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บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมา 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาชานาน        

ในขณะเดียวกันก็ยังเปดกวางในเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา

ตางๆ ไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ – ฮินดู และศาสนาซิกต ตามความเชื่อของแตละ

บุคคล  ดวยเหตุดังกลาว ประเทศไทย จึงมีสถาบันทางศาสนาเปนสถาบันหลัก โดยมีประชาชนที่นับถือ       

ดวยความเชื่อม่ันวา หลักธรรมคําสอนของทุกศาสนาน้ันมีขึ้น เพื่อมุงผดุงไวซึ่งศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

อันดี รวมทั้งการรักษาไวซ่ึงระเบียบแบบแผนแหงสังคมอันดีงามและการมีชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุขรมเย็น   

ในสังคมไทย และไดมีการบัญญัติไวเปนตัวบทกฎหมายที่สําคัญของประเทศไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่มีมาใน

อดีตและฉบับที่ไดรับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผานมา    

ในหมวดพระมหากษัตริยวา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก และใน

หมวดแนวนโยบายแหงรัฐวา รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน เน่ืองจากศาสนามี

บทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของคนไทย ทําใหคนไทยมีพฤติกรรมที่ถูกตองดีงามและอยูในครรลองคลองธรรม  

เพ่ือใหสังคมไทยมีความมั่นคง โดยศาสนายังทรงคุณคาเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจและอบรมสั่งสอนใหคนไทย

ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตองดีงาม เปนประโยชนทั้งตอตนเอง สังคม และประเทศชาติไดอยางยั่งยืน 

ประชาชน      ชาวไทยซ่ึงเปนศาสนิกชนทุกศาสนา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคการ

ทางศาสนา     ทุกหนวยงานและองคกร จึงควรใหความสําคัญในการสงเสริมศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 

เชน การอุปถัมภและคุมครอง เปนตน 

 ดังนั้น คณะรักษาความสงบแหงชาติ โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษา      

ความสงบแหงชาติ จึงไดมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เร่ือง มาตรการอุปถัมภและ

คุมครองศาสนาตางๆ ในประเทศไทย  จึงเปนที่มาของการดําเนินการจัดทําแผนสงเสริมศาสนาภายใตคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙  เพ่ือเปนมาตรการและกลไกในการสงเสริมความเขาใจ  

อันดีและความของศาสนิกชนของทุกศาสนา การนําหลักธรรมคําสอนของศาสนามาปรับใชในชีวิตประจําวัน    

ในดานตางๆ เพื่อประโยชนในการปฏิรูปประเทศ ของรัฐในการอุปถัมภและคุมครองศาสนาในประเทศไทย 

และใหทุกภาคสวนสามารถนําไปใชในการขับเคลื่อนอยางบู รณาการตามยุทธศาสตรประชารัฐใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและสัมฤทธิผลในการอุปถัมภและคุมครองศาสนาในประเทศไทยไดตอไป 

๑.๒ หลักการ 

 หลักการพื้นฐานเพ่ือการบริหารจัดการแผนสงเสริมศาสนาภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เปนการขับเคลื่อนการอุปถัมภและคุมครองศาสนาเปนขั้นตอน สรางการยอมรับและ

การมีสวนรวมในการอุปถัมภและคุมครองศาสนาอยางกวางขวาง มุงใหเกิดกระบวนการบูรณาการเชื่อมโยง
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ยุทธศาสตรทั้งฉบับกับทุกภาคสวนของสังคม พรอมทั้งผลักดันใหคนไทยทุกภาคสวนรวมในการสงเสริมศาสนา 

ดังนี้  

 ๑.๒.๑ ขับเคลื่อนการสงเสริมศาสนาในระดับชาติ โดยยึดแผนสงเสริมศาสนาภายใตคําสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติในระดับตาง ๆ สอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาล-แนวคิด-พื้นที-่ภารกิจ-การมีสวนรวม 

 ๑.๒.๒ กระจายการสงเสริมศาสนาลงสูพ้ืนที่ โดยยึดหลักพัฒนาพ้ืนที่ตามภารกิจและการมีสวนรวม 

ใหจังหวัดเปนพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงจากระดับประเทศสูระดับพ้ืนที่ชุมชน  

 ๑.๒.๓ ใชองคความรูและกลไกภาคีเครือขายเปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับจนถึง

ระดับพ้ืนที่ชุมชนทองถิ่น 

 

๑.๓ วัตถุประสงค 

 ๑.๓.๑ เพื่อใหการขับเคลื่อนการสงเสริมศาสนาสูการปฏิบัติดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน     

ของสังคมตามยุทธศาสตรประชารัฐ 

 ๑.๓.๒ เพ่ือบูรณาการการสงเสริมศาสนาสูการปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนทองถิ่น 

 ๑.๓.๓ เพ่ือใหมีระบบการติดตามและประเมินผลเปนภาพรวมตั้งแตระดับประเทศจนถึงชุมชน 

 

๑.๔ ความสําคัญของศาสนา 

 ศาสนาทุกศาสนาลวนมีลักษณะรวมสําคัญคือ สอนคนใหเปนคนดี มีศีลธรรมประจําใจ อยูในสังคม

ไดอยางสงบสุข อีกทั้งยังเปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ และมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ดังน้ัน ศาสนาจึงเปน

เร่ืองที่เก่ียวของกับชีวิตของมนุษยตลอดชีวิต ไมวาสังคมของมนุษยจะเจริญหรือลาหลังก็ตาม ยอมมีศาสนา

ประจําบานเมือง ประจําหมูคณะ หรืออยางนอยประจําตระกูลหรือครอบครัว จากที่กลาวมา ศาสนาจึงมี

ความสําคัญทั้งตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังน้ี 

 (๑) ความสําคัญของศาสนาตอบุคคล 

   (๑.๑) ชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษย 

   (๑.๒) เปนพลังสําคัญที่ทําใหบุคคลไดรับความสุขและความสําเร็จ 

   (๑.๓) ชวยทําใหชีวิตมีความสุข 

   (๑.๔) ทําใหเปนผูมีภูมิคุมกันที่ดี 

   (๑.๕) ชวยทําใหเปนคนที่มีประโยชนและคุณคา 

   (๑.๖) ชวยทําใหเปนคนดีที่ไดรับการยกยองและไววางใจ 

   (๑.๗) ชวยทําใหเปนผูมีอุดมคติ 

 (๒) ความสําคัญของศาสนาตอสังคม 

   (๒.๑) ชวยพัฒนาสังคมใหมีความสงบเรียบรอย 

   (๒.๒) ชวยปองกันแกไขปญหาสังคม 



แผนการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หนาที่ ๑๓ 

   (๒.๓) ชวยใหการศึกษามีความสมบูรณและบรรลุเปาหมาย 

   (๒.๔) ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ และชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

 (๓) ความสําคัญของศาสนาตอประเทศชาติ 

   (๓.๑) ชวยพัฒนาประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน โดยมิติ  

ทางศาสนา  

   (๓.๒) ชวยสงเสริมความสามัคคีของคนในชาติ ผูเขาถึงศาสนาจะเปนผูรักสันติภาพและสันติสุข 

  

 

 

 

๑.๕ การดําเนินงานสงเสริมอุปถัมภคุมครองศาสนา 

 

 รัฐบาลไดใหการสงเสริมสนับสนุนและอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ที่ทางราชการรับรอง       

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

๒๕๕๗ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ       

จึงมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่  ๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙             

เรื่อง มาตรการอุปถัมภและคุมครองศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย มีเนื้อหาสรุป ดังตอไปนี้   

 ขอ ๑ การอุปถัมภและคุมครองทุกศาสนาอันเปนที่ยอมรับของทางราชการและประชาชนชาว

ไทยและการสงเสริมศาสนิกชนทั้งหลายใหมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ การสรางความสามัคคี

ปรองดองและการปฏิรูปประเทศโดยไมขัดตอกฎหมายและหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเปนหนาที่    

ของทุกหนวยงานของรัฐ 

 ขอ ๒ ในการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา โดยที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือ

พระพุทธศาสนาตามแบบเถรวาทมาชานานดังที่วัดวาอาราม พระภิกษุ การประกอบพิธีของทางราชการ

บทสวดมนต การศึกษา การเผยแผ ตลอดจนการจัดการปกครองคณะสงฆลวนเปนไปตามแบบเถรวาท

มานานหลายศตวรรษ จึงใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผหลักธรรม

คําสอนที่ถูกตองตามแนวทางดังกลาวเพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา สอดคลองกับความเลื่อมใส

ศรัทธาของผูที่นับถือศาสนาตามแบบนั้น ๆ โดยไมขัดตอกฎหมาย ในสวนของการอุปถัมภและคุมครอง

พระพุทธศาสนาตามแบบมหายานไมวาจะเปนจีนนิกาย อนัมนิกายหรืออื่นใด ซึ่งไดรับการอุปถัมภ

คุมครองจากรัฐตลอดมา ใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรม  

คําสอนที่ถูกตองตามแนวทางดังกลาว เพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญาสอดคลองกับความเลื่อมใส

ศรัทธาของผูที่นับถือศาสนาตามแบบนั้น ๆ โดยไมขัดตอกฎหมาย 



แผนการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หนาที่ ๑๔ 

 ขอ ๓ ในการอุปถัมภและคุมครองศาสนาอื่น ไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต           

ศาสนาพราหมณ - ฮินด ูและศาสนาซิกข ซึ่งไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญและรัฐไดใหการอุปถัมภ

คุมครองตลอดมา ใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผหลักธรรมคําสอน

ที่ถูกตองตามแนวทางในแตละศาสนาดังกลาวเพื่อใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา สอดคลองกบัความ

เลื่อมใสศรัทธาของผูที่นับถือศาสนานั้น ๆ โดยไมขัดตอกฎหมาย  

 หนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมอุปถัมภคุมครองศาสนา ตามคําส่ังฯ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ดังน้ี 

 ๑.๕.๑ หนวยงานภาครัฐ  ไดแก  

           -  สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ 

  -  กระทรวงวัฒนธรรม  

  -  กระทรวงยตุิธรรม 

  -  กระทรวงมหาดไทย  

  -  กระทรวงการตางประเทศ  

  -  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

  -  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ 

 

  -  ศนูยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)  

  -  สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

  -  กรมการศาสนา 

 ๑.๕.๒ องคกรปกครองสงฆ   ไดแก มหาเถรสมาคม คณะสงฆจีนนิกาย และคณะสงฆอนัมนกิาย 

 ๑.๕.๓ สถาบันการศึกษาดานศาสนา ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  วิทยาลัยแสงธรรม  

 ๑.๕.๔ องคกรทางศาสนาตาง ๆ ท่ีทางราชการรับรอง 

  - พระพุทธศาสนา  ไดแก องคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) พุทธสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปรียญธรรม

สมาคมแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภายุวพุทธิกสมาคม

แหงชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิหอจดหมายพุทธทาส อินทปญโญ และองคการทางพระพุทธศาสนา

อ่ืน ๆ ที่จดทะเบียนเปนสมาคมหรือมูลนิธ ิ

  -  ศาสนาอิสลาม มี ๒ องคการ คือ สํานักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลาม

แหงประเทศไทย 



แผนการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หนาที่ ๑๕ 

   -  ศาสนาคริสต มี ๕ องคการ คือ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย            

สภาคริสตจักรในประเทศไทย  สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย  มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต (ฟอเรนมิช

ชันบอรด)  และมูลนิคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหงประเทศไทย 

   -  ศาสนาพราหมณ-ฮินด ูมี ๓ องคการ คือ สํานักพราหมณพระราชครูในสํานักพระราชวัง 

สมาคมฮินดูสมาช และสมาคมฮินดูธรรมสภา 

   -  ศาสนาซิกข มี ๒ องคการ คือ สมาคมศรีคุรุสิงหสภา และสมาคมนามธารีสังคัตแหงประเทศไทย 

  

 

 

 

 

 

 
บทที่ ๒ 

วัตถุประสงค บทบาท และปญหาอุปสรรคในการสงเสรมิอุปถัมภคุมครองศาสนาในประเทศไทย 

 

๒.๑ วัตถปุระสงคของการสงเสริมศาสนา 

 ขณะนี้สังคมทั่วโลกกําลังเผชิญกับวิกฤติหลายเร่ือง เชน ประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกากําลัง

เผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางหนัก หลายประเทศแถบตะวันออกกลางกําลังเผชิญกับวิกฤติทางการเมือง 

และขณะน้ีประเทศตางๆ แถบเอเชียกําลังสูกับวิกฤติทางธรรมชาติอันเกิดจากฝนตกหนัก นํ้าหลาก นํ้าลน 

บานเรือนถูกนํ้าทวม ถนนถูกทําลาย พืชผลไรนาเสียหายอยางหนัก หลายชีวิตตองสังเวยใหกับภัยธรรมชาติ 

 ปจจุบันพบวา มีจํานวนผูคนที่ไมยอมนับถือศาสนาใด ๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สาเหตุดังกลาว 

เนื่องมาจากขาวหนาหนังสือพิมพและสื่อสารมวลชนตาง ๆ มักจะนําเสนอวา มีผูนําทางศาสนาหรือนักบวช     

มีพฤติกรรมไมเหมาะสมไมนานับถือ ทําผิดศีลธรรม อีกทั้งมีคําสอนและพิธีกรรมที่ขัดกับศีลธรรมอันดี 

กอใหเกิดวิกฤติศรัทธาตอบุคลากรทางศาสนาตาง ๆ และนําไปสูการไมนับถือศาสนาของผูคนจํานวนหน่ึง    

ทําใหเกิดชองวางระหวางศาสนากับประชาชน กอใหเกิดเจตคติที่ผิดและไมถูกตองเก่ียวกับศาสนา เชน เห็นวา

ศาสนา ไมมีความสําคัญ ไมมีความจําเปน ไมชวยใหทองอิ่ม สวนคนที่นับถือศาสนาตาง ๆ ยังขาดความรูความ

เขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับศาสนาที่ตนนับถือ ไมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ไมเปนศาสนิกที่ดี     

ของศาสนา นอกจากน้ียังขาดความรูความเขาใจในศาสนาที่ผูอื่นนับถือดวย ทําใหเกิดความไมเขาใจระหวางกนั 

อีกทั้งสถาบันการศึกษายังไมใหความสําคัญแกศาสนาเทาที่ควร สถาบันการศึกษาสวนมากมักจะเนนความเปน

เลิศทางวิชาการ แตไมสนใจการศึกษาอบรมดานจิตใจ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  



แผนการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หนาที่ ๑๖ 

 แมวาศาสนาจะมีคุณประโยชนสูงสง เพ่ือควบคุมพฤติกรรม และยกระดับความคิด จิตใจ และ

พฤติกรรมของมนุษยใหสูงกวาชีวิตของสัตวทั้งหลาย แตมนุษยกลับหันหลังใหกับหลักธรรมคําสอน คาํเตอืนสต ิ

และคติธรรมของพระศาสดาในศาสนาตาง ๆ แลวมุงแสวงหาสิ่งบํารุงบําเรอกิเลสตัณหาทางกายภาพ โดยขาด

จิตสํานึกรับผิดชอบชั่วดี และไมนําพาวาสิ่งเหลาน้ันซึ่งไดมาจะถูกหรือผิด อีกทั้งยังบิดเบือนหลักธรรมคําสอน

เพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพอง ใชศาสนาเปนเคร่ืองมือสรางความขัดแยงเกลียดแคนและชิงชัง         

ซ่ึงกันและกันในหมูชนที่นับถือศาสนาแตกตางกัน และนําไปสูการทํารายเบียดเบียนชีวิตกันและกันในที่สุด 

 นอกจากน้ี ศาสนายังกลายเปนเคร่ืองมือของมนุษยเพียงเพื่อเปนเคร่ืองประดับใหดูดีวาตนเปนคนมี

ศาสนาไมใชคนปาเถื่อน ศาสนากลายเปนแหลงแสวงหาผลกําไร เปนชองทางแสวงหาเกียรติ อํานาจและ

ผลประโยชน แทจริงแลวในตัวของศาสนาเองไมไดเสื่อมในคุณคา แตมนุษยที่นับถือศาสนาเปนเพียงพิธี       

นับถือแตปาก นับถือแคเปลือกนอกแตยังไมถึงแกนแท ติดอยูกับพิธีกรรม แตแกนแหงธรรมไมสนใจ คนเหลาน้ี

มีสวนทําใหเกิดปญหาทางศาสนา สาเหตุแหงปญหาทางศาสนาที่เกิดขึ้นตอเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ดังกลาว อันเกิดจากบุคคลภายในศาสนาเองหรือเกิดจากบุคคลภายนอกศาสนาเบียดเบียนก็ตาม หากปลอย

ปละละเลยทิ้งไว โดยไมหาทางแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น ปญหาทางศาสนาก็จะยิ่งขยายวงกวางออกไปมากยิ่งขึ้น 

และอาจสงผลกระทบตอสังคมไทยในดานความมั่นคงตอไปได 

 อยางไรก็ตาม ถาทุกคนมีความตั้งใจศึกษาใหเขาถึงแกนแทของศาสนา สังคมจะมีความสุขความสงบ 

เราจะเคารพสิทธิกันและกัน เราจะเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน แมจะมีความแตกตางกันในศาสนาที่ตนนับถือ         

แตจะเขาใจกันและกัน สามารถอยูรวมกันไดอยางปรองดองสมานฉันท ภายใตความแตกตางหลากหลาย       

ทางศาสนา และศาสนาจะยังทรงคุณคาเปนที่พ่ึงของสังคมตอไป  

๒.๒ บทบาทของศาสนาในสังคมไทยในปจจุบัน 

 บทบาทของศาสนาในภาพสังคมปจจุบัน ซึ่งอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจาก

การที่เคยเปนประเทศที่นําดวยหลักศาสนา (Religious Society) มาสูสังคมที่ศาสนาถูกลดบทบาทลงจากการ

เปนศูนยกลางกิจการตาง ๆ (Secularization) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงชองวางระหวางสิ่งที่เปนอยู (Undesired 

State) และสิ่งที่ควรจะเปน (Desired State) กลาวคือสิ่งที่เปนอยู (Undesired State) ของกิจการศาสนา   

ในประเทศไทยน้ัน พบวา ในสังคมดั้งเดิม “สถาบันศาสนา” จะเปนสถาบันศูนยกลางคอยเชื่อมโยงและ

ควบคุมดูแลสถาบันอ่ืน ๆ มีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมของสถาบันเหลาน้ัน ดวยศรัทธา

และศีลธรรมทําใหสังคมในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนตอไปไดอยางราบร่ืน ในขณะที่ในปจจุบัน สถาบัน

ศาสนากลับคอย ๆ ถูกลดบทบาทลง และมีสถาบันทางสังคมอื่น ๆ เขามาแทนที่ในตําแหนงศูนยกลาง        

ของกงลอ เชน สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมือง สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว เปนตน อีกทั้ง      

การดําเนินกิจการตาง ๆ เหลาน้ันยังแยกออกจากการคํานึงถึงหลักศาสนาอยางชัดเจน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ     

สังคมขาดศีลธรรม 



แผนการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หนาที่ ๑๗ 

 เม่ือวิเคราะหถึงสาเหตุของการเกิดสถานการณสังคมที่ขาดบทบาททางศาสนาในสังคมไทยพบวา   

มาจาก การขาดความเขมแข็งขององคกรศาสนาและบุคลากรทางศาสนา การขาดการบูรณาการหลัก      

ศาสนธรรมในระบบการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ การขาดการนําหลัก

ศาสนามาใชปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ทั้งระดับบุคคลและองคกร การขาดการเสริมสรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา และปญหาเก่ียวกับระบบสื่อสารมวลชนที่มักนําเสนอขาวหรือรายการ        

ที่ไมเอ้ือตอการเสริมสรางพัฒนาจิตใจผูคนดวยหลักศาสนธรรม โดยจากการศึกษาพบวาประเด็นปญหาเหลาน้ี

น้ันเกิดมาจากการขาดองคกรที่จะชวยเชื่อมประสานเสริมสรางบทบาทของกรศาสนาสูภาคสวนตางๆ  

 ดวยเหตุดังกลาว การจะสงเสริมศาสนากลับมาใหมีบทบาทดังเดิม แมวาจะไมสามารถทําใหศาสนา

กลับมาเปนศูนยกลางของกิจการหรือสถาบันสังคมตาง ๆ  อยางในอดีตได แตทุกภาคสวนควรมุงใหเกดิทางสาย

กลางระหวางสภาพสังคมที่ขาดบทบาททางศาสนาและสังคมศาสนา นั่นคือ การเสริมสรางใหองคกรศาสนา

เขมแข็งและหลักศาสนธรรมมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของกิจการหรือสถาบันสังคมตางๆ ในระดับที่เหมาะสม    

ซ่ึงจะนําไปสูการสงเสริมศาสนาใหมีคุณคาตอสังคมไทยไดตอไปอยางยั่งยืน 

๒.๓ ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมศาสนาในประเทศไทย 

 จากการทีส่ํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดดําเนินการสงเสริมอุปถัมภและคุมครองพุทธศาสนา

และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไดดําเนินงานในการสงเสริมศาสนาในดานตางๆ ที่ผานมา พบวา

สามารถดําเนินการไดในระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถดําเนินการไดอยางแพรหลาย เน่ืองจากมีขอจํากัด และ    

มีปญหาอุปสรรคหลายประการ ดังนี้ 

 (๑) การเผยแพรหลักคําสอนทางศาสนาทําไดในวงจํากัด  โดยบุคลากรทางศาสนา ไดแก พระสงฆ 

อิหมาม บาทหลวง ศาสนาจารย หรือผูนําองคการทางศาสนา สามารถใหการอบรมสั่งสอน เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ที่เขามาในวัด หรือศาสนสถานเทานั้น  หรืออาจจะไดรับเชิญออกไปอบรม แสดงธรรมนอกสถานที่

ในบางคร้ัง ทําใหการเผยแพรหลักคําสอนไดเฉพาะกลุม ไมสามารถเผยแพรหลักคําสอน แกประชาชนได     

อยางทั่วถึง  

 

 (๒) การบิดเบือนหลักคําสอน และขอมูลเกี่ยวกับศาสนา  มีการสอนที่บิดเบือนจากหลักคําสอน   

ที่แทจริงของศาสนา เผยแพรขอมูลขาวสารดานศาสนาที่ไมถูกตอง บิดเบือนจากขอเท็จจริง ทางสื่อออนไลน  

และมีการสงขอมูลตอกันเผยแพรขยายออกไปโดยรูเทาไมถึงการณ สรางความเขาใจผิดตอหลักคําสอน       

สรางความหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหวางศาสนิกชนที่นับถือศาสนาตาง ๆ  

 (๓) การขาดหนวยงานกลางในการตรวจสอบหลักคําสอน  ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ ปองกันและแกไขปญหา การเผยแพรขอมูลขาวสารที่บิดเบือนและสรางความแตกแยก ผูนําศาสนา

และผูเผยแพรศาสนา ทํางานในลักษณะตางคนตางทํา ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ขาดความระมัดระวังในการ

เผยแพรหลักคําสอน ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับศาสนาอ่ืน โดยไมมีองคกรหรือหนวยงานกลางที่ทําหนาที่โดยตรง 



แผนการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หนาที่ ๑๘ 

ในการตรวจสอบหลักคําสอน ขอมูลที่เผยแพรทางสื่อตาง ๆ พรอมกับทําหนาที่ชี้แจงขอเท็จจริงที่ถูกตอง    

ตามหลักคําสอนที่บริสุทธิ์ 

 (๔) การใหความสําคัญกับงานศาสนานอย  จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ประชาชน    

คนไทยไมมีโอกาสเขาวัดปฏิบัติธรรมหรือไปรวมกิจกรรม ณ ศาสนสถานตางๆ  ทําใหไมไดรับการศึกษาเรียนรู

หลักคําสอนและปฏิบัติตามหลักการของแตละศาสนา  หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยงัไมใหความสาํคญั

และมีสวนรวมในการดําเนินงานดานศาสนา 

 จากความเปนมา สถานการณและปญหาอุปสรรคในการสงเสริมศาสนาตางๆ ในประเทศไทย

ดังกลาว การที่สังคมไทยจะกาวไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เติบโตอยางเขมแข็ง สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ   

การที่ผูคนในสังคมตองมีจิตสํานึกทางคุณธรรมจริยธรรมเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานและการใชชีวิต อยางไร   

ก็ตาม จะเห็นไดวาสังคมในปจจุบันน้ีเปนสังคมที่ผูคนหางเหินจากหลักศีลธรรม อันเน่ืองจากศาสนาสูญเสีย

ความสําคัญและบทบาทลงจากการเปนศูนยกลางของกิจกรรมในสังคมตาง ๆ ผูคนจึงหางเหินจากหลัก     

ศาสนธรรม ตางจากที่เคยเปนมาในอดีตที่สังคมไทยเปนสังคมที่นําดวยหลักศาสนธรรม (Religious Society)  

อยางชัดเจน หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงไดมีคําสั่ง ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เร่ือง มาตรการอุปถัมภและ

คุมครองศาสนาตางๆ ในประเทศไทย เพื่อแกไขปญหาการนําความแตกตางอันเปนปกติของสังคมที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมมาขยายความหรือบิดเบือนใหเปนความขัดแยงในหมูศาสนิกชนทัง้ทีศ่าสนาเปนเร่ือง

ละเอียดออนเพราะเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชนในชาติ  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) หนาที่ ๑๙ 

 
บทที่ ๓ 

แนวทางยุทธศาสตรในการสงเสริมศาสนา   

 

 

  ตามที่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ ๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เร่ือง มาตรการอุปถัมภและคุมครองศาสนาตางๆ ในประเทศไทย ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันที่        

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ รับทราบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เร่ือง มาตรการ

อุปถัมภและคุมครองศาสนาตางๆ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีทราบ และไดมอบหมายใหรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ) กํากับดูแลหนวยงานภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย ตามคําสั่งดังกลาว

และประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพ่ือดําเนินการในเร่ืองน้ีใหเปนรูปธรรมตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนด จึงไดจัดประชุมรวม ๕ ศาสนา และหนวยงานที่เกี่ยวของตามคําสั่งหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ 

ทําเนียบรัฐบาล  

 ที่ประชุม ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ ๕ แนวทาง ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังน้ี 

 ๑. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

 ๒. แนวทางสงเสริมและสนับสนุนการเผยแผหลักธรรมที่ถูกตอง 

 ๓. แนวทางการอุปถัมภและคุมครองศาสนา 

 ๔. แนวทางการสงเสริมความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา 

 ๕. แนวทางสรางการรับรูและความเขาใจในกิจการศาสนา 

 

 เพ่ือใหบรรลุแนวทางดังกลาว จึงไดจัดทําแผนสงเสริมศาสนา ดังน้ี 

 

๓.๑ วสิัยทัศน (Vision) 

 ศาสนาในประเทศไทยไดรับการทํานุบํารุงสงเสริมใหมีบทบาทในการสงเสริมใหคนไทยมีพฤติกรรม  

ที่ถูกตองดีงามมีคุณธรรม สังคมไทยมีความรักความสามัคคี อยูรวมกันอยางปรองดองสมานฉันท มีความสงบ

สุขรมเย็น 
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๓.๒ เปาประสงค (Goal) 

 สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม มีความปรองดองสมานฉันท ศาสนิกชนปฏิบัติตนตามหลักคําสอน   

ทางศาสนาที่ตนนับถือ นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และดํารงวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม

ไทยที่ดีงาม 

 

 

 

๓.๓ พันธกจิ (Mission) 

 ๓.๓.๑ อุปถัมภและคุมครองปองกันการบอนทําลายศาสนาตางๆในประเทศไทย 

 ๓.๓.๒ สรางความเขาใจอันดแีละความรวมมือระหวางศาสนา 

 ๓.๓.๓ สรางการรับรูและความเขาใจในกิจการศาสนา 

 

๓.๔ วัตถปุระสงคหลกั (Objective) 

 ๓.๔.๑ เพ่ืออปุถัมภศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทยใหมีบทบาทในการสรางคนดสีังคมด ี

 ๓.๔.๒ เพ่ือคุมครองปองกันการบอนทําลายศาสนาตาง  ๆในประเทศไทย 

 ๓.๔.๓ เพ่ือความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา 

 ๓.๔.๔ เพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจในกิจการศาสนา 

 ๓.๔.๕ เพ่ือใชพลงัศรัทธาทางศาสนาในการสรางสรรคสงัคมและประเทศชาติใหเกิดความม่ันคง  มัง่คัง่  ยัง่ยืน 

 

๓.๕ ยุทธศาสตร   (Strategy) 

  มียทุธศาสตร ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการศกึษา 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการเผยแผหลักธรรมที่ถูกตอง 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ อุปถัมภศาสนา 

  ยุทธศาสตรที่ ๔ คุมครองปองกันการบอนทําลายศาสนา 

  ยุทธศาสตรที่ ๕ การสรางความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา 

  ยุทธศาสตรที่ ๖ การสรางการรับรูและความเขาใจในกิจการศาสนา 

 แตละยุทธศาสตรประกอบดวยกลยุทธ วิธีการ กิจกรรม/โครงการ แหลงงบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ และกลไกผูรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๑ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

 วัตถุประสงค (๑) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานศาสนศึกษา 

     (๒) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสถาบันการศึกษาของศาสนาตาง ๆ 

     (๓) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานศาสนศึกษา 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

     (๑) มีหลักสูตรการเรียนการสอนดานศาสนาท่ีถูกตองและเหมาะสม 

     (๒) มีครูผูสอนดานศาสนาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

     (๓) มีพระราชบัญญัติรับรองสถาบันการศึกษาของศาสนาตางๆ และรับรองวิทยฐานะผูจบหลักสูตรศาสนา 

     (๔) บุคลากรดานศาสนศึกษาไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย 

     (๕) มีหนังสือ ตํารา และเอกสารวิชาการดานศาสนาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

๑. สงเสริมและ

สนับสนุน

การศึกษา 

๑. สงเสริมใหมีกฎหมาย 

   การจัดการศึกษา 

   พระปริยตัิธรรม 

 

๑. ตราพระราชบัญญตัิ    

    การศึกษาพระปริยตัิธรรม  

    พศ.... 

 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

ไตรมาส ๑ – ๔  

ป ๒๕๖๐ 

สํานักงานพระพทุธ 

ศาสนาแห่งชาต ิ/ 

สํานักคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา 

กระทรวงศึกษาธิการ/

ก ร ม ก า ร ศ า ส น า

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ท าง

ราชการรับรอง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๒ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

๑.๑ เพ่ิม   

     ศกัยภาพ    

     การจัด 

     การศึกษา 

     พระปริยตั ิ

     ธรรม 

๒. พฒันาการจัดการศกึษา 

    พระปริยัติธรรม 

    - ดานอาคารสถานท่ี  

    - ดานบคุลากร 

    - ดานผูเรียน 

    - ดานหลักสูตร 

    - ดานสื่ออุปกรณ 

    - ดานการประกัน 

      คุณภาพทางการศกึษา 

    - ดานการบริหารจัดการ 

๑. สราง ซอมแซม ปรับปรุง   

    อาคารเรียน อาคารประกอบ 

    ใหเพียงพอเหมาะสมและจัด 

    สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการจัด 

    การเรียนการสอน 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร  

    ครู และบุคลากรทางการ 

    ศึกษาใหมีศักยภาพเปนมือ 

    อาชีพ 

๓. กําหนดวิทยฐานะผูบริหาร  

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. เชิดชูเกียรติและสรางขวัญ 

    กําลังใจผูบริหารครูและ 

    บุคลากรทางการศึกษา 

๕. จัดการเรียนการสอนให 

    ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม 

    เต็มตามศักยภาพ 

๖. จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ 

    ทางวิชาการ 

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาต ิ

 

ไตรมาส ๑ – ๔ 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ/

ก ร ม ก า ร ศ า ส น า

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ท าง

ราชการรับรอง 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๓ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

๗. จัดอบรมเสริมสรางทักษะทาง 

    วิชาการสูความเปนเลิศ 

 

๘. จัดทุนการศึกษาใหแกผูเรียน 

๙. จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร      

    ใหสอดคลองกับนโยบาย 

    การศึกษาของคณะสงฆใน 

    การกํากับการของ 

    มหาเถรสมาคม 

๑๐. ผลิต จัดหา และใชสื่อ 

    อุปกรณ นวัตกรรม และ 

    เทคโนโลยีการเรียนการสอน 

    ท่ีทันสมัยใหเพียงพอ 

    ครอบคลุม 

๑๑. จัดนิเทศ ติดตามและ 

    ประเมินผลการจัดการศึกษา 

    พระปริยัติธรรมใหเปนไป 

    ตามเกณฑมาตรฐานการจัด 

    การศึกษาคณะสงฆในการ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๔ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    กํากับการของมหาเถรสมาคม 

๑๒. ศึกษา วิเคราะห และวิจัย 

    รูปแบบการบริหารการศึกษา 

    พระปริยัติธรรมอยางมี    

    คุณภาพ 

 

๑๓. ใหหนวยงานภาครัฐและ 

    ภาคเอกชน นําวุฒิธรรม 

    ศึกษาประกอบการพิจารณา 

    คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

๑.๒ สงเสริมและ 

      สนับสนุน 

      การศึกษา 

      วิชาการทาง 

      พระพุทธ 

   ศาสนาใน 

   สถานศึกษา 

 

๑. พัฒนากระบวน การจัด   

    การเรียนการสอนวิชา  

    พระพุทธศาสนาใน 

    สถานศึกษา 

 

๑. ปรับปรุงโครงสรางหลกัสตูร 

   ใหวิชาพระพุทธศาสนาเปน 

   วิชาพื้นฐานในสถานศกึษาทุก 

   ระดับทกุชั้น 

๒. ผลติ และอบรมครูสอนวิชา    

   พระพุทธศาสนาใหเพยีงพอ 

๓. จัดใหมีพระสอนศีลธรรมใน 

    สถานศึกษาอยางเพียงพอ 

    โดยไดรับคาตอบแทนที ่

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั/ มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั 

 

ไตรมาส ๑ – ๔ 

ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ/ 

สํ า นั ก ง า น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ส พฐ . / สํ านั ก ง า น

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

แหงชาติ 

 

ก ร ม ก า ร ศ า ส น า

สถาบันการศึกษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ต า ง  ๆ  ท่ี ท า ง

ราชการรับรอง 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๕ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    เหมาะสม 

๔. ผลติจัดหา และใชสือ่อุปกรณ  

    นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

    การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

    ใหเพียงพอ 

 ๒. พัฒนากระบวนการจัด    

    การเรียนการสอนวิชา 

    พระพุทธศาสนาสําหรับ 

    ประชาชน 

๑. ใหสถานศกึษา หนวยงาน 

    ภาครัฐสถานประกอบการ 

    ภาคเอกชนทั้งในและ 

    ตางประเทศที่มีความพรอม 

    รวมมือกับสํานักเรียน 

    สํานักศาสนศกึษา  

    จัดการเรียนการสอน/สอบ 

    ธรรมศกึษา และบาลีศกึษา 

๒. ยกยอง เชิดชเูกียรต ิแก 

    ผูเรียนและองคกรท่ีจัดการ 

    เรียนการสอนธรรมศึกษาและ 

    บาลีศกึษาที่มีผลการเรียน 

    ดเีดน 

๓. จัดใหมีการเรียนการสอน 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

 

ไตรมาส ๑ – ๔ 

ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ

ก รมก ารศ าสนา /

สถาบันการศึกษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ต า ง  ๆ  ท่ี ท า ง

ราชการรับรอง 
 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๖ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    ธรรมศกึษา บาลศีึกษาผาน 

    สื่อดิจิทัล 

๑.๓ พัฒนา 

      กระบวนการ 

   จัดการเรียน 

   การสอนพระ 

   อภิธรรม 

   สําหรับ 

   ประชาชน 

๑. พัฒนากระบวนการ 

 จัดการเรียนการสอน 

 พระอภิธรรมสําหรับ  

 ประชาชน 

 

 

๑. ใหวัดและองคกร ท้ังในและ   

    ตางประเทศที่มีความพรอม 

    จัดการเรียนการสอนพระ 

    อภิธรรมสําหรับพระสงฆ และ 

    ประชาชน 

๒. ยกยอง เชิดชเูกียรต ิแก 

    ผูเรียน และองคกรท่ีจัดการ   

    เรียนการสอนพระอภิธรรมท่ี   

    มีผลการสอบดีเดน 

 

สํานักงาน 

พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

 

ไตรมาส ๑ – ๔ 

ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ

ก รมก ารศ าสนา /

สถาบันการศึกษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตางๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 

๒. สงเสริมและ 

   สนับสนุนดาน 

   ศาสนศึกษา 

๑. ศึกษาวิเคราะหสภาพ 

   ปญหาและอุปสรรคเกี่ยว 

   งานดานศาสนศึกษา 

๒. กําหนดวางแผนรวมกัน     

    เพ่ือหาแนวทางในการ 

    แกไขปญหา และกําหนด 

    หลักสูตรทางศาสนาได 

  - แตงตั้งคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบหลักสูตร/วิชาทาง 

    ศาสนาทุกระดับชั้น 

  - นําหลักสูตรทางศาสนาเขาที่ 

    ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ 

    ในระดับผูนําเพ่ือตรวจสอบใน 

    ความถูกตองของเนื้อหา 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงาน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 

ก ร ม ก า ร ศ า ส น า /

สํ า นั ก ง า น

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

แ ห ง ช า ติ /

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ท าง



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๗ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    ตรงจุด   - กอนนําหลักสูตรไปใชให   

    มีการรับรองโดยประธาน 

    กรรมการตรวจสอบ 

ราชการรับรอง 

 ๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียน 

    การสอนดานศาสนาให 

    ถูกตองและเหมาะสม 

    เพ่ือนําไปใชใน 

    สถานศึกษา 

  - แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา 

    หลักสูตร/วิชาทางศาสนา 

  - จัดทําหลกัสตูรการเรียนการ 

    สอนดานศาสนาในทุก 

    ระดบัชั้น 

  - จัดทําคูมอืของผูสอนและ  

    ผูบริหารสถานศึกษาทาง 

    ศาสนา 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.)  

กระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานคร 

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศึกษา 

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตางๆ ทีท่างราชการ

รับรอง 

 

 

 

 

 ๔. สงเสริมและสนับสนุน 

    การศึกษาของทุกศาสนา  

    โดยกําหนดใหหลักสูตร 

    การศึกษาในทุกประเภท 

 - รับรองหลักสูตรพัฒนาผูเรียน 

   ในสถานศึกษาขององคการ 

   ศาสนา 

 - จัดทําหลักสูตร หนังสือและ 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ข้ันพื้น ฐาน 

(สพฐ.) 

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๘ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    ในทุกชั้นปมีการศึกษา 

    ตามหลักศาสนาท่ีผูเรียน 

    นับถืออยางพอเพียง 

    ท้ังการใหความสําคัญ  

    สาระและเวลา ในทุก 

    หนวยงานของสมาชกิทีมี่ 

    การกําหนดหลักสูตร    

   ตําราดานศาสนา เพ่ือใช 

   ประกอบการเรียนการศึกษา 

   ของผูเรียน 

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

 ๕. ใหสอดแทรกหลักธรรม 

    ทางศาสนาและการ 

    สรางสรรคพหุวัฒนธรรม 

    ไวในทุกหลกัสตูรการ 

    อบรมตางๆ ของทุก 

    หนวยงานทกุระดับชั้น 

  - จัดหลักสตูรการเรียนการสอน 

    เร่ือง “พหุวัฒนธรรมศึกษา”  

    ในระดับประถมศึกษามัธยม     

    ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน 

    ศาสนา 

  - จัดคายศาสนศึกษาเพ่ือ 

    สันตภิาพในชมุชน โดยนํา 

    หลักคําสอนทางศาสนาท่ี 

    เกีย่วกับสันตภิาพและ    

    การอยูรวมกันกบัเพื่อนตาง 

    ศาสนาอยางสันติสขุและให 

    เกยีรติ ทั้งภาคกลาง  

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสภาความ

ม่ันคงแหงชาต ิ 

- ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

2560 กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงานสภาความ

ม่ันคงแหงชาต ิ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.)  

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๒๙ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    ภาคเหนือ ภาคอสีาน และ 

    ภาคใต 

 ๖. พัฒนาศกัยภาพ   

    ของครูผูสอนหรือ 

    ผูสอนศาสนาใหม ี

    ความรูความ 

    เขาใจอยาง 

    ถองแท 

  - สงครูผูสอนหรือผูสอนศาสนา  

    เขารับการอบรมเรียนรู 

    ทางดานศาสนาอยางตอเน่ือง 

  - จัดใหมีการปฏิบัติจริงเห็นจริง  

    โดยการไปเยีย่มศาสนสถาน       

    ตางศาสนาเพ่ือรับการเรียนรู 

    โดยตรง 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(สพฐ.)/กรมการ

ศาสนา/สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/ถาบัน

การศึกษาดานศาสนา/

องคกรปกครองคณะ

สงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

 ๗. จัดอบรมครูผูสอน 

    ศาสนาใหมีความรูความ 

    เชี่ยวชาญในการเผยแผ  

    หลักธรรมคําสอน 

    และสงเสริมครูผูสอน 

    ศาสนาใหมีความรูความ 

  - จัดอบรมและขึ้นทะเบียน 

    ผูสอนศาสนา หรือ รวมถึง 

    การมีองคกรในการพิจารณา 

    คุณภาพมาตรฐานอยาง 

    ตอเน่ือง 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(สพฐ.)/กรมการ

ศาสนา/สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๐ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    เชี่ยวชาญในการเผยแผ  

    หลักธรรมคําสอน  

   รวมถึงการมีองคกรใน 

   การพิจารณาคุณภาพ 

   มาตรฐานอยางตอเน่ือง 

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

 ๘. สงเสริมใหมีครูผูสอน 

   ศาสนามากขึ้น 

  - อบรมบุคลากรดานการศึกษา  

    คือครูอาจารย ใหมีความรู 

    ดวยหลักสูตรดานศาสนา 

  - โครงการอบรมบุคลากร 

    ดานการศึกษา (ครู อาจารย 

    ใหมีความรูดวยหลักสูตรดาน 

    ศาสนา) 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(สพฐ.)/กรมการ

ศาสนา/สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/สถาบนั 

การศึกษาดานศาสนา/

องคกรปกครองคณะ

สงฆ/องคการทางศาสนา

ตาง  ๆที่ทางราชการ

รับรอง 

 ๙. ประเมินผลการศึกษา 

   ดานศาสนาตามมาตรฐาน 

   และมีคุณภาพ 

  - ใหผูนําทางศาสนามีสวนรวม 

    ในการกําหมดเกณฑการ 

    ประเมินในโรงเรียนและ 

    สถาบันการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงาน 

คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๑ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

  - ใหทางภาครัฐสนบัสนุนการ 

    จัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบัน  

    การศึกษาดานศาสนา นํารอง 

    เพ่ือเปนแบบอยาง 

 

  - ผลักดันใหมีขอบังคบัเก่ียวกบั 

    การจัดการศึกษาของสถาบัน 

    ทางศาสนาเพ่ือใชเปนแนว   

    ทางในการทําใหพระธรรม  

    คําสั่งสอนรวมถงึการท่ีบคุคล     

    ภายนอกท่ีจะสงลูกหลาน 

    เขาศกึษาจะไดรูถึงแนวทางท่ี 

    จะตองดําเนินการ 

(สพฐ.)/ สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

 ๑๐. จัดใหมีตําราหรือ 

     เอกสารท่ีมีเนื้อหา 

     ทางดานศาสนา 

     ขั้นพื้นฐานเปนสื่อ 

     สําหรับการเรียนรู 

     ดวยตนเอง 

  - จัดทําตํารา หนังสือ จุลสาร  

    หรือสื่อออนไลน  

  - มีองคกรในการพิจารณา 

    คุณภาพมาตรฐานของ  

    หนังสือ ตํารา และเอกสาร   

    วิชาการดานศาสนา  

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(สพฐ.) 

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๒ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

 ๑๑. บรรจุธรรมเนียมปฏิบัต ิ

     ทางศาสนาท่ีถูกตองไว 

     ในหลักสูตรของแตละ 

     ชวงชั้น 

  - จัดทําหลกัสตูร หนังสือและ 

    ตําราดานศาสนาเพ่ือใช 

    ประกอบการเรียนการศึกษา 

    ของนักเรียนและนักศึกษา 

 

 

  - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร  

    และสาขาวิชาตางๆ ใน 

    สถาบันการศึกษา  

  - ตรวจสอบและประเมินผลการ 

    จัดการศกึษาอยางตอเนื่อง 

  - รับรองวุฒิการศกึษาจาก 

    สถาบันการศึกษาของแตละ 

    ศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.)/สํานักงาน

คณะกรรมการ

ขาราชการ 

พลเรือน (ก.พ.)/

สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคการ

มหาชน)/ 

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทาง

ราชการรับรอง 

 ๑๒. สรางแรงจูงใจ 

    ใหมีการสอน 

    ศาสนาใน 

  - เพ่ิมงบประมาณอุดหนุน 

    พิเศษสําหรับครูผูสอน 

    ดานศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560-2564 กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงาน

คณะกรรมการ

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๓ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    สถานศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.)/

สถาบันการศกึษาดาน

ศาสนา 

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

๓. สงเสริมและ 

    พัฒนาสถาบัน  

    การศึกษาและ 

    บคุลากรดาน 

    ศาสนศึกษา 

๑. สนับสนุนชวย   

    เหลือดานทุนการ  

    ศึกษาและ 

    การวิจัย 

 - จัดทําระเบียบสําหรับ 

   สถาบันการศึกษาทาง 

   ศาสนาที่ตองการรับ 

   ทุนการศึกษาและการวิจัย 

   ดานศาสนาจากตางประเทศ 

 

 - รวบรวมขอมูลหนวยงาน 

   หรือองคกรท่ีมอบ 

   ทุนการศึกษาและการวิจัย 

   ท้ังในและตางประเทศ 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน   

  พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

2560-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง /

กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) 

 ๒. สนับสนุนทุนการ  

    ศึกษาแกผูเรียน 

    ในสถานศึกษา 

    ของศาสนา 

 - มอบทุนการศึกษาหรือทุน 

   เลาเรียนหลวงแกนักเรียน 

   และนิสิตนักศึกษาเพ่ือ  

   ศึกษาดานศาสนาท้ังใน 

   และตางประเทศ  

กระทรวงศึกษาธิการ 2560-2564 กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงานพระพทุธศาสนา

แหงชาต/ิกรมการศาสนา/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๔ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง/

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓. ใหมีการรับรอง 

    วิทยฐานะและ 

    วุฒิการศึกษาของ 

    สถาบันการศึกษา   

    ดานศาสนา 

 - ประกาศรับรองวิทยฐานะ 

   และวุฒิการศึกษา 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานคณะ    

  กรรมการขาราชการ 

  พลเรือน (ก.พ.) 

๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ/

สํานักงาน

คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) 

กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพทุธศาสนา

แหงชาต/ิ

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตางๆ  ทีท่างราชการ

รับรอง/

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 ๔. สงเสริมใหสถาบัน  

    การศึกษาดานศาสนามี 

    บทบาทและสวนรวมใน 

    การพัฒนาสงัคมไทยให 

    ม่ันคง ม่ังคัง่ และยั่งยืน 

  - จัดกิจกรรมสงเสริมปรัชญา 

    ของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

    สถาบันการศึกษาดานศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ 2560-2564 กระทรวงศึกษาธิการ 

องคกรศาสนาตางๆ 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

วัฒนธรรม/กระทรวง

ยุติธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/กระทรวงการ



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๕ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

ตางประเทศ/ 

กระทรวงการทองเที่ยว 

และกีฬา/สํานักงาน

สภาความม่ันคง

แหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.)/สํานักงาน

พระพทุธ ศาสนา

แหงชาติ  กรมการ

ศาสนา 

 ๕. สงเสริมใหสถาบัน  

   การศึกษาดานศาสนา 

   มีระบบเทคโนโลยี 

   สารสนเทศท่ีทันสมัย 

  - พัฒนาหองเรียนใหมี 

    มาตรฐานและทันสมัย 

  - จัดทําหลักสูตรดานเทคโนโลย ี

    สารสนเทศเพ่ือศาสนศึกษา 

กระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

25๖๐-2564 กระทรวงดิจิทัล         

เพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตางๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการเผยแผหลักธรรมที่ถูกตอง 

 วัตถุประสงค  (๑) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเผยแผหลักธรรมของศาสนาที่ถูกตอง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๖ 

      (๒) เพ่ือใชสือ่สารมวลชนใหเปนประโยชนในการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนา 

      (๓) เพ่ือดแูลและสนับสนุนการเผยแผใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

      (๔) เพ่ือพฒันาระบบบริหารจัดการในการเผยแผหลักธรรมคําสอนของแตละศาสนาใหมีประสิทธิภาพ 

      (๕) เพ่ือประกาศยกยองเชดิชเูกียรตแิกบคุคลหรือองคกรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีผลงานดานการสงเสริมศาสนา  

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

      (๑) มีการเผยแผหลักธรรมของศาสนาอยางถูกตอง 

      (๒) มีการจัดสรรพ้ืนท่ีในการเผยแผหลักธรรมของศาสนาในสื่อสารมวลชนตางๆ  

      (๓) สื่อทุกประเภทมีการเผยแผความรูในหลักศาสนธรรมอยางถูกตองเหมาะสม 

         (๔) มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีผลงานดานการสงเสริมศาสนา 

 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

๑. สงเสริมและ 

    สนับสนุนการ 

    เผยแผ   

    หลักธรรม    

    ของศาสนาที ่

ถูกตอง 

๑. พัฒนาบคุลากรและ 

    องคกรเผยแผพระพุทธ   

    ศาสนาใหมีศกัยภาพ  

    ม่ันคงเขมแขง็และ 

    ยัง่ยืน 

๒. เผยแผผานชองทางตางๆ  

   เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและ 

   จริยธรรม 

 

๑. อบรมบคุลากรผูเผยแผ 

    พระพุทธศาสนาใหมี ความรู  

    ความเขาใจท่ีถกูตอง และมี 

    ทักษะในการเผยแผพระพุทธ   

    ศาสนาตามเกณฑท่ีกําหนดให 

    มีจํานวนท่ีเพียงพอ 

๒. จัดใหมีคาตอบแทนสําหรับ    

    บคุลากรผูเผยแผพระพุทธ  

    ศาสนาอยางเหมาะสม 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการคลัง 

ไตรมาส ๑ – ๔ 

ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

สํ า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ 

ศาสนาแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ

กรมการศาสนา/ 

กรมประชาสัมพันธ/

องคการทางศาสนา

ตางๆท่ีทางราชการ

รับรอง 

กระทรวงศึกษาธิการ

กรมการศาสนา/กรม

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ /

องคการทางศาสนา

ตางๆที่ทางราชการ

รับรอง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๗ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 

๓. สงเสริมการใชหลกัธรรม   

    ในชีวิตประจําวัน 

๔. ควบคุม กํากบัดแูลการ 

    เผยแผใหเปนไปอยาง 

    ถูกตองเหมาะสม 

 

 

๓. ยกยอง เชิดชเูกยีรติ แก 

   บคุลากรผูเผยแผ 

   พระพุทธศาสนา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. จัดตัง้องคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับ  

    ควบคมุ ดแูลวินิจฉยัเก่ียวกับ  

    รูปแบบวิธีการ แนวทาง และ 

    คําสอน ของบคุลากรผูเผยแผ 

    พระพุทธศาสนาใหเปนไป 

    ตามหลักพระธรรมวินัย   

๕. กํากับดแูล ควบคุมองคกรที่จะ 

    ทําการเผยแผพระพุทธศาสนา 

    ใหเปนไปตามหลกัเกณฑท่ี 

    มหาเถรสมาคมกําหนด 

๖. จัดตัง้สํานกัปฏิบตัิธรรมประจํา 

    จังหวัดตามระเบียบมหาเถร 

    



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๘ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สมาคมใหครอบคลมุท่ัว 

    ภูมิภาค 

 

 

 

๗. ใหมีสํานักปฏิบตัิธรรม 

   นานาชาตทิี่มีคุณภาพรองรับ 

   การเขาสูประชาคมอาเซยีน 

   กระจายอยูทุกภูมิภาค 

๘. เพ่ิมศักยภาพขององคกรเผย 

   แผพระพุทธศาสนาท่ีจัดตัง้ 

   ตามมตมิหาเถรสมาคมใหทํา 

   หนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนา 

   ประชาชนสามารถนําไปใชใน 

   ชีวิตประจําวันไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๙. ใหสื่อทุกประเภทและบุคคล 

    ตนแบบที่สงัคมยอมรับม ี

    บทบาทตอการเผยแผ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๓๙ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 

 

 

    พระพุทธศาสนาผานชองทาง 

    ตาง ๆ ในรูปแบบท่ีหลาก  

    หลายเขาใจงายอยางตอเนื่อง 

๑๐. ใหมีฐานขอมลูบุคลากร 

    องคกรเผยแผพระพุทธศาสนา 

    ท่ีถูกตองครบถวนทันสมัย  

    และใชงานไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ 

๑๑. ใหมีสถาบันผูนําศาสนา 

     ยคุใหม 

๑๒. ใหมศีูนยเครือขายเยาวชน 

     ระดับประเทศและนานาชาต ิ

๑๓. จัดใหมคีาตอบแทนสําหรับ 

     ผูเผยแพรศาสนาอยาง 

     เหมาะสม 

 ๕. ประชาสมัพันธหลักการ 

    เผยแผขององคกรทาง 

    ศาสนาตางๆ ให 

    ประชาชนไดรับทราบ  

  - ประชาสัมพันธและรณรงค 

    ผานสื่อสารมวลชนตาง ๆ   

 

 

กรมประชาสัมพันธ 25๖๐-2564 กรมประชาสัมพันธ กรมการศาสนา/    

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/สถาบันการ 

ศึกษาดานศาสนา/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๐ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    เพ่ือปองกันมิใหเกิด 

    การชักนําใหหลงผดิ 

องคกรปกครองคณะ

สงฆ/องคการทาง

ศาสนาตางๆที่ทาง

ราชการรับรอง 

 ๖. สนับสนุนสรางสรรคองค 

    ความรูและนวัตกรรมใน 

    การเผยแผหลักธรรม 

    คําสอนของทุกศาสนา 

  - มอบทุนการศกึษาวิจัยและ    

    พัฒนาใหแกสถาบันการศึกษา 

    ทางศาสนา 

  - อบรมวิทยากรหรือผูเผยแผ 

    ของแตละศาสนาใหเปน 

    ผูเชีย่วชาญในการทําหนาท่ี 

    เปนวิทยากรใหความรูทาง 

    ศาสนาทั้งในสวนกลาง 

    และภูมิภาคแกทุกภาคสวนท่ี 

    ตองการ 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน   

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

สถาบันการศึกษาดาน

ศ า ส น า / อ ง ค ก ร

ปกครองคณะสงฆ /

องคการทางศาสนา

ตางๆ ที่ทางราชการ

รับรอง 

 ๗. ใหมีระเบียบอยางชดัเจน 

    ท่ีกําหนดใหมีการอบรม 

    ธรรมะทางศาสนา 

    ๕ นาทีกอนเปดการ   

    ประชุม  ของหนวยงาน 

    ภาครัฐทุกการประชุม 

  - อบรมธรรมะทางศาสนา ๕  

    นาทีกอนเปดการประชุมของ 

    ภาครัฐทุกการประชุม 

หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงาน 

25๖๐-2564 หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงาน 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๑ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 

 

 ๘. ใหการจัดกิจกรรม 

   สาธารณะทุกกิจกรรมของ 

   ทุกภาคสวนมีการ 

   สอดแทรกหลักธรรม    

   คําสอนทางศาสนาตาม  

   ความเหมาะสม 

   

 - จัดทําสื่อและเอกสารตาง ๆ  

 - โครงการจิตอาสาบําเพ็ญ 

   สาธารณะประโยชน 

 - จัดทําระเบียบการเพ่ือ 

   สนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดแทรก 

   หลักธรรมคําสอนทางศาสนา 

 

 

 

 

 

- หนวยงานภาครัฐ 

- หนวยงานภาคเอกชน 

25๖๐-2564 ห น ว ย ภ า ค รั ฐ /

หนวยงานภาคเอกชน 

 

๒. ใชสื่อสาร 

    มวลชนใหเปน 

    ประโยชนใน   

    การเผยแผ 

    หลักธรรมคํา 

    สอนทาง 

๑. เผยแผผานชองทางตางๆ  

    เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 

    จริยธรรมตามหลักธรรม 

    ทางศาสนาและการ 

    อยูรวมกันในพห ุ

    วัฒนธรรม 

 - จัดทําสื่อและเอกสารตาง ๆ  

 - จัดประชุมสัมมนา  

   สือ่สารมวลชนสรางความรู 

   ความเขาใจหลักคําสอนและขอ  

   ปฏิบตัพ้ืินฐานของแตละ 

   ศาสนา 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

 

 

25๖๐-2564 

 

 

 

 

 

ก ร มก า รศ า ส น า /

สํานักงาน 

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

แ ห ง ช า ติ / อ ง ค ก ร

ปกครองคณะสงฆ /

องคการทางศาสนา 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๒ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    ศาสนา   

 

 

 

 

 

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 ๒. สงเสริมใหสื่อทุกประเภท 

    และศิลปนทุกระดับ             

    มีบทบาทตอการรณรงค 

    เสริมสรางคุณธรรมตาม 

    หลักธรรมทางศาสนา  

    ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

    เขาใจงายอยางตอเน่ือง 

 

 - มอบรางวัลเชดิชูเกียรต ิ

   สือ่สารมวลชน และศลิปน 

   ผูสนับสนุนกิจกรรม 

 

- กระทรวงวัฒนธรรม 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา   

  แหงชาติ 

25๖๐-2564 

 

กระทรวงวัฒนธรรม/

ก ร มก า รศ า ส น า /

สํานักงาน 

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

แ ห ง ช า ติ / อ ง ค ก ร

ปกครองคณะสงฆ /

องคการทางศาสนา   

ตางๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 

 

 

 

 ๓. สงเสริมใหสื่อประเภท 

   วิทยแุละโทรทศันมผีัง 

   รายการสงเสริมศาสนา   

 - จัดทําระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ - กรมประชาสัมพันธ 

- สํานักงานคณะกรรมการ 

  กิจการกระจายเสยีง  

2560 กรมประชาสัมพันธ/

สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการ

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๓ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

   ทุกวันและในเวลาท่ี 

   เหมาะสมแกผูชมทุก 

   ระดับเพ่ือใหการสราง 

   กระแสสังคมเปนไปใน 

   ทศิทางเดยีวกันเกิดพลงั 

   และมีความตอเน่ือง 

  กิจการโทรทัศน และ 

  กิจการโทรคมนาคม 

  แหงชาติ (กสทช.) 

 

กระจายเสยีง กิจการ

โทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ

(กสทช.) 

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ที่ทางราชการ

รับรอง/หนวยงานที่มี

สื่อทุกหนวยงาน เชน 

อสมท. กองทัพบก 

เปนตน 

 ๔. สงเสริมการใชสื่อพ้ืนบาน  

    ศลิปะและวัฒนธรรมไทย  

    ในการนําเสนอเนื้อหาที ่

    สอดแทรกหลกั 

    ศาสนธรรม 

 - จัดทําสื่อประเภทตางๆ เชน  

   เพลง ละคร  

องคกรสื่อทุกประเภท 25๖๐-2564 องคกรสื่อทุก

ประเภท/องคกร

วิชาชีพสื่อ/กรม

ประชาสัมพันธ/

สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กิจการ

โทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ

  

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ที่ทางราชการ

รับรอง 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๔ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 ๕. สงเสริมใหสื่อแตละ 

   ประเภทมีการบูรณการ 

   แผนการเผยแพรศาสนา  

   ใหสามารถเขาถงึกลุม  

   เปาหมายไดอยางตอเน่ือง 

   และมีประสิทธิภาพ 

   โดยสอดแทรกในขาว  

   ละครบทเพลง และ 

   การละเลนพื้นเมือง 

 - จัดทําสื่อที่เก่ียวของกับ 

   หลักธรรมทางศาสนาท่ี 

   เหมาะสมกับคนแตละ 

   เพศและวัย 

 - จัดประชุมสัมมนาสือ่สาร   

   มวลชนสรางความรูความเขาใจ 

   หลักคําสอนและขอปฏิบตั ิ

   พ้ืนฐานของแตละศาสนา 

องคกรสื่อทุกประเภท 25๖๐-2564 องคกรสื่อทุก

ประเภท/องคกร

วิชาชีพสื่อ/กรม

ประชาสัมพันธ/

สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กิจการ

โทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ที่ทางราชการ

รับรอง 

 

 ๖. สงเสริมใหสื่อของรัฐทํา 

   การประชาสัมพันธสราง 

   กระแสสังคมใหประชาชน 

   มีจิตสํานึกและศรัทธาใน 

   ศาสนาท่ีตนนับถือโดยม ี

   ความถี่อยางตอเนื่องและ 

   ในชวงเวลาท่ีดีมีผูชม 

   จํานวนมาก 

 - จัดทําสื่อตาง ๆ เชน คลปิ 

   วีดโิอ หนังสั้น ละคร  

   เผยแพรในสื่อของรัฐ 

องคกรสื่อทุกประเภท 25๖๐-2564 องคกรสื่อทุก

ประเภท/องคกร

วิชาชีพสื่อ/        

กรมประชาสัมพันธ/

สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กิจการ

โทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ

กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ที่ทางราชการ

รับรอง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๕ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 ๗. สงเสริมใหมีการใช 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ปลูกจิตสํานึกทางศาสนา  

   โดยกําหนดเปนระเบียบ  

   ขอบังคับใหเว็บไซต 

    ทุกเว็บไซตจะตอง 

    ขึ้นขอความรณรงคเร่ือง 

    คุณธรรมทางศาสนา 

 - จัดทําระเบียบขอบงัคบัให  

   เว็บไซตทุกเว็บไซตขึ้น 

   ขอความรณรงคเร่ือง 

   คุณธรรมทางศาสนา 

 

 

 

 

กระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

25๖๐-2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/สถาบัน 

การศึกษาดานศาสนา/

องคกรปกครองคณะ

สงฆ/องคการทางศาสนา

ตาง  ๆทีท่างราชการ

รับรอง 

๓. ดแูลและ  

    สนับสนุนการ 

    เผยแผให 

    เปนไปอยาง 

    ถูกตอง 

    เหมาะสม 

๑. สงเสริมใหองคกรศาสนา 

    หรือสถานปฏบิตัิธรรม 

    เปดสอนการปฏิบตัิธรรม 

    ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ 

    มาตรฐาน 

 - จัดทําเกณฑมาตรฐานสถานท่ี    

   ปฏิบตัิธรรม 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน  

  พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงานระพุทธ

ศาสนาแหงชาต/ิ

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆท่ีทางราชการ

รับรอง 

 

๔. พัฒนาระบบ   

    บริหารจัดการ 

1. จัดระบบฐานขอมลูของ 

    ทุกศาสนาใหทันสมยัและ 

  - จัดพิมพเอกสาร หนังสือ หรือ 

    ตําราวิชาการดานหลักธรรม 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๖ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    ในการเผยแผ 

    หลักธรรมคํา 

    สอนของแต 

    ละศาสนาให 

    มีประสิทธิ    

    ภาพ 

 

    งายตอการใชงาน     คําสอน 

  - จัดซ้ือระบบและจัดหาระบบ 

    ระบบฐานขอมูลเพ่ือเชื่อมโยง 

    ระหวางองคกรศาสนา 

  - จัดทําเว็บไซตเครือขาย 

    องคกรศาสนา 

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

ศาสนาแหงชาต/ิ

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 ๒. สงเสริมการเผย 

    แผศาสนาให 

    เขาถงึประชาชน  

    ในทุกพ้ืนท่ี 

  - จัดทําสื่อเผยแพรทางสื่อสาร   

    มวลชนตางๆ 

  - กิจกรรมธรรมสัญจร ธรรมทูต  

    หรือธรรมจาริก 

  - กิจกรรมนาซีฮัตออนทัวร 

    ในกลุมเยาวชน 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาต/ิ

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 

๕. ประกาศยก 

   ยองเชดิช ู   

   เกียรตแิก  

- มอบรางวัลและประกาศ 

  เกยีรตคิุณใหแกองคกรท้ัง 

  ภาครัฐภาคเอกชน และ 

  - จัดงานมอบรางวัลและ 

    ประกาศเกียรตคิุณ 

- หนวยงานภาครัฐ 

- หนวยงานภาคเอกชน 

 

25๖๐-2564 หนวยภาครัฐ/

หนวยงานภาคเอกชน 

 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๗ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) แนวทางดําเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

   บคุคลหรือ 

   องคกรท้ัง 

   ภาครัฐ  

   ภาคเอกชน  

   และภาค 

   ประชาชนที่มี 

   ผลงานดานการ 

   สงเสริมศาสนา 

 

 

  ภาคประชาชนทีมี่ผลงาน 

  ดานการสงเสริมศาสนา 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ อุปถัมภศาสนา 

วัตถุประสงค  (๑) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนปฏิบตัติามหลกัธรรมของศาสนาท่ีถูกตอง 

   (๒) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรในทุกศาสนาใหมคีุณภาพ 

   (๓) เพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับมีสวนรวมในการอุปถัมภศาสนา 

   (๔) เพื่อสงเสริมใหประชาชนและองคกรเอกชนมสีวนรวมในการอุปถมัภศาสนา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   (๑) ประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอยางถูกตอง 

   (๒) มีหนวยงานภาครัฐทุกระดับมีสวนรวมในการอุปถัมภศาสนา 

   (๓) บุคลากรในทุกศาสนามีคุณภาพ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๘ 

   (๔) ศาสนสถานไดรับการดูแลและบูรณะอยางท่ัวถึง 

   (๕) ทุกหนวยงานราชการมีสถานท่ีประกอบศาสนพิธี 

   (๖) มีมาตรการจูงใจทางดานการเงินและการคลังสําหรับประชาชนและเอกชน 

  

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

1. การอุปถัมภ 

   และคุมครอง 

   ศาสนา 

๑. ใหมีกฎหมาย 

    เปนเคร่ืองมือใน 

    การอุปถัมภและ 

    คุมครอง         

    พระพุทธ  

    ศาสนา 

๑. ตราพระราชบัญญตั ิ

   อุปถมัภและคุมครอง 

   พระพุทธศาสนา พ.ศ. .... 

 

สํานักงาน 

พระพุทธ ศาสนาแหงชาติ 

ไตรมาส ๑ – ๔ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/กรมการ

ศาสนา/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/ 

หนวยงานภาครัฐท่ี

เกี่ยวของ/ องคการ

ทางศาสนาตาง ๆ ท่ี

ทางราชการรับรอง 

 

 

 

 

 

 2. ใหมแีนวทางในการ 

   อุปถมัภศาสนบคุคล  

   ศาสนสถาน ศาสนสมบตัิ  

   องคกรทางพระพุทธ  

   ศาสนาอยางถกูตอง 

   เหมาะสม 

๑. จัดถวายนิตยภตัใหพระสังฆาธิ 

    การพระเลขานุการ พระ 

    เปรียญธรรมพระพิธีธรรม 

    อยางเหมาะสม 

๒. จัดอบรมถวายความรูให 

    พระภิกษสุามเณร และให 

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาต ิ

ไตรมาส ๑ – ๔ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

หนวยงานภาครัฐท่ี

เกี่ยวของ/ องคการ

ทางศาสนาตาง ๆ ท่ี

ทางราชการรับรอง 

 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๔๙ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ความรูแกไวยาวัจกรอยาง 

    ท่ัวถงึ 

๓. ถวายความสะดวกใหพระภิกษ ุ

    สามเณรในการเดินทางไป 

    ปฏิบตัศิาสนกิจท้ังในและ 

    ตางประเทศอยางเหมาะสม 

๔. จัดตัง้สถาบันพระสังฆาธิการ 

๕. จัดตัง้กองทุนสวัสดิการดแูล 

    พระภิกษสุามเณร 

๖. อํานวยความสะดวกให 

    พระภิกษสุามเณรและ 

    ประชาชนในการเดินทาง   

    ไปนมสัการสังเวชนียสถาน   

    ณ แดนพุทธภูมิอยาง 

    เหมาะสม 

 

๗. จัดอุดหนุนบูรณปฏิสงัขรณ 

    ศาสนสถานใหกับวัด 

    พระอารามหลว วัดท่ัวไปและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๐ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 

 

 

 

 

    วัดท่ีประสบภยัตาม 

    ความจําเปนและเหมาะสม 

๘. ยกยองเชดิชูเกยีรติวัดท่ีมีการ 

    พัฒนาเปนไปตามหลักเกณฑที ่

    กําหนด 

๙. สงเสริมสนบัสนุนใหวัดเปน 

    ศูนยกลางชุมชนในการจัด 

    กิจกรรมเพ่ือประชาชน 

๑๐. สงเสริมสนับสนุนในการดแูล 

    รักษาศาสนสมบตัโิบราณ  

    สถาน และโบราณวัตถุใน 

    พระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. สงเสริมและ 

    สนับสนุนให 

    ประชาชน 

    ปฏิบัติตาม 

    หลักธรรม 

    ของศาสนา 

    ท่ีถูกตอง 

๑. สงเสริมใหศาสนิกชนได 

   รวมกิจกรรมทางศาสนา 

   และนําหลักคําสอนไป 

   ปฏิบัติอยางจริงจัง 

    - จัดพิมพเอกสารเก่ียวกับ       

      ดานหลักธรรมเผยแพรใหแก 

      ประชาชน 

    - รณรงคประชาสัมพันธ 

      กิจกรรม    

      ในวันสําคัญทางศาสนา 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาต/ิ

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/ 

 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๑ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

๒. สงเสริมใหองคกรศาสนา 

   หรือศาสนสถาน 

   จัดกิจกรรมทางศาสนา 

   ประจํา 

  - กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา - กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 

๓. สงเสริมใหการ 

    ดําเนินการของ 

    ศาสนาตางๆ  

    เปนไปอยาง 

    ราบร่ืน 

  - แกไขกฎหมายหรือระเบียบ   

    ตางๆ ท่ีเปนปญหาและ 

    อุปสรรคในการดําเนิน 

    กิจกรรมทางศาสนา 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน  

  พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาต/ิ

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๒ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

๓. สงเสริมและ 

    สนับสนุน 

    การพัฒนา 

    ศักยภาพ 

    ของ     

    บคุลากร       

    ในทุก 

    ศาสนาใหมี 

    คุณภาพ 

๑. จัดอบรมหรือสัมมนา 

   พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   ของแตละศาสนาและ 

   สงเสริมพัฒนาศักยภาพ 

   บุคลากรของแตละ  

   ศาสนา 

  - โดยจัดอบรม/สัมมนา 

    ศักยภาพบุคลากรของแตละ 

    ศาสนา 

  - ออกบัตรประจําตัวผูสอน   

    ศาสนา 

  - มอบประกาศนียบัตรผาน 

    การฝกอบรม 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงานพระพุทธ 

  ศาสนาแหงชาต ิ

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาต/ิ

สถาบัน 

การศึกษาดาน

ศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 

๒. สรางบคุลากร   

    ใหเปนผูนําทาง 

    ศาสนายคุใหม 

 - จัดตัง้สถาบันพัฒนาผูนํา 

   ศาสนายคุใหม (กรณีที่ไมมี 

   สถาบัน) 

 - จัดทําหลักสตูรผูนําศาสนา 

   ยคุใหม 

 - อบรมบคุลากรทางศาสนาดวย 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๓ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

   หลักสตูรผูนําศาสนายคุใหม 

   อยางตอเน่ือง 

 - จัดอบรมศาสนพิธีกรของ 

   แตละศาสนา 

 

 

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

๓. สนับสนุนใหบคุลากรทาง 

    ศาสนาพัฒนาศักยภาพ 

    ดานการศึกษา 

 - รัฐพึงพิจารณาหามาตรการ 

   หรือทุนการศึกษาแกบุคลากร 

   แตละศาสนาตามความ 

   เหมาะสมและจําเปน 

- หนวยงานภาครัฐ 

- หนวยงานภาคเอกชน 

25๖๐-2564 หนวยงานภาครัฐ/

หนวยงานภาคเอกชน 

 

4. สงเสริมให   

    หนวยงาน 

    ภาครัฐทุก 

    ระดบัมีสวน 

    รวมในการ 

    อุปถัมภ 

    ศาสนา 

๑. กําหนดใหผูบริหาร และ 

    บคุลากรของหนวยงาน 

    ทุกระดับเขารวมกิจกรรม 

     ทางศาสนา 

 - กิจกรรมวันสําคญัหรือ     

   เทศกาลทางศาสนา 

หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงาน 

25๖๐-2564 หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงาน 

 

๒. กําหนดใหหนวยงาน 

   ภาครัฐ ทุกหนวยงานจัด 

   กิจกรรมอุปถัมภศาสนา 

   ทัง้ภายในและภายนอก 

   หนวยงาน  

 - นําธรรมะเขาสูหนวยงาน 

 - นําวัดหรือศาสนสถานมาไว   

   ในหนวยงาน 

หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงาน 

25๖๐-2564 หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงาน 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๔ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

๓. กําหนดใหทุกหนวยงานมี 

   การจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับ 

   ประกอบศาสนพิธี 

  - จัดสรางสถานทีส่ําหรับระกอบ 

    ศาสนพิธี 

หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงาน 

25๖๐-2564 หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงาน 

 

๔. สงเสริมใหมีการบูรณะ 

    ศาสนสถานใหมีความ 

    พรอมที่จะคอยใหการ 

    ตอนรับศาสนิกชนท่ีมา 

    ปฏิบตัศิาสนกิจ 

 - จัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 

   ศาสนสถาน  

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

 

๕. ใหองคกรปกครองสวน 

    ทองถิ่นถือเปนหนาท่ีใน 

    การจัดสรรงบประมาณ 

    รอยละ ๕ เพ่ือสนับสนุน 

    กิจกรรมทางศาสนา 

    ภายในชุมชน 

 - จัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกร 

   ทางศาสนา 

 - จัดสรรงบประมาณรอยละ ๕     

   สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

   ท้ังดานศาสนสถาน ศาสน 

   บคุคล ศาสนธรรม หรือ 

   พิธีกรรมทางดาน ศาสนาแกวัด 

   หรือศาสนสถาน ภายในชุมชน 

- กระทรวงมหาดไทย 

- องคกรปกครองสวน 

  ทองถิ่น 

- ศูนยอํานวยการบริหาร 

  จังหวัดชายแดนภาคใต  

  (ศอ.บต.) 

25๖๐-2564 กระทรวงมหาดไทย/

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.) 

กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาต/ิ

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนาตาง 

 ๆท่ีทางราชการรับรอง 

 ๖. ใหองคกรปกครองสวน 

    ทองถิ่นจัดทําแผน 

    สงเสริมศาสนาในพ้ืนท่ี 

 - องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

   จัดทําแผนสงเสริมศาสนา 

   ประจําป  

- กระทรวงมหาดไทย 

- องคกรปกครองสวน   

  ทองถิ่น 

25๖๐-2564 กระทรวงมหาดไทย/

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น/ศูนย

กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๕ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    ประจําป  - ศูนยอํานวยการบริหาร 

  จังหวัดชายแดนภาคใต  

  (ศอ.บต.) 

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.) 

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

5. สงเสริมให 

    ประชาชน 

    และองคกร 

    เอกชนมี 

    สวนรวมใน 

    การอุปถัมภ 

    ศาสนา 

๑. กําหนดใหประชาชนท่ี 

    สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

    สงเสริม ศาสนาใน 

    รูปแบบตางๆ มีสทิธิ 

    ไดรับการลดหยอนภาษี  

    ๒ เทา 

  - จัดทํามาตรการจูงใจ  

    ทางดานการเงินและการ    

    คลังสําหรับประชาชนและ 

    เอกชน 

กระทรวงการคลัง 2560 กระทรวงการคลัง กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

 ๒. กําหนดใหภาคธุรกิจท่ี 

    สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

    สงเสริมศาสนาใน 

    รูปแบบตางๆ มี 

    สิทธิไดรับการ 

    ลดหยอนภาษี  

    ๒ เทา 

 

 - จัดทํามาตรการจูงใจ  

   ทางดานการเงินและการ 

   คลังสําหรับประชาชนและ 

   เอกชน 

กระทรวงการคลัง 2560 กระทรวงการคลัง กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๖ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สงเสริมใหองคกร 

   ภาคเอกชนและภาค 

   ประชาชนเขารับการ  

   อบรมหลักสตูรทาง 

   ศาสนาและปฏิบัติธรรม 

   ในศาสนสถาน 

 - จัดทํามาตรการจูงใจทางดาน 

   การเงินและการคลงัสําหรับ 

   ประชาชนและเอกชน  

กระทรวงการคลัง 2560 กระทรวงการคลัง กรมการศาสนา/สํานักงาน

พระพทุธศาสนาแหงชาต/ิ

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

 

๖. มาตรการ 

   อุปถมัภ    

   ศาสนา 

  

๑. การศกึษาและพิจารณา 

    แนวทางการพัฒนา 

    กฎหมายเกีย่วกับศาสนา  

๑. กําหนดแนวทางการใช 

   กฎหมายท้ังกฎหมายอาญา    

   และกฎหมายเก่ียวกับองคกร 

   ศาสนาในการใชมาตรการทาง 

   กฎหมายเพื่ออุปถัมภและ 

   คุมครองศาสนา  

 

๒. ศึกษาและพิจารณาพัฒนา   

   กฎหมายการเสริมสรางความ 

   สมานฉันททางศาสนา  

   (Religious Harmony)  

๓. รวมมือกบัหนวยงานสถาบัน   

 ๒๕๖๐ สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

กรมการศาสนา 

กระทรวงยุติธรรม 

และหนวยงานภาครัฐ

ที่เก่ียวของ 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๗ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

    การศึกษา องคกรพฒันา 

    ภาคเอกชนในการจัดอบรม 

    วิทยากร (Training of  

    Trainer) ใหเปนผูถายทอด 

    องคความรู สรางความรูความ 

    เขาใจท่ีถูกตองใหกับ 

    ประชาชนเกีย่วกับหลัก 

    คําสอนทางศาสนา และ 

    พหุวัฒนธรรม 

๔. จัดกิจกรรมในเชิงประสาน       

   สมัพันธ (Interface) ระหวาง    

   ผูนําและกลุมคนตางศาสนาใน   

   พ้ืนท่ีเพ่ือสรางความเขาใจใน 

   แนวคําสอน วิถีการปฏิบัตแิละ 

   พิธีกรรมตามความเชือ่ทาง 

   ศาสนา และความสัมพันธอันด ี

   ระหวางกัน 

๕. ดําเนินการเผยแพรสรางความ 

   รับรูความเขาใจเก่ียวกบั 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๘ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

   หลักธรรมคําสั่งสอนท่ีถูกตอง 

   ของศาสนาผานเครือขาย 

   อาสาสมคัรคุมครองสทิธิ 

   เสรีภาพและหนวยงานยตุิธรรม 

   ชมุชน 

๖. จัดวิทยากรใหคําแนะนําและ 

    สรางการรับรูเขาใจท่ีถูกตอง 

    เก่ียวกบัวัฒนธรรมและวิถีการ 

   ปฏิบตัทิางศาสนา เพ่ือสราง 

   ความเขาใจอันดซ่ึีงกันและกัน 

   ของคนต่างศาสนาในแตล่ะพนืที 

๗. ใชเครือขายอาสาสมัคร    

   คุมครองสิทธิเสรีภาพและ 

   ยตุิธรรมชุมชนเปนกลไก 

   ดําเนินการสนับสนุนการ 

   ขับเคลื่อนแผนสทิธิมนุษยชน 

   แหงชาตดิานวัฒนธรรมและ 

   ศาสนาท้ังเร่ืองการยอมรับ 

   ความหลากหลายทาง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๕๙ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

   วัฒนธรรม การใชกลไกผูนํา 

   ชมุชน/ผูนําศาสนา และ 

   มาตรการดแูลศาสนบุคคล  

   ศาสนธรรมและศาสนสถาน    

๘. ใหยตุิธรรมชุมชนใชเครือขาย  

   บาน/สถาบันทางศาสนา/ 

   โรงเรียน/และชมุชน เปนกลไก 

   ในการขบัเคลื่อนทัง้ในดานการ 

   เรียนรูสรางความรับรูความ 

   เขาใจของคนตางศาสนาท่ี    

   ถูกตอง และการสงเสริมการ 

   ทํานุบํารุงอุปถัมภศาสนา 

๙. สงเสริมการเผยแพรความรู 

    เก่ียวกบักฎหมายและหลัก 

   คําสอนทางศาสนาอิสลามเพ่ือ 

   สรางความเขาใจในการอยูรวม  

   กันอยางสันติระหวางไทยพุทธ 

   และไทยมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัด 

   ชายแดนภาคใต 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๐ 

กลยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ คุมครองปองกันการบอนทําลายศาสนา 

  วัตถุประสงค (๑) เพ่ือใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการคุมครองปองกันการบอนทําลายศาสนา 

      (๒) เพ่ือปองกันมิใหศาสนาไดรับผลกระทบจากพฤติกรรมไมหวังดีของบคุคลหรือกลุมบุคคล 

      (๓) เพ่ือดําเนินการคุมครองปองกันตามยุทธศาสตรประชารัฐ 

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

      (๑) มีพระราชบัญญัติอุปถัมภคุมครองศาสนา 

      (๒) มีบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือทําใหเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียแกศาสนาลดนอยลง 

      (๓) มีมาตรการหรือระเบียบกฎเกณฑเพื่อใชตรวจสอบบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีทันตอเหตุการณ 

  

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

1. คุมครอง 

    ปองกัน 

    การบอน 

- ใหมีแนวทางในการ   

  คุมครองศาสดา  

  ศาสนธรรม ศาสนบคุคล  

๑. ใหมีมาตรการทางกฎหมาย 

    มิใหมกีารลบหลู ดหูมิ่น  

    เหยยีดหยามพระสัมมา 

- สํานักงาน    

  พระพุทธศาสนา   

  แหงชาติ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาต/ิ

กรมการศาสนา 

กระทรวงยุติธรรม 

สํานักงานตํารวจ

แหงชาตแิละ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๑ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

    ทําลาย 

    ศาสนา 

  ศาสนสถาน ศาสนพิธี      

  และองคกรทาง 

  พระพุทธศาสนาอยาง 

  ถูกตองเหมาะสม 

    สัมพุทธเจา 

๒. ใหมีมาตรการในการ 

   ดําเนินการทางพระวินัยอยาง 

   จริงจังกับพระภิกษุ สามเณร 

   ท่ีมีการบดิเบือนพระธรรมวินัย 

๓. ใหมีการบํารุงรักษาและอนุรักษ 

    คัมภีร ตํารา คําจารึก ภาพ 

    จิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา  

    มิใหมีการเปลีย่นแปลง ผดิเพ้ียน 

    ไปจากเดิม 

๔. ใหมีมาตรการทางกฎหมายมิใหม ี

    การลบหลู ดูหมิ่น  เหยยีดหยาม    

    พระภิกษุสามเณร 

๕. ใหมีมาตรการในการดําเนินการ  

    ทางพระวินัยอยางจริงจังกับ     

    พระภิกษุสามเณรประพฤติผดิ  

    พระวินัย 

๖. ใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง 

     กับบคุคลที่แตงกายเลยีนแบบ 

- กรมการศาสนา 

  กระทรวงมหาดไทย 

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 

หนวยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวของ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๒ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

    พระภิกษสุามเณรหรือใช 

    สัญลักษณทางพระพุทธ   

    ศาสนาโดยมชิอบ 

๗. ใหมีการดําเนินการอยาง 

    จริงจังกบับคุคล กลุมบุคคล  

    ท่ีบุกรุก ทําลาย ศาสนสถาน     

    ศาสนสมบตั ิ 

๘. จัดอบรมใหความรูความเขาใจ 

    แกผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีเกีย่วกับ 

    ศาสนพิธีท่ีถูกตอง 

๙. ใหมีมาตรการทางกฎหมาย  

    กํากับ ควบคุม บคุคล  

    กลุมบคุคล ท่ีกระทําการ 

    ไมถกูตองตามหลกัศาสนพิธี     

    ทางพระพุทธศาสนา 

  ๑๐. ใหวัดจัดใหมีเอกสารสิทธ์ิ 

     โดยไดรับการยกเวนภาษ ี 

     จัดทําบญัชีทรัพยสินและ 

     ทะเบยีนศาสนสมบตัิอยาง 

  สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ   

กระทรวงมหาดไทย/ 

กรมท่ีดิน 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๓ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

     ถกูตองครบถวน 

๑๑. ใหศาสนสถาน บริหาร 

     จัดการเอกสารสิทธ์ิโดย  

     ไดรับการยกเวนภาษีจัดทํา 

     บญัชีทรัพยสินและทะเบียน  

     ศาสนสมบตัิอยางถูกตอง 

     ครบถวน 

๑๒. ใหมีมาตรการทางกฎหมาย 

     มิใหลบหลู ดูหม่ิน เหยยีด   

     หยามศาสนา 
 

 

 

 

 

 

 

2. ใชกฎหมาย   

    เปนเคร่ืองมือ 

    ในการ 

๑. ดําเนินการใหมี 

    พระราชบัญญตั ิ

    อุปถัมภคุมครอง 

  - ประชุมทุกภาคสวนท่ี   

    เก่ียวของ 

  - ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ี 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๔ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

    คุมครอง 

    ปองกันการ 

    บอน 

    ทําลายศาสนา 

    ศาสนา     เก่ียวของใหทันเหตุการณ   แหงชาติ แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

๒. จัดทํามาตรการหรือ 

    ระเบยีบกฎเกณฑเพ่ือใช 

    ตรวจสอบบคุคล 

    หรือกลุมบคุคล 

  - ประชุมทุกภาคสวนท่ีเกีย่วของ 

  - ปรับปรุงมาตรการหรือ 

    ระเบยีบกฎเกณฑท่ีเกีย่วของ 

    ใหทันเหตุการณ 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๕ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

๓. กําหนดไวในประมวล 

   จรรยาวิชาชพีขององคกร 

   วิชาชีพสื่อมวลชนมิให 

   ละเมิดศาสนา 

  - ประชุมทุกภาคสวนท่ี 

    เก่ียวของ 

  - ปรับปรุงและแกไขประมวล 

    จรรยาวิชาชีพใหทันเหตุการณ 

- กรมประชาสัมพันธ 

- สํานักงานคณะกรรมการ   

  กิจการกระจายเสยีง  

  กิจการโทรทัศน และ 

  กิจการโทรคมนาคม 

  แหงชาติ (กสทช.) 

- องคกรวิชาชพีสื่อ 

25๖๐-2564 กรมประชาสัมพันธ/

สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กิจการ

โทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ

(กสทช.)/องคกร

วิชาชีพสื่อ 

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

 ๔. ดําเนินการทางกฎหมาย 

   แกบคุคลหรือกลุมบุคคล 

   ที่มีพฤตกิรรมหรือทําให  

   เกิดผลกระทบในทาง   

   เสื่อมเสยีแกศาสนาอยาง 

   จริงจัง 

  - สรางความรับรูความเขาใจ 

    แกเจาหนาทีผู่ปฏบิัติงาน 

    ทุกระดับ  

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ 25๖๐-2564 สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ/สํานัก

เลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแหงชาต/ิ

กระทรวงวัฒนธรรม/

กระทรวงยุติธรรม/

กระทรวงมหาดไทย 

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาต/ิ

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ  ที่ทาง

ราชการรับรอง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๖ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

 

 

 

3. ปองกันมิให 

    ศาสนาไดรับ 

    ผลกระทบจาก 

    พฤตกิรรมไม 

    หวังดขีอง    

    บคุคลหรือ 

    กลุมบคุคล 

๑. ประชาสมัพันธให 

    ประชาชนใหความ 

    รวมมอืในการสอดสอง   

    ดแูลพฤติกรรมไมหวังด ี  

    ของบคุคลหรือกลุม 

    บคุคล 

 

  - จัดพิมพเอกสาร 

    ประชาสัมพันธ 

    เผยแพร 

  - จัดทําสื่อเผยแพรทาง  

    สื่อสารมวลชนตางๆ 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา  

  แหงชาติ 

 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนาตาง ๆ  

ที่ทางราชการรับรอง 

สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ/สํานัก

เลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ/

กระทรวงวัฒนธรรม/

กระทรวงยุติธรรม/

กระทรวงมหาดไทย 

๒. ปองกันการถูกแสวง 

    ประโยชนจากบุคคลหรือ 

    กลุมบคุคลที่ไมหวังดตีอ 

    ศาสนา 

  - จัดทํามาตรการในการ  

    ตรวจสอบบคุคลหรือกลุม 

    บคุคล  

 

- สํานักงานตํารวจ 

  แหงชาติ 

- สํานักเลขาธิการคณะ 

  รักษาความสงบแหงชาต ิ

25๖๐-2564 สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ/สํานัก

เลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแหงชาต ิ

กระทรวงวัฒนธรรม/

กระทรวงยุติธรรม/

กระทรวงมหาดไทย/

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา 

ตางๆ ทีท่างราชการ



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๗ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

รับรอง 

๓. ใหหนวยงานภาครัฐใช 

    มาตรการทางกฎหมาย 

    อยางเครงครัดจริงจังแก 

    ผูกระทําผดิเหยยีดหยาม 

    หรือดูหม่ินศาสนาอื่น 

 

 

 

 

  - สรางความรับรูความเขาใจ 

    แกเจาหนาทีผู่ปฏบิัติงาน 

    ทุกระดับและประชาชน 

  - ปรับปรุงแกไขกฎหมาย 

    หรือระเบียบท่ีเกีย่วของให 

    ทันเหตุการณ 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ 25๖๐-2564 สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ/สํานัก

เลขาธิการคณะรักษา

ความสงบแหงชาต ิ

กระทรวงวัฒนธรรม/

กระทรวงยุติธรรม/

กระทรวง 

มหาดไทย/กรมการ

ศาสนา/สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง  ๆที่ทาง

ราชการรับรอง 

4. ดําเนินการ 

    คุมครอง 

    ปองกันตาม 

    ยทุธศาสตร   

    ประชารัฐ 

 

 

 

 

- บริหารจัดการคุมครอง 

  ปองกันศาสนาใหเปน 

  เอกภาพ 

 

 

 

 

 

 

  - พัฒนาศักยภาพเจาหนาที ่  

    ขององคกรศาสนา 

  - จัดทําขอมูลศาสนสถาน  

    ศาสนบคุคลขององคการ 

    ทางศาสนาที่ทางราชการ 

    รับรองใหเปนปจจุบัน 

  - องคการทางศาสนาแจง 

    การเปลีย่นแปลงศาสนสถาน  

    ศาสนบคุคลแกหนวยงาน 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน    

  พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยตุิธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/ กระทรวง

การตาง  ประเทศ/

กระทรวงการทอง  

เท่ียวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๘ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ราชการท่ีรับผดิชอบ 
 

 

 

รับรอง 
 

 

 

มั่นคงแหงชาต/ิศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.) 

๕. การพัฒนา 

   ระบบการเฝา 

   ระวังตดิตาม 

   ความขดัแยง    

   ทางศาสนา 
 

๑. การเฝาระวังและตดิตาม 

   สถานการณทางศาสนา 

 

๑. พัฒนาระบบตรวจสอบตดิ   

    ตามเฝาระวังปญหาความ 

    ขดัแยง (Conflict  

    Monitoring) เฝาตดิตาม 

    สถานการณความขดัแยงทาง 

    ศาสนา  

๒. ใชเครือขายอาสาสมัคร 

   คุมครองสิทธิเสรีภาพและ 

   หนวยงานยตุิธรรมชุมชนใน 

   การเฝาระวังติดตามปญหา 

   ความขดัแยงและความไมเขาใจ 

   กันระหวางคนตางศาสนาใน 

   พ้ืนท่ี 

๓. ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่ซ่ึง 

   ประชาชนตางศาสนามีความไม 

  สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ  

กรมการศาสนา 

 

กระทรวงยุติธรรม

และหนวยงานภาครัฐ

ที่เก่ียวของ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๖๙ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

   พอใจกันหรือมีความขดัแยงซึ่ง 

   อาจขยายตัวลกุลาม  

๔. เฝาระวังตรวจสอบตดิตามการ 

   บดิเบือนศาสนาใหเกิดความ 

   แตกแยกและตรวจสอบเฝา 

   ระวังการใชสื่อใหเกดิความ 

   เขาใจผดิเก่ียวกับศาสนา 

 

๖. มาตรการ 

   คุมครอง 

   ปองกันการ 

   บอนทําลาย 

   ศาสนา 

 

๑. การสงเสริมและใช 

   องคกรทางศาสนาในการ 

   ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 

๑. ดําเนินการสงเสริมการระงับ    

   ขอพิพาทในชุมชนโดยใช 

   องคกรทางศาสนาตางๆ เปน 

   สือ่กลางในการใหความรวมมือ 

   ในการเจรจาระงับขอพิพาท 

   เพ่ือสงเสริมบทบาทของ 

   สถาบันทางศาสนาในการสราง 

   ความสมานฉันทและความสงบ 

   สขุในสังคม  

๒. จัดเวทีแสดงความคดิเห็น  

   พูดคยุกันอยางมีกติกา เพ่ือ 

    



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๐ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

   วิเคราะหสาเหตแุละปญหา 

   ความขดัแยงทางศาสนาใน 

   ปจจุบัน และรวมกันหา 

   แนวทางใหคนตางศาสนาใน 

   แตละพ้ืนท่ี 

๓. จัดเวทีสานเสวนาในพ้ืนท่ีใน 

   ระดับชุมชนซึ่งคนตางศาสนามี 

   ความไมพอใจหรือมีความ 

   ขดัแยงกัน โดยใหมีการแสดง 

   ความคดิเห็น พูดคยุกัน อยางมี 

   กติกา เพ่ือวิเคราะหสาเหตแุละ 

   ปญหาความขัดแยงทางศาสนา  

   และรวมกันหาแนวทางการอยู 

   รวมกันไดโดยสันต ิ 

๔. นํากลุมศาสนาและผูนําศาสนา 

    ตางๆเขามามีบทบาทในการ 

   สนับสนุนงานยตุิธรรมชุมชน 

   เพ่ือสงเสริมบทบาทของ 

   ศาสนาในการสรางความ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๑ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

   สมานฉันทและสงัคมสงบสขุ 

๕. ใชมาตรการทางกฎหมายใน 

   การควบคมุปองกันการบอน 

   ทําลายศาสนา และการบิด   

   เบือนศาสนาเพ่ือสรางความ 

   แตกแยก  

๖. ตรวจสอบเฝาระวังและดําเนิน 

   มาตรการทางกฎหมายแก      

   บคุคล หรือกลุมบคุคลท่ีมี 

   พฤติกรรมสรางความเสื่อมเสยี 

   ทางศาสนา ดหูม่ินเหยยีด 

   หยามศาสนาอื่น บดิเบือนคํา 

   สอนทางศาสนา ยยุงปลุกปน 

   ใหประชาชนแตกแยกหรือกอ 

   ความวุนวายโดยใชประเด็น 

   ทางศาสนาเปนเคร่ืองมอื โดย 

   ใชมาตรการทางกฎหมายอยาง 

   เครงครัดจริงจัง 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๒ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การสรางความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา 

 วัตถุประสงค  (๑) เพ่ือสงเสริมความเขาใจอันดแีละความสมานฉนัทระหวางศาสนิกชนทุกศาสนา 

      (๒) เพ่ือสงเสริมใหใชพลังศรัทธาทางศาสนาสรางสรรคสงัคมไทยใหเกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง และยัง่ยืน 

      (๓) เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางศาสนาในอาเซยีน 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

      (๑) ศาสนิกชนในทุกศาสนามีความสัมพันธท่ีดีและมีกิจกรรมรวมกันระหวางศาสนาในชุมชน อยางนอยปละ ๓ กิจกรรม 

      (๒) มีการจัดประชุมผูนําศาสนาประจําปทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด 

      (๓) มีสภาศาสนิกสัมพันธระดับชาต ิ

      (๔) มีการจัดประชุมเครือขายทางศาสนาในกลุมประเทศอาเซียน 

      (๕) ประเทศไทยเปนศนูยกลางเครือขายความรวมมือทางศาสนาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

  

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

๑. สงเสริมความ 

    เขาใจอันด ี

    และความ 

   รวมมือระหวาง 

   ศาสนา 

๑. แลกเปลีย่นเรียนรู    

    องคความรูของแต   

    ละศาสนาผาน 

    องคกรศาสนา 

 

๑. ประชุมสัมมนาจัดทําองค 

    ความรูของแตละศาสนา 

๒. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนระดม 

    ความคดิเห็นจากผูนําและ 

    นักวิชาการของแตละ 

    ศาสนา 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

กรมการศาสนา 

ไตรมาส ๑ ป ๒๕๖๐ สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/กรมการ

ศาสนา/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

การทองเทีย่วและกีฬา/

สํานักงานสภาความ



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๓ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

๒. จัดกิจกรรม 

    ศาสนิกสัมพันธ 

๑. จัดใหมีกิจกรรมศาสนิก 

    สัมพันธ 

๒. จัดประชุมเสวนาเพ่ือกําหนด 

    แนวทางสรางความรูรัก 

    สามัคคีระหวางศาสนิกของ 

    แตละศาสนา 

๓. จัดทําขอตกลงความรวมมือใน 

    การปฏบิัติกิจกรรมรวมกัน 

    ของทุกศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

- กรมการศาสนา 

ไตรมาส ๑ ป ๒๕๖๐ สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/กรมการ

ศาสนา 

 

๓. จัดใหมีกิจกรรม 

    รวมกันดาน 

    ศาสนศึกษาและ 

    การเผยแผ 

    หลักธรรม 

๑. ดําเนินกิจกรรมศาสนิก  

   สมัพันธและคายเยาวชน 

   สมานฉันทอยางตอเน่ือง 

๒. จัดงานรวมพลังทางศาสนา 

    เสริมสรางความสมานฉันท 

    อยางตอเนื่อง 

กรมการศาสนา 25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/ กระทรวง

การตางประเทศ/

กระทรวงการทองเที่ยว



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๔ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

 

 

 

 

 

 

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

และกีฬา/สํานักงานสภา

ความมั่นคงแหงชาติ/

ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 

 

 

 

 

4. จัดประชุมประจําป 

    เพ่ือการพัฒนา 

    กิจการศาสนา 

 - จัดประชุมผูนําศาสนา   

   ประจําปท้ังในระดับชาต ิ 

   และระดับจังหวัด 

กรมการศาสนา 25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/            

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบแหงชาต ิ

/กระทรวงยุติธรรม/

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการตาง- 

ประเทศ/กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 5. สงเสริมใหสถาบัน    - จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ สถาบันการศกึษาทางดาน 25๖๐-2564 สถาบันการศกึษา สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบแหงชาต ิ



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๕ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

 

 

 

 

 

 

   การศกึษาดานศาสนาและ 

   องคการทางศาสนาจัด 

   กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ 

     ในสถาบันการศกึษาทาง 

     ศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสนา ทางดานศาสนา/

องคกรทางศาสนา 

กรมการศาสนา 

/กระทรวงวัฒนธรรม/

กระทรวงยุติธรรม/

กระทรวงมหาดไทย/

กระทรวงการตาง 

ประเทศ/กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

/สํานักงานพระพทุธ 

ศาสนาแหงชาติ   

 6. สงเสริมใหองคการทาง 

    ศาสนามบีทบาท 

    เสริมสรางคุณธรรม 

    จริยธรรมในเด็ก  

    เยาวชน เพ่ือสรางความ 

    เขาใจและความ 

    ปรองดองสมานฉันท 

 - จัดคายเยาวชนสมานฉันท 

   อยางตอเน่ือง 

 

กรมการศาสนา 25๖๐-2564 ก ร มก า รศ า ส น า /

สํานักงานพระพุทธ  

ศาสนาแหงชาติ/ 

สถาบั นการศึ กษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ /

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/ กระทรวง

การตางประเทศ/

กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา/สํานักงานสภา

ความมั่นคงแหงชาติ/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๖ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

รับรอง ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 7. เสริมสรางความเขาใจ 

   อันดแีละความสมานฉันท 

   ของศาสนิกชนทุกศาสนา 

   ในพ้ืนที ่๔ จังหวัด 

   ชายแดนภาคใต 

  - จัดเสวนาระหวางนักวิชาการ 

    ดานศาสนา 

  - จัดประชุมสมัชชาศาสนา 

  - จัดงานศาสนิกสัมพันธ 

ศูนยอํ านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

25๖๐-2564 ศู น ย อํ า น ว ย ก า ร

บ ริ ห า ร จั ง ห วั ด

ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต 

(ศอ.บต.) 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/กรมการ

ศาสนา/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๗ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

๒. สงเสริมใหใช 

   พลังศรัทธาทาง 

   ศาสนา 

   สรางสรรค 

   สงัคมไทยให 

   เกิดความม่ันคง  

   ม่ังคัง่ และ 

   ยั่งยืน 

๑. สงเสริมใหองคกร   

    ทางศาสนาและ 

    ศาสนิกชนรวมกัน   

    จัดกิจกรรมเชิดช ู

    สถาบันชาติ  

    ศาสนา และ 

    พระมหากษตัริย 

  - จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรต ิ

    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

    สมเด็จพระนางเจาฯ  

    พระบรมราชินีนาถ และ 

    พระบรมวงศานุวงศในมิต ิ

    ศาสนา 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/ กระทรวง

การตางประเทศ/

กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา/สํานักงานสภา

ความมั่นคงแหงชาติ/

ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

๒. ขยายเครือขายองคกร 

   ทางศาสนาเพ่ือการ 

   ทํางานเชิงสรางสรรค 

   รวมกัน 

- จัดประชุมบคุลากรหรือ     

  ผูนําทางศาสนาในพ้ืนทีห่รือ 

  ชุมชนตาง ๆ 

- จัดตั้งสภาศาสนิกสมัพันธ 

  ระดับชาต ิ

 

- กรมการศาสนา 

- สํานักงาน  

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยตุิธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/

กระทรวงการ



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๘ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

ทองเท่ียวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 ๓. สงเสริมใหองคการ 

    ทางศาสนารวมกัน 

    ดําเนินการขบัเคลื่อน  

    ชุมชนคุณธรรม 

- พลังบวรคือบาน วัด (ศาสน 

  สถาน) โรงเรียนขบัเคลื่อนให 

  เกิดชุมชนคุณธรรม 

กรมการศาสนา 25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคกรทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.)  

 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๗๙ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

 

 

 

 ๔. สงเสริมใหองคการ    

    ทางศาสนารวมกัน 

    สนับสนุนวิถีถิ่น วิถีไทย  

 - พลังบวรคือบาน วัด (ศาสน 

   สถาน) โรงเรียนสืบสาน 

   ประเพณี รักษาวิถถีิ่นวิถีไทย 

กรมการศาสนา 25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/ กระทรวง

การตางประเทศ/

กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา/สํานักงานสภา

ความมั่นคงแหงชาติ/

ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 ๕. สงเสริมใหองคการ 

    ทางศาสนารวมกัน 

    สนับสนุน 

    วัฒนธรรมไทย  

    วัฒนธรรมอาเซยีน 

    ในมิตศิาสนา 

  - พลงับวรคือบาน วัด  

    (ศาสนสถาน) โรงเรียน 

    สรางสรรควัฒนธรรมไทย  

    วัฒธรรมอาเซยีน 

กรมการศาสนา 25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๐ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

การทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 

 ๓. สงเสริมความ 

     รวมมือ 

     ระหวาง 

     ศาสนาใน 

     อาเซียนและ 

     นานาชาติ 

๑. สงเสริมสนับสนุนการ  

    ดําเนินการใหเกิด 

    เครือขายความ 

    รวมมอืระหวางศาสนา 

    ท้ังในและนอกประเทศ 

  - จัดทํานโยบายและแนวทาง   

    ดําเนินการ 

กรมการศาสนา 25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม/กระทรวงหาด

ไทย/ กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 ๒. สงเสริมสนับสนุนใหเกิด 

   สวนงาน ซ่ึงองคกร 

  - ประชุมทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ กรมการศาสนา 25๖๐-2564 กรมการศาสนา/

สํานักงาน

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๑ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

   ศาสนาตางๆ ในประเทศ 

   มีสวนรวมเปนศูนย  

   ประสานงาน 

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศกึษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

ยุติธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

  

๓. สงเสริมสนับสนุน 

    ใหประเทศไทย 

    เปนศูนยกลาง 

    เครือขายความ 

    รวมมือทางศาสนา 

    ในกลุมประเทศ 

    สมาชิกอาเซียน   

    และนานาชาติ 

  - จัดประชุมเครือขายทาง 

    ศาสนาในกลุมประเทศ 

    อาเซียน 

กระทรวงการตางประเทศ 25๖๐-2564 กระทรวงการ

ตางประเทศ/

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ  ท่ีทาง

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๒ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 

กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

ราชการรับรอง (ศอ.บต.) 

๔. มาตรการสราง 

   ความเขาใจอัน 

   ดแีละความ 

   รวมมือระหวาง 

   ศาสนา 

 

 

๑. การเผยแพรสรางการ 

   รับรูท่ีถูกตองเก่ียวกับหลกั      

   คําสอนทางศาสนาท่ีถูก 

   บิดเบือน 

๑. ดําเนินการเผยแพรสรางการ 

   รับรูที่ถกูตองเกีย่วกับหลักคํา 

   สอนทางศาสนาทีถู่กบดิเบอืน 

   ควบคูกับการเผยแพรสรางการ 

   รับรูทางกฎหมาย  

๒. ดําเนินการจัดทําหลักสตูร 

   กลางของกระทรวงเพ่ือใชเปน 

   กรอบในการเผยแพรสรางการ 

   รับรูหลกัคําสอนทางศาสนา  

   และการอยูรวมกันโดยสันต ิ

   ภายใตพหุวัฒนธรรม 

  สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

กรมการศาสนา 

กระทรวงยุติธรรม 

และหนวยงานภาครัฐ

ที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การสรางการรับรูและความเขาใจในกิจการศาสนา 

วัตถุประสงค  (๑) เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมทางศาสนาในดานตาง ๆ เชงิรุก 

   (๒) เพื่อสรางความรับรูความเขาใจในดานศาสนาในสังคมไทยแกชาวตางชาต ิ

   (๓) เพ่ือดําเนินการทางกฎหมายอยางจริงจังกับชาวตางชาตท่ีิละเมิดศาสนบคุคล ศาสนวัตถ ุและศาสนสถานของศาสนาตางๆ 

ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ 

   (๑) การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนาไดรับความสนใจอยางกวางขวาง  

   (๒) ชาวไทยและชาวตางชาตมีิความรับรูความเขาใจในกิจกรรมทางศาสนาอยางถูกตอง  



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๓ 

   (๓) ชาวตางชาตมีิพฤติกรรมละเมิดศาสนบคุคล ศาสนวัตถ ุและศาสนสถานลดนอยลง 

 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

๑. สรางการรับรู 

   และความ 

   เขาใจในกิจการ 

   ศาสนา 

1. ประชาสัมพันธเชงิ   

    รุกเก่ียวกับหลักคํา 

    สอนธรรมเนยีม 

    ปฏิบตั ิและ 

    กิจกรรมของแตละ 

    ศาสนา 

 

 

 

๑. จัดสรางองคความรูเกีย่วกับ 

   หลักคําสอนธรรมเนียมปฏิบตั ิ

   ของศาสนา 

๒. จัดสรางสือ่ในการปะชา 

    สัมพันธเก่ียวกับที่หลักธรรม 

    คําสอนและธรรมเนียมปฏิบตั ิ

    ทางศาสนาที่หลากหลายให 

    เขาถงึกลุมเปาหมายทุกกลุม 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

ไตรมาส ๒ ป ๒๕๖๐ สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/ กรมการ

ศาสนา 

หนวยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวของ 

 2. พัฒนาการใชชองทาง 

    สื่อสารมวลชนในรูปแบบ 

    ท่ีหลากหลายเพ่ือกิจการ 

    ดานศาสนา 

๑. ใหสื่อ วิทยุ โทรทัศน จัดเวลา 

    ในการเผยแพรหลักคําสอน 

    ธรรมเนยีมปฏบิัติ และ 

    กิจกรรมสําคญัทางศาสนา 

 

สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

ไตรมาส ๒ ป ๒๕๖๐   

 3. สรางปฏสิัมพันธและ 

   ความเขาใจกับสื่อมวลชน 

   ทุกแขนง 

๑. จัดใหมีการประชุมรวมกัน   

    ระหวางสือ่มวลชนกับผูนํา  

    องคกรทางศาสนา เพื่อสราง 

- สํานักงาน    

  พระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

- กรมการศาสนา 

ไตรมาส ๒ ป ๒๕๖๐ - สํานักงานพระพุทธ   

  ศาสนาแหงชาต ิ

- กรมการศาสนา 

หนวยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวของ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๔ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

 

 

 

    ความเขาใจและความ 

    ตระหนักในการเผยแพร 

    ขาวสารทางศาสนา 

 4. สรางการรับรูความเขาใจ 

    แกชาวไทยและ   

    ชาวตางชาติในขอพึง 

    ปฏิบตัแิละขอละเวน 

    เก่ียวกบัธรรมเนียม 

    ปฏิบตัิทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความรวมมือและมีการเสวนา 

    ระหวางศาสนาความเชื่อและ 

    วัฒนธรรมภายใตกรอบตางๆ 

    เพ่ือนําไปสูความสงบสขุของ 

    โลกและเสริมสรางภาพลักษณ 

    ของไทยในฐานพหุสงัคมท่ีให 

    เสรีภาพทางศาสนา 

๒. ใหมีการประสานงานสนับสนุน 

    และประชาสัมพันธกิจกรรม 

    ดานศาสนา เชน กฐิน  

    พระราชทาน การดแูล 

    และ อํานวย ความสะดวกแก 

    พระธรรมทูต ผูนําทางศาสนา 

 

 

 

- สํานักงาน 

  พระพุทธศาสนา 

  แหงชาติ 

- กรมการศาสนา 

ไตรมาส ๒  ป ๒๕๖๐ - สํานักงานพระพุทธ   

  ศาสนาแหงชาต ิ

- กรมการศาสนา 

หนวยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวของ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๕ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

   -  ใหสถานีวิทยุโทรทัศนจัดสรร 

    เวลาใหองคการทางศาสนา 

    หรือ สถาบันการศึกษาของ 

    ศาสนา 

  - ใหองคการทางศาสนาหรือ 

    สถาบันการศึกษาของศาสนา 

    จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทศันเพ่ือ 

    ศาสนา 

  - จัดพิมพแผนพับและ หนังสือ 

    คูมือกิจกรรมทาง ศาสนา 

- กรมประชาสัมพันธ 

- สํานักงานคณะกรรมการ 

  กิจการกระจายเสยีง  

  กิจการโทรทัศน และ 

  กิจการโทรคมนาคม 

  แหงชาติ (กสทช.) 

25๖๐-2564 กรมประชาสัมพันธ/

สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.)/

กรมการศาสนา/

สํานักงานพระพุทธ  

ศาสนาแหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 5. ใชสื่อสารมวลชนทุก 

   ประเภทใหเปนประโยชน 

   ในการเผยแผและสราง 

   ความรับรูความเขาใจใน 

   ธรรมเนียมทางศาสนา 

   และกิจกรรมของศาสนา 

   ตางๆ 

๑. จัดทําวีดทัีศน บทเพลง  

    ภาพยนตร หนังสั้น และ 

    ละครถายทอดทาง 

    สื่อสารมวลชนตางๆ 

กรมประชาสัมพันธ 25๖๐-2564 กรมประชาสัมพันธ/

กรมการศาสนา/

สํานักงาน

พระพทุธศาสนา

แหงชาติ/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ/องคการทาง

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/ กระทรวง

การตางประเทศ/

กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา/สํานักงานสภา



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๖ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

ศาสนาตาง ๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง 

ความมั่นคงแหงชาติ/

ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) 

 6. ใหมมีาตรฐานในการ    

   นําเสนอขาวและยดึมั่นใน 

    การปฏิบตัภิายใตจรรยา   

    บรรณทางวิชาชีพของ 

   สือ่มวลชน 

๑. จัดสัมมนาและอบรม 

    สื่อมวลชนเพ่ือสรางการ 

    รับรูและความเขาใจ๒.  

    จัดทํามาตรฐานจริยธรรม 

    ของสือ่มวลชนในการเผย 

    แผศาสนาอยางสรางสรรค 

- กรมประชาสัมพันธ 

- สํานักงานคณะกรรมการ 

  กิจการกระจายเสยีง  

  กิจการโทรทัศน และ 

  กิจการโทรคมนาคม 

  แหงชาติ (กสทช.) 

25๖๐-2564 กรมประชาสัมพันธ/

สํานักงานคณะ 

กรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กิจการ

โทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ

(กสทช.)/สื่อของ

หนวยราชการในทุก

สังกัด 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยตุิธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/ กระทรวง

การตางประเทศ/

กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาต/ิศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.)/สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาต/ิกรมการ



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๗ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

ศาสนา/ 

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนาตาง 

ๆ ท่ีทางราชการรับรอง 
 

๒. สรางความ 

   รับรูความ 

   เขาใจในดาน 

   ศาสนาใน 

   สงัคมไทยแก 

   ชาวตางชาต ิ

๑. สรางความรับรูความ 

    เขาใจแกชาวตางชาต ิ

    ในขอพึงปฏบิัตหิรือละ 

    เวนการปฏบิัติในเร่ือง 

    ธรรมเนียมปฏบิตัิทาง 

    ศาสนาท่ีทางราชการ 

    รับรอง 

๑. ประชาสมัพันธและเผยแพร 

    ขอมูลท่ีถูกตอง ณ สถาน ี

    ขนสง สถานีรถไฟ และทา 

    อากาศยานนานาชาต ิ

๒. จัดทําเอกสารเผยแพรให 

    ความรูความเขาใจและ 

    ประชาสัมพันธวิธีการปฏบิตั ิ

    ตอศาสนบคุคล ศาสนวัตถ ุ 

    และศาสนสถาน ทีถู่กตอง 

    แกชาวตางชาต ิ

๓. จัดทําโครงการ Meet the  

    Ambassador (ปละ 3  

- กระทรวงการ   

  ตางประเทศ 

- กระทรวงการทองเท่ียว 

  และกีฬา 

25๖๐-2564 กระทรวงการ

ตางประเทศ/

กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา/

กระทรวงคมนาคม/

องคการทางศาสนา

ตาง ๆ ท่ีทางราชการ

รับรอง 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบแหง 

ชาติ/กระทรวงยุติธรรม/

กระทรวง,หาดไทย/

สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ/ศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) /สํานักงาน

พระพทุธศาสนาแหง 

ชาติ /กรมการศาสนา/

สถาบันการศึกษาดาน

ศาสนา/องคกรปกครอง

คณะสงฆ 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๘ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

    คร้ัง ๆ ละ 10 ประเทศ)  

 ๒. สงเสริมและสนับสนุนให 

    ชาวตางชาติรวมกิจกรรม 

    วันสําคญัทางศาสนา 

    ตางๆ หรือประเพณี 

    วัฒนธรรมท่ีเกีย่วของกับ 

    ศาสนาอยางถูกตอง   

๑. ประชาสมัพันธและเผยแพร 

    ขอมูลเก่ียวกบักิจกรรม 

๒. เชิญชวนและ 

    ประชาสัมพันธกิจกรรมวัน 

    สําคัญทางศาสนา ณ สถานี 

    ขนสง สถานีรถไฟ และทา 

     อากาศยานนานาชาต ิ

- กระทรวงการ 

  ตางประเทศ 

- กระทรวงการทองเท่ียว 

  และกีฬา 

25๖๐-2564 กระทรวงการ

ตางประเทศ/

กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยุติธรรม/กระทรวง 

มหาดไทย/สํานักงาน

สภาความมั่นคง

แหงชาติ/ศูนยอํานวย 

การบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต/

สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแหงชาติ/

กรมการศาสนา/สถาบัน 

การศึกษาดานศาสนา/

องคกรปกครองคณะ

สงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ  

ทีท่างราชการรับรอง 

๓. ดําเนินการทาง 

   กฎหมายอยาง 

   จริงจังกับ   

๑. ใชมาตรการทาง   

    กฎหมายอยาง 

    จริงจัง 

๑. ประชาสมัพันธเผยแพรขอมูล  

    จัดทําเอกสารเผยแพรให 

    ความรูความเขาใจและ 

- กระทรวงการ 

  ตางประเทศ 

- กระทรวงการทองเท่ียว 

25๖๐-2564 กระทรวงการ

ตางประเทศ/

กระทรวงการ

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ/

กระทรวงยุติธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๘๙ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

   ชาวตางชาต ิ  

   ท่ีละเมดิ  

   ศาสนบุคคล  

   ศาสนวัตถุ  

   และศาสน    

   สถานของ 

   ศาสนาตางๆ 

    ประชาสัมพันธวิธีการปฏบิตั ิ

    ตอ ศาสนบคุคล  ศาสนวัตถ ุ 

    และศาสนสถานท่ีถูกตองแกช 

    ชาวตางชาต ิ

๒. รณรงคใหชาวตางชาตมิี    

    ความรูความเขาใจในเร่ืองการ 

    ปฏิบตัิท่ีถูกตองตอศาสน 

    บคุคล ศาสนวัตถ ุและศาสน 

    สถานของศาสนาตาง ๆ  

    อยางตอเนื่อง 

  และกีฬา 

- สํานักงานตํารวจ 

  แหงชาต ิ

 

ทองเท่ียวและกีฬา/

สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

 

สํานักงานสภาความม่ันคง

แหงชาติ/ศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.)/

สํานักงานพระพทุธ 

ศาสนาแหงชาติ/กรมการ

ศาสนา/สถาบันการศึกษา

ดานศาสนา/องคกร

ปกครองคณะสงฆ/

องคการทางศาสนาตาง ๆ  

ทีท่างราชการรับรอง 

 

 
 

 

 ๒. ตรวจสอบและเฝา 

    ระวังพฤติกรรม 

    ของชาวตางชาต ิ

    อยางจริงจัง 

๑. ประชาสมัพันธเผยแพรขอมูล   

    จัดทําเอกสารเผยแพรให 

    ความรูความเขาใจและ 

    ประชาสัมพันธวิธีการ 

    ปฏิบตัิอยางถกูตองตอศาสน 

    บคุคล ศาสนวัตถ ุและศาสน 

- กระทรวงการ 

  ตางประเทศ 

- กระทรวงการทองเท่ียว 

  และกีฬา 

- สํานักงานตํารวจ 

  แหงชาติ 

25๖๐-2564 กระทรวงการ

ตางประเทศ/

กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา/

สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

สํานักเลขาธิการคณะ

รักษาความสงบ

แหงชาติ/กระทรวง

ยตุิธรรม /

กระทรวงมหาดไทย/

สํานักงานสภาความ



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๙๐ 

กลยุทธ วิธกีาร โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลา (ปงบ) 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กลไกดําเนินการ 

หนวยงานหลกั หนวยงานรวม 

    สถานท่ีถูกตองแกชาวตางชาต ิ  มั่นคงแหงชาต/ิศูนย

อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.)/ 

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ/กรมการ

ศาสนา/สถาบันการ 

ศึกษาดานศาสนา/

องคกรปกครองคณะ

สงฆ/องคการทาง

ศาสนาตาง ๆ ท่ีทาง

ราชการรับรอง 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  หนาที ่๙๑ 

ปจจยัทีนํ่าไปสูความสําเร็จ 

 ๓.๗.๑ มีการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันของทุกภาคสวนตามยุทธศาสตรประชารัฐ 

 ๓.๗.๒ มีการจัดทํากิจกรรม/โครงการที่สองคลองกับแนวทางและวิธีการ ที่มีเปาหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 ๓.๗.๓ มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางตอเนื่องและทันเหตุการณ 

 ๓.๗.๔ พัฒนาระบบติดตามประเมินผล ฐานขอมูล ใหเชื่อมโยงเปนเครือขายในทุกระดับ ทั้งระดับ

ภาพรวมและระดับพ้ืนที่ เพ่ือใหทุกภาคสวนสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามความกาวหนาของกิจกรรม/

โครงการ 

  

ผลแหงความสําเร็จ 

 ผลสําเร็จในการดําเนินงานในคร้ังนี้ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน ๓ ระดับคือ ระดับประเทศชาติ ระดับ

สังคม และระดับประชาชน ดังน้ี  

 ระดับประเทศชาติ : เกิดความสงบสุขรมเย็นในมิติศาสนา 

 ระดับสังคม : ศาสนิกชนทุกศาสนาอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความปรองดองและสมานฉันท  

 ระดับประชาชน : มีพฤติกรรมที่ถูกตองดีงาม ไมมีอคติกับศาสนาอื่นโดยปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

ศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิต ดํารงรักษาไวซ่ึงวิถีวัฒนธรรมไทย มีความสุขอยาง

มั่นคงและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรการอุปถัมภคุมครองศาสนาตางๆ ภายใตคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

หนาที ่92 

โครงสรางการดําเนินงานขับเคลื่อนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง มาตรการอุปถัมภและคุมครองศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสงัหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ๔๙/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

(นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ) 

สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

กรมการศาสนา สถาบันการศึกษาดานศาสนา องคกรปกครองคณะสงฆ และองคการทางศาสนาตาง ๆ ท่ีทางราชการรับรอง 

๕ แนวทาง 

๑. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ๒. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการเผยแผหลักธรรมท่ีถูกตอง ๓. แนวทางการอุปถัมภและคุมครอง

ศาสนา ๔. แนวทางการสงเสริมความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา ๕. แนวทางการสรางการรับรูและความเขาใจในกิจการศาสนา 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานคณะทํางาน 

ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ และอธิบดีกรมการศาสนา เปนเลขานุการและคณะทํางาน 

แผนการอปุถมัภ์คุ้มครองศาสนาตา่ง ๆ ภายใต้คาํสงัหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ๔๙/๒๕๕๙ 

๖ ยุทธศาสตร 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ๒. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแผหลักธรรมท่ีถูกตอง ๓.อุปถัมภศาสนา ๔.คุมครองปองกันการบอนทําลายศาสนา   

๕. สรางความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา ๖.สรางการรับรูและความเขาใจในกิจการศาสนา 

ทกุกระทรวงและหน่วยงานทีเกยีวข้องในการขบัเคลอืนแผนการอปุถมัภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ 

ระดับประเทศชาติ เกิด

ความสงบสุขรมเย็นในมิติ

ศาสนา 

ผลสําเร็จ 

ระดับสังคม ศาสนิกชนทุกศาสนาอยู

รวมกันอยางสงบสุข มีความปรองดอง

และสมานฉันท 

ระดับประชาชน มีพฤติกรรมท่ีถูกตองดีงาม ไมมีอคติกับ

ศาสนา โดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา นอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิต ดํารงรักษาไว

ซึ่งวิถีวฒันธรรมไทย มีความสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน 


