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ค าน า 
  

การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาต่อไปอีก 1 ปี  
ถึงปี 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)   

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่มีภารกิจในการส่งเสริมงาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้น 
การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมน าการพัฒนา 
ดังนั้น แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่การเป็นองค์กรน าคุณธรรม 

 

 

กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทจุริต 
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 

เรื่อง                 หน้า 

ส่วนท่ี ๑ หลักการและเหตุผล 
(๑) หลักการและเหตุผล              ๑ 
(๒) ความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๒ 

ส่วนท่ี ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตวัชี้วัด           ๓ 
- ยุทธศาสตร ์
- เป้าประสงค์  
- กลยุทธ์ 
- ตัวช้ีวัด 

ส่วนท่ี ๓ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    5 
- กลยุทธ์  
- โครงการ/กจิกรรม  
- วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
- เป้าหมาย  
- งบประมาณ  
- หน่วยงานรบัผิดชอบ 
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ส่วนท่ี ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ของคนในชาติ โดยให้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทุกรชักาล หลักค าสอนของศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมใหเ้กิดความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตส านึกที่ดีให้แก่ประชาชน ในการพัฒนาประเทศ
ให้มีความสมดุลทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย ๔.๐  
โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบ “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยหลักแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” รวมทั้งจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก  
๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดค วามมั่งค่ัง เข้มแข็ง 
บนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

ด้วยเหตุนี้ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งขยายระยะเวลาของแผนออกไป
อีก 1 ปี ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมน าการพัฒนา ไปสู่การเป็นองค์กรน าคุณธรรม หรือองค์กรวิถีพุทธตามมีวิสัยทัศน์ขององค์กร “องค์กร
ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมด ารงศีลธรรม น าสันติสุขอย่างยั่งยืน” จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ (พศ.) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมใหเ้ป็นเอกภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สานพลังเครือข่ายคุณธรรมเพือ่สง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
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“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

“พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ” “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ ๑๒  
       (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  

แผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์     สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย  
                 ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

สร้างความเข้มแข็งในระบบ 
การบริหารจัดการด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

วิสัยทัศน ์     “องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความม่ันคง สังคมด ารงศีลธรรม น าสันติสุขอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม 
พศ. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

วางระบบรากฐานเสริมสร้าง 

คุณธรรมจริยธรรมใน พศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

เสริมสร้างความแข็งแข็งในการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

สานพลังเครือข่ายคุณธรรม 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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ส่วนท่ี ๒  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมใน พศ. 
 

 
ส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน และจรรยาข้าราชการ พร้อมทั้งน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวีถีวัฒนธรรมไทย
อันดีงามมาใช้ในการด าเนินชีวิต ภายใต้วัฒนธรรม
องค์กรวิถีพุทธ 

 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๑   
การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและจรรยาข้าราชการ  
 

กลยุทธ์ที่ ๒    
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิถีพุทธ 

 

กลยุทธ์ ๓    
การส่งเสริมคุณธรรม และการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

 

กลยุทธ์ที่ ๔    
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม
จริยธรรม 
 

 
 
1. บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนภายใต้ 
    กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน  
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
    พลเรือนและจรรยาข้าราชการ 
 
2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 
    คุณธรรมจริยธรรม และได้รับการ 
    เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ 
    หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

3. บุคลากรเกิดความตระหนักรู้และ 
    น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 
    ด าเนินชีวิต 
 
4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
    การสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม 
    จริยธรรม 

 



 

 
|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒    
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ให้เป็นเอกภาพ 
 

 
พัฒนาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็น
องค์กรน าคุณธรรม “องค์กรวิถีพุทธ”  

 
กลยุทธ์ที่ ๑    
การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ ๒    
การพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรม “องค์กรวิถีพุทธ” 

 
กลยุทธ์ที่ ๓   
การพัฒนาระบบและเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 

 

1. มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
    ประจ าปี  
 

2. มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม และแนวทาง 
การขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
“องค์กรวิถีพุทธ” 

3. ด าเนินการขับเคลื่อนงาน 
ด้านคุณธรรมได้โดยมีผลสัมฤทธ์ิที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สานพลังเครือข่ายคุณธรรม 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายคุณธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๑    
การพัฒนาระบบเครือข่ายคุณธรรม  

กลยุทธ์ที่ ๒    
การเสริมสร้างและพัฒนาการขยายเครือข่าย
คุณธรรม โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา “ศีล ๕” 
 

 
 
1. จ านวนเครือข่ายคุณธรรม  
 
 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการ 
  เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม  
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ส่วนท่ี ๓ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน พศ. 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๑.๑ การเผยแพรป่ระมวลจริยธรรม 
     ข้าราชการพลเรือนและจรรยา 
     ข้าราชการ 

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
กลุ่มสง่เสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 

1) เพื่อให้บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
    รับทราบประมวลจริยธรรม 
    ข้าราชการพลเรือนและ 
    จรรยาข้าราชการ  
2) เพื่อให้บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาตสิามารถ 
    น าประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
    พลเรอืนและจรรยาข้าราชการ 
    ไปสู่การปฏบิัต ิ
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

จ านวนช่องทาง  
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
รับทราบ และสามารถน า
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการไปสูก่าร
ปฏิบัต ิ

-  
 

   

๑.๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
      เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและ 
      จรรยาข้าราชการ 
      (PreTest/PostTest) 

(เป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรเสริมสรำ้ง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกร) 
 

๑) เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ 
   เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและ 
   จรรยาข้าราชการ 
๒) เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
    ของบุคลากรในสงักัดส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกบั 
    ประมวลจริยธรรมและจรรยา 
    ข้าราชการ  
๓) เพื่อให้บุคลากรที่ผา่นการ 
    ทดสอบมีความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและ 
    จรรยาข้าราชการเพิ่มมากข้ึน 
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
ระดับปฏบิัติการ  

บุคลากรในสงักัด
ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ระดับปฏบิัติการ 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการ และสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ 

-     
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน พศ. 
กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิถีพุทธ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๑.3 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม    
      จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม 
      องคก์ร 

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
กลุ่มสง่เสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 
 

๑) เพื่อพัฒนาและสง่เสริมด้าน 
    คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร 
    ส านักงานพระพทุธศาสนา 
    แห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและ 
    ส่วนภูมิภาค 
๒) เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
    อันดีให้แก่บุคลากร 
    ส านักงานพระพทุธศาสนา 
    แห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและ 
    ส่วนภูมิภาค 
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
ส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค  
จ านวน ๑๐๐ คน 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
เกิดความตระหนักรู้และ
ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนได้รับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

(กรณีได้รับ
สนับสนุน

งบประมาณจาก
ส านักงาน

พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) 

 
 

   

๑.4 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
      ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

(เป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำร 
ตำมภำรกิจกลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม) 
 
 

1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 
    การสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
    ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

จ านวนช่องทาง  
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
มีความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ผ่าน
การรบัรู้ทางช่องทางที่มี
การเผยแพร่ เช่น เว็บไซต์ 
แผ่นพับ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
 

-     
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

1.5 โครงการแต่งไทย ใสบ่าตร นมัสการ 
      หลวงพอ่ใหญ่ ในวันธรรมสวนะ 

(เป็นโครงกำรใหม่ที่เสริมสรำ้งคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลำกรและวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็นองคก์รวิถีพุทธ) 
 

1) เพื่อเสริมสรา้งคุณธรรมให้แก ่
    บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
2) เพื่อปลกูฝงัและสรา้งคา่นิยมอันดี 
    งามในการประพฤติปฏบิัติตน 
    ตามหลักทางพระพทุธศาสนา 
3) เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ 
    แต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง 
    ผ้าท้องถ่ิน เพื่อสรา้งเอกลกัษณ ์
    อันดีงาม 
4) เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
    ของส านักงานพระพุทธศาสนา 
    แห่งชาติให้เป็นองคก์รวิถีพุทธ 

กองส่งเสริมงานเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานในส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
(ส่วนกลาง) เข้าร่วม
โครงการ ฯ 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
ได้รับการเสริมสร้าง
คุณธรรม ประพฤติปฏบิัติ
ตนตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา และ
สนับสนุนการแต่งกายชุด
ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง 
ผ้าทอ้งถ่ิน และร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรของ
ส านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติให้เป็นองค์กร 
วิถีพุทธ 
 

220,000 
บาท 

    

1.6 โครงการปฏบิัติธรรมสรา้งสมาธิ  
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

(เป็นโครงกำรใหม่ที่เสริมสรำ้งคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลำกรและวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็นองคก์รวิถีพุทธ) 
 

1) เพื่อให้บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
    ประพฤติปฏิบัติตนตามหลกั 
    ทางพระพุทธศาสนา 
2) เพื่อเสริมสรา้งสมาธิในการ  
    ปฏบิัติงานให้แก่บุคลากร 
    ส านักงานพระพทุธศาสนา 
    แห่งชาติ ตลอดจนเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพในการท างาน 
3) เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
    ของส านักงานพระพุทธศาสนา 
    แห่งชาติให้เป็นองคก์รวิถีพุทธ 
 

กองส่งเสริมงานเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
(ส่วนกลาง)  
จ านวน 330 คน 

บุคลากรส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
ได้รับการฝึกปฏบิัติตน
ตามหลกัทาง
พระพุทธศาสนา 
เสริมสร้างสมาธิในการ  
ปฏิบัตงิาน และส่งผลให้
การท างานมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

271,975 
บาท 
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน พศ. 
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรม และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๑.7 การเผยแพร่กจิกรรมส่งเสริม 
      การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 
      พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 
      ด าเนินชีวิต 

(เป็นกิจกรรมใหม่ทีส่ ำนัก/ส ำนักงำน/
กอง/กลุ่มข้ึนตรง ร่วมด ำเนินกำร  
เพื่อสง่เสริมคุณธรรม และน้อมน ำ 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต) 
 
       

๑) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทีส่่งเสริม 
    การน้อมน าหลกัปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 
    แนวทางในการด าเนินชีวิต 
๒) เพื่อสรา้งความตระหนักรู้  
    และส่งเสริมการน้อมน า 
    หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    มาเป็นแนวทางในการด าเนิน 
    ชีวิต 
 

ส านัก/ส านักงาน/
กอง/กลุ่มข้ึนตรง 

จ านวนช่องทาง  
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
เกิดความตระหนักรู้ และ 
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

-     

๑.8 โครงการประกวดออกแบบ  
      ภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว     
      (Motion Graphic)  
      หัวข้อ “การใช้ชีวิตด้วยหัวใจ 
      คุณธรรม: พอเพียง วินัย สุจริต  
      จิตอาสา”  
      (ผลงานระดับหน่วยงาน) 

(เป็นโครงกำรใหม่ทีด่ ำเนินกำรตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 

๑) เพื่อปลกุจิตส านึกคุณธรรมทีพ่ึง 
    ประสงค์ คือ พอเพียง วินัย  
    สุจริต จิตอาสา  
๒) เสริมสร้างระบบคณุธรรมของ 
    หน่วยงานให้เข้มแข็ง บนพื้นฐาน 
    ของแนวคิดการยึดถือประโยชน์ 
    ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ 
    ส่วนตน 
๓) เพื่อเสริมสรา้งความสามัคคี 
   ในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

หน่วยงานสงักัด
ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ อย่างน้อย
จ านวน ๑๐ หน่วยงาน 
ร่วมส่งผลงาน  

หน่วยงานสงักัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ
ได้ร่วมสร้างสรรคผ์ลงาน 
ด้านคุณธรรม เป็นการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม
ของหน่วยงานให้เข้มแข็ง 
บนพื้นฐานของแนวคิด
การยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม และปลุก
จิตส านึกคุณธรรมที่พงึ
ประสงค ์

๑๐,๐๐๐ บาท     
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน พศ. 
กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๑.9 โครงการสรรหาบุคคล  
      “พุทธาคุณากร” ของส านักงาน 
      พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
      (ส่วนกลาง) 

(เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ืองตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 

1) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให ้
    บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ 
    (ส่วนกลาง) มีคุณธรรม  
    จริยธรรม  
2) เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้บุคลากร 
    ส านักงานพระพทุธศาสนา 
    แห่งชาติ (ส่วนกลาง) ประพฤติ 
    ปฏบิัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม  
    จริยธรรมและจรรยา  

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
(ส่วนกลาง)  
จ านวน ๒๕ ราย 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
(ส่วนกลาง)  
ที่ปฏบิัติตนเหมาะสมเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริม
การประพฤติปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยา 
 

-  
 

   

๑.10 โครงการประกวดออกแบบ 
        สือ่สรา้งสรรคอ์ินโฟกราฟิค    
        (Infographic)  
        หัวข้อ “คุณธรรมประจ าใจ 
        ในการปฏบิัติงาน” 
        (ผลงานรายบุคคล)  

(เป็นโครงกำรใหม่ทีด่ ำเนินกำรตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 

๑) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้าน 
     คุณธรรมจริยธรรมให้แก ่
     บุคลากรส านักงาน 
     พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
๒) เพื่อให้บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
    ยึดม่ันในหลักคุณธรรม  
    ปฏบิัติงานด้วยความสุจริต 
๓) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร 
    ส านักงานพระพทุธศาสนา 
    แห่งชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมของ 
    หน่วยงาน 
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

มีผู้ส่งผลงาน จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๒๕ ผลงาน 

บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในตนเอง เสริมสรา้ง
ค่านิยมคุณธรรมในการ
ปฏิบัตงิาน 

๕,๐๐๐ บาท     
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

1.11 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
        ท าความสะอาดพุทธมณฑล  
        บริเวณพื้นที ่24  

        (แยกสมอเรอื) 

(เป็นกิจกรรมใหม่ทีส่่งเสริมสนับสนุน 
กำรสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรมจริยธรรม) 

 

 

1) เพื่อปรับปรุงพุทธมณฑลบริเวณ 
    พื้นที่ 24 (แยกสมอเรือ)  
    ให้มีความสะอาด เรียบร้อย  
2) เพื่อปลกูฝงัและสรา้งจิตส านึก 
    ให้บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาติได ้
    เสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ 
    ส่วนรวม  
3) เพื่อให้บุคลากรส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาเกิดความ 
    สามัคคีภายในหน่วยงาน   
 

ส านักงาน 
พุทธมณฑล 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานสงักัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
(ส่วนกลาง) เข้าร่วม
กิจกรรม 

พื้นที่พุทธมณฑลบริเวณ
พื้นที่ 24 (แยกสมอเรือ) 
มีความสะอาด เรียบร้อย 
และร่มรื่น ส่งผลใหผู้้มารบั
บริการเกิดความพงึพอใจ 
และบุคลากรส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนใน
การช่วยเหลือซึง่กันและ
กัน เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

-     

1.12 การยกย่องเชิดชูบุคลากร               
        ประจ าหน่วยงาน (ของแต่ละ 
        ส านัก/ส านักงาน/กอง/ 
        กลุ่มข้ึนตรง) 

(เป็นกิจกรรมใหม่ทีส่่งเสริมสนับสนุน 
กำรสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรมจริยธรรม) 

1) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร
ประจ าหน่วยงานที่ท าความดี                 
มีจิตสาธารณะ  
2) เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้บุคลากร    
ประจ าหน่วยงาน ประพฤติ     
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ส านัก/ส านักงาน/
กอง/กลุ่มข้ึนตรง 

บุคลากรประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อย ปลีะ 1 คน 
 

บุคลากรประจ าหน่วยงาน 
ปฏิบัติตนเหมาะสมเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม
จริยธรรม ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริม
สถาน การประพฤติ     
ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 
 

-     

1.13 พส. สามัคคี ร่วมสร้างจิตอาสา 

(เป็นกิจกรรมใหม่ทีส่่งเสริมสนับสนุน 
กำรสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรมจริยธรรม) 

 

 

1) สง่เสริมสนับสนุนใหบุ้คลากร 
    กองพุทธศาสนสถานท ากจิกรรม 
    จิตอาสา 
๒) สง่เสริมสนับสนุนใหบุ้คลากร      
    กองพุทธศาสนสถาน พัฒนา 
    คุณธรรม ด้านการเสียสละและ 
    แบ่งปัน เรียนรู้การช่วยเหลือ 
    ผู้อื่น 
  

กองพุทธศาสนสถาน ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรกองพุทธศาสนา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
 

บุคลากรกองพุทธศาสน
สถานได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีคุณธรรม 
มีจิตอาสา และเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาสง่เสริม
ให้องค์กรเป็นองคก์รน า
คุณธรรม 
 

-     
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เข้มแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๒.1 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
      ของส านักงานพระพุทธศาสนา 
      แห่งชาต ิ

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ืองตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 

1) เพื่อสรา้งและพัฒนาส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติให้เป็น
องค์กรน าคุณธรรม โดยเน้นการ
พัฒนาองคก์รควบคู่กับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  
2) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
ของส านักงานพระพทุธศาสนา
แห่งชาต ิ
  

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

จ านวน ๖ ครั้ง/ป ี เกิดการขับเคลือ่นงาน
ด้านคุณธรรมในส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

๑๒๐,๐๐๐ บาท     

๒.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
      คุณธรรม ประจ าปงีบประมาณ  
      พ.ศ. 2565 

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ืองตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 

๑) เพื่อให้ส านักงานพระพทุธศาสนา 
    แห่งชาติ มีแผนปฏิบัตกิาร 
    ส่งเสริมคุณธรรม ที่สอดคลอ้งกบั 
    แผนแม่บทสง่เสริมคุณธรรม 
    แห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2559  
    - 256๔) และนโยบายกฎหมาย 
    อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
    ส่งเสริมคุณธรรม 
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตกิารสง่เสริม
คุณธรรมของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

๑) ส านักงาน 
    พระพทุธศาสนา 
    แห่งชาติมีแผนปฏิบัต ิ
    การสง่เสริมคุณธรรม 
๒) สามารถด าเนินการ 
    ขับเคลื่อนงานด้าน 
    คุณธรรมจริยธรรมของ 
    ส านักงาน 
    พระพทุธศาสนา 
    แห่งชาต ิ
๓) รายงานผลการ 
    ด าเนินงาน 
    ตามแผนปฏิบัติการ  
    ส่งเสริมคุณธรรม 
 

-     
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม “องค์กรวิถีพุทธ” 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๒.1 การจัดท าเจตนารมณ์ร่วมกันในการ 
      พัฒนาส านักงานพระพุทธศาสนา 
      แห่งชาติไปสูก่ารเป็นองค์กร 
      คุณธรรม “องคก์รวิถีพุทธ” 

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ืองตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 

๑) เพื่อจดัท าประกาศเจตนารมณ ์
    ของหน่วยงานในการเป็นองค์กร 
    คุณธรรม “องคก์รวิถีพุทธ” 
๒) เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู ่
    การเป็นองค์กรคุณธรรม     
    “องคก์รวิถีพุทธ” 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

เจตนารมณ์ของหน่วยงาน 
จ านวน ๑ เจตนารมณ ์

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มีการประกาศ
เจตนารมณ์ในการพัฒนา
ส านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติไปสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม “องค์กร
วิถีพุทธ” 
 

-     

๒.2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
      เกี่ยวกับแนวทางการประเมินองค์กร 
      คุณธรรม 

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ืองตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 

1) เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ  
    เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน 
    องคก์รคุณธรรมให้แก่หน่วยงาน 
    ในสังกดัส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ 
    (ส่วนกลาง)  
2) เพื่อให้หน่วยงานสังกดัส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ  
    (ส่วนกลาง) สามารถประเมิน 
   องค์กรคุณธรรมได้ถูกต้องตาม 
   หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

จ านวนช่องทาง  
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

หน่วยงานสงักัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
(ส่วนกลาง) มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
การประเมินองค์กร
คุณธรรม 
 

-     

๒.3 การประเมินองค์กรคุณธรรม 

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ืองตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 

1) เพื่อให้หน่วยงานสังกดัส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ 
    (ส่วนกลาง) ร่วมประเมินองค์กร 
    คุณธรรม 
2) เพื่อให้หน่วยงานสังกดัส านักงาน 
    พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ 
    (ส่วนกลาง) ผา่นเกณฑ์ 
    การประเมินองค์กรคุณธรรม 
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

ร้อยละ 100  
ของหน่วยงานส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
(ส่วนกลาง) ประเมิน
องค์กรคุณธรรม 

หน่วยงานในสังกดั
ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (ส่วนกลาง) 
ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่การเป็นองคก์ร
คุณธรรม 
 

-     
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

2.4 โครงการค่ายคุณธรรมและ 
      ศูนย์การเรียนรูพ้ระพุทธศาสนา 
      ในพุทธมณฑล 

(เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ือง 
โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำป)ี 

1) เพื่ออบรมค่ายคุณธรรม  
    และแหลง่เรียนรู้คู่ธรรมะ 
    ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา    
    ประชาชน หน่วยงานของรฐั 
    และเอกชน ได้เข้าใจใน 
    หลกัธรรมค าสอนของ 
    พระพทุธศาสนา 
2) เพื่อให้พุทธมณฑล  
    เป็นศูนย์กลางในการอบรม 
   ค่ายคุณธรรม และแหลง่เรียนรู ้
   คู่ธรรมะ 

 

ส านักงาน 
พุทธมณฑล 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ประชาชน หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน จ านวน 
3,300 คน ในเขต
กรุงเทพฯ จังหวัด
นครปฐม และจังหวัด
ใกล้เคียง          

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ประชาชน หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน จ านวน 
3,300 คน ที่เข้ารับการ
อบรม ได้เข้าใจใน
หลักธรรม ค าสอนของ 
พระพุทธศาสนา และ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนสนับสนุนให ้
พุทธมณฑล เป็น
ศูนย์กลางในการอบรม
ค่ายคุณธรรม และ 
แหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ 

 

500,000     
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบและเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๒.5 การเผยแพร่ความรู้เพือ่เสริมสร้าง 
      และป้องกันการกระท าผิดวินัย 

(เป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงและปอ้งกันกำรกระท ำผิดวินัย) 

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
    และป้องกันการกระท าผิดวินัย 
2) เพื่อให้บุคลากรสามารถประพฤติ 
    ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  

กลุ่มป้องกันและ
ปราบปราม 

การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ  

และ  
กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง

จริยธรรม 
 

จ านวนช่องทาง  
มากกว่า ๑ ช่องทาง 

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏบิัติตนที่
เหมาะสม เพื่อเป็นการ
เสริมสร้าง และปอ้งกัน
การกระท าผิดวินัยให้แก่
บุคลากร 

     

๒.6 การประเมินคุณธรรมและความ  
      โปรง่ใสในการด าเนินงานของ  
      หน่วยงานภาครฐั ITA 

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ืองตำม
ภำรกิจกลุ่มป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทจุริตและประพฤติมิชอบ) 
 
 

๑) เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
    การประเมินคุณธรรมและ 
    ความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครัฐ  
๒) เพื่อท าความเข้าใจรายละเอียด 
    การประเมินและมอบหมายให ้
    หน่วยงานผูร้ับผิดชอบด าเนินการ 
    ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  
    ที่ก าหนด  
๓) เพื่อทบทวน ติดตามผล 
    การประเมิน ITA ประจ าปี  
    และประเมินผลความส าเร็จ  
    ตลอดจนปัญหา และอปุสรรค  
    เพื่อน ามาจัดท ารายงานและ 
    ข้อเสนอ ในการปรับปรงุและ 
    พัฒนาในปีต่อไป 
 

กลุ่มป้องกันและ
ปราบปราม 

การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จ านวน ๑ ครั้ง ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติด าเนินงาน 
ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อตา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-     
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สานพลังเครือข่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบเครือข่ายคุณธรรม  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๓.๑ การปรบัปรงุฐานข้อมูลเครือข่าย 
      คุณธรรม 

(เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ืองตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 

เพื่อปรับปรงุฐานข้อมูลเครอืข่าย 
คุณธรรมให้เป็นปัจจุบัน 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

และ กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส านักงาน 

เลขานุการกรม 
 

ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูล
เครือข่ายคุณธรรมได้รับ
การปรับปรุง 

มีข้อมูลเครือข่าย 
คุณธรรมที่เป็นปัจจุบัน 

-     

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สานพลังเครือข่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการขยายเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา “ศีล ๕” 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

3.2 โครงการสรา้งความปรองดอง 
      สมานฉันท์โดยใช้หลกัธรรมทาง 
      พระพุทธศาสนา  
      (หมู่บา้นรักษาศีล 5) 

(เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรตอ่เน่ือง 
โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำป)ี 

 

1) ประชาชนมีความปรองดอง
สมานฉันท์ ปัญหาความขัดแย้ง
ลดลง  
2) ประชาชนได้น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข  
3) เยาวชนและประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังจติส านึกและสรา้งความ
ตระหนัก รักและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศอย่างม่ันคง 

กองส่งเสริมงานเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

จ านวนหมู่บ้านที่มีผลการ
ด าเนินงานในเชิงคุณภาพ
ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มข้ึน 

ปัญหาทางสงัคมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ 
ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
(หมู่บ้านรกัษาศลี 5 
ต้นแบบ) ลดลง และ
หมู่บ้าน/ชุมชน มีความ
ปรองดองสมานฉันท์ รัก
และเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

9,000,000 
บาท 
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|  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๒  
(ม.ค.-มี.ค. ๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. ๖5) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

๓.3 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสรา้ง 
      คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เครือข่าย 
      คุณธรรม 

(เป็นกิจกรรมใหม่ที่ด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม) 
 

๑) เพื่อให้เครือข่ายคุณธรรมของ 
    ส านักงานพระพทุธศาสนา 
    แห่งชาติ ไดร้ับทราบบทบาท  
    หน้าที ่และความส าคญัของการ 
    เป็นเครือข่ายคุณธรรม 
๒) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
    เสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม 
    ให้แก่เครือข่ายคุณธรรม 
 

กลุ่มสง่เสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

 

ร้อยละ ๕๐ ของเครือข่าย
คุณธรรมได้รับความรู ้

เครือข่ายคุณธรรมของ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ ได้รบัทราบ
บทบาท หน้าที่ และ
ความส าคัญของการ 
เป็นเครือข่ายคุณธรรม 
ตลอดจนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

(กรณีได้รับ
สนับสนุน

งบประมาณจาก
ส านักงาน

พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) 
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