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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ๑๖ หมวด ๒๗๙ มาตรา มีจุดเด่นที่ควร
ให้ความส�ำคัญ คือหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ โดยบัญญัติไว้ตั้งแต่ มาตรา ๒๕๗ – มาตรา
๒๖๑ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ
มีวัตถุประสงค์หลักใหญ่ ๓ ประการ คือ
๑. ประเทศชาติมีความเรียบร้อย มีความสามัคคี ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลกันระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและด้านจิตใจ
๒. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ
๓. ประชาชนมีความสงบสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว จึงก�ำหนดให้มีการปฏิรูปไว้อย่างน้อย ๗ ด้านหลัก ๆ ได้แก่
		 ๑) ด้านการเมือง
		 ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
		 ๓) ด้านกฎหมาย
		 ๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
		 ๕) ด้านการศึกษา
		 ๖) ด้านเศรษฐกิจ
		 ๗) ด้านอื่น ๆ
สถาบันพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของประเทศ มีส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อให้สังคมมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลกันระหว่าง
ร่างกายและจิตใจ เมือ่ มีการบัญญัตกิ ารปฏิรูปประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงสมควรด�ำเนินการการปฏิรปู
กิจการพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน
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หลายท่านอาจถามว่า ท�ำไมถึงมีการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา องค์กรคณะสงฆ์มคี วามจ�ำเป็น
ต้องปฏิรูปด้วยหรือ ? ค�ำตอบคือ จ�ำเป็น.. เพราะอะไร.. เพราะโลกเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปทางไหนบ้าง..
ค�ำตอบคือ
		 ๑) สังคมเปิด
		 ๒) แรงกดดันจากภายนอก
		 ๓) บริบทขององค์กรเปลี่ยนไป
		 ๔) วัฒนธรรม ความคาดหวัง
		 ๕) วิถีชีวิต และรูปแบบท�ำงานยุคใหม่
		 ๖) รูปแบบวิธีการท�ำงานสมัยใหม่
		 ๗) เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงนี้เราจะเปลี่ยนจากไหน.. ค�ำตอบคือ ต้องเริ่มจากภายในก่อน ความส�ำเร็จที่
ยิ่งใหญ่ต้องมาจากความส�ำเร็จภายใน คือ ถ้าคิดจะท�ำหรือคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างต้องเกิด
“ฉันทะ” ที่อยากจะท�ำ.. เกิดแรงบันดาลใจที่จะท�ำ เมื่อเกิดฉันทะแล้ว “วิริยะ” การลงมือท�ำก็จะ
ตามมา เมือ่ ลงมือท�ำแล้วต้องมี “จิตตะ” คือ หมัน่ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล ประเมินผล และมี “วิมงั สา”
ทบทวนข้อด้อย ข้อดี ข้อเสีย คือเอาหลัก SWOT Analysis มาจับ ดูจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ภัยคุกคาม หรือท�ำงานตามระบบ PDCA คือ
		 P = Plan		 > วางแผน
		 D = Do		 > ลงมือท�ำ
		 C = Check > ตรวจเช็ค
		 A = Adjust > ติดตาม วัดผล ประเมินผล จนถึงให้รางวัล สร้างแรงจูงใจ
เมื่อมีฉันทะร่วมกันดังนี้แล้ว ..
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้ดำ� เนินการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
ดังนี้..
		 ๑) มาตรการด้านกฎหมาย
		 ๒) มาตรการด้านบริหาร
		 ๓) มาตรการกรอบปฏิรูปพันธกิจ ๖+๑ ด้าน ของคณะสงฆ์
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
๖+๑ ด้าน ตามมติมหาเถรสมาคม
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กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาเถรสมาคม+ พศ+ มจร+ มมร ด�ำเนินการระดมความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ (Brain Storming) ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้ง ๕ หน คณะสงฆ์
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) รายงานผลการระดมความคิด
เห็น/ข้อเสนอแนะ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส)
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มหาเถรสมาคม มีมติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม
(มติที่ ๑๖๙/๒๕๕๙ ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙) เพื่อด�ำเนินการ ดังนี้..
		 ๑. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
		 ๒. เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านต่าง ๆ (๖+๑ ด้าน)
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ มหาเถรสมาคม (มส) มีมติ “เห็นชอบ” แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มหาเถรสมาคม แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์
ในการปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) มี พระราชวรเมธี (ปัจจุบนั : พระเทพปวรเมธี) เป็นประธาน
กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ ด�ำเนินการสือ่ สารแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้คณะสงฆ์และผูเ้ กีย่ วข้อง
รับรู้/เข้าใจ/ น�ำไปปฏิบัติ/โดยวิธี มอบหมาย/ถ่ายทอดนโยบาย/ติดตามผล/ประเมินผล เป็นล�ำดับไป..
๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ มหาเถรสมาคม (มส) มีมติ “เห็นชอบ” (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action
Plan) การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กันยายน ๒๕๖๐ - มกราคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์ระดับภาค/ จังหวัด จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร (Action
plan) การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครบทุกภาค/ทุกจังหวัด
ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉบับแรก (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ก�ำหนด
แผนหรือ เส้นทางเดิน (Roadmap) ระยะ ๕ ปี ไว้ ดังนี้
		 ๒๕๖๐....... ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์
		 ๒๕๖๑....... น�ำแผนลงสู่การปฏิบัติ
		 ๒๕๖๒....... ปฏิบัติตามแผน
		 ๒๕๖๓....... ยกระดับการปฏิบัติตามแผนให้มีประสิทธิภาพ
		 ๒๕๖๔...... ได้เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา
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นอกจากนั้นคณะสงฆ์ยังวางแผนพัฒนา หรือ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ไว้ถึง ๒๐ ปี เลยทีเดียว โดยวางเส้นทางเดินของแผน (Roadmaps) ไว้ดังนี้..
		 ระยะที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ด�ำเนินการปฏิรูปหรือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา
		 ระยะที่ ๒ (๒๕๖๕-๒๕๖๙) ผลสัมฤทธิ์คือพุทธศาสน์มั่นคง
		 ระยะที่ ๓ (๒๕๗๐-๒๕๗๔) ผลสัมฤทธิ์คือประชาชนด�ำรงศีลธรรม
		 ระยะที่ ๔ (๒๕๗๕-๒๕๗๙) ผลสัมฤทธิ์คือน�ำสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน
ในการการท�ำแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) จ�ำนวน ๑๓+๑
โครงการใหญ่ มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมรับผิดชอบ ดังนี้..
๑) ฝ่ายปกครอง มี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานกรรมการ พระราชเมธี เป็นกรรมการ
และเลขานุการ รับผิดชอบ ๓ โครงการใหญ่ คือ..
		 ๑.๑ โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐/การจัดท�ำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร
		 ๑.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล
		 ๑.๓ โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
๒) ฝ่ายศาสนศึกษา มี พระพรหมโมลี เป็นประธานกรรมการ พระราชวรมุนี (ปัจจุบัน
พระเทพเวที) เป็นกรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบ ๒ โครงการใหญ่ คือ..
		 ๒.๑ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
		 ๒.๒ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
๓) ฝ่ายเผยแผ่ มี พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการ (เดิมมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เป็นประธาน) พระราชวรเมธี (ปัจจุบัน พระเทพปวรเมธี) เป็นกรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบ ๒
โครงการใหญ่ คือ.
			 ๓.๑ โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕
			 ๓.๒ โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
๔) ฝ่ายสาธารณูปการ มี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานกรรมการ พระราชสารเวที
เป็นกรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบ ๒ โครงการใหญ่ คือ..
		 ๔.๑ โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ-การจัดท�ำบัญชีศาสนสมบัติ
		 ๔.๒ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส.
			 (โครงการวัด ๕ ส.)
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๕) ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มี พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการ พระราชวรเมธี (ปัจจุบัน
พระเทพปวรเมธี) เป็นกรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบ ๒ โครงการใหญ่ คือ..
		 ๕.๑ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
		 ๕.๒. โครงการพัฒนาศูนย์องค์ความรู้พระพุทธศาสนา (KM Project)
๖) ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานกรรมการ พระมงคลวชิรากร เป็นกรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบ ๒ โครงการใหญ่ คือ..
		 ๖.๑ โครงการร่วมมือภาคีเครือข่าย (โครงการต่าง ๆ บนฐานของ “ธรรมนูญสุขภาพสงฆ์
แห่งชาติ”)
		 ๖.๒ โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
๗) โครงการพั ฒ นาพุ ท ธมณฑลสู ่ ศู น ย์ ก ลางพระพุ ท ธศาสนาโลก มี สมเด็ จ พระวั น รั ต
เป็นประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต พระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการและเลขานุการ นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ขอย�้ำท�ำความเข้าใจว่า แผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐
- ๒๕๖๔) นี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ (สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
ก่อนที่เราจะขึ้น แผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ ๒ (๒๔๖๕ - ๒๔๖๙) เรามาดู
ความส�ำเร็จของแผนฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนี้.
๑. ฝ่ายปกครอง
		 ๑.๑ ได้ผลักดันให้เกิด “ระเบียบ มส ว่าด้วย พระวินยาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต�ำรวจพระ)”
เรียบร้อย
		 ๑.๒ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจฐานข้อมูล (Data Base) พระภิกษุสามเณร เรียบร้อย (พศ
เก็บรวบรวมฐานข้อมูล)
		 ๑.๓ ได้ด�ำเนินการร่วมกับ พศ.+สปสช.+สสส. + มจร+ มมร ผลักดันให้เกิดโครงการ
			 ๑.๓.๑ โครงการพัฒนาพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนต�ำบล เรียบร้อย
			 ๑.๓.๒ โครงการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ เรียบร้อย
๒. ฝ่ายศาสนศึกษา
ด�ำเนินการให้เกิด “พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม ๒๕๖๒” ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นต้นไป (ถือเป็นความส�ำเร็จ (Milestone) ของคณะสงฆ์ในด้านการศึกษาสงฆ์อย่างแท้จริง)
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๓. ฝ่ายเผยแผ่
ได้ยกระดับ “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕” แผ่ขยายไปทั่วประเทศ มีคณะกรรมการขับเคลื่อน
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ (ปัจจุบัน มี พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง เป็นประธานคณะ
กรรมการขับเคลื่อน)
๔. ฝ่ายสาธารณูปการ
		 ๔.๑ ได้ด�ำเนินการให้มีการจัดท�ำบัญชีศาสนสมบัติ เป็นที่เรียบร้อย (พศ เก็บรวบรวมฐาน
ข้อมูล)
		 ๔.๒ ได้ผลักดันและด�ำเนินการ “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส.
(วัด ๕ ส.)” แผ่ขยายไปทัว่ ประเทศ เรียบร้อย (ปัจจุบนั มี พระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต เป็นประธาน
คณะกรรมการขับเคลื่อน)
๕. ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
ได้ริเริ่ม “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม” เรียบร้อยแล้ว
๖. ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
		 ๖.๑ ได้ผลักดันให้มี “ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกองทุน วัดช่วยวัด ๒๕๖๒” เรียบร้อย
		 ๖.๒ ได้ผลักดันก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย (บนฐานของ “ธรรมนูญ
สุขภาพสงฆ์แห่งชาติ”) เรียบร้อย
		 ๖.๓ ได้ผลักดันให้เกิด “โครงการพระคิลานุปัฏฐาก (บนฐานของ “ธรรมนูญสุขภาพสงฆ์
แห่งชาติ”) เรียบร้อย
ยังมีคณะกรรมการอีกฝ่ายหนึ่ง (พิเศษ) ที่มีความส�ำคัญยิ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คือ คณะ
กรรมการอ�ำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ประกอบด้วยคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส
คณะกรรมการอ�ำนวยการฝ่ายบรรพชิต มี สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานกรรมการ และมี
พระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายฆราวาส มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้ ใช้ชื่อว่า
“โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก” มีนโยบายในการอนุรักษ์และพัฒนา
พุทธมณฑลส่วนกลาง และ ขยายให้มีพุทธมณฑลจังหวัดทั่วประเทศ จากที่ได้ริเริ่มและด�ำเนินการมา
ก่อนมีแผนพัฒนาและบรรจุเข้าแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) มา บัดนี้
ได้มีความก้าวหน้าพัฒนาการและก่อให้เกิดพุทธมณฑลจังหวัดต่าง ๆ ถึง ๓๘ จังหวัด (ข้อมูลล่าสุด :
เมษายน ๒๕๖๓ จากส�ำนักงานพุทธมณฑล ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) มีรายละเอียด ดังนี้..
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๑. ด�ำเนินการแล้วเสร็จใช้ประโยชน์ได้เต็มอัตราจ�ำนวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย:
		 ๑.๑ พุทธมณฑลจังหวัดระยอง
		 ๑.๒ พุทธมณฑลจังหวัดตราด
		 ๑.๓ พุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี
		 ๑.๔ พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม
		 ๑.๕ พุทธมณฑลจังหวัดมหาสารคาม (พระบรมธาตุนาดูน)
		 ๑.๖ พุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก
		 ๑.๗ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
		 ๑.๘ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
		 ๑.๙ พุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี
		 ๑.๑๐ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง
๒. ก�ำลังด�ำเนินการ (มีที่ดิน, มีเสนาสนะ, มีปูชนียวัตถุ, และอื่น ๆ แต่ยังไม่ประกาศแล้วเสร็จ
สมบูรณ์) มีจ�ำนวน ๑๘ จังหวัด ประกอบด้วย :
		 ๒.๑ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์
		 ๒.๒ พุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น
		 ๒.๓ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
		 ๒.๔ พุทธมณฑลจังหวัดชลบุรี
		 ๒.๕ พุทธมณฑลจังหวัดชัยภูมิ
		 ๒.๖ พุทธมณฑลจังหวัดชุมพร
		 ๒.๗ พุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย
		 ๒.๘ พุทธมณฑลจังหวัดนครสวรรค์
		 ๒.๙ พุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา
		 ๒.๑๐ พุทธมณฑลจังหวัดแพร่
		 ๒.๑๑ พุทธมณฑลจังหวัดเลย
		 ๒.๑๒ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
		 ๒.๑๓ พุทธมณฑลจังหวัดสระแก้ว
		 ๒.๑๔ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย
		 ๒.๑๕ พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี
		 ๒.๑๖ พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี
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		 ๒.๑๗ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี
		 ๒.๑๘ พุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี
๓. ก�ำลังริเริ่มโครงการ จัดเป็น ๒ กลุ่ม คือ
(กลุ่มที่ ๑ ) มีที่ดินแล้วและก�ำลังระดมทุนก่อสร้าง ประกอบด้วย..
		 ๑. พุทธมณฑลจังหวัดพิจิตร
		 ๒. พุทธมณฑลจังหวัดศรีษะเกษ
		 ๓. พุทธมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์
(กลุ่มที่ ๒) มีการตั้งคณะกรรมการแล้ว, ก�ำลังด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน, เริ่มก่อสร้าง
เสนาสนะบางส่วน ประกอบด้วย..
		 ๑. พุทธมณฑลจังหวัดบุรีรัมย์
		 ๒. พุทธมณฑลจังหวัดพะเยา
		 ๓. พุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์
		 ๔. พุทธมณฑลจังหวัดกระบี่
		 ๕. พุทธมณฑลจังหวัดตรัง
		 ๖. พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่
		 ๗. พุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา
ในบทความนี้ ใคร่ขอเน้นลงไปที่ความส�ำเร็จในประวัติศาสตร์ (Milestone) ด้านการ
ศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ ได้แก่การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตรา “พระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้นให้แก่คณะสงฆ์ พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม
ฉบับนี้ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ใน มาตรา ๗ วรรค ๒ ชัดเจนว่า “ให้รฐั อุดหนุนงบประมาณแผ่นดินมาใช้สำ� หรับ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น” ทั้งนี้ถือเป็นความส�ำเร็จอันเป็นผล
มาจากแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั่นเอง
วัตถุประสงค์การศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ...		
		
๑. เพื่อให้การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก โบราณราชประเพณี และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีการน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดการพัฒนา
จิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินยั ให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นทีเ่ ลือ่ มใส
ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
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๓. เพือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวติ ได้อย่าง
ถูกต้อง
แต่เดิมมา การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ แบ่งการศึกษา
ออกเป็ น ๒ แผนก คื อ แผนกธรรมและแผนกบาลี เมื่ อ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
พระปริยัติธรรมขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ ได้บัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์
มี ๓ แผนกคือ..
		 ๑) แผนกบาลีสนามหลวง
		 ๒) แผนกธรรมสนามหลวง
		 ๓) แผนกสามัญศึกษา
ทั้งนี้อาจแบ่งผู้ศึกษาออกเป็น ๓ กลุ่มหลักคือ..
		 ๑. กลุ่มผู้ศึกษาเพื่อเป็นศาสนทายาท เป็นการศึกษา แผนกบาลี แผนกธรรม และ วิชาสามัญ
เพิ่มเติม ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น
		 ๒. กลุม่ ผูศ้ กึ ษาทางเลือก ซึง่ ศึกษาทัง้ พระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลีและแผนกธรรม ควบคูไ่ ปกับ
วิชาสามัญตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
		 ๓. กลุ่มผู้ศึกษาในรูปแบบของธรรมศึกษาหรือบาลีศึกษา เพื่อช่วยกันธ�ำรงและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา
เมื่อได้ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม ๒๕๖๒ มาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น “สารบัญญัติ” อยู่ กระบวนการ
ด�ำเนินการนั้นจ�ำต้องมี “อนุบัญญัติ” หรือ กฎหมายล�ำดับรอง หรือ เรียกกันง่าย ๆ ว่า “กฎหมายลูก”
มาขยาย เพื่อให้กฎหมายแม่ด�ำเนินการไปได้.. ขณะนี้ คณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรม หรือ
Exclusive Board ของการศึกษาคณะสงฆ์ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างเพื่อด�ำเนินการให้ก้าวหน้า
ไปตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามล�ำดับ
บัดนี้ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้มีมติอนุมัติกฎหมายลูกฉบับส�ำคัญไปแล้ว
จ�ำนวน ๖ ฉบับ ประกอบด้วย ...
		 ๑) ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ (อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓)
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		 ๒) ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลการศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ (อนุมัติ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)
		 ๓) ประกาศแม่กองบาลีสนามหลวง เรือ่ ง หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของส่วนงานในส�ำนักงานแม่กอง
บาลีสนามหลวง (อนุมัติ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)
		 ๔) ประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอ�ำนาจของส�ำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง (อนุมัติ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)
		 ๕) ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เรือ่ ง หน้าที่ และ
อ�ำนาจของส่วนงานในส�ำนักงานการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา (อนุมตั ิ วันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๓)
		 ๖) ประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เรื่อง หน้าที่ และอ�ำนาจของ
ส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ (อนุมัติ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)
พร้อมกันนี้ เพื่อจะได้น�ำงบประมาณแผ่นดินมาด�ำเนินการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะส�ำงานเลขานุการของคณะกรรมการ ได้จัดท�ำ
		 ๑) แผนการศึกษาพระปริยัติธรรม
		 ๒) มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
		 ๓) แผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
ในบรรดาอนุบญ
ั ญัตทิ อี่ นุมตั แิ ล้วนัน้ ใคร่ขอแจงรายละเอียดอนุบญ
ั ญัตทิ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ๒ ฉบับ
ที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ให้ด�ำเนินไปได้ นั่นคือ
๑. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
ในข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และ
สถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารไว้ ดังนี้
		 ๑) ส�ำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
		 ๒) ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
		 ๓) ส�ำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
		 ๔) ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
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และให้ส�ำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง มีส่วนงาน ดังนี้
ก. บริหารงานส่วนกลาง ให้ส�ำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง มีส�ำนักอ�ำนวยการ โดยแบ่ง
ส่วนงาน ดังนี้
		 ๑) กองบริหารงานกลาง
		 ๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
		 ๔) กองนิติการ
		 ๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล
		 ๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข. การบริหารงานส่วนภูมิภาค ให้มีส�ำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงประจ�ำหนกลาง ประจ�ำ
หนเหนือ ประจ�ำหนตะวันออก ประจ�ำหนใต้ และประจ�ำคณะธรรมยุต โดยแต่ละหน แบ่งส่วนงาน
ดังต่อไปนี้
		 ๑) กองบริหารงานทั่วไป
		 ๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
		 ๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ให้ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีส่วนงาน ดังนี้
ก. บริหารงานส่วนกลาง ให้ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีส�ำนักอ�ำนวยการ โดยแบ่ง
ส่วนงาน ดังนี้
		 ๑) กองบริหารงานกลาง
		 ๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
		 ๔) กองนิติการ
		 ๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล
		 ๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข. การบริหารงานส่วนภูมิภาค ให้มีส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประจ�ำหนกลาง ประจ�ำ
หนเหนือ ประจ�ำหนตะวันออก ประจ�ำหนใต้ และประจ�ำคณะธรรมยุต โดยแต่ละหน แบ่งส่วนงาน
ดังต่อไปนี้
		 ๑) กองบริหารงานทั่วไป
		 ๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
		 ๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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ให้ส�ำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีส่วนงาน ดังนี้
ก. บริหารงานส่วนกลาง ให้ส�ำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีส�ำนัก
อ�ำนวยการ โดยแบ่งส่วนงาน ดังนี้
		 ๑) กองบริหารงานกลาง
		 ๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
		 ๔) กองนิติการ
		 ๕) กองบริหารทะเบียนและวัดผล
		 ๖) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข. การบริหารงานส่วนภูมิภาค ให้มีส�ำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จ�ำนวน ๑๔ เขต โดยแต่ละเขตแบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้
		 ๑) กองอ�ำนวยการ
		 ๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
		 ๔) กองประเมินผลการจัดการศึกษา
		 ๕) กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้ศูนย์พระปริยัติเทศก์แห่งคณะสงฆ์ มีส่วนงาน ดังนี้
ก. บริหารงานส่วนกลาง ให้ศูนย์พระปริยัติเทศก์แห่งคณะสงฆ์ มีส�ำนักอ�ำนวยการ โดยแบ่ง
ส่วนงาน ดังนี้
		 ๑) กองบริหารงานกลาง
		 ๒) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ๓) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
		 ๔) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
		 ๕) กองศาสนวิเทศ
ข. การบริหารงานส่วนภูมิภาค ให้มีศูนย์พระปริยัติเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจ�ำ หนกลาง ประจ�ำ
หนเหนือ ประจ�ำหนตะวันออก ประจ�ำหนใต้ และประจ�ำคณะธรรมยุต โดยแต่ละหน แบ่งส่วนงาน
ดังต่อไปนี้
		 ๑) กองบริหารงานทั่วไป
		 ๒) กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
		 ๓) กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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๒. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก�ำหนดหน้าที่ และอ�ำนาจหลักของคณะกรรมการไว้ ดังนี้ ..
		 ๒.๑ ก�ำหนด : การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน และการพ้นจากหน้าที่
ของ จ.ศ.ป. (จศ.ป. หมายถึง เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
พระปริยัติธรรม ทั้งนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานใน สศป.ด้วย)
		 ๒.๒ ก�ำหนด : อัตราเงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่นของ จศ.ป. และเจ้าหน้าที่ สศป. ด้วย (สศป. หมายถึง ส่วนงานการศึกษา
พระปริยัติธรรม ได้แก่ ส�ำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส�ำนักงาน
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และสถานศึกษาพระปริยัติธรรมในสังกัดส�ำนักงาน
ดังกล่าว รวมถึงศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ด้วย)
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ที่ท�ำงานแบบมีแผนงาน และแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) ทีช่ ดั เจนแม้เพียงเริม่ ต้นเป็นฉบับแรก (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก็กอ่ ให้เกิดความส�ำเร็จต่อกิจการ
พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการได้มาซึ่ง “พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.
๒๕๖๒” เชื่อแน่เหลือเกินว่า เมื่อมีการด�ำเนินไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิรูปหรือ
แผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาฉบับต่อ ๆ ไป จะก่อให้เกิดความมัน่ คงแก่พระพุทธศาสนา ประชาชน
ด�ำรงอยู่ในศีลธรรม และน�ำสันติสุขมาสู่มวลมนุษยชาติ อย่างยั่งยืนแน่นอน
จิรัง ติฏฐะตุ พุทธะสาสะนัง... เทอญ ฯ
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ประมวลภาพ
การเสนอให้มีพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
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ประมวลภาพ
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อขออุดหนุนงบประมาณแผ่นดินในการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
จะเริ่มเป็นปีแรก ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
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