองค์
ความรูพ้ ระพุทธศาสนา

22,450,000

22,450,000

22,450,000

22,450,000

89,800,000

ร้อยละความสาเร็จ
ของการจัดทาฐานข้อมูล
ศาสนสมบัติ

40

60

80

100

บริหารจัดการ
ศาสนสมบัติ

บริหารจัดการ
ศาสนสมบัติ
(ระบบการเงิน-บัญชี)

48,350,000

48,350,000

48,350,000

48,350,000

193,400,000

ร้อยละของวัดที่พฒ
ั นา
เป็น "ธรรมอุทยาน"

77

77

77

77

วัดสร้างสุขด้วย
กิจกรรม 5 ส

35,650,000

35,650,000

35,650,000

35,650,000

142,600,000

ร้อยละอัตราการคงอยู่
ของกองทุนเพื่อกิจการ
พระพุทธศาสนา

10

10

10

10

121,290,000

24,290,000

24,290,000

24,290,000

77,000,000

77,000,000

77,000,000

77,000,000

502,160,000

รวม (บาท)

1,241,440,000

1,110,372,000

1,187,357,700

1,272,550,995

354,000,000

354,000,000

354,000,000

354,000,000

6,227,720,695

รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ (บาท)

1,595,440,000

1,464,372,000

1,541,357,700

1,626,550,995

36

36

36

ร้อยละกระบวนการทางาน
พัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล ได้รบั การพัฒนาตามหลัก

40

60

80

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 4.0

ร้อยละความสาเร็จของ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน

40

60

พัฒนาหลักสูตร
เชิงพุทธและ
นวัตกรรม
ให้ทันสมัย

จานวนนวัตกรรมการ
ทางานที่ทันสมัย

6

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ศาสนบุคคล

ร้อยละของ
ศาสนบุคคลทีม่ ี
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

เสริมสร้างองค์
ความรูด้ ้าน
พระพุทธศาสนา
บริหารศาสน
สมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวนเครือข่ายทีเ่ พิ่มขึ้น
(เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน)
ภาคละ 1 เครือข่าย

ร่วมมือภาคี
เครือข่าย (บวร)

ธรรมาภิบาล

พัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
เชิงพุทธ

ยกระดับหมู่บ้านรักษา
ศีล 5
วิปัสสนากรรมฐานเพื่อ
พัฒนาทุนมนุษย์

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ความ
ความ
ความ
สาเร็จ
สาเร็จ
สาเร็จ
ตามแผน ตามแผน ตามแผน

+10 '+10

โครงการ

ขยายโอกาสทาง
ในพระพุทธศาสนา การศึกษาสู่สังคม

ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา,
บาลีศกึ ษา

ยกระดับ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ภายใน

แผนงาน

จัดหาแหล่ง
งบประมาณ
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา

ส่งเสริมนวัตกรรม ส่งเสริมนวัตกรรม
เชิงพุทธ
เชิงพุทธ

ศาสนบุคคล

พระพุทธศาสนา
เพื่อสังคม

จัดทาโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.)

สาธารณสงเคราะห์
เพื่อสังคม

