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แผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา
ปี 2560 - 2561

คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคม 
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ปัจจัยจากภายนอก
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ปัจจัยจากภายใน
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การเปลี่ยนแปลงเกิดจากภายใน

ความส าเร็จที่ย่ิงใหญ่  
มาจากความส าเร็จเล็กๆภายในองค์กรเช่นกัน
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เปิดหน้าต่างความรู้
เปิดประตูความคิด
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•สุตมยปัญญา 
•จินตมยปัญญา 
•ภาวนามยปัญญา

แหล่งความรู้ทางพระพุทธศาสนา



7

• ปัจเจกปัญญา 
(Tacit Knowledge)

• สาธารณปัญญา 
(Explicit Knowledge)

การจัดการความรู้ (KM)



การเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญ่

CHANGE TO BE BETTER

เรียนรู้จาก
อดีต

ท าปัจจุบัน
ให้ดี

ท าเป้าหมาย
อนาคตให้

ส าเร็จ
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ที่มา  

สภาปฏิรูป
แห่งชาติ

เสนอประเด็นปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
1.เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุสงฆ์ 
2.เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยน ามาซึ่ง
ความเสื่อมศรัทธา 

3.เรื่องการท าพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจาก
พระธรรมวินัย 

4.เรื่องฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน ปกป้องคุ้มครอง
กิจการของฝ่ายศาสนจักร

1
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มีมติมอบหมาย 
พระพรหมมุนี , พระพรหมโมลี , พระพรหมบัณฑิต
1.ก าหนดกรอบการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๖ ด้าน + 1
(ด้านการปกครอง ,ด้านการศาสนศึกษา,ด้านการเผยแผ่,ด้านการสาธารณูปการ,ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ,ด้านสาธารณสงเคราะห์ , พัฒนาพุทธมณฑล)

2. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน
3. ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
4. ด าเนินงานตามกรอบภารกิจของคณะสงฆ์
5. ขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัติ                              

ที่มา 

มหาเถรสมาคม

2
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ที่มา  

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
รับทราบผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการตามท่ีส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินการของ
คณะสงฆ์ตามภารกิจ ๖ ด้าน + 1
• ด้านการปกครอง
• ด้านศาสนศึกษา 
• ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
• ด้านการเผยแผ่ 
• ด้านสาธารณูปการ 
• ด้านสาธารณสงเคราะห์
• พัฒนาพุทธมณฑล

3
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ที่มา  

มหาเถรสมาคม
พศ.,มจร.,มมร.

1. จัดระดมความคิดเห็นครั้งท่ี 1 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก 
(นครราชสีมา)
• การเปลี่ยนแปลงทางพระพุทธศาสนา  
• รัฐบาลควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา
• คณะสงฆ์ควรมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น

4

2. จัดระดมความคิดเห็นครั้ ง ท่ี  2 เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ 
(เชียงใหม่)
• ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
• การสร้างศรัทธา การสร้างเอกลักษณ์ของคณะสงฆ์
• การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรทางศาสนา
• สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ยุติบทบาท มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

รับช่วงด าเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

3.จัดระดมความคิดเห็นครั้งท่ี 3 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง + หนใต้ 
(มจร.วังน้อย)
• ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
• การสร้างศรัทธา การสร้างเอกลักษณ์ของคณะสงฆ์
• การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรทางศาสนา
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การด าเนินการที่ผ่านมา

ระยะท่ี 1 รู้บริบท
มิ.ย. – ธ.ค. 2558

ระยะท่ี 2 น าปฏิบัติ
ม.ค. – ธ.ค. 2559

ระยะที่ 3 รับรู้ผล
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2563

• ระดมความคิดจากทุกภาคส่วน

• ก าหนดภาระงานของคณะสงฆ์เป็น 
6 ด้าน + 1

• ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการคณะสงฆ์ระยะ 5 ปี 

• น าเสนอขออนุมตัิ มส.
• ด าเนินงานตามแผน
• ติดตามผลการด าเนินงาน
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ที่มา 

มหาเถรสมาคม

28 เม.ย. 58 20 พ.ค. 58

มหาเถรสมาคม
พศ.,มจร.,มมร.

14 ก.ค. 58 9 ก.ย. 58 /  29 ก.ย. 58 
/ 24 ธ.ค. 28

คณะรัฐมนตรี

แนวทางการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา

6 ด้าน + 1

สภาปฏิรูป
แห่งชาติ
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านปกครอง 

๑) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ 
(๑) บรรจุค าว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ
(๒) เพิ่มอ านาจ บทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการ 
(๓) กระจายอ านาจทางการปกครองคณะสงฆ์     
(๔) จัดตั้งสภาสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น
(๕) ก าหนดกระบวนการยุติธรรมสงฆ์ที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมาย   
บ้านเมือง
(๖) ก าหนดให้มีส านักงานเจ้าคณะแต่ละระดับชั้นท างานต่อเนื่องโดยมี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนและให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขยาย
อัตราก าลังพนักงานราชการ
(๗) จัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครอง (ต่อ) 

๒) พัฒนางานภายใต้ระบบและกลไกที่มีอยู่
(๑) พระสังฆาธิการในแต่ละระดับชั้นบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ         
การปกครองคณะสงฆ์อย่างจริงจัง
(๒) ก าหนดให้วัดหรือการปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น จัดท า
ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาฯ
ระยะ ๕ ปี  โดยให้สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ทั้ ง  ๖ ด้าน และ                
มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
(๓) ก าหนดระบบการคัดกรองผู้บรรพชาและอุปสมบทและจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่องานปกครองคณะสงฆ์
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ท างานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครอง (ต่อ) 

๓) การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี
(๑) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
(๒) สนับสนุนและส่งเสริมการท ารายงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี
อย่างเป็นระบบ 
(๓) พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
กฎหมายและการจัดการทรัพย์สินของสถาบันทางพระพุทธศาสนา
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา

(๑) พัฒนาการบริหารจัดการในการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ

(๒) เสนอให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อเป็นกลไก
ใน   การบริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา 

(๓) จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด        
เพื่อบูรณาการการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนทั่วไป 
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา (ต่อ)

(4) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ก าหนดระบบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตรา
เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น

(5) ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกในการสร้าง
และพัฒนาศาสนทายาท
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านเผยแผ่

(๑)  ก าหนด เป้ าหมายและจั ดท า ยุ ท ธศาสตร์ ก า ร เผยแผ่ และ
ประชาสัมพันธ์กิจการพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ

(๒) เสนอให้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมีการ
จั ด ตั้ ง  แ ม่ ก อ ง ง า น ด้ า น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา

(๓) เสนอให้มีการตั้งหรือพัฒนาสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

(๔) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ 
ทักษะ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อ เช่น พระนักเผยแผ่ 
พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
พระวิปัสสนาจารย์
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านเผยแผ่ (ต่อ)

(๕)    จัดท ามาตรฐานบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจการ
พระพุทธศาสนา

(๖)    เสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนางานและส่วนงานเพื่อการดูแล
ตรวจสอบมาตรฐานของบุคลากร ด้านการเผยแผ่

(๗)    รณรงค์ จัดกิจกรรม สนับสนุน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่ข่าวสารกิจการงานพระพุทธศาสนาและ  ศาสนสัมพันธ์
อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ 

(๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของ

วัดเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง การ
ปฏิสังขรณ์ การพัฒนา 

(๓) ท านุบ ารุงศาสนสถาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์พุทธศิลปกรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา 

(๕) พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
ของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

(๖) พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความรู้และความสามารถในด้านการ
สาธารณูปการ

(๗) เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารสิทธิ์ของวัดให้เป็นระบบ
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์

(๑) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาและหลักสูตรพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน

(๒) เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรแก่โรงเรียนการ
กุศล  ของวัด

(๓) จัดตั้งและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้การ
สนับสนุนพระภิกษสุามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

(๔) พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
(๕) พัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกันกับหน่วยอบรมประชาชนประจ า

ต าบล (อปต.) เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้เป็นเอกภาพ
(๖) พัฒนาจัดตั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรม

ศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
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แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์

(๑) สร้ า งระบบและกลไก เพื่ อก ากับ  ดู แลและบริหารภารกิ จ                      
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นรูปธรรมโดยสามารถวัดและ
ประเมินผลได้

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท างานร่วมกับเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ส าหรับชุมชน 

(๔) จัดตั้งกองทุนเพื่อการสาธารณะสงเคราะห์
(๕) จัดให้มีสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณ

สงเคราะห์
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แนวทางการพัฒนาพุทธมณฑล

(๑) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งส านักงานกลางการบริหารงานปกครองคณะ
สงฆ์ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน และส านักงานมหาเถรสมาคม  
ณ พุทธมณฑล

(๒) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้า 
ง า น วิ ช า ก า ร  ง า น วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ หลั ก ธ ร ร ม  ค า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนา โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีอนุพุทธมณฑลครบทุกจังหวัด โดยก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน

(๔) พัฒนาด้านกายภาพของพุทธมณฑลให้เหมาะสมรองรับการเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

(๕) พัฒนาพุทธมณฑลเป็นที่ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา 
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ค าสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
(จ านวน 16 รูป/คน)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
พระพรหมเมธี    รองประธานกรรมการ
พระราชเมธี      กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. สนับสนุน ส่งเสริม สอดส่งดูแลเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์และสามเณรเป็นไปตามพระ

ธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม 
หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

๒. เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อให้ตรากฎ ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง ออกประกาศ
หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์และสามเณร เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์
และสามเณรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
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ค าสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม
(ต่อ)

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
(จ านวน 15 รูป/คน)
พระพรหมโมลี  ประธานกรรมการ
พระพรหมวิสุทธาจารย์    รองประธานกรรมการ
พระราชวรมุนี       กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์และสามเณร  
๒. ก ากับ ดูแลพระภิกษุและสามเณรที่ ได้ศึกษาวิชาการในสถาบันต่าง ๆ ภายใน

ราชอาณาจักรที่มิใช่สถาบันการศึกษาของสงฆ์ 
๓. ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมการศาสนศึกษา
๔. เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อให้ตรากฎ ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง หรือ          

ออกประกาศของมหาเถรสมาคม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
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ค าสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม
(ต่อ)

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
(จ านวน 18 รูป/คน)
พระพรหมบัณฑิต  ประธานกรรมการ
พระธรรมธัชมุนี     รองประธานกรรมการ
พระราชวรเมธี       กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับศึกษาสงเคราะห์ของคฤหัสถ์  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาสงเคราะห์
๓. ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์
๔. เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อให้ตรากฎ ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง หรือ         

ออกประกาศของมหาเถรสมาคม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย

ค าสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม
(ต่อ)
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ค าสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม
(ต่อ)

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่
(จ านวน 15 รูป/คน)
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ประธานกรรมการ
พระพรหมเมธี     รองประธานกรรมการ
พระเทพสุวรรณเมธี       กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. สนับสนุน ส่งเสริม และจัดให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในและนอกราชอาณาจักร 
๒. ก ากับ ดูแลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรให้เรียบร้อยดีงามและถูกต้องตาม

หลักพระศาสนา 
๓. เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อให้ตรากฎ ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง หรือ          

ออกประกาศของมหาเถรสมาคม
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
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ค าสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม
(ต่อ)

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ
(จ านวน 15 รูป/คน)
พระพรหมมุนี  ประธานกรรมการ
พระพรหมดิลก     รองประธานกรรมการ
พระราชสารเวที      กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ก ากับ สอดส่อง ดูแล แนะน าการสาธารณูปการให้ เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 

เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคมและเป็นไปโดยประหยัด
๒. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการสาธารณูปการตามความเหมาะสมแก่ท้องถิ่น
๓. ก ากับ ดูแลการสาธารณูปการให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ

สามเณร 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย



31

ค าสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม
(ต่อ)

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
(จ านวน 15 รูป/คน)
พระพรหมวชิรญาณ  ประธานกรรมการ
พระพรหมเมธาจารย์     รองประธานกรรมการ
พระมงคลวชิรากร กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ก ากับ สอดส่อง ดูแล แนะน าการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 

เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม 
๒. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการสาธารณสงเคราะห์ตามความเหมาะสมแก่ท้องถิ่น
๓. ก ากับ ดูแลการสาธารณสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและวัตรปฏิบัติของ

พระภิกษุสามเณร 
๔. เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อให้ตรากฎ ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง หรือออก

ประกาศของมหาเถรสมาคม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
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คณะกรรมการพัฒนาพุทธมณทล
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ประธานกรรมการ
สมเด็จพระพุฒาจารย์    รองประธานกรรมการ
พระพรหมโมลี      กรรมการและเลขานุการ
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โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า

Cr: ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
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สถานการณ์ปัจจุบัน
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ความสับสน

วิสัยทัศน์    Visionพันธกิจ  Mission

ภารกิจ  Duty
ปณิธาน  Will

ปรัชญา  Philosophy
กลยุทธ์  Strategic Plans

ยุทธศาสตร์  Strategy

ค่านิยม  Value

ค่านิยมร่วม  Shared Value

กรอบทิศทางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน  Theme

ประเด็นยุทธศาสตร์  Strategic Theme

แผนที่ยุทธศาสตร์  Strategy Mapดัชนีชี้วัด

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ Strategic Objectives

ประเดน็ส ำคญัเชงิกลยุทธ์ Strategic Issues

วตัถุประสงค์ Objectives

จุดมุง่หมำย Aims

จุดประสงค์ Purposes

เป้ำประสงค์ Goals

เป้ำหมำย Target

แผนปฏบิตักิำร Action Plans

กจิกรรมหลกั Key Actions

แผนงำนเริม่ตน้ Initiatives

ค ำส ำคญั Keywords 

ตวัวดั Measure

ดชันีชีว้ดัผลงำน Performance Indicator

ดชันีหลกัในกำรชีว้ดัผลงำน Key Performance Indicator

วฒันธรรม  Culture

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ  Critical Success Factors

ระบบ  System

องค์ประกอบ  Components

รูปแบบ  Pattern

โครงสร้าง  Structure

หน้าท่ี  Function

ระเบียบปฏิบตั ิ Procedures

กลไก  Mechanism

ปฏิสมัพนัธ์  Interaction

การประสาน  Coordination
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ยุทธศาสตร์คืออะไร
“ เราต้องด าเนินงานให้แตกต่างจากเดิมอย่างไร 

เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทศัน์ ”
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พันธกิจ  : สิ่งที่คณะสงฆ์ต้องท าร่วมกัน 
ค่านิยม :  ความเช่ือมั่นร่วมกันของคณะสงฆ์
วิสัยทัศน์ : สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 5-20 ปีหลังการปฏิรูปกิจการฯ
เป้าประสงค์ : เป้าหมายหลักที่ต้องท าให้บรรลุวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ : กระบวนการขับเคลื่อนสู่เป้าประสงค์
กลยุทธ์ : วิธีการเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์
โครงการ :  แผนงาน กิจกรรม งบประมาณ

นิยามศัพท์
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ตัวอย่างการไปสู่วิสัยทัศน์
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อารัมภะ (ริเร่ิม)

การเริ่มต้นทีดี่
เท่ากับส าเร็จไปแล้วครึ่งหน่ึง

41
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ด้านการปกครอง
การบริหารจัดการองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านศาสนศึกษา

ด้านการเผยแผ่
การสื่อพุทธธรรมสู่สังคม
ให้เกิดสันติสุข

ด้านศึกษาสงเคราะห์
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา

สงเคราะห์แก่คฤหัสถ์

ด้านสาธารณูปการ
การบริหารจัดการศาสนสมบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ด้านสาธารณสงเคราะห์
การอนุเคราะห์และสงเคราะห์
ประโยชน์ส่วนรวม

ด้านพัฒนาพุทธมลฑล
การพัฒนาพุทธมลฑลสู่ศูนย์กลางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

การจัดและการส่งเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรม

ภารกิจหลักที่ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาให้เติบโต ยั่งยืน
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พระธรรมวินัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จารีต ประเพณี

กรอบแนวคิดในการด าเนินกิจการพระพุทธศาสนา
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สิ่งส่งมอบจากการด าเนินงานทั้ง 6 ด้าน

ภารกิจงานกิจการพระพุทธศาสนา สิ่งส่งมอบ
ด้านการปกครอง ศาสนบุคคลที่มีคุณภาพ

ด้านศาสนศึกษา ศาสนทายาท

ด้านศึกษาสงเคราะห์ โอกาสทางศึกษาให้พุทธบริษัท

ด้านการเผยแผ่ แนวทางการด าเนินชีวิตวิถีพทุธ

ด้านสาธารณูปการ สถานที่ส าหรบัพุทธศาสนิกชน

ด้านสาธารณสงเคราะห์
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ประชาชนผู้
ทุกข์ร้อนเบื้องต้น

พัฒนาพุทธมณฑลใหเ้ป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนา

พื้นที่ส าหรับด าเนินกิจกรรม
พระพุทธศาสนาระดับชาติและระดับโลก



45

คณะสงฆ์

สังคมไทย

สังคมโลก

พุทธบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

พุทธศาสน์สถาพร
(บริสุทธิ์ สมบูรณ์ ยั่งยืน)

โลกนิกรนิรทุกข์
(ปัญญา)

สังคมสันติสุข
(ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น Gross National Happiness)
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คณะสงฆ์ พุทธบริษัท

โอกาสทางศึกษาให้พุทธบริษัทศาสนทายาท

Organization Profile

พระธรรมวินัย

ด้านศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ด้านการปกครอง ด้านศึกษาสงเคราะห์

สถานที่ส าหรับ
พุทธศาสนิกชน

ศาสนบุคคลที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

สิ่งส่งมอบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พุทธศาสนส์ถาพร
(บริสุทธิ์ สมบูรณ์ ยั่งยืน)

ด้านสาธารณ
สงเคราะห์

ด้านสาธารณูปการ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนา

สังคมโลกสังคมไทย

โลกนิกรนิรทุกข์
( ปัญญา )

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จารีต ประเพณีกรอบแนวคิดในการด าเนิน
กิจการพระพุทธศาสนา

ผลลัพธ์จากการด าเนิน
กิจการพระพุทธศาสนา

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น

แนวทางการด าเนินชีวิตวิถีพุทธ

พื้นที่ส าหรับด าเนินกจิกรรม
พระพุทธศาสนาโลก

สังคมสันติสุข
(ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 

Gross National Happiness )
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ยุทธศาสตร์
(Strategy) 

ผลลัพธ์องค์กร
(Impact)

อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ศึกษา                      
พระปริยัติธรรม,
พระพุทธศาสนา

(+๕% จากปีฐาน)

สังคมสันติสุข : 
ความสุขมวลรวมของ
ประเทศเพิ่มขึ้น (GNP)

(เพิ่มขึ้น ๕ ระดับ)

ศูนย์ข้อมูลด้าน
พระพุทธศาสนาของโลก  
(ข้อมูลพร้อม ๑๐๐% 

ทุกด้าน)

มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(มีกระบวนการท างาน 

๑๐๐ %)

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) : ด้านปกครอง , ด้านศาสนศึกษา , ด้านศึกษาสงเคราะห์ , ด้านเผยแผ่ , ด้านสาธารณูปการ , 

ด้านสาธารณสงเคราะห์ , พัฒนาพุทธมณฑล

สร้างความมั่นคง
ด้านพระพุทธศาสนา

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน

พัฒนาสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิง

พุทธ

มีทรัพยากรเพียงพอ
ในการขับเคลื่อนกิจการ

พระพุทธศาสนา

ค่านิยม (Core Value) : อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

แผนที่ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

1 2 3 4



49

(2) เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
(Enable Wisdom) 

(3) ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล
(Become the Strategic Partner)

(6) พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย
(Develop Buddhist Oriented Curriculum and Innovation)

(1) ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
(Embedded Faith)

(10) จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
(Funding Efficiency) 

(8) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง  
(Enhance Knowledge Capability)

(4) พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
(Be a Great Governance)

(7) เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
(Ensure Human Capital Readiness)

(9) บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
(Efficient Resources Management)

(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 
(Implement Buddhism 4.0)

ประสิทธิผล
การด าเนินงาน

กระบวนการ
ภายใน

การเรียนรู้
และพัฒนา

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
(Strategy) 

สร้างความม่ันคง
ด้านพระพุทธศาสนา

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน

พัฒนาสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิง

พุทธ

มีทรัพยากรเพียงพอ
ในการขับเคลื่อนกิจการ

พระพุทธศาสนา

1 2 3 4
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

60 61 62 63 64
(1) ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
(Embedded Faith)

• ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา

ปีฐาน +10 +10 +10 +10

(2) เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
(Enable Wisdom) 

• ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม/บาลี

• ร้อยละของผู้สอบผ่านธรรมศึกษา/      

บาลีศึกษา

• ร้อยละของผู้เข้าปฏิบัติธรรม

ปีฐาน +10 +10 +10 +10

ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่งคงด้านพระพุทธศาสนา
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

60 61 62 63 64
(3) ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิผล
(Become The Strategic Partner)

• จ านวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย = 

องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน)

ปีฐาน + 36 + 36 + 36 + 36

(4) พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
(Be a Great Governance)

• ร้อยละกระบวนการท างานได้รับการ

ปรับปรุงตามหลักธรรมาภิบาล

ปีฐาน ๔0 ๖0 ๘0 100

(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 
( Implement Buddhism 4.0)

• ร้อยละความส าเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้ 

๗ ด้าน

ปีฐาน ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐

(6) พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย
(Develop Buddhist Oriented 
Curriculum and Innovation)

• ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง

• จ านวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

รูปแบบใหม่

ปีฐาน

ปีฐาน

๔๐

1

๖๐

1

๘๐

1

๑๐๐

1

ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

60 61 62 63 64
(7) เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
(Ensure Human Capital Readiness)

• ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีด

ความสามารถตามเกณฑ์การบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน

ปีฐาน ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

(8) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ให้เข้มแข็ง  
(Enhance Knowledge Capability)

• จ านวนองค์ความรู้ด้าน

พระพุทธศาสนาท่ีเพิม่ขึ้น

(ด้านละ 1 เรื่อง)

ปีฐาน 7 7 7 7

ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

60 61 62 63 64
(9) บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
(Efficient Resources Management)

• ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

ปีฐาน 40 60 80 100

(10) จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา (Funding Efficiency)

• ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุน

เพื่อกิจการพระพุทธศาสนา

ปีฐาน 10 10 10 10

ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา



54

VISION TO  ACTION
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Road Map แผนการปฏิรูปตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี

REFORM
ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์

2560
TRANSFORM

น าแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ

PERFORM

ปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์อย่าง
เป็นรูปธรรม

HIGH PERFORM
ยกระดับการ
ด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

SUSTAIN PERFORM

เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
กิจการ
พระพุทธศาสนา

สื่อสาร (รับรู้  เข้าใจ ปฏิบัติ)
มอบหมาย ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ

ติดตาม ประเมินผล

2561
2562

2563
2564

2561
2562

2563
2564
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ROAD MAP แผนยุทธศาสตรก์ิจการพระพทุธศาสนาระยะ 20 ปี

ระยะที่ 4

น าสังคมสู่สันติ
สุขอย่างย่ังยืน

ระยะที่ 3

ด ารง
ศีลธรรม

ระยะที่ 2

พุทธศาสน์
มั่นคง

ระยะที่ 1
ปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา

พ.ศ. 2575 - 2579พ.ศ. 2570 - 2574พ.ศ. 2565 - 2569พ.ศ. 2560 - 2564

กระบวนการ
ท างานแบบมี
ส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

บูรณาการ
ท างานทุกด้าน
ของคณะสงฆ์

ยกระดับ
คุณภาพสังคม

สังคมคุณธรรม
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มส. มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
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๑.ประสานงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระดับ
ภาค โดยระบุกรอบระยะเวลา งบประมาณ และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ฯ จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดท าแผนให้เพียงพอ 
๒.ด าเนินการติดตาม ประสานงานและรายงานผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
๓.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคม หรือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาเถร
สมาคมมอบหมาย

คณะกรรมการประสานแผนงาน
ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระดับภาค

เจ้าคณะภาคแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามมติ มส.
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ระดับจังหวัด

บทบาท : เห็นชอบ มอบหมายนโยบาย

บทบาท : 
1. จัดท าแนวทาง มาตรการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาสู่การปฎิบัติ
2. จัดท าแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/

งบประมาณ ให้สอดรับกับแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
3. ถ่ายทอดแนวทาง มาตรการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาสู่ระดับภาค และผู้เกี่ยวข้อง
4. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ระดับภาคและ

ผู้เกี่ยวข้อง
5. แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา
6. ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินงานและ

ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
สู่การปฏิบัติต่อคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาเถรสมาคมหรือกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถระ
สามคมมอบหมายบทบาท : น านโยบายสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปฯเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
( 6 ด้าน + 1 )

คณะกรรมการประสานแผนงาน
ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

๑.ประสานงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ระดับภาค โดยระบุกรอบระยะเวลา 
งบประมาณ และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ จัดหา
งบประมาณสนับสนุนการจดัท าแผนให้เพียงพอ 
๒.ด าเนินการติดตาม ประสานงานและรายงานผลการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกจิการพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด 
ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
๓.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีม่หาเถรสมาคม หรือคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ของมหาเถรสมาคมมอบหมาย

คณะกรรมการประสานแผนงาน
ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระดับภาค

บทบาท : ก ากับ สนับสนุน ส่งเสริมนโยบายสู่การปฏิบัติ

มหาเถรสมาคม

เจ้าคณะหน  , เจ้าคณะภาค
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ผลลัพธ์

เจ้าคณะจังหวัด............

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด

(อ าเภอ ต าบล วัด ในการปกครอง ) 

มอบหมายนโยบาย ถ่ายทอด ติดตามผลการด าเนินงานรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ

1. ก าหนดนโยบายน าเสนอ จจ. เพ่ือขออนุมัติ
2. ผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม การน านโยบายสู่การปฏบิัติ
3. แผนปฏิบัติการ แผนการติดตาม แผนการประเมิน ประจ าปี 
4. ให้ความรู้ กระตุ้น ส่งเสริม 
5. ประสานงานให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

1. ก ากับ ขับเคลื่อน การน าแผนงานสู่การปฏิบัติ
2. ก ากับการบริหารจัดการวัดและพระสงฆ์ในสังกัดให้ด าเนินงาน

ตามแผนงานท่ีวางไว้

ตัวอย่าง : ผลลัพธ์ระดับจงัหวัด 
(ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและจุดเด่นของแต่ละจังหวัด)
1. คณะสงฆ์มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนและผู้สอบได้ปริยัติธรรมมีอัตราการสอบได้เพิ่มขึ้น
3. ผู้ศึกษาธรรมะมีอัตราการเพิ่มขึ้น
4. ผูป้ฏิบัติธรรมมีอัตราเพิ่มขึ้น
5. มีแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารศาสนสมบัติ
6. มีแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการสาธารณสงเคราะห์
7. มีพัฒนาการพุทธมลฑลสู่ศูนย์กลางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด
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อนาคตหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง
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C H A N G E
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ปัจจัยความส าเร็จ   (Enable Success Factor)

มีเป้าหมายร่วม

รวมน  าใจเป็นหนึ่งเดียว

พัฒนาความเชี่ยวชาญ

ทุกๆ ด้าน

ปรับโครงสร้าง         

การบรหิารองค์กร       

ให้ทันสมัย

มีทรัพยากร

พร้อมใช้งาน

ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน
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Q & A


