
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจ าปีบัญชี 2565                .   

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงานใน
อดีต 

ค่าเกณฑ์วัด 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 
ระดับ  

1 
ระดับ 

2 
ระดับ  

3 
ระดับ 

4 
ระดับ  

5 
 

ด้านที่ 1  การเงิน -  
- ไม่มี -           - 

ด้านที่ 2  การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20  
2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ  
     เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

ระดับ 5 5 5 1 2 3 4 5 5 ฟ้า 
(นักจัดการงาน

ทั่วไปฯ) 
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย  
     2.2.1 ผู้ยื่นค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
            เพื่อกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
     2.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเผยแผ่  
             พระพุทธศาสนาในประเทศ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 

15 
7.5 

 
7.5 

 
- 

100 

 
98.78 

 
98.62 

 
75 
 

75 

 
80 
 

80 

 
85 
 

85 

 
90 
 

90 

 
95 
 

95 

 
5 
 
5 

ฟ้า 
(นักจัดการงาน

ทั่วไปฯ) 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 45  
3.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
     ปฏิบัติการ ประจ าปบีัญชี 2565 

ร้อยละ 15 100 100 75 80 85 90 95 5 สุรัชน ี
(นักวิเคราะห์แผน

และนโยบาย) 
3.2 ระดับความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลกิจกรรม   
     การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจ าปีบญัชี 2565 

ระดับ 15 5 5 1 2 3 4 5 5 สุรัชน ี
(นักวิเคราะห์แผน

และนโยบาย) 
3.3 ระดับความส าเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของภาคีเครือข่ายกองทุนฯ 
ระดับ 15 - 5 1 2 3 4 5 5 สุรัชนี

(นักวิเคราะห์แผน
และนโยบาย) 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 15          
4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 3.3000 5 1 2 3 4 5 5 สุรัชนี

(นักวิเคราะห์แผน
และนโยบาย) 

4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 5.0000 4 1 2 3 4 5 4 สุรัชนี
(นักวิเคราะห์แผน

และนโยบาย) 
4.3 การบริหารจดัการสารสนเทศและดิจิทลั ระดับ 5 1.8500 4 1 2 3 4 5 4 สุรัชนี

(นักวิเคราะห์แผน
และนโยบาย) 



เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลการด าเนินงานใน
อดีต 

ค่าเกณฑ์วัด 
คะแนน 
ที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 
ระดับ  

1 
ระดับ 

2 
ระดับ  

3 
ระดับ 

4 
ระดับ  

5 
 

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลกูจา้ง 

10  

5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 4.7800 5 1 2 3 4 5 5 ฟ้า 
(นักจัดการงาน

ทั่วไปฯ) 
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 3.7750 5 1 2 3 4 5 5 ฟ้า 

(นักจัดการงาน
ทั่วไปฯ) 

ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 10  
6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ระดับ 5 4.5033 4 1 2 3 4 5 4 ธนภรณ ์

(นักวิชาการเงิน
และบัญชี) 

6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและ
การรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ 5 1.0000 5.0000 1 - - - 5 5 ธนภรณ์
(นักวิชาการเงิน

และบัญชี) 
ผลการด าเนินงานภาพรวม 4.76 



รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจ าปีบัญชี 2565                 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ด้านที่ 1 การเงิน ไม่มีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านการเงิน 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการ
ประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จ ประจ าปี
บัญชี 2565 
 

กองทุนฯ ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าและติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
และด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน ที่ผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ระยะ ๕ ปี ซึ่งกองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่
มีการจัดเก็บผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) จากการด าเนินงานของกองทุน โดยเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของกองทุน จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการเงิน ที่เว็บไซต์กองทุนฯ https://bpf.dra.go.th/  
เมนขู้อมูลหน่วยงาน  ผลการเบิกจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.2.1 ผู้ยื่นค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

เพื่อกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในประเทศ 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 2 
กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ยื่นค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 
เพือ่กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 

 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. กระบวนการขั้นตอนการด าเนนิงานการให้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/กิจกรรม 

กองทุนฯ จัดโครงการกิจกรรมขับเคลือ่นการเผยแผท่างพระพุทธศาสนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ยื่นค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯและผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ  ดังนี ้
สูตรในการค านวณ = จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด x ๑๐๐  
                                                       จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                                   
 
1. ความพึงพอใจของผู้ยื่นค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

= 243 x 100  
        246 
= ร้อยละ 98.78 
 
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 

= 1787 x 100  
        1812 
= ร้อยละ 98.62 
 
 



ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ  
3.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีบัญชี 2565 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบญัชี 2565 ดังนี ้
1. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระ
ธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา  
(เป้าหมาย : 200 รูป) 
2. โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(เป้าหมาย : 30 โครงการ/กิจกรรม) 
3. โครงการส่งเสรมิพระสงฆ์และพทุธศาสนิกชนไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ต าบล ประเทศอินเดีย-เนปาล  
(เป้าหมาย : 9 แห่ง) 
4. โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมิต ิ
ของศาสนสถาน  
(เป้าหมาย : - จัดจ้างผลติสื่อ/วดิีทศัน์ จ านวน ๑ งาน 
- ประกวดผลิตสื่อ/วีดีทัศน์ จ านวนสื่อ/วิดีทัศน์  
ไม่น้อยกว่า 5 งาน) 
5. โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (เป้าหมาย : 200 รูป) 
 
 

กองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการ ทั้ง 5 โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีบัญชี 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
 
สูตรการค านวณ 

จ านวนโครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปบีัญชี 2565 x 100 
จ านวนโครงการทีต่้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญช ี2565 

= 100 x 100 
       100 
= ร้อยละ 100 

3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ประจ าปีบัญชี 2565 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 2565 เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

กองทุน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีผู้เข้าร่วมมากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ7  
ทั้งนี้กองทุนฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 และได้จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ ให้แก่
คณะกรรมการ  



ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

3.3 ระดับความส าเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของภาคี เครือข่ายกองทุนฯ 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
ของภาคี เครือข่ายกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 

กองทุนฯ ติดตามผลการการด าเนินงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคีเครือข่ายฯ จ านวน 5 ภาค ภาคละ 3 จังหวัด 
รวมทั้งหมด 15 จังหวัด ประกอบไปด้วย 

ภาคเหนือ  
1.วัดต๊ าม่อน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2.วัดสันต้นเปา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 3.วัดหนองครก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

ภาคใต้ 
1.วัดหน้าพระบรมธาตุ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 2.วัดโคกเปี้ยว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
3.วัดสมัยสุวรรณ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 

ภาคกลาง 
1.มูลนิธิธรรมานุรักษ์ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 2.วัดข่อยสังฆาราม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  
3.วัดบ่อแต้  อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 

ภาคตะวันออก 
1.วัดมาบตาพุด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง 2.วัดป่าคลองกุ้ง อ. เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 3.วัดเหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.วัดโพธิ์ศรี อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2.วัดถ้ าผาสวรรค์ อ.ผาขาว จ.เลย 3.วัดโนนพัฒนา อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  
4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) 

ประเด็นที่ใช้พจิารณา 
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน (ร้อยละ 7) 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบรหิารความเสี่ยง(ร้อยละ 8) 
3. การระบุความเสีย่งระดับองค์กร (ร้อยละ 15) 
4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับ  
   องค์กร (ร้อยละ 15) 
5. การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ 15) 
6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (รอ้ยละ 10) 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) 
8. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5 
 
 

การบริหารความเสี่ยง 
- กองทุนฯ มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรครบถ้วนตามหลัก COSO ERM ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ  
ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย และการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) 
หลังจากการควบคุมภายใน ที่มีความเช่ือมโยงกับเป้าหมายประจ าปีของทุนหมุนเวียน โดยมีการทบทวนความเสี่ยงของปีท่ีผ่านมา 
กับปีปัจจุบัน และกองทุนฯ มีการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการทุนหมุนเวียนในการประชุมฯ ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 พร้อมท้ังได้ท าบันทึกแจ้งเวียน
ให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรับทราบแล้ว 
การควบคุมภายใน 
- กองทุนมีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไขผา่นทางเว็บไซต์ของกองทุนฯ พร้อมท้ังมีการจัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอเป็นรายเดือน โดยในประจ าปีงบประมาณ 2565 ยังไม่มีข้อร้องเรียน และผู้บริหารสูงสดุและผูบ้ริหารระดับรอง  
มีการสอบทาน มีการสอบทานรายงานทางการเงินและทีไ่ม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทานเป็นรายเดือน 
ครบ 12 เดือน 
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4.2 การตรวจสอบภายใน 
      (กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) 
ประเด็นที่ใช้พิจารณากองทุนฯ ไดร้ับการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีบญัชีจาก ผู้ตรวจสอบภายในของกรมการศาสนา 
โดยจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีงบประมาณ 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการตรวจสอบภายใน ก าหนดเกณฑ์ประเมินผล 
จากประเด็นหลักท่ีส าคญั ดังนี้ 
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 45) 
2. การประชุมปิดการตรวจสอบ (ร้อยละ 15) 
3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ไดร้ับจากการ
ตรวจสอบ (ร้อยละ 35) 
4. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวาง
แผนการตรวจสอบ (ร้อยละ 5) 
 

กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบภายใน ประจ าปีบัญชี จากผู้ตรวจสอบภายในของกรมการศาสนา ทั้ง 4 ไตรมาส โดยหลังจาก
การตรวจสอบภายใน ได้มีการจดัประชุมปิดการตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง  
-ประชุมปิดการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 31 มกราคม 2565 
-ประชุมปิดการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 
-ประชุมปิดการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
-ประชุมปิดการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

ทั้งนี้ ในการประชุมไม่มีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของกรมการศาสนา 
 

4.3 การบริหารจดัการสารสนเทศและดิจิทลั 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการ 
สารสนเทศและดิจิทลั ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจาก
ประเด็นหลักท่ีส าคัญ 2 ด้าน ได้แก ่
1. แผนปฏิบัติการดิจิทลั (ระยะยาว) และแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี (ร้อยละ 10) 
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั (ร้อยละ 90) 
พิจารณาจาก 
2.1 การจัดให้มีระบบการบริหารสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (ร้อยละ 35) 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
- กองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ 
รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ครั้งท่ี 6/2565 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
- กองทุนฯ ได้จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษาม โดยมีระบบบริหารจัดการสารสนเทศกองทุนฯ ที่มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดระยะเวลาและต่อเนื่อง  
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี และสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 
- กองทุนฯ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ หนังสือรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2564  
ลงในเว็บไซต์กองทุนฯ จ านวน 1 องค์ความรู้ 
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2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใ้ช้บริการภายในทุน
หมุนเวียน (ร้อยละ 25) 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใ้ช้บริการภายนอกทุน
หมุนเวียนและตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทลั  
รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ส าคญัของภาครัฐ (ร้อยละ 30) 

 

- เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อวันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๓ คน ได้แก่  
๑. นางสาวสุรัชนี ตันศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๒. นางสาวฟ้า ศรีเมือง นักจัดการงานท่ัวไป 
๓. นางสาวธนภรณ์ ปิยพิทักษ์บุญ นักวิชาการเงินและบัญช ี

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

 

5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลัก 
ที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก ่
1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  
(3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565  
(ร้อยละ 30) 
2. การติดตามระบบการบริหารจดัการที่ส าคัญ และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) 
3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผูบ้ริหารทุนหมุนเวียน  
(ร้อยละ 25) 
4. การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ร้อยละ 10) 
5. ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียน 
ของคณะกรรมการฯ (ร้อยละ 10) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
- กองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 25666 โดยได้เสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ พิจารณา/ทบทวน ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองทุนฯ ในการประชุม  
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 

การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 

การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 
- กองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อย
แล้ว โดยแผนดังกล่าวมีการก าหนดองค์ประกอบที่ ส าคัญครบถ้วน และสมบูรณ์ ทั้งนี้ ได้มีการปรับแผนตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/31199 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565  ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของทุนหมุนเวียน 
- คณะกรรมการกองทุนฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน ครบทุกไตรมาส 

การจัดใหม้ีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
- กองทุนฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุนหมุนเวียน เรียบร้อยแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร (สอดคล้องตามตัวช้ีวัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน  
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕)  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กองทุนมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ https://bpf.dra.go.th/ และ ทางเพจ Facebook กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เช่น ข่าวสารในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนฯ การประชุม
ติดตามภาคีเครือข่าย เป็นต้น 
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5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการก าหนดเกณฑ์
ช้ีวัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบคุคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน 
เพื่อหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคมุ และให้ค าแนะน าในกรอบ
การท างานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
โดยองค์ประกอบท่ีควรพิจารณา ประกอบด้วย 
1. การจัดให้มีปัจจยัพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ร้อยละ 30) 
2. การจัดท าและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรด์้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ร้อยละ 70) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- กองทุนฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติกองทุนฯ 1 ครั้ง/ปี จ านวน 3 ราย 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2564 
- กองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2565  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2565 
 

ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  
6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนมุัต ิ

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จการใช้จ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินท่ีได้รับอนุมตัิพิจารณาจากการใช้จ่ายงบลงทุน
เทียบกับแผนการ ใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบญัชี 2565  
และการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม 
ประจ าปีบญัชี 2565 

 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณ 256๕  
ผลการใชจ้่าย  

ปีงบประมาณ 256๕ 
ร้อยละ 

19,593,915 19,402,892.48 990.02 

 
การใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.02 

6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน 
และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

กองทุนฯ มีระบบการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
จ านวน 5 กิจกรรม ดังน้ี  
1. อุดหนุนโครงการโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. อุดหนุนโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
3. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดเนินงานของศูนย์อ านวยความสะดวกส าหรับผูเ้ดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชณียสถาน  
   4 ต าบล ประเทศอินเดีย-เนปาล 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาในมิติของศาสนสถาน 
5. การใช้จ่ายในโครงการบริหารงานกองทุน ได้แก ่
ค่าเบี้ยประชุมกองทุนฯ ค่าตอบแทนพนักงาน ประกันกันสังคม ค่าล่วงเวลา 



 

  

รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565  
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ด้านที่ 2  การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ภาพรวมรายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565  
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ดา้นที ่3 การปฏบิัตกิาร 
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ดา้นที ่4 การบริหารจดัการทุนหมุนเวยีน 
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ตัวชีวั้ด 

ดา้นที ่5 การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวยีน พนักงาน และลูกจา้ง 
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ดา้นที ่6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

ประจ าปีบัญชี 2565 
(ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

 
 

 

 

 

 


