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บทสรปุผู้บริหาร 
 

สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกิน ร้อยละ 90 
นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของ
คนไทยจึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างข้ึนทั้งในด้าน
สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทย  ก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่ง
ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ  ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 

 
จากภาวะวิกฤติด้านต่างๆ ที่ เกิดข้ึน ส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อพระพุทธศาสนา           

แม้ว่าหลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากร
ทางศาสนาก็เป็นเหตุน ามาซึ่งวิกฤติศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย             
ท าให้ต้องเกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และให้ทันต่อ               
ความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง  

 
มหาเถรสมาคมและรั ฐบาลได้เห็นชอบร่วมกันในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์กา รปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของคณะ
สงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  

 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ” อันเป็นการด าเนิน             

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง 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
เป็นศูนยฺกลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นการด าเนินการภายใต้ค่านิยม (Core Value) ที่ว่า “อุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 

 
 นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ                
(๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กร               
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย                
๑๐ กลยุทธ์ และ ๑๔ ตัวช้ีวัด  
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 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 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) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐)  โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑)  โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒)  โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 
๑๓)  โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 
๑๔)  โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 

 
สรุปงบประมาณในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 รวมทั้ งสิ้น 

๑,๕๘๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานี้  เกิดข้ึนจากความร่วมมือกันระหว่างศาสนจักรกับ

อาณาจักร เพื่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จรรโลงรักษาไว้ซึ่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพื่อยึดมั่นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศในการด าเนินชีวิต เป็นส่วน ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย คือ สถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นมรดกล้ าค่าของอนุชนสืบไป 
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แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาปี 2560 - 2564 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์น้ัน ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบในการ

ก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 
พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบันหลัก

ของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่เพิม่ขึ้ นของ             
ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

 
ด ารงศีลธรรม (มั่งค่ัง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 
 
น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วน าไปปฏิบัติจนเป็น

ปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ  
 

พันธกิจ (Mission)  
การจะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องด าเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานชองคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ 
๑) ด้านการปกครอง 
๒) ด้านศาสนศึกษา 
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
๔) ด้านเผยแผ ่
๕) ด้านสาธารณูปการ 
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนยฺ

กลางพระพุทธศาสนาโลก  
 
ค่านิยม (Core Value)  

“อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ 

 
จากการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา สู่การ

ปฏิบัติ (VISION TO ACTION) แก่คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับภาค เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก 
 

ครั้งที่ ๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารราชวิริยาลังการ             
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ ๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ครั้งที่ ๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศาลา
ประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ ๔ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 

ท าให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ดังเอกสารแนบ  
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561                                  หน้า 5 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏริูปกจิการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 - 2564 
 

 
จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนา (คปพ.) 
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ที่ โครงการ งบประมาณสนับสนุนจากภาครฐั  งบประมาณสนับสนุนจากคณะสงฆ์  หน่วยรบัผิดชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 61,700,000                            200,000,000                           คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห ์มส. กองพทุธศาสนศึกษา

2 โครงการยกระดับหมู่บา้นรักษาศีล 5 85,350,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

3 โครงการวิปสัสนากรรมฐานเพื่อพฒันาทนุมนุษย์ 47,150,000                            77,000,000                             คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 607,320,000                          -                                           คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพทุธศาสนศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 27,450,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห ์มส . กองเผยแผ่

6 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 56,450,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. ส านักงานเลขานุการกรม

7 โครงการพระพทุธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบคุคล) 84,520,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. ส านักงานเลขานุการกรม

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพทุธ 28,670,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่

9 โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบคุคล 15,090,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง

10 โครงการพฒันาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพทุธศาสนา 22,450,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห ์มส. กองเผยแผ่

11 โครงการบริหารจดัการศาสนสมบติั (ระบบการเงิน-บญัชี) 35,650,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพทุธศาสนสถาน / ศาสนสมบติั

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกจิกรรม 5 ส 35,650,000                            -                                           คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพทุธศาสนสถาน / ศาสนสมบติั

13 โครงการสาธารณสงเคราะหเ์พื่อสังคม 121,290,000                          77,000,000                             คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห ์มส .  กองพทุธศาสนสถาน

14 โครงการพฒันาพทุธมณทลสู่ศูนย์กลางพระพทุธศาสนาโลก 
(อา้งองิข้อมูลแผนพฒันาพทุธมณฑล)

1,228,740,000            354,000,000                -                                    -                                    รวมงบประมาณ (บาท)

โครงการเชิงยทุธศาสตรแ์ผนการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจ าปี 2561 (บาท) 1,582,740,000                                                                                                                                           

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
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เช่ือมโยงยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์1 : สรา้งความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยทุธ์ 1 : ปลูกฝังศรทัธาในพระพุทธศาสนา
ตัวช้ีวัด   : รอ้ยละการเพ่ิมข้ึนขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยทุธศาสตร ์ : แผนงานเสรมิสรา้งศรทัธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะหข์องมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน

2. เพ่ือยกระดับกระบวนการจดัการศึกษาส าหรบัคฤหสัถ์
3. เพ่ือพัฒนารปูแบบ วิธีการและส่งเสรมิการศึกษาสงเคราะหอ์ยา่งเป็นรปูธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จดัท ำแผนแม่บทด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห ์และถ่ำยทอด

สู่กำรปฏิบติั
แผนแม่บทกำรศึกษำสงเครำะห์ 2,500,000                  คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 

/  กองพุทธศำสนศึกษำ

2 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ศึกษำสงเครำะห ์(โรงเรียนกำรกศุล โรงเรียนพทุธศำสนำ
วันอำทติย์  โรงเรียนวิถีพทุธ ธรรมศึกษำ บำลีศึกษำ) 
ใหเ้ปน็มำตรฐำน

คู่มือหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนศึกษำสงเครำะห์

10,000,000                คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/  กองพุทธศำสนศึกษำ

3 พฒันำกระบวนกำรบริหำรจดักำรด้ำนศึกษำสงเครำะห์ คู่มือกระบวนกำรบริหำรจดักำรด้ำนศึกษำสงเครำะห์ 500,000                     คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/  กองพุทธศำสนศึกษำ

4 พฒันำบคุลำกรด้ำนศึกษำสงเครำะห์ ร้อยละของบคุลำกรที่ได้รับกำรพฒันำ 3,850,000                  คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/  กองพุทธศำสนศึกษำ

5 จดักจิกรรมส่งเสริม มอบรำงวัล " โรงเรียนต้นแบบ " จ ำนวนโรงเรียนต้นแบบจงัหวัดละ 1 โรงเรียน 38,500,000                คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/  กองพุทธศำสนศึกษำ

6 ระดมทนุและจดัต้ัง "กองทนุเพื่อกำรศึกษำสงเครำะห์" " กองทนุเพื่อกำรศึกษำสงเครำะห ์" 2,000,000                  คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/  กองพุทธศำสนศึกษำ

7 พฒันำรูปแบบ วิธีกำร "มอบธรรม มอบทนุ" คู่มือกำรด ำเนินกจิกรรม "มอบทนุ มอบธรรม" 500,000                     คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/  กองพุทธศำสนศึกษำ

8 จดักจิกรรม "มอบธรรม มอบทนุ" จ ำนวนผู้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ  คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/  กองพุทธศำสนศึกษำ

เงินบริจำครวม
 200,000,000 บำท

9 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม                  3,850,000  คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/  กองพุทธศำสนศึกษำ

61,700,000       200,000,000     

ล าดับ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

หมายเหตุกิจกรรม / การด าเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
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เช่ือมโยงยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์1 : สรา้งความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยทุธ์ 1 : ปลูกฝังศรทัธาในพระพุทธศาสนา
ตัวช้ีวัด   : มวลรวมความสุขของประเทศทีเ่พ่ิมข้ึน 
แผนงานเชิงยทุธศาสตร ์ : แผนงานเสรมิสรา้งศรทัธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 2 : ยกระดับหมู่บ้านรกัษาศีล 5 
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือส่งเสรมิความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันทข์องประชาชน

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมของประชาชน
3. เพ่ือบูรณาการความรว่มมือจากทกุภาคส่วนเพ่ือใหเ้กิดสังคมสันติสุข

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จดัท ำแผนยกระดับหมู่บำ้นรักษำศีล 5 ในทกุภำคส่วน

ของประเทศ 
( หมู่บำ้น ชุมชน โรงเรียน หน่วยงำนภำครัฐและองค์กร
เอกชน ) ที่เชื่อมโยงกบังำน อปต.

แผนแม่บทยกระดับหมู่บำ้นรักษำศีล 5 500,000                     คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2 ถ่ำยทอดแผนแม่บทฯ สู่พระสังฆำธิกำรในปกครองระดับ
หน ภำค และจงัหวัด

จ ำนวนพระสังฆำธิกำรที่เข้ำรับฟงักำรถ่ำยทอดแผนแม่บท 2,000,000                  คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

3 ส่งเสริมกำรด ำเนินกจิกรรมบรูณำกำรกบัประเพณี 
วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกบัภูมิปญัญำทอ้งถิ่น

จ ำนวน หมู่บำ้น ชุมชน โรงเรียน หน่วยงำนภำครัฐและ
องค์กรเอกชน ที่เข้ำร่วมกจิกรรม

77,000,000                คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

4 ก ำหนด สรรหำ พื้นที่ต้นแบบ 
" มีศีล มีธรรม มีสันติสุข "

พื้นที่ต้นแบบ "ชุมชนสันติสุข" จงัหวัดละ 1 พื้นที่ 2,000,000                  คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

5 ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม ระดับ หมู่บำ้น ชุมชน 
โรงเรียน หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน

จ ำนวนคร้ังกำรลงพื้นที่ 3,850,000                  คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

6 จดักจิกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรำงวัล พื้นที่ต้นแบบ
 " ชุมชนสันติสุข "

มอบรำงวัล "ชุมชนสันติสุข"จงัหวัดละ 1 รำงวัล 40,500,000                คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

7 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนผลกำรด ำเนินกจิกรรม 3,850,000                  คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ / กองเผยแผ่

85,350,000       

หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบรว่ม

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 9

เช่ือมโยงยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์1 : สรา้งความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยทุธ์ 1 : ปลูกฝังศรทัธาในพระพุทธศาสนา
ตัวช้ีวัด   : อันดับความสันติสุขของประเทศเพ่ิมข้ึน
แผนงานเชิงยทุธศาสตร ์ : แผนงานเสรมิสรา้งศรทัธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 3 : วิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทนุมนุษย์
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม 
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมใหไ้ด้เกณทม์าตรฐานตามทีก่ าหนด

2. เพ่ือก าหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหม้วลรวมความสุขเพ่ิมข้ึน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ปรับปรุงและพฒันาส านักปฏิบติัธรรมใหไ้ด้คุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
จ านวนส านักปฏิบติัธรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน               2,000,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / 

กองเผยแผ่

2 ก าหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัวิปสัสนากรรมฐานให้
เปน็ไปในแนวทางเดียวกนั

คู่มือการปฏิบติัวิปสัสนากรรมฐาน                  500,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / 
กองเผยแผ่

3 สร้างและส่งเสริมพระวิปสัสนาจารย์ จ านวนพระวิปสัสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้น             10,000,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / 
กองเผยแผ่

4 ส่งเสริมการปฏิบติัวิปสัสนากรรมฐานแกพ่ระสงฆ์ ร้อยละพระสงฆท์ี่ผ่านการปฏิบติัวิปสัสนากรรมฐาน             15,400,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / 
กองเผยแผ่

5 ส่งเสริมการปฏิบติัวิปสัสนากรรมฐานแกค่ฤหสัถ์ จ านวนผู้เข้าปฏิบติัวิปสัสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / 
กองเผยแผ่

 เงินสนับสนุนการด าเนินงาน
จากคณะสงฆ์=77*1,000,000 
               =77,000,000 บาท

6  ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลส านักปฏิบติัธรรม
ต้นแบบ

จ านวนส านักปฏิบติัธรรมต้นแบบ             15,400,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / 
กองเผยแผ่

7 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินกจิกรรม รายงานความกา้วหน้าการด าเนินกจิกรรม 3,850,000              คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / 
กองเผยแผ่

47,150,000     77,000,000         

หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

ล าดับ กิจกรรม / การด าเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบรว่ม

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 10

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์1 : สรา้งความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยทุธ์ 2 : เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา
ตัวช้ีวัด : รอ้ยละของผู้สอบผ่านนักธรรม,บาลี / รอ้ยละของผู้สอบผ่านธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยทุธ์  : แผนงานเพ่ิมศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปรยิติัธรรม 
ผู้รบัผิดชอบหลัก  : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปรยิติัธรรม

2. เพ่ือบูรณาการกระบวนการจดัการศึกษาพระปรยิติัธรรม
3. เพ่ือสรา้งศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 จดัท ำแผนแม่บทกำรพฒันำกำรศึกษำพระปริยัติธรรม บำลี
 นักธรรม สำมัญ และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบติั

แผนแม่บทกำรพฒันำกำรศึกษำพระปริยัติธรรม 4,270,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

2 พฒันำและบรูณำกำรหลักสูตรบำลี นักธรรม สำมัญ หลักสูตรกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแบบบรูณำกำร 10,000,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

3 พฒันำกระบวนกำรบริหำรจดักำรด้ำนศำสนศึกษำ คู่มือกระบวนกำรบริหำรจดักำรด้ำนศำสนศึกษำ 2,500,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

4 พฒันำกระบวนกำรเรียนกำรสอนพระปริยัติธรรม คู่มือกำรเรียน กำรสอนพระปริยัติธรรม 40,000,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

5 พฒันำบคุลำกรทำงกำรศึกษำใหม้ีควำมเปน็เลิศ ร้อยละของบคุลำกรที่มีควำมเปน็เลิศ 7,700,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

6 คัดเลือก พฒันำและปรับปรุง 
"ส ำนักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจ ำจงัหวัด

โรงเรียนต้นแบบอย่ำงน้อยจงัหวัดละ 1 แหง่ 385,000,000             คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

7 จดักจิกรรมส่งเสริมกำรศึกษำพระปริยัติธรรม 
(บำลี นักธรรม ในโรงเรียนสำมัญ)

ร้อยละกำรสอบผ่ำนบำลี นักธรรม 77,000,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

8 ประเมิน กำรจดักำรศึกษำพระปริยัติธรรมทกุระดับ ผลกำรประเมินกำรศึกษำพระปริยัติธรรมทกุระดับ 77,000,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

9 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม 3,850,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ/ 
กองพุทธศำสนศึกษำ

607,320,000     

ล าดับ หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

กิจกรรม / การด าเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รบัผิดชอบรว่มงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 11

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์2 : ยกระดับกระบวนการบรหิารจดัการภายใน
กลยทุธ์ 3  : รว่มมือภาคีเครอืข่ายใหเ้กิดสัมฤทธิ์ผล
ตัวช้ีวัด   : จ านวนเครอืข่ายทีเ่พ่ิมข้ึน (เครอืข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครฐั และเอกชน)
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานส่งเสรมิความรว่มมือภาคีเครอืข่าย (บวร)
โครงการ 5 : ส่งเสรมิความรว่มมือภาคีเครอืข่าย 
ผู้รบัผิดชอบหลัก  : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะหข์องมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือส่งเสรมิความรว่มมือภาคีเครอืข่ายทางพระพุทธศาสนา

2. เพ่ือบูรณาการความรว่มมือภาคีเครอืข่ายทัง้หน่วยงานภายในภายนอก
3. เพ่ือพัฒนาความรว่มมือใหม้ั่นคง ต่อเน่ือง ยั่งยนื

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 จดัท ำระบบภำคีเครือข่ำยทำงพระพทุธศำสนำ ระบบภำคีเครือข่ำยทำงพระพทุธศำสนำ 500,000                    คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

2 จดักจิกรรมส่งเสริมควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยระหว่ำง
องค์กรคณะสงฆแ์ละหน่วยงำนภำยนอก

จ ำนวนกจิกรรมควำมร่วมมือ 7,700,000                 คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

3 กจิกรรมส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยใน
องค์กรคณะสงฆ์

จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่เกดิจำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 7,700,000                 คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

4 กจิกรรมส่งเสริมควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย
ทำงวิชำกำรกบัหน่วยงำนภำยนอก

จ ำนวนคร้ังของกำรจดังำนวิชำกำรร่วมกบัหน่วยงำน
ภำยนอก

7,700,000                 คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

5 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนผลกำรด ำเนินกจิกรรม 3,850,000                 คณะกรรมกำร
ฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ / กองเผยแผ่

27,450,000       

ล าดับ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

หมายเหตุรายละเอียดการด าเนินงาน ผลผลิต (output)
งบประมาณ ปี 2561

ผู้รบัผิดชอบงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 12

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์2 : ยกระดับกระบวนการบรหิารจดัการภายใน
กลยทุธ์ 4 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ตัวช้ีวัด : รอ้ยละกระบวนการท างานได้รบัการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานพัฒนาระบบบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ 6 : พัฒนาระบบบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือพัฒนารปูแบบและกระบวนการท างานใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพ่ือสรา้งมาตรฐานการด าเนินงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาใหเ้ป็นเอกภาพ เพ่ือจดัท าคู่มือการท างานใหพ้ระสงฆ์ทกุระดับ
3. เพ่ือจดัท าคู่มือการท างานเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ทกุระดับ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 ก ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและกระบวนกำรท ำงำนให้
เปน็ไปตำมหลักธรรมำภิบำล

รูปแบบและกระบวนกำรท ำงำนที่เปน็มำตรฐำน 500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

2 ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห ์และทบทวนข้อมูลเพื่อจดัท ำร่ำง
คู่มือกระบวนกำรท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล

ร่ำงคู่มือกระบวนกำรท ำงำน 5,000,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

3 น ำเสนอร่ำงคู่มือกระบวนกำรท ำงำนใหก้ลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชำพจิำรณ์ ใหข้้อเสนอแนะ

ร่ำงคู่มือกระบวนกำรท ำงำนที่ผ่ำนกำรประชำพจิำรณ์ 4,000,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

4 ปรับปรุง และเสนอ "คู่มือกระบวนกำรท ำงำน"
 ต่อมหำเถรสมำคมเพื่อขออนุมัติใช้

คู่มือกระบวนกำรท ำงำนได้รับกำรอนุมัติพร้อมพมิพ์
แจกจำ่ยพระสงฆท์ั่วประเทศ

20,000,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

5 จดัประชุม ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจ พร้อมขับเคล่ือนคู่มือ
กระบวนกำรท ำงำนสู่กำรปฏิบติั

ร้อยละของพระสงฆท์ี่ได้รับกำรส่ือควำม ถ่ำยทอดคู่มือ
กระบวนกำรท ำงำน

15,400,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

6 ประเมินกำรใช้คู่มือกระบวนกำรท ำงำน รำยงำนควำมพงึพอใจกำรใช้คู่มือกระบวนกำรท ำงำน 7,700,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

7 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม
รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม

3,850,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

56,450,000       

ล าดับ หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รบัผิดชอบงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 13

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์2 : ยกระดับกระบวนการบรหิารจดัการภายใน
กลยทุธ์ 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
ตัวช้ีวัด  : รอ้ยละความส าเรจ็ของสารสนเทศพรอ้มใช้งาน
แผนงานเชิงยทุธศาสตร ์ : แผนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
โครงการ 7 : พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือรวบรวม จดัเก็บ วิเคราะห ์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการ

2. เพ่ือจดัท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการใหท้นัสมัย
3. เพ่ือใหร้ะบบสารสนเทศพรอ้มใช้ ดูได้ทกุที ่ทกุเวลา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 จดัท ำแผนแม่บทระบบฐำนข้อมูลศำสนบคุคลเพื่อกจิกำร
พระพทุธศำสนำ

แผนแม่บทระบบฐำนข้อมูลศำสนบคุคลเพื่อกจิกำร
พระพทุธศำสนำ

500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

2 วิเครำะหแ์ละออกแบบระบบสำรสนเทศใหส้อดคล้องกบั
แนวทำงกำรพฒันำสู่พระพทุธศำสนำ 4.0

สถำปตัยกรรมระบบงำน
สถำปตัยกรรมฮำร์ดแวร์
สถำปตัยกรรมเครือข่ำย

               10,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

3 พฒันำระบบสำรสนเทศพระพทุธศำสนำ 4.0 ระบบสำรสนเทศพระพทุธศำสนำ 4.0                20,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

4 บรูณำกำรฐำนข้อมูลเข้ำสู่ระบบ Smart Card Smart Card  พร้อมใช้                30,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

5 อบรมใหค้วำมรู้กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศใหก้บัผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

ร้อยละของกลุ่มเปำ้หมำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดกำรใช้งำน                15,400,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

6 จดัท ำคู่มือแนวทำงกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศกจิกำร
พระพทุธศำสนำ

คู่มือแนวทำงกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศกจิกำร
พระพทุธศำสนำ

                    770,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

7 ส่ือสำรคู่มือระบบสำรสนเทศกจิกำรพระพทุธศำสนำสู่กำร
ปฏิบติั

ร้อยละของพระสงฆท์ี่ได้รับกำรถ่ำยทอดข้อมูล                  2,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

8  ส ำรวจควำมพงึพอใจผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำรกจิกำรพระพทุธศำสนำ

ผลควำมพงึพอใจของระบบสำรสนเทศกจิกำร
พระพทุธศำสนำ

                 2,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

9 ติดตำม ประเมินผลกำรใช้งำน ตำมแผนกำรพฒันำฯ รำยงำนควำมกำ้วหน้ำของระบบสำรสนเทศ 4.0                  3,850,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง / 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

       84,520,000 

ล าดับ หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รบัผิดชอบงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 14

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์2 : ยกระดับกระบวนการบรหิารจดัการภายใน
กลยทุธ์ 6 : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมใหท้นัสมัย
ตัวช้ีวัด  : จ านวนนวัตกรรมการท างานทีท่นัสมัย
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานส่งเสรมินวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการ 8 : ส่งเสรมินวัตกรรมเชิงพุทธ
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือยกระดับกระบวนการท างานกิจการพระพุทธศาสนาใหท้นัสมัย

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานกิจการพระพุทธศาสนาอยา่งต่อเน่ือง
3. เพ่ือใช้นวัตกรรมกับการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 ก ำหนดแนวทำงและมำตรฐำนของ "นวัตกรรมเชิงพทุธ" คู่มือแนวทำงกำรสร้ำง "นวัตกรรมเชิงพทุธ" 500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ 
/ กองเผยแผ่

2 จดัอบรมใหค้วำมรู้ แกพ่ระสังฆำธิกำร และศำสนบคุคล
ทรำบแนวทำงกำรสร้ำงนวัตกรรมเชิงพทุธในทกุกจิกำร
พระพทุธศำสนำ

ร้อยละของพระสังฆำธิกำร และศำสนบคุคลที่รับทรำบ 
"นวัตกรรมเชิงพทุธ"

7,700,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ 
/ กองเผยแผ่

3 ประชำสัมพนัธ์คู่มือแนวทำงกำรสร้ำง "นวัตกรรมเชิงพทุธ" คู่มือแนวทำงกำรสร้ำง "นวัตกรรมเชิงพทุธ"ได้รับกำร
แจกจำ่ย

770,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ 
/ กองเผยแผ่

4 สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนในทกุด้ำน

จ ำนวนกระบวนกำรท ำงำนกจิกำรพระพทุธศำสนำที่มีกำร
พฒันำ

7,700,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ 
/ กองเผยแผ่

5 จดัประกวดและมอบรำงวัลนวัตกรรมเชิงพทุธ จ ำนวนนวัตกรรมกำรท ำงำนทั้ง 6 ด้ำน
ของกจิกำรพระพทุธศำสนำ

10,000,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ 
/ กองเผยแผ่

6 น ำนวัตกรรมเชิงพทุธที่ได้รับรำงวัลมำเผยแผ่แลกเปล่ียน
เรียนรู้

จ ำนวนคร้ังที่มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2,000,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ 
/ กองเผยแผ่

7 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม 3,850,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนศึกษำ 
/ กองเผยแผ่

28,670,000       

ล าดับ หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รบัผิดชอบงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 15

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์3 : พัฒนาสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้เชิงพุทธ
กลยทุธ์7 : เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล
ตัวช้ีวัด   : รอ้ยละของศาสนบุคคลทีม่ีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานเพ่ิมศักยภาพศาสนบุคคล
โครงการ 9  : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล

2. เพ่ือพัฒนาศาสนบุคคลใหม้ีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน
 3. เพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 จดัท ำแผนพฒันำพระสังฆำธิกำร และศำสนบคุคลให้
สอดคล้องกบัแผนยุทธศำสตร์คณะสงฆ์

แผนแม่บทกำรพฒันำศำสนบคุคล 500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง 
/ กองกลำง

2 ทบทวนขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำร 
และศำสนบคุคลทกุระดับ

ข้อก ำหนดขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำร 
และศำสนบคุคล

500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง 
/ กองกลำง

3 ปรับปรุงและพฒันำหลักสูตร กระบวนกำรพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำรและศำสนบคุคล

กระบวนกำรพฒันำพระสังฆำธิกำร และศำสนบคุคล 500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง 
/ กองกลำง

4 พฒันำขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำร 
และศำสนบคุคลตำมหลักสูตรที่ก ำหนด

ร้อยละของพระสังฆำธิกำร และศำสนบคุคลที่ได้รับ
กำรพฒันำ

11,550,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง 
/ กองกลำง

5 ประเมินขีดควำมสำมำรถของพระสังฆำธิกำรและ
ศำสนบคุคล

ร้อยละของพระสังฆำธิกำร และศำสนบคุคลที่มี
ขีดควำมสำมำรถตำมก ำหนด

500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง 
/ กองกลำง

6 รำยงำนผลกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของ
พระสังฆำธิกำร และศำสนบคุคล

รำยงำนผลกำรพฒันำพระสังฆำธิกำร และศำสนบคุคล 1,540,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง 
/ กองกลำง

7 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม 3,850,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยปกครอง 
/ กองกลำง

15,090,000        

ล าดับ หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รบัผิดชอบงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 16

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์3 : พัฒนาสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้เชิงพุทธ
กลยทุธ์ 8 : เสรมิสรา้งองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ตัวช้ีวัด  : ศูนยร์วมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพรอ้มใช้
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรกุ
โครงการ 10 : พัฒนาศูนยร์วมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะหข์องมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือรวบรวม และจดัท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาใหส้ามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้
3. เพ่ือสรา้งศูนยร์วมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 รวบรวมและจดัท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
พระพทุธศำสนำ

ฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนพระพทุธศำสนำ                     500,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/ ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

2 ก ำหนดขอบข่ำยองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญในทกุด้ำนของกจิกำร
พระพทุธศำสนำ

รำยชื่อองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญในทกุด้ำนของกจิกำร
พระพทุธศำสนำ

                    200,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/ ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

3 จดัท ำแผนกำรจดักำรองค์ควำมรู้ด้ำนพระพทุธศำสนำ แผนกำรจดักำรองค์ควำมรู้ระยะส้ัน ระยะยำว                     500,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/ ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

4 ใหค้วำมรู้ ควำมเข้ำใจเร่ืองกำรจดักำรองค์ควำมรู้
สู่กำรปฏิบติั

ร้อยละพระสังฆำธิกำรที่ผ่ำนกำรอบรม                  7,700,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/ ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

5 จดักจิกรรมค้นหำองค์ควำมรู้ด้ำนพระพทุธศำสนำ
ในแต่ละด้ำน

องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญของทกุด้ำน                  7,700,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/ ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

6 ส่ือสำรองค์ควำมรู้ด้ำนพระพทุธศำสนำเผยแพร่สู่สำธำรณะ จ ำนวนคร้ังในกำรส่ือสำร                  2,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/ ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

7 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม 3,850,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำสงเครำะห์ 
/ ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม

22,450,000         

ล าดับ หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รบัผิดชอบงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 17

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์4 : มีทรพัยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยทุธ์ 9 : บรหิารศาสนสมบัติอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัด (Outcome ) : รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานบรหิารจดัการศาสนสมบัติ
โครงการ 11  : บรหิารจดัการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือรวบรวมและจดัท าฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศาสนสมบัติใหม้ีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการศาสนสมบัติมีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 รวบรวมและจดัท ำฐำนข้อมูลศำสนสมบติัใหเ้ปน็ปจัจบุนั ฐำนข้อมูลศำสนสมบติั 500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

2 ทบทวน ระบบกำรเงิน-บญัชีใหท้นัสมัยและเปน็ไปตำม
แนววิธีปฏิบติัที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์

ระบบกำรเงิน-บญัชีพร้อมใช้ 10,000,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

3 ปรับปรุงระบบบริหำรศำสนสมบติัใหท้นัสมัยและเปน็ไป
ตำมแนววิธีปฏิบติัที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์

ระบบบริหำรศำสนสมบติั 5,000,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

4 จดัท ำระบบบญัชีและระบบบริหำรศำสนสมบติัใหเ้ปน็คู่มือ
กำรใช้งำนพร้อมใช้

มีคู่มือระบบบญัชีและระบบบริหำรศำสนสมบติัที่พร้อมใช้ 25,000,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

5 จดัอบรมคู่มือฯ กำรใช้งำนแกพ่ระสังฆำธิกำร และศำสน
บคุคลที่เกี่ยวข้องใหม้ีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
น ำไปปฏิบติัได้อย่ำงถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆำธิกำรและศำสนบคุคลที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่ำนกำรอบรม

2,000,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

6 จดัท ำรำยงำนศำสนสมบติัน ำเสนอเจำ้คณะผู้ปกครองที่
เกี่ยวข้อง

รำยงำนข้อมูลศำสนสมบติั 2,000,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

7 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม 3,850,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

48,350,000       

ล าดับ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

หมายเหตุกิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี 2560 – 2564 หน้า 18

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์4 : มีทรพัยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยทุธ์ 9 : บรหิารศาสนสมบัติอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัด (Outcome )  : รอ้ยละของวัดทีพั่ฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน"
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานบรหิารศาสนสมบัติ
โครงการ 12 : วัดสรา้งสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือจดัระบบ วางระเบียบวัดใหเ้ป็นพ้ืนทีส่ัปปายะส าหรบัพุทธศาสนิกชน

2. เพ่ือบ ารงุ รกัษาศาสนสมบัติใหเ้ป็นรมณียส์ถาน
3. เพ่ือใหม้ีพ้ืนทีพ่รอ้มใช้ส าหรบัการปฏิบัติธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 จดัท ำผังแม่บทศำสนสถำนและก ำหนดระเบยีบ
กำรใช้สอยพื้นที่

ผังแม่บทศำสนสถำนและคู่มือระเบยีบกำรใช้สอยพื้นที่ 500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

2 ก ำหนดแนวทำงกำรท ำกจิกรรม 5 ส คู่มือ วัดสร้ำงสุขด้วยกจิกรรม 5 ส 500,000                    คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

3 ส่ือสำรแนวทำงกำรด ำเนิน "โครงกำรวัดสร้ำงสุขด้วย
กจิกรรม 5 ส  แกผู้่ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมเปำ้หมำย 15,400,000               คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

4 คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้ำงสุขด้วยกจิกรรม 5 ส จ ำนวนวัดที่ผ่ำนกำรประเมิน 7,700,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

5 ประกวดต้นแบบ วัดสร้ำงสุขด้วยกจิกรรม 5 ส จ ำนวน วัดสร้ำงสุขด้วยกจิกรรม 5 ส ต้นแบบ 7,700,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

6 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม 3,850,000                 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณูปกำร /  
กองพุทธศำสนสถำน / ศำสนสมบัติ

35,650,000       

ล าดับ หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รบัผิดชอบงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
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ตอบสนองยทุธศาสตรช์าติที ่1 : เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์
ยทุธศาสตร ์4 : มีทรพัยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยทุธ์ 10  : จดัหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตัวช้ีวัด : รอ้ยละอัตราการคงอยู่ของกองทนุเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยทุธศาสตร์ : แผนงานพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม
โครงการ 13  : สาธารณสงเคราะหเ์พ่ือสังคม
ผู้รบัผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะหข์องมหาเถรสมาคม
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือก าหนดรปูแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะหเ์พ่ือสังคม

2. เพ่ือพัฒนางานสาธารณสงเคราะหใ์หเ้ป็นระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือจดัต้ังและบรหิารกองทนุด้านสาธารณสงเคราะห ์

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 ก ำหนดรูปแบบ วิธีกำร และแนวทำงสำธำรณสงเครำะห์
เพื่อสังคม

รูปแบบ วิธีกำร และแนวทำงสำธำรณสงเครำะหเ์พื่อสังคม                 500,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

2 พฒันำระบบงำนด้ำนสำธำรณสงเครำะหใ์หท้นัสมัย คู่มือระบบงำนสำธำรณสงเครำะห์              5,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

3 ส่ือสำรแนวทำงกำรท ำงำนด้ำนสำธำรณสงเครำะห์
ใหพ้ระสังฆำธิกำรและศำสนบคุคล

ร้อยละพระสังฆำธิกำรและศำสนบคุคล ที่ได้รับกำรส่ือสำร              7,700,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

4 จดัต้ังศูนย์สำธำรณสงเครำะหป์ระจ ำจงัหวัด ศูนย์สำธำรณสงเครำะหป์ระจ ำจงัหวัด จงัหวัดละ 1 แหง่            77,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

5 ส่งเสริมใหก้ ำลังใจผู้มีผลงำนด้ำน
สำธำรณสงเครำะห ์รำงวัล "เพชรพระศำสนำ"

อตัรำกำรเพิ่มขึ้นของผู้ที่ได้รับรำงวัล              5,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

6 ส่ือสำรองค์ควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ องค์ควำมรู้จำกผู้ที่ได้รับรำงวัลเพชรพระศำสนำ              2,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

7 จดัต้ังกองทนุด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ มีกองทนุด้ำนสำธำรณสงเครำะห์            20,000,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

8 ส่ือสำร ประชำสัมพนัธ์ ระดมทนุเพื่อสมทบ
กองทนุด้ำนสำธำรณสงเครำะห์

ร้อยละของกองทนุที่เพิ่มขึ้น                 240,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

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

9 ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินกจิกรรม รำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรด ำเนินกจิกรรม              3,850,000 คณะกรรมกำรฝ่ำยสำธำรณสงเครำะห์ 
/ กองพุทธศำสนสถำน

    121,290,000      77,000,000 

ล าดับ หมายเหตุ

รวมงบประมาณปี 2561 (บาท)

กิจกรรม / การด าเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รบัผิดชอบงบประมาณ

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยุทธศาสตรใ์นการปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
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2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
องค์กร/ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกจิกรรม
ทางพระพุทธศาสนา

ปีฐาน +10 +10 +10 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาสู่สังคม

61,700,000       67,870,000       78,050,500       89,758,075       200,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000  1,097,378,575    

 มวลรวมความสุข
ของประเทศทีเ่พิ่มขึ้น

+1 +1 +1 +2 ยกระดับหมู่บ้านรักษา
ศีล 5

85,350,000          85,350,000          85,350,000          85,350,000          341,400,000       

 อนัดับความสันติสุข
ของประเทศเพิ่มขึ้น

+1 +1 +1 +2 วิปัสสนากรรมฐานเพื่อ
พฒันาทุนมนษุย์

47,150,000         47,150,000         47,150,000         47,150,000         77,000,000      77,000,000      77,000,000      77,000,000      496,600,000       

 ศูนย์ข้อมูลด้าน
พระพทุธศาสนาของโลก

 ร้อยละ
ความ
ส าเร็จ

ตามแผน

 ร้อยละ
ความ
ส าเร็จ

ตามแผน

 ร้อยละ
ความ
ส าเร็จ

ตามแผน

 ร้อยละ
ความ
ส าเร็จ

ตามแผน

-                       

เพิ่มศักยภาพทาง
ปัญญา

 ร้อยละของผู้สอบผ่าน
นักธรรม,บาลี ร้อยละของ
ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา,
บาลีศึกษา

ปีฐาน +10 '+10 '+10 เพิ่มศักยภาพ
ทางปัญญา

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
พระปริยัติธรรม

607,320,000       668,052,000       734,857,200       808,342,920       2,818,572,120    

ร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกดิ
สัมฤทธ์ิผล

 จ านวนเครือข่ายทีเ่พิ่มขึ้น 
(เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน) 
ภาคละ 1 เครือข่าย

36 36 36 36 ส่งเสริมความ
ร่วมมือภาคี
เครือข่าย (บวร)

ส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคีเครือข่าย

27,450,000         27,450,000         27,450,000         27,450,000         109,800,000       

 พฒันา
ระบบธรรมาภิบาล

 ร้อยละกระบวนการท างาน
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ธรรมาภิบาล

40   60   80   100   พฒันาระบบ
บริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 พฒันา
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

56,450,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         116,450,000       

พฒันาระบบ
สารสนเทศ 4.0

 ร้อยละความส าเร็จของ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน

40   60   80   100  พฒันาระบบการ
บริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พระพทุธศาสนา 4.0 
Smart Card 
(ฐานข้อมูล
ศาสนบุคคล)

84,520,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         144,520,000       

 พฒันาหลักสูตร
เชิงพทุธและ
นวัตกรรม
ให้ทันสมัย

 จ านวนนวัตกรรมการ
ท างานที่ทันสมัย

6     6     6     6       ส่งเสริมนวัตกรรม
เชิงพทุธ

 ส่งเสริมนวัตกรรม
เชิงพทุธ

28,670,000         28,670,000         28,670,000         28,670,000         114,680,000       

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ศาสนบุคคล

 ร้อยละของ
ศาสนบคุคลทีม่ี
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

20   30 40 50 เพิ่มศักยภาพ
ศาสนบุคคล

พฒันาขีดความสามารถ
ศาสนบุคคล

15,090,000         15,090,000         15,090,000         15,090,000         60,360,000         

 เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน
พระพทุธศาสนา

 ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน
พระพทุธศาสนาพร้อมใช้

40   60   80   100   เผยแผ่
พระพทุธศาสนา
เชิงรุก

 พฒันาศูนย์รวมองค์
ความรู้พระพทุธศาสนา

22,450,000         22,450,000         22,450,000         22,450,000         89,800,000         

 ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าฐานข้อมูล
ศาสนสมบัติ

40   60   80   100  บริหารจัดการ
ศาสนสมบัติ 
(ระบบการเงิน-บัญช)ี

48,350,000          48,350,000          48,350,000          48,350,000          193,400,000       

 ร้อยละของวัดที่พฒันา
เป็น "ธรรมอทุยาน"

77   77   77   77    วัดสร้างสุขด้วย
กจิกรรม 5 ส

35,650,000          35,650,000          35,650,000          35,650,000          142,600,000       

จัดหาแหล่ง
งบประมาณ
สนบัสนนุกจิการ
พระพทุธศาสนา

 ร้อยละอตัราการคงอยู่
ของกองทุนเพื่อกจิการ
พระพทุธศาสนา

10   10   10   10    พระพทุธศาสนา
เพื่อสังคม

สาธารณสงเคราะห์
เพื่อสังคม

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       

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    

1,595,440,000    1,464,372,000    1,541,357,700    1,626,550,995    รวมงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ (บาท)

ยกระดับ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ภายใน

พฒันาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
เชิงพทุธ

บริหารจัดการ
ศาสนสมบัติ

บริหารศาสน
สมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 มีทรัพยากร
เพยีงพอในการ
ขับเคล่ือนกจิการ
พระพทุธศาสนา

รวม (บาท)

ปลูกฝังศรัทธาใน
พระพทุธศาสนา

แผนงาน โครงการ

เสริมสร้างศรัทธา
ในพระพทุธศาสนา

สร้างความมั่นคง
ด้านพระพทุธศาสนา

งบประมาณ (บาท) งบบริจาคจากคณะสงฆ์ (บาท)
 รวมงบประมาณ

กรอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา 
ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมายการด าเนินการ

รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาพุทธมณฑล

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานงาน แผนยทุธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
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