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กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 



๒ 

 

คำนำ 
 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสนับสนุน  
การดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในสำนักพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เพ่ือให้การดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน กองทุนจึงจำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ้าหากกองทุนไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพหรือ
มีสมรรถนะขีดความสามารถที่ดีแล้ว ก็ไม่อาจจะพัฒนาขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงนับเป็นหัวใจสำคัญต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุน 

ดังนั้น กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยทำการวิเคราะห์จุดแข่ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการดำเนินงานที่ผ่านมา  
เพ่ือนำผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน เพ่ือให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนจะเป็น
ส่วนสำคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ   
ส่วนที่ ๑ บทบาทภารกิจของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4 
 ๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4 
 ๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์ 4 
 และกลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 ๑.๓ โครงสร้างการบริหารงาน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา 
6 

 ๑.๔ โครงสร้างและอัตรากำลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 7 
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
   
ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  9 
 ๒.๑ สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรของกองทุน 9 
 2.2 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา)  10 
 ๒.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านทรัพยากรของกองทุน 13 
 2.4 การนำปัจจัยสำเร็จจากการดำเนินการในอดีตมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 

      ทรัพยากร บุคคล และการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
13 

   
   
ส่วนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
 และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 14 
 ๓.๑ วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 
 ๓.๒ พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 
 ๓.๔ ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 15 
 ๓.๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 16 
 ๓.๖ แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 20 
   
ภาคผนวก 27 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ส่วนที่ ๑ 
บทบาทภารกิจของกองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 
 
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เป็นกองทุนที่ไม่มีสภาพ 
เป็นนิติบุคคล โดยสังกัดอยู่ในสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนถูกจัดตั้งขึ้น
เป็นลักษณะทุนหมุนเวียน ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
กองทุน ดังนี้ 

๑) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๒) เพ่ือใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริม 
ให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นรางวัลชีวิตและเพ่ือใช้เงิน
ต้นในกรณีจำเป็น 

๓) เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่าง
เสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 

๔) เพ่ือเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตา 
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา 

๕) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
 

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์  และกลยุทธ์ของกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
พันธกิจ (Missions)  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

 
 



๕ 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy)    

๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้เกิด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต    

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา ในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา 
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นภาคีเครือข่าย  

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรมการไปประกอบ

ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)  
ในการเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 กลยุทธ์ที่ 3 : นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ  
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
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๑.๓ โครงสร้างการบรหิารงาน กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

งานนโยบายและแผน งานการเงินและบญัช ีงานบริหารและกฎหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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๑.๔ แผนภูมิโครงสร้างและอตัรากำลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา 

งานนโยบายและแผน 

อัตรากำลัง : 
- ข้าราชการ     ๑  อัตรา 
- พนักงานกองทุนฯ    ๑  อัตรา 
          รวม     ๒  อัตรา 

งานบริหารและกฎหมาย 

อัตรากำลัง : 
- ข้าราชการ     ๑  อัตรา 
- พนักงานกองทุนฯ    ๑  อัตรา 
         รวม     ๒  อัตรา 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๗ คน) 
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โครงสร้างอัตรากำลัง 
- ข้าราชการ      ๒  อัตรา  
- พนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี ๑  อัตรา 
- พนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑  อัตรา 
-  พนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป  ๑  อัตรา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

งานการเงินและบัญชี 

อัตรากำลัง : 
- พนักงานกองทุนฯ    ๑  อัตรา 
             รวม     ๑  อัตรา 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรม (๑๒ คน) 
ผู้อำนวยการสำนกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานกรรมการ 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เปน็กรรมการและเลขานกุาร 
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กรอบอัตรากำลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา 

กลุ่มงาน/ตำแหน่ง 
กรอบอัตรากำลัง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปน็ต้นไป 
จ้างจากเงินกองทุนฯ จ้างจากเงินอื่น ๆ รวม 

ผู้บริหารกองทุน (ข้าราชการ) - ๑ ๑ 

รวม - ๑ ๑ 

งานบริหารและกฎหมาย    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

- พนักงานกองทุน (นักจัดการงานทั่วไป) 1 - 1 

รวม - ๑ 2 

งานนโยบายและแผนงาน    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

- พนักงานกองทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ๑ - ๑ 

รวม ๑ ๑ ๒ 

งานการเงินและบัญช ี    

- พนักงานกองทุน (นักวิชาการเงินและบัญช)ี ๑ - ๑ 

รวม ๑ - ๑ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

รวม - ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น 3 ๔ 7 
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ส่วนที่ ๒ 
การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
 
๒.๑ สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรของกองทุน 

สภาวะปัจจุบัน  
๑) ผู้บริหารกองทุนฯ สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ  

รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
๒) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนได้กำหนดข้อบังคับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  
และประกาศนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลของกองทุนฯ 

๓) กองทุนฯ ได้รับความเห็นชอบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
และจ้างพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ตามมติคณะกรรมการบริหาร 
เงินทุนหมุนเวียนกองทุนฯ ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ 
จากกรมบัญชีกลาง) 

๔) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้รัฐบาลได้ประกาศ 
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว 
ตลอดจนขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดของกองทุน จัดรูปแบบการทำงาน 
แบบปฏิบั ติ งาน  ณ  ที่ พั กอาศัย  (Work From Home) เพ่ื อลดการพบปะซึ่ งกันและกัน  ลดการกระจาย 
ของเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ 

แนวโน้มในอนาคต 
๑) กองทุนฯ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อกองทุนฯ และผู้รับบริการ 
๒) กองทุนฯ ควรมีการเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถบุคลากรของกองทุน  

รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการของกองทุนฯ เพ่ือให้การดำเนินงาน และการบริการของกองทุนฯ  
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  

๓) กองทุนฯ ควรมีการสร้างกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรของกองทุน เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน 
 ๔) กองทุนฯ มีการส่งเสริมให้นำระบบออนไลน์หรือระบบอ่ืนๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ 
ภัยพิบัติตามธรรมชาติ โรคระบาด หรือเหตุสุดวิสัย 
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2.2 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา)  

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563 (จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง) ประกอบด้วย 
การประเมิน 6 ด้าน มีตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้าน ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได ้

1. ด้านการเงิน - ไม่มีการกำหนดตัวช้ีวัด - - - 
2. ด้านการสนองประโยชน ์
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 15 4.8333 
2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมิน   
      ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน  

5 4.5000 

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดเ้สีย 10  
       2.2.1 พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนท่ีเดินทางไป   
                ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล  
                ประเทศอินเดีย - เนปาล 

3.5 5.0000 

       2.2.2 ผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
                เพื่อกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3.5 5.0000 

       2.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเผยแผ่ 
                พระพุทธศาสนาในประเทศ 

3 5.0000 

2.3 การทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
      สมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

0 ยกเลิกตัวชี้วัด 

3. ด้านการปฏิบัติการ  45 5.0000 
3.1 ระดับความสำเร็จของโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และ  
      พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 
      ตำบลประเทศอินเดีย – เนปาล  

25 5.0000 

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน 
      ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

10 5.0000 

3.3 ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผล 
      กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีบัญชี 2563 

10 5.0000 

4. การบริหารจัดการ 
    ทุนหมุนเวียน 

 15 3.4833 
4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 5 3.3000 
4.2 การตรวจสอบภายใน 5 5.0000 
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ 5 2.1500 

5. การปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
พนักงาน และลูกจ้าง 

 10 4.2125 
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 5 5.0000 
5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 5 3.4250 

6. การดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

 10 2.5925 
6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 5  
      (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับ   
            แผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 

0 ไม่มีงบลงทุน 

      (2) ร้อยละการใช้จ่ายงบภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ 
           แผนการใช้จ่ายงบภาพรวมประจำป ี
           งบประมาณ 2563 

5 4.1850 
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ด้าน ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได ้

 
6.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและ 
      การรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

5 1.0000 

น้ำหนักรวม 95  
คะแนนเฉลี่ย  4.3979 

 

ในปีงบประมาณ 2563 กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนฯ มีคะแนน 
ผลการประเมิน ที่ระดับ 3 .8979 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามกรอบการประเมินของกรมบัญชีกลางมาวิเคราะห์เพ่ือนำมาเป็นปัจจัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลจะเห็ น ได้ ว่ า  การด ำเนิ น การด้ านการบริห ารทรัพยากรบุ คคลมี การ พัฒ นา เพ่ิ มขึ้ น  
โดยในปี งบประมาณ  2562 ตั วชี้ วัดการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ  มีคะแนนการประเมิน  
2.7875 คะแนน และในปีงบประมาณ 2563 กองทุนฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทำให้มีผลการประเมินที่ 3.4250 คะแนน อย่างไรก็ตามผลการประเมินของกรมบัญชีกลางได้แสดงให้เห็น 
ข้อควรปรับปรุง คือ 1) ไม่มีการวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ทุนหมุนเวียน 2) ไม่มีการนำปัจจัยสำเร็จจากการดำเนินการในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำ/ทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจากการประเมินดังกล่าวถือเป็นสถานภาพการดำเนินงาน 
ในปัจจุบันที่กองทุนฯ จะต้องนำไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
ต่อไป 
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๒.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านทรัพยากรของกองทุน 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ภายในและภายนอก (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ด้านทรัพยากรของกองทุนฯ โดยใช้ SWOT เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินสถานการณ์ สรุปได้ดังนี้ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S๑.คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

กองทุนฯ ๘๐ พรรษา ให้การสนับสนุนในการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

S๒ .ก อ งทุ น ฯ  มี ค ณ ะ ก ร รม ก า ร ฯ  แ ล ะ
อนุกรรมการฯ ที่มีความรู้ความสามารถกำกับดูแล
และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

S๓ .ข้ อบั งคั บกองทุ นส่ งเสริ มการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ว่าด้วย
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

S๔.บุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม
และมีการบริการที่ด ี

S๕.บุคลากรกองทุนฯ มีความสามารถในการ
ปรับตัวและปฏิบัติงานได้ เมื่อเกิดสภาวการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

S6.บุคคลากรมีความรักและผูกพันกันในองค์กร
และมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

   S7. บุคลากรกองทุนฯ มีการเรียนรู้หรือพัฒนา
ตนเองที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน เป็นต้น 

 

W๑ . จำนวนบุ คลากรไม่ เพี ยงพอต่ อการ
ดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ  

W๒.บุคลากรมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
หรือหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนน้อย 

  W3. บุ คลากรเรี ยนรู้ และปรับตั วไม่ ทั นต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาระบบ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 

O2 .ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำ 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

O3. มีหน่วยงานให้คำแนะนำในการบริหารงาน
กองทุนฯ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 

T1.กรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนมีความ
หลากหลายและรายละเอียดจำนวนมาก 

T2.การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่เปลี่ยนแปลง  

T3 .ภัยพิบัติตามธรรมชาติ  โรคระบาด หรือ 
 เหตุสุดวิสัย ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร
กองทุนฯ ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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2.4 การนำปัจจัยสำเร็จจากการดำเนินการในอดีตมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนฯ ในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า สามารถดำเนินงานตามภารกิจ 
หลักได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์จุดแข็งของกองทุนฯ ที่มีคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  
ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากร และผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุนฯ มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการดำเนินการในด้านอ่ืนๆ ที่เป็นผลจากจุดอ่อนของกองทุน  
เช่น ข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร บุคลากรมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุน
หมุนเวียนน้อย บุคลากรเรียนรู้และปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งอุปสรรคหรือ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ภัยพิบัติตามธรรมชาติ โรคระบาด หรือเหตุสุดวิสัย 
จึงทำให้กองทุนฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือลดจุดอ่อนและอุปสรรคโดยมีแนวโน้ม 
ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตที่ชัดเจนขึ้น 

ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตจึงควรให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารอัตรากำลัง  
ให้เพียงพอกับปริมาณงาน พัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจกฎระเบียบ  และมีความสามารถปรับตัว 
ในการปฏิบัติงานตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยสำเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการดำเนินงาน  

ปี ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหาร
อัตรากำลัง 
 

กรอบอัตรากำลังและโครงสร้าง
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ 

-ไม่มี- ดำเนินการจัดทำแผนการสรรหา
บุคลากรตามโครงสร้างกรอบ
อัตรากำลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากร 
  (จัดโดยหน่วยงานภายในหรือภายนอกกรม) 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
    กรมการศาสนา 
3. โครงการเขา้วัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
4. กิจกรรมยกย่องบุคลากรกรมการศาสนา 
   ดีเด่นด้านคณุธรรมจรยิธรรม 
5. โครงการสวดมนต์ข้ามปี  
6. โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
7. กิจกรรมเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร

และอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ 

บุคลากรของกองทุนฯ ได้เขา้ร่วม
ตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตามที่ได้กำหนดไวภ้ายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19) 
 
 

-ไม่มี- ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู ้
องค์ความรู้ นวัตกรรม  
เพื่อเสรมิสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน
เพิ่มมากข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวัดและการ
ประเมินผลการดำเนินงาน  
 

กองทุนฯ ได้จัดทำแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะยาว และ
แผนประจำปี รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรของกองทุนฯ  

-ไม่มี- - ทบทวน/จัดทำแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะยาว และ
แผนประจำปี ของกองทุนฯ  
- ประเมินผลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 
๓.๑ วิสัยทัศนด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุนฯ เพ่ือการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
 
๓.๒ พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรของกองทุนฯ ให้บริหารและจัดการงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒. พัฒนาบุคลากรกองทุนฯ บนพ้ืนฐานของสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้บุคลากรกองทุนฯ เป็นคนเก่ง 

คนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  
๓.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารอัตรากำลัง  
เป้าหมาย : พัฒนาโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับพันธกิจกองทุนฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จัดทำ/ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกองทุน  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒  : จัดทำ/ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓  : เตรียมกำลังคนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/วางแผนบริหารและทดแทนกำลังคน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย : บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานกองทุนฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ  
 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : ส่งเสริมความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน  
เป้าหมาย : กองทุนฯ มีระบบบริหารจัดการผลปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

พันธกิจของกองทุนฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : กำหนดสมรรถนะการทำงานของบุคลากรของกองทุนฯ  
 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ : กำหนดตัวชี้วัดระดบับุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 
 

 
 
 
 



15 

๓.๔ ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
 

แผนยุทธศาสตร์ (หลัก) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระภิกษุสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืน 

๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาใหม้ีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา 

๑.๑ : จัดทำ/ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานของกองทุน 

๑.๒  : จัดทำ/ปรับปรุงคำบรรยายลกัษณะงาน 
(Job Description) 

๑.๓  : เตรียมกำลังคนเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/วางแผนบริหารและ
ทดแทนกำลังคน 

กล
ยุท

ธ ์

๒.๑ : จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 

๒.๒ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจติ
สาธารณะ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ  

๒.๓ : ส่งเสริมความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร 

กล
ยุท

ธ ์
๓.๑ : กำหนดสมรรถนะการทำงานของ

บุคลากรของกองทุนฯ  
๓.๒ : กำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กล
ยุท

ธ ์

1. การบริหารอตัรากำลัง 
2. การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

3. การวัดและการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
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๓.๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปรบัปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารอัตรากำลัง 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑.๑ จดัทำ/ปรับปรุง
โครงสรา้งการบรหิารงาน
ของกองทุนฯ 

- มีโครงสร้างกรอบ
อัตรากำลังของกองทุนฯ 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- ทบทวนโครงสร้างกรอบตรากำลงั
ของกองทุนฯ 

ระดับความสำเร็จของ
การทบทวน/ปรับปรุง
โครงสร้างกรอบ
อัตรากำลังของกองทุน 

-  -  - - 

๑.๒ จดัทำ/ปรับปรุง 
คำบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

- มีคำบรรยายลักษณะงาน
ของบุลากรกองทุนฯ 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- การทบทวนคําบรรยาย 
ลักษณะงาน และวางแผน 
และบรหิารกำลังคน 

ระดับความสำเร็จของ
การทบทวน/ปรับปรุง
คำบรรยาย 
ลักษณะงาน 

     - 

๑.๓ เตรยีมกำลังคน
เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/วางแผน
บริหารและทดแทน
กำลังคน 

- กองทุน มีอัตรากำลังท่ี
เพียงพอต่อภารกิจของ
องค์กร โดยครอบคลุม 
ทั้งในด้านจำนวนและ
สมรรถนะของบุคลากร 

บค., กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- แผนการสรรหาบคุลากร 
ตามโครงสรา้งกรอบอัตรากำลัง 

แผนการสรรหา
บุคลากร 

 
๒16,0๐๐๑ 

 

 
๒๒4,700๑ 

 

 
๒๙๗,๑๒๐๒ 

 
458,8602 

 
693,110๓ 

1,889,790 

 
หมายเหตุ : ๑ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จำนวน ๑ คน 
  ๒ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 2564 มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จำนวน ๒ คน 

๓ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จำนวน ๓ คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒.๑ จดัทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : 
IDP) 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีสมรรถนะตาม
ตำแหน่งงาน 
 

บค./สล.  
หรือหน่วยงาน

ภายนอก 

- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร (จัดโดยหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกกรม) 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

     งบปกต ิ

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีสมรรถนะตาม
ตำแหน่งงาน 
 

บุคลากร
กองทุนฯ 

- จัดทำแผนพัฒนารายบคุคล 
(Individual Development 
Plan : IDP) 

จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรม ท่ีเป็นไปตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development Plan 
: IDP) 

- - - -  - 

๒.๒ ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและ 
จิตสาธารณะ  
เพื่อพัฒนาบุคลากร 
กองทุนฯ ให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะของ
กรมฯ 

- บุคลากรมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บค. - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
กรมการศาสนา 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

     งบปกต ิ

กถ. - โค ร งก าร เข้ าวั ดป ฏิ บั ติ ธ รรม 
วันธรรมสวนะ 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

   -  งบปกต ิ

กพร. - กิจกรรมยกย่องบุคลากรกรมการ
ศาสนาดเีด่นดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 

 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

- - -   งบปกต ิ

สพธ. - โครงการสวดมนต์ข้ามปี  
 
 
 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

     งบปกต ิ
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

- บุคลากรมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค์  

สพธ. - โครงการจัดงานวันสำคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 

 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

- -    งบปกต ิ

กองศาสนพิธี,  
กถ. 

- โครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได ้
เข้าร่วมโครงการ 

- - - -  งบปกต ิ

๒.๓ ส่งเสริมความผาสุก
และความผูกพัน 
ของบุคลากร 
ที่มีต่อองค์กร 

- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กำลังใจที่ดี 

สล. , สพธ.  
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- กิจกรรมพัฒนาสถานท่ีทำงานให้
เป็น Ideal of Work เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
สถานที่ทำงานให้เป็น 
Ideal of Work 

 - - - - - 

- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กำลังใจทีด่ ี

สล. - โครงการออกกำลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ  
ตามนโยบายรัฐบาล 

 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมกิจกรรม 

 - - - - - 

- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กำลังใจทีด่ ี

กพร.,สล. - กิจกรรมเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมกิจกรรม 

- - -   งบปกต ิ

- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กำลังใจทีด่ ี

สล. - กิจกรรมการด์วันเกิด 
 
 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

- - - -  - 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน  
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓.๑ กำหนดสมรรถนะ
การทำงานของบุคลากร
ของกองทุนฯ 

- การปฏิบัติงานประสบ
ความสำเร็จและบรรลุ 
เป้าหมาย และใช้เป็น
เกณฑ์ในการวดัผลความรู้ 
ทักษะและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและทบทวนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนปฏิบตัิ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

     - 

๓.๒ กำหนดตัวช้ีวัด
ระดับบุคคลและ 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

- มีการกำหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
กองทุนฯ 

บค., กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
ของบุคลากรกองทุนฯ 

ระดับความสำเร็จ 
ของการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

     - 
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๓.๖ แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การบริหารอัตรากำลัง       
1 - การทบทวนคําบรรยาย

ลักษณะงาน และวางแผน
และบรหิารกำลังคน 

- มีคำบรรยายลักษณะงาน
ของบคุลากรกองทุนฯ 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- ขั้นตอน : 
- รวบรวมข้อมูล 
- วิเคราะห์โครงสร้าง  

และกรอบอัตรากำลังที่
เหมาะสม 

- จัดทำ/ทบทวน 
คําบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description : 
JD) ในทุกตำแหน่ง 

ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

มีการพัฒนาองค์กร
และจัดสรรบุคลากร
ที่รับผิดชอบงาน
กองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสำเร็จ
ของการทบทวน/
ปรับปรุง 
คำบรรยาย 
ลักษณะงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5 

2 - แผนการสรรหาบคุลากร
ตามโครงสรา้ง 
กรอบอัตรากำลัง 

- กองทุนฯ มีอัตรากำลังท่ี
เพียงพอต่อภารกิจของ
องค์กร โดยครอบคลุมทั้ง
ในด้านจำนวนและ
สมรรถนะของบุคลากร 

บค., กลุ่ม
งานกองทุนฯ 

๒๑๖,000 ขั้นตอน : 
จัดทำแผนสรรหาบุคลากร
และจ้างพนักงานกองทุนฯ 
ตามโครงสรา้งกรอบ
อัตรากำลังทีผ่่านความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 

มีการพัฒนาองค์กร
และจัดสรรบุคลากร
ที่รับผิดชอบงาน
กองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนสรรหาบุคลากร 
จำนวน 1 แผน 

๑  ๓  ๕ 5 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
3 - โครงการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(จัดโดยหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกกรม) 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะ
ตามตำแหน่งงาน 

บค./สล./
หน่วยงาน
ภายนอก  

งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมฝึกอบรมตามโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 

บุคลากรของกองทุน
ได้รับความรู ้
เพื่อเพ่ิม 
ขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน  
มีวิธีคิดและ 
วิธีการทำงาน 
อย่างสร้างสรรค ์
 
 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

๑  ๓  ๕ 5 

4 - จัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : 
IDP) 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะ
ตามตำแหน่งงาน 

 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- ขั้นตอน : 
- กำหนดหรือวิเคราะห์

เป้าหมายการพัฒนา 
- วิเคราะห์และประเมิน

บุคลากรรายบุคคล 
- กำหนดเครื่องมือการ

พัฒนาบุคลากร 
- จัดทำแผนพัฒนา

รายบุคคล 
- ดำเนินการตามแผน 
- ติดตามประเมินผล 

การพัฒนา 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

บุคลากรของกองทุน
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะและ
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน  
ให้สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายได ้

จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรม  
ที่เป็นไปตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
(Individual 
Development 
Plan : IDP) 

1  3  5 5 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
5 - โครงการพัฒนาสมรรถนะ

และบุคลากรกรมการศาสนา 
- บุคลากรมีคณุธรรม

จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค์  

 
 

บค. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 

บุคลากรของกองทุน
ได้รับความรูเ้พื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน มีวิธี
คิดและวิธีการ
ทำงานอย่าง
สร้างสรรค ์
 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

๑  ๓  ๕ 5 

6 โครงการเข้าวัดปฏิบตัิธรรม 
วันธรรมสวนะ 

- บุคลากรมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค์  

 

กถ. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 

บุคลากรของกองทุน
ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณ ี
อันดีงามของไทย
ตลอดจนปลูกฝัง
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์และ
คุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

1  3  5 5 

7 - โครงการสวดมนต์ข้ามปี  
 

- บุคลากรมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค์  

 

สพธ. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ธ.ค. ๖๔ – ม.ค. ๖๕ 
 

บุคลากรของกองทุน
ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณ ี
อันดีงามของไทย
ตลอดจนปลูกฝัง
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์และ
คุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

๑  ๓  ๕ ๕ 



23 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
8 - โครงการจัดงานวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา 
- บุคลากรมีคณุธรรม

จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค์  

 

สพธ. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนฯ
เข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

บุคลากรของกองทุน
ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณ ี
อันดีงามของไทย
ตลอดจนปลูกฝัง
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์และ
คุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้เข้าร่วมโครงการ 

๑  ๓  ๕ ๕ 

9  - กิจกรรมยกย่องบุคลากร
กรมการศาสนาดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

- บุคลากรมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค์  

 

กพร. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนฯ
เข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

บุคลากรของกองทุน
ได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีและ
คุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

1  3  5 5 

10 - โครงการ/กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

 

- บุคลากรมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค์  

 

กองศาสนพิธี, 
กถ 

งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนฯ
เข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

บุคลากรของกองทุน
ได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีและ
คุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

1  3  5 5 

11 - กิจกรรมเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ 

 

- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีขวัญและกำลังใจท่ีด ี

กพร./สล งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนฯ
เข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 

เสรมิสร้างความ
ผูกพันในองค์กรและ
พัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรกองทุน 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

1  3  5 5 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
12 - กิจกรรมการด์วันเกิด 

 
- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 

มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ขวัญและกำลังใจท่ีด ี

บค.สล. - ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนฯ
เข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 
 
 

เสรมิสร้างความ
ผูกพันในองค์กรและ
พัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรกองทุนฯ 

จำนวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

1  3  5 5 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน       
13 - การจัดทำแผนปฏิบัติการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ
ทบทวนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- การปฏิบัติงานประสบ
ความสำเร็จและบรรลุ 
เป้าหมาย และใช้เป็น
เกณฑ์ในการวดัผลความรู้ 
ทักษะและพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกัน 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- ขั้นตอน : 
- รวบรวมข้อมูล 
- วิเคราะห์แนวทางเพื่อ

กำหนดกลยุทธ์ 
- จัดทำแผนปฏิบตัิการ

บริหารบุคคลและ
ทบทวนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- เสนอแผนปฏิบตัิการฯ 
ให้คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนเห็นชอบ 

ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ 
 
 
 

การพัฒนาองค์กรได้
ทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง  
เพื่อนำองค์กรไปสู่
ภาพลักษณ์ใหม่ 
ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่
ต้องการในอนาคต 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนปฏิบตัิ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒๐ 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับเป้าหมาย น้ำหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑4 - การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร 
กองทุนฯ 

- มีการกำหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลที่ครอบคลุม
บุคลากรทุกคนที่
ปฏิบัติงานให้กับกองทุนฯ 

บค.,  
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- ขั้นตอน : 

ทำการประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ (ขา้ราชการ)

และการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน

กองทุน (ตามข้อบังคับ

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา ว่าด้วย

พนักงาน พ.ศ. 2562 

หมวด ๕ การประเมินผล

การปฏิบัติงาน)  
ระยะเวลา : 
ก.ย. ๖5 
 

ดำเนินการประเมิน
และผลการประเมิน
สะท้อนการ
ปฏิบัติงาน และ
สามารถนำผลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ใน
การปรับปรุง
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานในบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

ระดับความสำเร็จ
ของการประเมินผล
ในการปฏิบัติงาน 

๑  ๓  ๕ ๒๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวช้ีวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความสำเร็จของการทบทวน/ปรับปรุงคำบรรยาย
ลักษณะงาน 

สำรวจหนา้ที่ความ
รับผิดชอบตำแหน่งงาน
ของเจ้าหน้าท่ีกองทุน 

วิเคราะห์ข้อมูล ภารกิจของ
ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีกองทุน 

สรุปข้อมลูภารกิจตำแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีกองทุนทุก

ตำแหน่ง 

จัดทำคำบรรยาย 
ลักษณะงาน 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนรับทราบผล

การจัดทำคำบรรยาย
ลักษณะงาน 

 
 
 

แผนสรรหาบุคลากร  จำนวน 1 แผน ไม่มีแผนสรรหาบุคลากร
กองทุนฯ  

 มีแผนสรรหาบุคลากร
กองทุนฯ 

 แผนสรรหาบุคลากร
กองทุนฯ ครบทุกตำแหน่ง

ตามโครงสรา้งกรอบ
อัตรากำลังโดยได้รบั 
ความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบรหิาร 
ทุนหมุนเวียน 

 
 

จำนวนเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเป้าหมายไดเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่มเีจ้าหน้าท่ีกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 

 มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ๑ คน 

 มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ๒ คน 
 

 
 

จำนวนหลักสตูร/กิจกรรมที่เป็นไปตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

ไม่มีแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 

Development Plan : 
IDP) 

 มีแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 

Development Plan : 
IDP) 

 ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual 
Development Plan : 

IDP) 
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ตัวช้ีวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่มีการจัดทำ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจำปี 
๒๕๖๕ 

จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ 

จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ 

จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุน 

หมุนเวียน 

จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุน

หมุนเวียน รวมทั้งมีการ
สื่อสารให้ผู้บรหิารและ

หน่วยงานภายในท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบ 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำตวัช้ีวัดระดับบุคคลและ
ระบบประเมินผลการปฏบิัติงาน 

มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการประจำปี
งบประมาณ 

 มีการจัดทำตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในระดับบุคลากรของ
พนักงานกองทุน 

 มีการดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานกองทุน 
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รายละเอียดภารกิจและการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ 256๕ 

ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมพระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ ณ  
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
ประเทศอินเดียและเนปาล 

 
     

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล 

- สนับสนุนศูนย์อำนวย
ความสะดวกสำหรับ 
ผู้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจนมสัการสังเวช
นียสถาน ๔ ตำบล  
ณ ประเทศอินเดีย – 
เนปาล จำนวน ๙ แห่ง 

กิจกรรม : สนับสนุนศูนย์อำนวย 
ความสะดวกฯ ๙ ศูนย์/ปี  

๑. สรปุรายละเอียดศูนย์อำนวยความ
สะดวกสำหรบัผู้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจนมสัการสังเวชนียสถาน ๔ 
ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล เพือ่
นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

๒.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนศูนย์อำนวย 
ความสะดวกฯ 

๓. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อำนวยความ
สะดวกฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 

๔. ติดตามผลการดำเนินของศูนย์อำนวย
ความสะดวกฯ 

๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานศูนย์
อำนวยความสะดวกฯ 

๖. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

เดือน ตุลาคม 
256๔ ถึง 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

1,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

กลุ่มงานกองทุนฯ  
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
2 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้

พระพุทธศาสนาในมติิ
ของศาสนสถาน 

๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  และเยาวชน ได้ศึกษา
เรียนรู้พุทธประวัติและเข้าถึงแก่นแท้คำ
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านสังเวช
นียสถาน ในประเทศไทยอันเป็นอนุสรณี
สถานที่เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ สถานที่ประสูติ 
ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา แลปรินิพพาน 

๒. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน นำ
ความรู้จากการศึกษาพระพุทธศาสนา
มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและดำเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 

จำนวนเด็ก และเยาวชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน ๕๐๐ คน 

 
 
 

๑. ขออนุมัติโครงการฯ 
๒. ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผนงาน

ดำเนินงาน 
๓. ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อให้

เด็ก เยาวชน นักเรียนท่ีสนใจเข้ารว่ม
โครงการ 

๔. จัดกิจกรรม  
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ 
๖. เสนอคณะกรรมการฯ  

เพื่อทราบผลการดำเนินงาน 

เดือน ธันวาคม 
256๔ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

3,000,000 กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ส่งเสรมิ
ด้านวิชาคุณธรรม

จริยธรรม 

3 โครงการกิจกรรมขับเคลื่อน
การเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา 
  

๑. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงาน 
องค์กรเครือข่ายดา้นศาสนา และ
พระสงฆ์ทีไ่ด้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ตำบล ได้มสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางโดยนำสู่ชุมชนต่างๆ 

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 

๓. เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียน ร่วมกับวัดและชุมชน 
เกิดการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวนั
ของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้ง
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ
หน่วยงานองค์กร
เครือข่ายดา้นศาสนา
และพระสงฆ์ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จำนวน ๓๐ 
กิจกรรม/โครงการ 

๑. จัดทำประกาศกองทุนฯ เรื่อง ขอรับ
การการสนับสนุนจดักิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ  

๒. ปิดรับโครงการ/กิจกรรม 
๓. ตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรอง

โครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา     

4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
โครงการฯ  

5. ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ 
6. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ผูผ้่านการ

พิจารณาเพื่อจัดดำเนินโครงการฯ 
7. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

(คำนวณจากร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

เดือน ธันวาคม 
256๔ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

๖,๖๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรติ  
๘๐ พรรษา 

8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  

9. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การดำเนินงาน 

หมายเหตุ : ในแต่ละปีงบประมาณ 
อาจจะมีประกาศกองทุนฯ และ
กระบวนการดำเนินงาน มากกว่า 1 ครั้ง 
ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ 

4 โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารเครอืข่ายพระธรรม
วิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้พระภิกษุท่ีเข้ารับการถวาย
ความรู้ เกิดความเข้าใจและได้รบั
การเสริมสร้างทักษะในการเป็น 
พระธรรมวิทยากรเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

๒. เพื่อให้พระภิกษุท่ีเข้ารับการถวาย
ความรู้ ได้ทราบยุทธวิธี เทคนิคการ
นำเสนอ การเป็นพระธรรมวิทยากร
เผยแผ่พระพุทธศาสนา   

๓. เพื่อให้พระภิกษุท่ีเข้ารับการถวาย
ความรู้  ไดฝ้ึกปฏบิัติในการจดั
กิจกรรมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายพระธรรมวทิยากร
ทั่วประเทศ ในการอบรมคุณธรรม
ของแต่ละจังหวัด 

๕. เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรติ 
๘๐ พรรษา 

จัดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเครือข่าย 
พระธรรมวิทยากร 
จำนวน ๒๐๐ รูป  
ณ กรุงเทพมหานคร 

๑. ขออนุมัติโครงการฯ 
๒. ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผนงาน

ดำเนินงานร่วมกับผู้แทนคณะสงฆ์ 
๓. ประสานและขอความร่วมมือสำนกังาน

วัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาพระธรรม
วิทยากรที่มีผลงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และมีคณุสมบัติ
ตามที่กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการ 

๔. ดำเนินการจัดประชุมตามแผนการ
ดำเนินงาน  

5. ติดตามผลการดำเนินโครงการ  
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการ 
7. เสนอคณะกรรมการฯ  

เพื่อทราบผลการดำเนินงาน 

เดือน เมษายน 
2565 

ถึง กรกฎาคม 
๒๕๖5 

๑,๓๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ส่งเสรมิ
เครือข่ายคณุธรรม

จริยธรรม 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการสนับสนุนศาสน
ทายาทสืบสานและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๑. เพื่อสร้างศาสนทายาท ในการสืบ
สานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่
กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมโดย
สนับสนุน “ทุนการศึกษาสำหรับ
พระภิกษุสามเณร” 

๒. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาสงฆ ์

๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พระภิกษุ
สามเณร ที่ทำคณุประโยชน์ต่องาน
พระพทุธศาสนาและสังคมได้มี
โอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

๔. เพื่อสร้างความรม่เย็นในสังคมด้วย
การมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็น
หลักในการดำรงชีวิตของประชาชน 

ถวายทุนการศึกษา  
เพื่อเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแด ่
ผู้ทีศ่ึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม และ 
แผนกบาลี  
จำนวน 2๐๐ รูป 

๑. จัดทำโครงการและอนุมตัิดำเนนิงาน
โครงการฯ 

๒. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกีย่วข้อง  
๓. กำหนดกรอบรับสมัครและคดัเลือก 
๔. การประสานสถานศึกษา 
๕. การจดัทำฐานข้อมูลพระภิกษสุามเณร

ที่เข้ารับทุนการศึกษา 
๖. การมอบทุน 
๗. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิงาน

โครงการฯ 
๘. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล

การดำเนินงาน 
 
 
 

เดือน กรกฎาคม 
ถึง สิงหาคม 

๒๕๖๕ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ส่งเสรมิ

งานคุณธรรม
จริยธรรมส่วน

ภูมิภาคและท้องถิ่น 

6 โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและบริหาร
กองทุน (งบบริหารจัดการ
กองทุน) 
 
 

เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ระบบการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ฯ มปีระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ารับ
บริการ 
 
 

-  การประชุม
คณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทำงาน เดือนละ 
๓ ครั้งรวม ๓๖ ครั้ง/ปี 

- จัดจ้างพนักงานกองทุน
ฯ จำนวน ๓ อัตรา 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กองทุนฯ ๑ ระบบ/ปี 

- ติดตามประเมินผล 
จำนวน ๓ ครั้ง/ป ี

- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน  
๑ ครั้ง/ป ี

-  จัดประชุมคณะกรรมการฯ 1 ครั้ง/เดือน
คณะอนุกรรมการฯ 1 ครั้ง/เดือน, 

  คณะทำงาน 1 ครั้ง/เดือน  
รวมประชุมทั้งหมด ๓๖ ครั้ง/ปี 

- จัดจ้างพนักงานกองทุนฯ จำนวน ๓ อัตรา 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนฯ  
๑ ระบบ/ปี 

- ติดตามประเมินผล จำนวน ๓ ครั้ง/ป ี
- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7 การติดตามและเผยแพร่
ผลงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆเ์ครือข่ายกองทุนฯ 

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดด้านที่ 3 ด้านปฏิบัติการ 
(3.1 และ 3.2) ของกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิ
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ประจำปีบญัชี 2565 

2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการจดักิจกรรมเผยแผ ่
ของพระสงฆ์และพระสงฆ์ที่เข้าร่วม
โครงการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายพระธรรมวิทยากร 
เพื่อนำไปกำหนดแนวทางและ
มาตรการในกระบวนการดำเนินงาน
ให้มีความก้าวหน้า จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการที่
กำหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- แผนการติดตามและ
เผยแพรผ่ลงานการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆเ์ครือข่าย
กองทุนฯ จำนวน 1 
แผน และมีการรายงาน
ผลการดำเนินงานตาม
แผนติดตามฯ ให้
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ รับทราบ 

๑. จัดทำแผนการติดตามและเผยแพร่
ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆเ์ครือข่ายกองทุนฯ ประจำปี
งบประมาณ 

2. เสนอแผนการติดตามฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. ช้ีแจงแนวทางการติดตามฯ ใหแ้ก่
พระสงฆ์กลุ่มเปา้หมายรับทราบ 
เพื่อให้พระสงฆ์กลุ่มเปา้หมายรับทราบ 

4. ติดตามและรายงานผลการจดักิจกรรม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์กลุ่มเปา้หมาย และรายงาน
ผลให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

5. รายงานสรุปผลการตดิตามฯ นำเสนอ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ เพือ่
รับทราบผลการติดตามฯ ดังกล่าว 
เป็นรายไตรมาส 

เดือน มกราคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

8 การจัดทำข้อมลูการ
ร้องเรียน 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2565 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การบริหารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน (1) การจดัให้มี
ระบบข้อร้องเรยีนโดยการจดัทำรายงาน
สรุปเกีย่วกับข้อร้องเรียนภายในองค์กร

- รายงานข้อร้องเรียน
เป็นรายไตรมาส 
นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

1. ตรวจข้อมลูการร้องเรยีนจากช่องทาง
ต่าง ๆ (ช่องทางโทรศัพท์/โทรสาร 
เว็บไซต์กองทุนฯ เว็บไซต ์
กรมการศาสนา และช่องทางตามที่อยู่
กองทุนฯ) 

2. รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายเดอืน เพื่อ
นำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 

3. รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายไตรมาส 
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

เดือน ตุลาคม 
256๔ 

 ถึง กันยายน 
๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นำเสนอผู้บริหารขององค์กรให้มีการระบุ
ช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขพร้อมทั้งจัดทำ
รายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน 

9 การรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการเงิน  

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2565 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่สำคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน 

- รายงานด้านการเงิน
ของกองทุนฯ เป็นราย
ไตรมาส นำเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปี
งบประมาณของกองทุน (แบบราย
เดือน) ร่วมกับกลุม่การคลัง 

2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปี
งบประมาณของกองทุน (แบบราย 
ไตรมาส) ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน 

3. รายงานด้านการเงินของกองทุนฯ  
เป็นรายไตรมาสนำเสนอผู้บรหิาร 
ให้รับทราบ 

4. สรปุและรายงานดา้นการเงินของ
กองทุนฯ เป็นรายไตรมาส นำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

เดือน ตุลาคม 
256๔ 

 ถึง กันยายน 
๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
กลุ่มการคลังและ
พัสดุ และกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน 

10 การรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านทีไ่ม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์
และภารกิจของกองทุนฯ  

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2565 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่สำคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.2 การ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(6) กิจกรรมการควบคมุภายใน 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานด้านทีไ่ม่ใช่
การเงินตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ เป็นราย
ไตรมาส นำเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

1. รวบรวมและสรปุผลการดำเนินงาน
ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์
และภารกิจของกองทุนฯ 

2. รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ เป็นรายเดือน  
เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 

3. รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ เป็นรายไตรมาส  
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

เดือน ตุลาคม 
256๔ 

 ถึง กันยายน 
๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

11 การดำเนินงานด้านบริหาร
ความเสีย่ง 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2565 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่สำคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.2 การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายใน (8) การตดิตามผลและการ
ประเมินผล 

- คู่มือบริหารความเสี่ยง 
ประจำปี 256๕ ของ
กองทุนฯ จำนวน 1 เล่ม 
- แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 256๕ ของ
กองทุนฯ จำนวน 1 
แผน 
- คณะกรรมการใหค้วาม
เห็นชอบคู่มือบริหาร
ความเสีย่งและแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจำปี 256๕ ของ
กองทุนฯ 
- รายงานการประเมิน
ตนเอง และแบบ ปย. 1 
ปย. 2 

1. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสีย่ง
ของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 

2. วิเคราะห์และจัดทำแผนบรหิารความ
เสี่ยงของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 

3. นำเสนอคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

4. ดำเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. ตดิตามและประเมินโดยการประเมินผล 

การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self 
Assessment : CSA) และการประเมนิ 
การการควบคุมอสิระทั่วทั้งองค์กร 
(Independent Assessment : IA) และ
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 

5. รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ รับทราบ 

เดือน 
พฤศจิกายน 
256๔ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

12 การดำเนินด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2565 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน 
(กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วย
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตน้
สังกัด)  

- กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ของกองทุนฯ 
- รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน (ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายในของต้น
สังกัดแล้ว และมีการ
ประชุมปิดการตรวจสอบ
ภายในระหว่างผู้บริหาร
กองทุนฯ กับผู้ตรวจสอบ

1. ประสานกลุ่มตรวจสอบภายในของต้น
สังกัดเพื่อจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในของกองทุนฯ 

2. นำเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ของกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ
ภายในของต้นสังกัดแล้ว และมีการ
ประชุมปิดการตรวจสอบภายในระหว่าง

เดือน ตุลาคม 
256๔ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ตรวจสอบ

ภายใน 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภายใน) ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ รับทราบ 

ผู้บริหารกองทุนฯ กับผู้ตรวจสอบภายใน) 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

13 การดำเนินงานด้านระบบ
บริหารจดัการสารสนเทศ 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2565 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่สำคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.4 การ
บริหารจดัการสารสนเทศ (1) แผน
แม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบตักิาร
สารสนเทศ 

- แผนแม่บทสารสนเทศ 
ของกองทุนฯ จำนวน 
1 ฉบับ 

- แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ  
(แผนรายปี)ของ
กองทุนฯ จำนวน  
1 ฉบับ 

- รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจำปี 
2565 ของกองทุนฯ 
ใหค้ณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

1. วิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บท
สารสนเทศ (แผนระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ  
(แผนรายปี) ของกองทุนฯ 

2. นำเสนอแผนแม่บทสารสนเทศ และ
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ของ
กองทุนฯเพื่อให้คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ  
ของกองทุนฯ 

4. รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปี
งบประมาณ ของกองทุนฯ  
ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

 

เดือน 
กุมภาพันธ ์ 
ถึงกันยายน 

๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่

ประชาสมัพันธ์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14 การดำเนินงานด้านระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจำปีบญัชี 2565  
ตามตัวช้ีวัดดา้นท่ี 4 การบริหาร 
พัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวช้ีวัดที่ 4.1  
บทบาทคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน (2) การติดตามระบบการ

- ทบทวนโครงสร้างการ
บริหารงานของ
กองทุนฯ และคำ
บรรยาย 
ลักษณะงานของ
กองทุนฯ  

- แผนยุทธศาสตร ์
ด้านบริหารทรัพยากร 

1. ทบวนโครงสร้างการบริหารงานของ
กองทุนฯ และคำบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

2. วิเคราะห์และจัดทำ/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร 
(แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ด้านบริหารทรัพยากร (แผนรายปี) 
ของกองทุนฯ 

เดือน มีนาคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ  
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหารจดัการทีส่ำคัญ และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 
และตัวช้ีวัดที่ 4.5 การบริหารทรพัยากร
บุคคล (2) การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จำนวน 1 ฉบับ 
- แผนปฏิบัติการ 

ด้านบริหารทรัพยากร 
ประจำปี 256๕  
ของกองทุนฯ  
จำนวน 1 ฉบับ 

- รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดา้น
บริหารทรัพยากร 
ประจำปี 2565   
ของกองทุนฯ ให้
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

3. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
ทรัพยากร และแผนปฏิบัติการด้าน
บริหารทรัพยากร ประจำปี 256๕ 
ของกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน
บริหารทรัพยากร ประจำปี
งบประมาณ ของกองทุนฯ 

5. รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดา้นบริหารทรัพยากร 
ประจำปี 2565 ของกองทุนฯ  
ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

15 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2565 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (1) การจัดให้มี
หรือทบทวนแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาว 
(3-5 ปี) และแผนปฏิบตัิการประจำปี
บัญชี 256๕ 

- แผนยุทธศาสตร์ (แผน
ระยะยาว) ของกองทุน
ฯจำนวน 1 ฉบับ 

- แผนปฏิบัติการ   
(แผนรายปี) ประจำปี 
256๕ ของกองทุนฯ 

- รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 256๕  
ของกองทุนฯ  
ใหค้ณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

1. วิเคราะห์/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
(แผนระยะยาว) และจัดทำแผนปฏิบัติ
การ  (แผนรายปี) ประจำปี 256๕  
ของกองทุนฯ 

2. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์  และ
แผนปฏิบัติการ ของกองทุนฯ เพือ่ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ให้ความเห็นชอบ 

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ ของกองทุนฯ 

4. รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
ของกองทุนฯ ใหค้ณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

เดือน 
พฤษภาคม ถึง 

กันยายน 
๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

16 การประเมินผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2565 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (3) การจัดให้มี
ระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสงู 
ของทุนหมุนเวียน 

- ประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัตริาชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง)  
ของกองทุนฯ 

1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 
พรรษา ประจำปีงบประมาณ และ
เสนอผู้บริหาร (ต้นสังกัด) รับทราบ
และลงนาม 

2. จัดทำกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง  
ของกองทุนฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ ์
ที่ชัดเชนและสอดคล้องและเช่ือมโยง
กับหลักเกณฑ์และเป้าหมาย 
ระดับองค์กร 

3. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ (ผู้บรหิารระดับสูง)  
ของกองทุนฯ โดยกำหนดตัวช้ีวัด 
และระดับค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
กรอบการประเมิน 

4. นำเสนอคำรับรองการปฏิบตัิราชการ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารระดับสูง และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง) ของกองทุนฯ  
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบเพื่อพิจารณามอบหมาย 
ผู้ที่ทำการประเมินผู้บรหิารระดับสูง
ของกองทุนฯ 

เดือน สิงหาคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 



39 

ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดทำแบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ (ผู้บรหิารระดับสูง)  
(หลังจากดำเนินการประเมินเรียบร้อย
แล้ว) นำเสนอผูบ้ริหารต้นสังกัด  
และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

 
17 การจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปี 2565 
เพื่อประกอบการประเมิน
การดำเนินงานของกองทุนฯ 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 25๖5 ครอบคลุมทุก
ด้านที่สำคญั ได้แก่ ดา้นการเงิน  
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี ด้านการปฏิบัติการ และด้าน
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
 
 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานฯ ประจำปี 
2565 ของกองทุนฯ  

1. รวบรวมผลการดำเนินงานตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน 2565 

2. สรปุผลการดำเนินงานฯ เป็นรปูเล่ม
ตามแบบฟอร์มที่กรมบญัชีกลาง
กำหนด 

3. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ  
ให้กรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรกึษา 

เดือน สิงหาคม 
ถึง พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

18 อุทธรณ์คะแนนผลตัวช้ีวัด
การดำเนินงานของกองทุนฯ 

เพื่อให้การวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนฯ ถูกต้องและเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

- รายงานผลอุทธรณ์
คะแนนผลตัวช้ีวัดการ
ดำเนินงานฯ ประจำปี 
2565 ของกองทุนฯ 

1. ตรวจสอบผลคะแนนรายงานผลการ
ดำเนินงาน (ฉบับเบื้องต้น)  
ที่กรมบัญชีกลางจดัส่งให้กองทุนฯ 

2. จัดทำรายงานอุทธรณ์คะแนนผล
ตัวช้ีวัดการดำเนินงานของกองทุนฯ 
พร้อมจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการอุทธรณ์ฯ 

3. ประสานบริษัทท่ีปรึกษา เพื่อหารือ
คะแนนผลตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 
ของกองทุนฯ 

เดือน ธันวาคม 
256๔ ถึง 

มกราคม ๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

19 การจัดทำเอกสารเพื่อเสนอ
ของบประมาณประจำปี 
ของกองทุนฯ 

เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 
256๖ ของกองทุนฯ  

- เอกสาคำขอ
งบประมาณ ประจำปี 
256๖  

- จัดทำแบบสรุปคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2566  
ส่งกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติประมาณ
การรายจ่ายประจำปี 2566 

 
 

ภายในวันท่ี 30 
มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

20 งานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ภารกิจหลักของกองทุนฯ  
 
 

- - ตามเนินการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ตลอดปี 256๕ - 
 

กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ผลการวิเคราะห์อัตรากำลังในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของกองทุนสง่เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  

ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
๑ โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ  

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล 
กิจกรรมที่ ๑ 

(๑) ขออนุมัติโครงการฯ  
(๒) จัดตั้งคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองเเละคัดเลือกพระสงฆ์เเละพุทธศาสนิกชน 
(๓) จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกพระสงฆ์ เเละพุทธศาสนิกชน 
(๔) คัดเลือกพระสงฆ์ เเละพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย 
(๕) แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก 
(๖) ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการและเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน  

ในประเทศอินเดีย- เนปาล 
(๗) ประสานพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนฯ ขอเอกสารหนังสือเพ่ือส่งมอบให้ผู้รับ

จ้างเหมาบริการ (บริษัททัวร์) การทำขอวีซ่า 
(๘) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนการเดินทาง 
(๙) จัดพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจฯ การเดินทางไปนมัสการ 

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล  
(๑๐) ประสานศูนย์ประสานงาน ศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไป

ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย – 
เนปาล  สรุปยอดผู้เข้ารับการบริการในแต่ละศูนย์อำนวยความสะดวก 

(๑๑) ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน 
(๑๒) รายงานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

4 24 ๓๕ 3,360 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
กิจกรรมที่ 2 

(๑) สรุปรายละเอียดศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

(๒) ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณสนับสนุน
ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 

(๓) จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 

(๔) ติดตามผลการดำเนินของศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 
(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกฯ เสนอ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน 
 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมที่ 2 
 

2 โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา 
(๑) จัดทำประกาศกองทุนฯ เพ่ือเปิดรับโครงการ/กิจกรรมด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์และหน่วยงานเครือข่าย 
(๒) ปิดรับโครงการ/กิจกรรม 
(๓) ตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา     
(๔) ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาโครงการฯ  
(๕) ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ 

๓ 10 42 ๑,๒๖๐ 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
(๖) จัดสรรเงินอดุหนุนแก่ผู้ผ่านการพิจารณาเพ่ือดำเนินโครงการฯ 
(๗) ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ (คำนวณจากร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย) 
(๘) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  
(๙) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบผลการดำเนินงาน 
 
หมายเหตุ : ในแต่ละปีงบประมาณ อาจจะมีประกาศกองทุนฯ และกระบวนการ
ดำเนินงาน มากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
และวงเงินงบประมาณในปีนั้นๆ 
 
 
 
 
 

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในมิติของศาสนสถาน 
(1) ขออนุมัติโครงการฯ 
(2) ประชุมคณะทำงานหารือ วางแผนงานดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษา 
(3) ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา เพ่ือจัดเด็ก เยาวชน นักเรียนที่สนใจเข้าร่วม

โครงการ 
(4) จัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง 
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
(6) เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน 
 

3 12 36 1,296 



44 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
4 โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

(๑) ขออนุมัติโครงการฯ 
(๒) ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผนงานดำเนินงานร่วมกับผู้แทนคณะสงฆ์ 
(๓) ประสานและขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาพระธรรม

วิทยากรที่มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีคุณสมบัติตามที่
กำหนด เพื่อเข้ารับการถวายความรู้  

(๔) จัดถวายความรู้ ตามกำหนดการ 
(๕) จัดทำทะเบียนพระธรรมวิทยากร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายมีการประสาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำใน
การอบรมแต่ละจังหวัด  

(๖) ติดตามผลการดำเนินโครงการ (คำนวณจากผลการทดสอบความรู้ Pre-test 
และ Post-test จากผู้เข้าร่วมโครงการ) 

(๗) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
(๘) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบผลการดำเนินงาน 

3 ๑๒ 28 1,008 

5 โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(๑) ขออนุมัติโครงการฯ 
(๒) ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง  
(๓) กำหนดกรอบรับสมัครและคัดเลือก 
(๔) ประสานสถานศึกษา/สำนักเรียน 
(๕) จัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับทุนการศึกษา 
(๖) จัดพิธีมอบทุน 
(๗) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 
(๘) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบผลการดำเนินงาน 

๒ 11 28 616 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
6 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารกองทุน (งบบริหารจัดการกองทุน) 

(๑) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี 
(๒) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า ๑๒ 

ครั้ง/ปี 
(๓) จัดประชุมคณะทำงาน ๕ รวม ๕ ครั้ง/ปี 
(๔) พัฒนาเว็บไซด์กองทุนฯ ๑ ระบบ/ปี 
(๕) ติดตามประเมินผล จำนวน ๓ ครั้ง/ปี 
 
 
 

3 33 28 2,772 

7 การจัดทำข้อมูลการร้องเรียน 
(๑) ตรวจข้อมูลการร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ (ช่องทางโทรศัพท์/โทรสาร 

เว็บไซต์กองทุนฯ เว็บไซต์กรมการศาสนา และช่องทางตามที่อยู่กองทุนฯ) 
(๒) รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน เพ่ือนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
(๓) รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายไตรมาส เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

1 12 7 84 

8 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน  
(๑) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณของกองทุน (แบบรายเดือน) 

ร่วมกับกลุ่มการคลัง 
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณของกองทุน (แบบรายไตรมาส) 

ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน 
(๓) รายงานด้านการเงินของกองทุนฯ เป็นรายไตรมาสนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
(๔) สรุปและรายงานด้านการเงนิของกองทุนฯ เป็นรายไตรมาส นำเสนอ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

1 48 35 1,680 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
9 การรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจ

ของกองทุนฯ  
(๑) รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และ

ภารกิจของกองทุนฯ 
(๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ

กองทุนฯ เป็นรายเดือน เพ่ือนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
(๓) รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ

กองทุนฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
(๔)  

1 4 21 84 

10 การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 
(๑) จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 
(๒) วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 
(๓) นำเสนอคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความ

เห็นชอบ 
(๔) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(๕) ติดตามและประเมินโดยการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self 

Assessment : CSA) และการประเมินการการควบคุมอิสระทั่วทั้งองค์กร 
(Independent Assessment : IA) และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองตาม
ระเบียบ คตง. ข้อ 6 

(๖) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

 
 

2 8 70 1,120 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
11 การดำเนินด้านการตรวจสอบภายใน 

(๑) ประสานกลุ่มตรวจสอบภายในของต้นสังกัดเพ่ือจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในของกองทุนฯ 

(๒) นำเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

(๓) รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน
ของต้นสังกัดแล้ว และมีการประชุมปิดการตรวจสอบภายในระหว่างผู้บริหาร
กองทุนฯ กับผู้ตรวจสอบภายใน) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 

 
 
 
 

1 2 21 105 

12 การดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
(๑) วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล (แผนรายปี) ของกองทุนฯ 
(๒) นำเสนอแผนแม่บทสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ของกองทุนฯ 
(๓) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 
(๔) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ของกองทุนฯ 
(๕) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 

ของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 
 
 
 

2 8 49 784 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
13 การดำเนินงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

(๑) ทบวนโครงสร้างการบริหารงานของกองทุนฯ และคำบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

(๒) วิเคราะห์และจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร (แผนระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร (แผนรายปี) ของกองทุนฯ 

(๓) นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร และแผนปฏิบัติการด้านบริหาร
ทรัพยากร ประจำปี ของกองทุนฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้
ความเห็นชอบ 

(๔) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ ของ
กองทุนฯ 

(๕) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร ประจำปี 
ของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 

 

2 8 49 784 

14 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
(๑) วิเคราะห์/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (แผนระยะยาว) และจัดทำแผนปฏิบัติการ  

(แผนรายปี) และประมาณการรายจ่ายประจำปี ของกองทุนฯ 
(๒) นำเสนอแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ ของกองทุนฯ เพ่ือให้

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 
(๓) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ของกองทุนฯ 
(๔) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ของ

กองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 
 
 

3 12 70 2,520 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
15 การประเมินผู้บริหารกองทุนฯ 

(๑) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ และเสนอผู้บริหาร (ต้นสังกัด) 
รับทราบและลงนาม 

(๒) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ของกองทุนฯ 
โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเชนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และ
เป้าหมายระดับองค์กร 

(๓) จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง) ของกองทุนฯ โดยกำหนดตัวชี้วัดและระดับค่าเป้าหมายที่
สอดคล้องกับกรอบการประเมิน 

(๔) นำเสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูง และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ (ผู้บริหารระดับสูง) ของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบเพ่ือพิจารณามอบหมายผู้ที่ทำการประเมินผู้บริหารระดับสูง
ของกองทุนฯ 

(๕) จัดทำแบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง) (หลังจากดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว) นำเสนอ
ผู้บริหารต้นสังกัด และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 

 
 
 
 
 

2 3 28 168 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
16 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อประกอบการประเมินการ

ดำเนินงานของกองทุนฯ 
(๑) รวบรวมผลการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน

ทุนหมุนเวียน  
(๒) สรุปผลการดำเนินงานฯ เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๓) จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา 

3 60 14 2,520 

17 อุทธรณ์คะแนนผลตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ 
(๑) ตรวจสอบผลคะแนนรายงานผลการดำเนินงาน (ฉบับเบื้องต้น) ที่

กรมบัญชีกลางจัดส่งให้กองทุนฯ 
(๒) จัดทำรายงานอุทธรณ์คะแนนผลตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ พร้อม

จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการอุทธรณ์ฯ 
(๓) ประสานบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือหารือคะแนนผลตัวชี้วัดการดำเนินงานของ

กองทุนฯ 

3 1 70 210 

18 การจัดทำเอกสารเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี ของกองทุนฯ 
- จัดทำแบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งกรมบัญชีกลางเพ่ืออนุมัติ
ประมาณการรายจ่ายประจำปี  
 

2 5 49 490 

    รวม 2๐,861 

เวลาทำงานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน/คน/ปี ในเวลาราชการ = ๒๓๐ วัน x ๖ ชั่วโมง = 1,380 ชั่วโมง 

จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ = จำนวนผู้ที่ปฏิบัติงาน (คน) x ปริมาณงาน (ปี) x เวลามาตรฐานต่องาน ๑ ชิ้น (ชั่วโมง)  =  เวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน (นาที) 
                                                             เวลามาตรฐานต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)                                           เวลามาตรฐานต่อคนต่อปี (นาที) 
จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ =          20,861 ชั่วโมง / ๑,๓๘๐ ชั่วโมง    =   15.11 อัตรา 
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กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๒ 
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
 
 


