
 
 
 

 
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 
 



๒ 

 
ค าน า 

 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล และสนับสนุน 
การด าเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในส านักพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน กองทุนจึงจ าเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ้าหากกองทุนไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพหรือมี
สมรรถนะขีดความสามารถที่ดีแล้ว ก็ไม่อาจจะพัฒนาขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงนับเป็นหัวใจส าคัญต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุน 

ดังนั้น กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยท าการวิเคราะห์จุดแข่ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กองทุน  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองทุนจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 
สารบัญ 

  หน้า 
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 และกลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 ๑.๓ โครงสร้างการบริหารงาน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ 

พรรษา 
6 

 ๑.๔ โครงสร้างและอัตราก าลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 7 
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
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๔ 

ส่วนที่ ๑ 
บทบาทภารกิจของกองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 
 
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นกองทุนที่ไม่มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล โดยสังกัดอยู่ในส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นเป็น
ลักษณะทุนหมุนเวียน ด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน 
ดังนี้ 

๑) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๒) เพ่ือใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ 

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นรางวัลชีวิตและเพ่ือใช้เงินต้นในกรณีจ าเป็น 

๓) เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่าง
เสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 

๔) เพ่ือเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตา 
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

๕) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
 

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์  และกลยุทธ์ของกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
พันธกิจ (Missions)  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

 
 
 



๕ 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)    
๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้เกิด

ความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น

และศรัทธา 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ท าหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนา

คุณภาพชีวิต    
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ของกองทุน

ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

กลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา ในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา 
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นภาคี

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม  
  “การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล”  

 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)  

ในการเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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๑.๓ โครงสร้างการบรหิารงาน กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

งานนโยบายและแผน งานการเงินและบญัช ีงานบริหารและกฎหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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๑.๔ แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา 

โครงสร้างอัตราก าลัง 
- ข้าราชการ      ๒  อัตรา  
- พนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี ๑  อัตรา 
- พนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑  อัตรา 

งานนโยบายและแผน 

อัตราก าลัง : 
- ข้าราชการ     ๑  อัตรา 
- พนักงานกองทุนฯ    ๑  อัตรา 
          รวม     ๒  อัตรา 

งานบริหารและกฎหมาย 

อัตราก าลัง : 
- ข้าราชการ ๑  อัตรา 
         รวม ๑  อัตรา 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๗ คน) 
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

งานการเงินและบัญชี 

อัตราก าลัง : 
- พนักงานกองทุนฯ    ๑  อัตรา 
             รวม     ๑  อัตรา 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรม (๑๒ คน) 
ผู้อ านวยการส านกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานกรรมการ 
นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ เปน็กรรมการและเลขานกุาร 



8 

กรอบอัตราก าลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา 

กลุ่มงาน/ต าแหน่ง 
กรอบอัตราก าลัง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน็ต้นไป 
จ้างจากเงินกองทุนฯ จ้างจากเงินอื่น ๆ รวม 

ผู้บริหารกองทุน (ข้าราชการ) - ๑ ๑ 

รวม - ๑ ๑ 

งานบริหารและกฎหมาย    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

รวม - ๑ ๑ 

งานนโยบายและแผนงาน    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

- พนักงานกองทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ๑ - ๑ 

รวม ๑ ๑ ๒ 

งานการเงินและบัญช ี    

- พนักงานกองทุน (นักวิชาการเงินและบัญช)ี ๑ - ๑ 

รวม ๑ ๑ ๑ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

รวม - ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๒ ๔ ๖ 
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ส่วนที่ ๒ 
การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
 
๒.๑ สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรของกองทุน 

สภาวะปัจจุบัน  
๑) เนื่องจากกองทุนฯ เพ่ิงจะได้รับความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตราก าลังของกองทุน

ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป็นต้นไป) จาก
กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๖ อัตรา และจะสามารถด าเนินการจ้างพนักงานกองทุน
เพ่ิมเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อีก ๑ ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๑ 
อัตรา ซึ่งในปงีบประมาณ ๒๕๖๓ กองทนุฯ ยังไมมี่แผนการพฒันาบุคลากรดังกล่าว 

๒) เนื่องจากกองทุนฯ เพ่ิงได้รับความเห็นชอบอัตราก าลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียนจึงยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กองทุนที่ชัดเจน จึงใช้ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

๓) อย่างไรก็ตาม กองทุนได้พยายามศึกษาการด าเนินงานของกองทุนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือน ามา
ปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ต่อไป 
 

แนวโน้มในอนาคต 
๑) กองทนุฯ ควรมีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลที่เชื่อมโยงกับบทบาทของกองทุนฯ และหน้าทีท่ีพ่นักงาน

กองทนุฯ ไดร้บัมอบหมาย เพ่ือใช้ในการพฒันาศักยภาพของพนักงานทนุหมุนเวียน  
๒) กองทุนฯ ควรพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ เพ่ือให้สามารถ

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
๓) กองทุนฯ จะมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียน ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน 
(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) ภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ 
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๒.๒ 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) 
๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการด าเนินการ

จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาก าลังคนให้มีความเข้มแข็งและมีความ
พร้อมส าหรับภารกิจต่างๆ ของกรมการศาสนา 

๒. บุคลากรกองทุนฯ มีความร่วมมือในการท า
กิจกรรมของกรมการศาสนา 

๓. บุคลากรกองทุนฯ มีความสามารถที่หลากหลาย
และสามารถปฏิบัติตามพันธกิจของกองทุนฯ 

๔. มีระบบพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่
บุคคลอย่างทั่วถึงและอย่างต่อเนื่อง 

 

๑. กองทุนฯ เป็นกองทุนขนาดเล็ก บุคลากรมี
ภารกิจมาก อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ และ
ได้รับการมอบหมายงานพิเศษหรืองานตามนโยบาย 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภารกิจหลัก 

2 . พนักงาน ไม่มี การพัฒ นาสายงาน และ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3. ทรัพยากรทั้งทางด้านงบประมาณมีจ ากัด 
ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. มีพันธกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกรมการศาสนา 
๒. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สนับสนุน

การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างจริงจัง 
๔. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรมการศาสนา 
๕. ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบริหารงานที่

จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 

๑. การด าเนินงานตาม พรบ. การบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบหลักเกณ ฑ์
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ค่อนข้างมี
ข้อจ ากัด เนื่องจากเป็นกองทุนฯ ขนาดเล็ก  
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ส่วนที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกด้านทรัพยากรของกองทุนฯ พบว่า กองทุนส่งเสริม 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นกองทุนขนาดเล็ก มีจ านวนบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งภารกิจหลักในหน้าที่และภารกิจพิเศษหรือภารกิจตามนโยบาย ท าให้ส่งผลกระทบต่อ  
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ท าให้กองทุนฯ มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) ทรัพยากรด้านงบประมาณและก าลังคนที่มีจ ากัด ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ 

๒) บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ของทุน
หมุนเวียนน้อย ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกองทุนฯ โดยการฝึกอบรมหรือจัดให้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่บุคลาการของกองทุนฯ 

๓) กองทุนฯ ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุนหมุนเวียน ที่สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน  
(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)  

ดังนั้น จากปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว กองทุนฯ จึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
๓.๑ วิสัยทศัน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุนฯ เพ่ือการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
 
๓.๒ พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

คนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  
๓.๓ ยุทธศาสตร ์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารอัตราก าลัง  
เป้าหมาย : พัฒนาโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับพันธกิจกองทุนฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จัดท า/ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกองทุน  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒  : จัดท า/ปรับปรุงค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓  : เตรียมก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/วางแผนบริหารและทดแทนก าลังคน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย : บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานกองทุนฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาบคุลากรกองทุนฯ  
 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวัดและการประเมินผลการด าเนินงาน  
เป้าหมาย : กองทุนฯ มีระบบบริหารจัดการผลปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

พันธกิจของกองทุนฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : ก าหนดสมรรถนะการท างานของบุคลากรของกองทุนฯ  
 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ : ก าหนดตัวชี้วัดระดบับุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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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 : จัดท า/ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานของกองทุน 

๑.๒  : จัดท า/ปรบัปรุงค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

๑.๓  : เตรียมก าลังคนเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/วางแผนบริหารและ
ทดแทนก าลังคน 

กล
ยุท

ธ ์

๒.๑ : การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) 

๒.๒ : เสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมและจิต
สาธารณะ เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ  

๒.๓ : เสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

กล
ยุท

ธ ์
๓.๑ : ก าหนดสมรรถนะการท างานของ

บุคลากรของกองทุนฯ  
๓.๒ : ก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

กล
ยุท

ธ ์

1. การบริหารอัตราก าลัง 2. พัฒนาทรัพยากรบคุคล 
3. การวัดและการ

ประเมินผลการด าเนินงาน 
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๓.๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กองทุนสง่เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารอัตราก าลัง 
 

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

๑.๑ จดัท า/ปรับปรุง
โครงสรา้งการบรหิารงาน
ของกองทุนฯ 

- มีโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังของกองทุนฯ 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- ทบทวนโครงสร้างกรอบตราก าลงั
ของกองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จของ
การทบทวน/ปรับปรุง
โครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังของกองทุน 

     - 

๑.๒ จัดท า/ปรับปรุง 
ค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

- มีค าบรรยายลักษณะงาน
ของบุลากรกองทุนฯ 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- การทบทวนค าบรรยายลักษณะ
งาน และวางแผนและบริหาร
ก าลังคน 

ระดับความส าเร็จของ
การทบทวน/ปรับปรุง
ค าบรรยายลักษณะ
งาน 

     - 

๑.๓ เตรยีมก าลังคน
เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/วางแผน
บริหารและทดแทน
ก าลังคน 

- กองทุน มีอัตราก าลังท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยครอบคลมุ
ทั้งในด้านจ านวนและ
สมรรถนะของบุคลากร 

บค., กลุ่มงาน
กองทุน 

- การสรรหาบุคลากรตามโครงสรา้ง
กรอบอัตราก าลัง 

จ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กรอบอัตราก าลัง 

 
๒16,0๐๐๑ 

 

 
๒๒4,700๑ 

 

 
449,700๒ 

 
๔76,600๒ 

 
๔95,700๒ 

๑,862,700 

 
หมายเหตุ : ๑ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองทุน จ านวน ๑ คน 
  ๒ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองทุน จ านวน ๒ คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

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

๒.๑ การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development Plan : 
IDP) 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีสมรรถนะตาม
ต าแหน่งงาน 

บค./สล.  
หรือหน่วยงาน

ภายนอก 

- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร (จัดโดยหน่วยงานภายใน
กรม) 

จ านวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

     งบปกต ิ

- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร (จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

     - 

๒.๒ เสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
และจิตสาธารณะ  
เพื่อพัฒนาบุลากร 
กองทุนฯ ให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะของ
กรมฯ 

- บุคลากรมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ ตลอดจนมีจิต
สาธารณะเพื่อพัฒนาจติใจ
ให้เจริญตามทันเทคโนโลย ี

บค. - โครงการพัฒนาบุคลากร 
กรมการศาสนา 

จ านวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมโครงการ 

     งบปกต ิ

กถ. - โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัน
ธรรมสวนะ 

     งบปกต ิ

สพธ. - โครงการส่งท้ายปเีก่าวิถีไทย 
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 

     งบปกต ิ

สพธ. - โครงการจัดงานวันส าคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 

- -    งบปกต ิ

๒.๓ เสรมิสร้างความ
ผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร 

- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี 

สล. , สพธ.  
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- กิจกรรมพัฒนาสถานท่ีท างานให้
เป็น Ideal of Work เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

จ านวนเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้เขา้
ร่วมกิจกรรมพัฒนา
สถานที่ท างานให้เป็น 
Ideal of Work 

 - - - - - 

สล. - โครงการออกก าลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตาม
นโยบายรัฐบาล 

  - - - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวัดและการประเมินผลการด าเนินงาน  
 

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

๓.๑ ก าหนดสมรรถนะ
การท างานของบุคลากร
ของกองทุนฯ 

- การปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จและบรรลุ 
เป้าหมาย และใช้เป็นเกณฑ์
ในการวดัผลความรู้ ทักษะและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกัน 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและทบทวนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

     - 

๓.๒ ก าหนดตัวช้ีวัด
ระดับบุคคลและการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

- มีการก าหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลที่
ครอบคลมุบุคลากรทุกคนท่ี
ปฏิบัติงานให้กับกองทุน 

บค., กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
(ข้าราชการ) และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าตัวช้ีวัดระดบั
บุคคลและระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

     - 
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๓.๖ แผนปฏิบัตกิารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองทุนสง่เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ทบทวนโครงสร้างกรอบ

อัตราก าลังของกองทุนฯ 
- กองทุนฯ มีอัตราก าลังท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยครอบคลมุ
ทั้งในด้านจ านวนและ
สมรรถนะของบุคลากร 

บค., กลุ่ม
งานกองทุนฯ 

- ขั้นตอน : 
- จัดท า/ทบทวนแผนภมูิ
โครงสร้างและอัตราก าลัง
บุคลากรของกองทุนฯ ที่ 
- ปรับปรุง JD ในทุก
ต าแหน่ง  
- เสนอให้คณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน
เห็นชอบ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 

มีการพัฒนาองค์กรและ
จัดสรรบุคลากรที่
รับผิดชอบงานกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การทบทวน/
ปรับปรุง
โครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังของ
กองทุน 

๑  ๓  ๕ ๑๐ 

๒ - การทบทวนค าบรรยาย
ลักษณะงาน และวางแผน
และบรหิารก าลังคน 

- มีค าบรรยายลักษณะงาน
ของบุลากรกองทุนฯ 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- ขั้นตอน : 
- รวบรวมข้อมูล 
- วิเคราะห์โครงสร้าง และ
กรอบอัตราก าลังที่
เหมาะสม 
- จัดท า/ทบทวน 
ค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description : JD) 
ในทุกต าแหน่ง 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การทบทวน/
ปรับปรุงค า
บรรยายลักษณะ
งาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๐ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓ - การสรรหาบุคลากรตาม

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง 
- กองทุนฯ มีจ านวน
บุคลากรทีเ่ป็นไปโครงสร้าง
กรอบอัตราก าลังและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร 

บค., กลุ่ม
งานกองทุนฯ 

๒๒๖,๘๐๐ ขั้นตอน : 
สรรหาบุคลากรและจ้าง
พนักงานกองทุนฯ ตาม
โครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังทีผ่่านความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 

มีการพัฒนาองค์กรและ
จัดสรรบุคลากรที่
รับผิดชอบงานกองทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
กรอบ
อัตราก าลัง 

๑  ๓  ๕ ๑๐ 

๔ - โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(จัดโดยหน่วยงานภายใน
กรม) 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีสมรรถนะตาม
ต าแหน่งงาน 

บค./สล.  งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมฝึกอบรมตามโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 
 

บุคลากรของกองทุน
ได้รับความรูเ้พื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีวิธีคิดและ
วิธีการท างานอย่าง
สร้างสรรค ์

จ านวน
เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ 

๑  ๓  ๕ ๕ 

๕ - โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

หน่วยงาน
ภายนอก 

- ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมฝึกอบรมตามโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 
 

๑  ๓  ๕ ๕ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๖ - โครงการพัฒนาสมรรถนะ

และคณุภาพชีวิตบุคลากร
กรมการศาสนา 

- บุคลาการมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ ตลอดจนมีจิต
สาธารณะเพื่อพัฒนาจติใจ
ให้เจริญตามทันเทคโนโลย ี

บค. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 
 

บุคลากรของกองทุน
ได้รับความรูเ้พื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีวิธีคิดและ
วิธีการท างานอย่าง
สร้างสรรค ์

จ านวน
เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าร่วมโครงการ 

๑  ๓  ๕ ๕ 

๗ - โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันธรรมสวนะ 

สล. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 

๑  ๓  ๕ ๕ 

๘ - โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย 
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 

สพธ. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ธ.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓ 
 

๑  ๓  ๕ ๕ 

9 - โครงการจัดงานวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

สพธ. งบปกต ิ ขั้นตอน : 
ส่งบุคลากรของกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 

  ๑  ๓  ๕ ๕ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอนและระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๙ - การจัดท าแผนปฏิบัติการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ
ทบทวนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- การปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จและบรรลุ 
เป้าหมาย และใช้เป็นเกณฑ์
ในการวัดผลความรู้ ทักษะ
และพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
เป็นระบบมาตรฐานเดยีวกัน 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- ขั้นตอน : 
- รวบรวมข้อมูล 
- วิเคราะห์แนวทางเพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ 
- จัดท าแผนปฏิบตัิการ
บริหารบุคคลและทบทวน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- เสนอแผนปฏิบตัิการฯ 
ให้คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนเห็นชอบ 
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 

การพัฒนาองค์กรได้ทัน
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อน าองค์กรไปสู่
ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่
วิสัยทัศน์ที่ต้องการใน
อนาคต 

ระดับ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒๐ 

๑๐ - การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (ข้าราชการ) และ
การประเมินผลการปฏบิัติงาน
ของพนักงานราชการ 

- มีการก าหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลที่
ครอบคลมุบุคลากรทุกคนท่ี
ปฏิบัติงานให้กับกองทุนฯ 

บค., กลุ่ม
งานกองทุนฯ 

- ขั้นตอน : 
ท าการประเมินผลการ
ปฏิบัตริาชการ (ขา้ราชการ) 
และการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
กองทุน (ตามระเบยีบของ
ทางราชการโดยอนุโลม)  
ระยะเวลา : 
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ 
 
 

ด าเนินการประเมินและ
ผลการประเมินสะท้อน
การปฏิบัติงาน และ
สามารถน าผลไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท า
ตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑  ๓  ๕ ๒๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวช้ีวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความส าเร็จของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง
กรอบอัตราก าลังของกองทุน 

ไม่มีการทบทวน/ปรับปรุง
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง

ของกองทุน 

 มีการทบทวน/ปรบัปรุง
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง

ของกองทุน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

 มีการทบทวน/ปรบัปรุง
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง
ของกองทุน โดยได้รับความ

เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุน

หมุนเวียน และ
กระทรวงการคลัง 

 
ระดับความส าเร็จของการทบทวน/ปรับปรุงค าบรรยาย
ลักษณะงาน 

ส ารวจหนา้ที่ความ
รับผิดชอบต าแหน่งงาน
ของเจ้าหน้าท่ีกองทุน 

วิเคราะห์ข้อมูล ภารกิจของ
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีองทุน 

สรุปข้อมลูภารกิจต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีกองทุนทุก

ต าแหน่ง 

จัดท าค าบรรยายลักษะงาน เสนอคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนรับทราบผล

การจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน 

 
 
 

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง ไม่มีการสรรหาบุคลากร
กองทุนฯ  

 มกีารสรรหาบุคลากร
กองทุนฯ 

 มีการสรรหาบุคลากร
กองทุนฯ ครบทุกต าแหน่ง

ตามโครงสรา้งกรอบ
อัตราก าลัง 

 
 
 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเป้าหมายไดเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่มเีจ้าหน้าท่ีกองทุนเข้า
ร่วมโครงการ 

 มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ๑ คน 

 มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ๒ คน 
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ตัวช้ีวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่มีการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

จัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปี ๒๕๖๓ 

จัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

จัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ และไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุน

หมุนเวียน 

จัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร

บุคคล ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ และไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุน

หมุนเวียน รวมทั้งมีการ
สื่อสารให้ผู้บรหิารและ

หน่วยงานภายในท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบ 

 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าตวัช้ีวัดระดับบุคคลและ
ระบบประเมินผลการปฏบิัติงาน 

มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการประจ าปี
งบประมาณ 

 มีการจัดท าตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในระดับบุคลากรของ
พนักงานกองทุน 

 มีการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานกองทุน 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



24 

รายละเอียดภารกิจและการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมพระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ  
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
ประเทศอินเดียและเนปาล 

๑. เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
เป็นการน้อม ฯ รบัสนองต่อพระราช
ปณิธาน ที่ทรงมีพระเมตตาในการ
สถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรม
ในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค ์
๒. เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของระเบียบกรมการ
ศาสนาว่าด้วยกองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๒) เพื่อใช้
ดอกผลของเงินทุนในการบรหิารจดัการ
ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษทั ไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ต าบล  เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคณุเจ้า
ผู้ประกอบคณุงามความดตี่อ
ประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและ
เพื่อใช้เงินต้นในกรณีจ าเป็น และ (๕) 
สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุผู้ประกอบ
คุณงามความดีได้ไปจาริกแสวงบุญและ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาจากประสบการณ์
จริงในดินแดนพุทธภูมสิร้างความมั่นใจ 
ในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อน ามา

- น าพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ไป
ประกอบศาสนกิจสังเวช
นียสถาน ๔ ต าบล ณ 
ประเทศอินเดีย-เนปาล 
จ านวน ๒๓๐ รูป/ คน 
แบ่งเป็น ๒ ครั้งๆ ละ 
๑๑๕ รูป/คน 
 
- สนับสนุนศูนย์อ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้
เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจนมสัการสังเวช
นียสถาน ๔ ต าบล ณ 
ประเทศอินเดีย – 
เนปาล จ านวน ๙ แห่ง 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดตั้งค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง
เเละคัดเลือกพระสงฆ์เเละพุทธศาสนิกชน
ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ต าบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
3. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพระสงฆ์ เเละพุทธศาสนกิชนไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ต าบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
4. คัดเลือกพระสงฆ์ เเละพุทธศาสนิกชน
จากจากท่ัวประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 
5. แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคดัเลือก 
๓. ด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการและ
เดินทางไปนมสัการสังเวชนียสถาน ใน
ประเทศอินเดีย- เนปาล  
๔. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจก่อนการ
เดินทาง 
๕. แถลงข่าวก่อนการเดินทาง     
๖. เดินทางตามระยะ ท่ีก าหนด  ๒ ครั้ง 
๗. ติดตามประเมินผลโครงการ (ค านวณ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) และสรุปผลการด าเนินงาน 
๘. รายงานคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

เดือน ตุลาคม 
256๑ ถึง 

มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑7,69๐,๐๐๐ 
 
 

กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ส่งเสรมิ

งานคุณธรรม
จริยธรรมส่วน

ภูมิภาคและท้องถิ่น 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชนและประชาชน 
๔. เพื่อเป็นรางวัลชีวิต และเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับพุทธบริษัทผู้เสยีสละ
อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และ
ประกอบคณุงามความดีเพื่อแผ่นดนิ 

กิจกรรมที่ 2 
2.1 สรุปรายละเอียดศูนย์อ านวยความ
สะดวกส าหรบัผู้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจนมสัการสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
ประเทศอินเดีย – เนปาล เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนศูนย์อ านวยความ
สะดวกฯ 
2.3 จดัสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อ านวย
ความสะดวกฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 
7. ติดตามผลการด าเนินของศูนย์อ านวย
ความสะดวกฯ 
8. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานศูนย์
อ านวยความสะดวกฯ 
9. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การด าเนินงาน 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการกิจกรรมขับเคลื่อน
การเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา 
  

๑. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงาน 
องค์กรเครือข่าย 
ด้านศาสนา และพระสงฆ์ทีไ่ดเ้ดินทางไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ต าบล ได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางโดย
น าสู่ชุมชนต่างๆ 
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค 
๓. เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียน ร่วมกับวัดและชุมชน เกิด
การปฏิบัตจิริงในชีวิต 
ประจ าวันของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้ง
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
๔. เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 
พรรษา 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ
หน่วยงานองค์กร
เครือข่ายดา้นศาสนา
และพระสงฆ์ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จ านวน ๒๕ 
กิจกรรม 

๑. จัดท าประกาศกองทุนฯ เรื่อง ขอรับ
การการสนับสนุนจดักิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ประจ าปีงบประมาณ  
๒. ปิดรับโครงการ/กิจกรรม 
๓. ตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม เพื่อน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา     
4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
โครงการฯ  
5. ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ 
6. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ผูผ้่านการ
พิจารณาเพื่อจัดด าเนินโครงการฯ 
7. ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ 
(ค านวณจากร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย) 
8. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฯ  
9. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การด าเนินงาน 
 
หมายเหตุ : ในแต่ละปีงบประมาณ 
อาจจะมีประกาศกองทุนฯ และ
กระบวนการด าเนินงาน มากกว่า 1 ครั้ง 
ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ 
 
 
 
 

เดือน ธันวาคม 
256๑ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
พระธรรมวิทยากรในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อให้พระภิกษุท่ีเข้ารับการถวาย
ความรู้ เกิดความเข้าใจและได้รบัการ
เสรมิสร้างทักษะในการเป็นพระธรรม
วิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๒. เพื่อให้พระภิกษุท่ีเข้ารับการถวาย
ความรู้ ได้ทราบยุทธวิธี เทคนิคการ
น าเสนอ การเป็นพระธรรมวิทยากรเผย
แผ่พระพุทธศาสนา   
๓. เพื่อใหพ้ระภิกษุท่ีเข้ารับการถวาย
ความรู้  ไดฝ้ึกปฏบิัติในการจดักิจกรรม
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายพระธรรมวทิยากร
ทั่วประเทศ ในการอบรมคุณธรรมของ
แต่ละจังหวดั 
๕. เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 
พรรษา 

จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะ
พระธรรมวิทยากร 
จ านวน ๒๐๐ รูป  
ณ กรุงเทพมหานคร 

๑. ขออนุมัติโครงการฯ 
2. ประชุมหารือการด าเนินงาน วางแผน
งานด าเนินงานร่วมกับผู้แทนคณะสงฆ ์
๒. ประสานและขอความร่วมมือส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาพระธรรม
วิทยากรที่มีผลงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และมีคณุสมบัตติามที่
ก าหนด เพื่อเข้ารับการถวายความรู้  
๓. จัดถวายความรู้ ตามหลักสูตร 
ระยะเวลา ๕ วัน    
๔. จัดท าวุฒิบัตร และทะเบียนพระธรรม
วิทยากร เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นเครอืข่ายมี
การประสานแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพิม่พูน
ทักษะการปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นผู้น าในการอบรมแตล่ะจังหวดั  
๕. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
(ค านวณจากผลการทดสอบความรู้ Pre-
test และ Post-test จากผู้เข้าร่วม
โครงการ) 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
7. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

เดือน 
พฤษภาคม ถึง 

กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๑,2๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ส่งเสรมิ
เครือข่ายคณุธรรม

จริยธรรม 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๔ โครงการสนับสนุนศาสน
ทายาทสืบสานและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๑. เพื่อสร้างศาสนทายาท ในการสืบ
สานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสูก่ลุ่ม
คนต่าง ๆ ในสังคมโดยสนับสนุน 
“ทุนการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร” 
๒. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาสงฆ ์
๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พระภิกษุ
สามเณร ที่ท าคณุประโยชน์ต่องาน
พระพทุธศาสนาและสังคมได้มีโอกาส
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
๔. เพื่อสร้างความรม่เย็นในสังคมด้วย
การมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นหลัก
ในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 

ถวายทุนการศึกษา  
เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่
พระภิกษุ สามเณร ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในส านัก
เรียนพระปริยตัิธรรม
แผนกบาลีหรือ
มหาวิทยาลยัสงฆ์ 
จ านวน ๒๐๐  รูป 

๑. จัดท าโครงการและอนุมตัิด าเนนิงาน
โครงการฯ 

๒. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกีย่วข้อง  
๓. ก าหนดกรอบรับสมัครและคดัเลือก 
๔. การประสานสถานศึกษา 
๕. การจดัท าฐานข้อมูลพระภิกษสุามเณร

ที่เข้ารับทุนการศึกษา 
๖. การมอบทุน 
๗. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการฯ 
๘. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล

การด าเนินงาน 
 
 
 

เดือน กรกฎาคม 
ถึง สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

๑,5๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ส่งเสรมิ

งานคุณธรรม
จริยธรรมส่วน

ภูมิภาคและท้องถิ่น 

5 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
กองทุน (งบบริหารจัดการ
กองทุน) 
 
 

เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ระบบการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ฯ มปีระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ารับ
บริการ 
 
 

-  การประชุม
คณะกรรมการฯเดือน
ละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ 
ครั้ง/ปี 

- การประชุม
คณะท างาน ๕ รวม ๕ 
ครั้ง/ป ี

- การพัฒนาเว็บไซด์
กองทุนฯ ๑ ระบบ/ปี 

- การติดตามประเมินผล 
จ านวน ๓ ครั้ง/ป ี

-  จัดประชุมคณะกรรมการฯเดือนละ ๑ 
ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี 

- จัดประชุมคณะท างาน ๕ รวม ๕ ครั้ง/ป ี
- พัฒนาเว็บไซด์กองทุนฯ ๑ ระบบ/ปี 
- ติดตามประเมินผล จ านวน ๓ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 การติดตามและเผยแพร่
ผลงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆเ์ครือข่ายกองทุนฯ 

1. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดด้านที่ 3 ด้านปฏิบัติการ (3.1 
และ 3.2) ของกองทุนส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ประจ าปีบัญชี 256๒ 
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการจดักิจกรรมเผยแผข่อง
พระสงฆ์ทีไ่ปประกอบศาสนกิจ  
ณ สังเวชนียสถาน 4 ต าบล ประเทศ
อินเดีย – เนปาล และพระสงฆ์ทีเ่ข้าร่วม
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 เพื่อน าไปก าหนดแนวทางและมาตรการ
ในกระบวนการด าเนินงานให้มี
ความก้าวหน้า จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แผนการการติดตาม
และเผยแพรผ่ลงานการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์เครือข่าย
กองทุนฯ จ านวน 1 
แผน และมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แผนติดตามฯ ให้
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ รับทราบ 

๑. จัดท าแผนการติดตามและเผยแพร่
ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆเ์ครือข่ายกองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ 
2. เสนอแผนการติดตามฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
3. การคดัเลือกพระสงฆ์กลุ่มเป้าหมาย ไม่
น้อยกว่า 40 รูป/กลุม่ ได้แก่ พระสงฆ์ที่
เดินทางไปประกอบศาสนกจิ ณ สงัเวชนีย
สถาน 4 ต าบล ประเทศอินเดีย – เนปาล 
(ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ในการติดตามใน
ปีงบประมาณ 2562) และพระสงฆ์ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรม
วิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
4. ช้ีแจงแนวทางการติดตามฯ ใหแ้ก่
พระสงฆ์กลุ่มเปา้หมายรับทราบ เพื่อให้
พระสงฆ์กลุ่มเปา้หมายรับทราบ 
5. ติดตามและรายงานผลการจดักิจกรรม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
กลุ่มเป้าหมาย และรายงานผลให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 
6. รายงานสรุปผลการตดิตามฯ น าเสนอ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ เพือ่
รับทราบผลการติดตามฯ ดังกล่าว เป็น
รายไตรมาส 
 
 

เดือน มกราคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7 การจัดท าข้อมลูการ
ร้องเรียน 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 256๒ ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การบริหารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน (1) การจดัให้มี
ระบบข้อร้องเรยีนโดยการจดัท ารายงาน
สรุปเกีย่วกับข้อร้องเรียนภายในองค์กร
น าเสนอผู้บริหารขององค์กรให้มีการระบุ
ช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขพร้อมทั้งจัดท า
รายงานสรุปน าเสนอเป็นรายเดือน 

- รายงานข้อร้องเรียน
เป็นรายไตรมาส 
น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

1. ตรวจข้อมลูการร้องเรยีนจากช่องทาง
ต่าง ๆ (ช่องทางโทรศัพท์/โทรสาร เว็บไซต์
กองทุนฯ เว็บไซต์กรมการศาสนา และ
ช่องทางตามที่อยู่กองทุนฯ) 
2. รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายเดอืน เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
3. รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายไตรมาส 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

เดือน ตุลาคม 
256๑ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

8 การรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการเงิน  

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 256๒ ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่ส าคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน 

- รายงานด้านการเงิน
ของกองทุนฯ เป็นราย
ไตรมาส น าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณของกองทุน (แบบรายเดือน) 
ร่วมกับกลุม่การคลัง 
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณของกองทุน (แบบรายไตร
มาส) ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน 
3. รายงานด้านการเงินของกองทุนฯ เป็น
รายไตรมาสน าเสนอผู้บริหารให้รบัทราบ 
4. สรปุและรายงานดา้นการเงินของ
กองทนุฯ เป็นรายไตรมาส น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 
 
 
 

เดือน ตุลาคม 
256๑ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
กลุ่มการคลังและ
พัสดุ และกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

9 การรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านทีไ่ม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์
และภารกิจของกองทุนฯ  

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 256๒ ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่ส าคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.2 การ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(6) กิจกรรมการควบคมุภายใน 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานด้านทีไ่ม่ใช่
การเงินตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ เป็นราย
ไตรมาส น าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

1. รวบรวมและสรปุผลการด าเนินงาน
ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และ
ภารกิจของกองทุนฯ 
2. รายงานผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์และภารกิจของ
กองทุนฯ เป็นรายเดือน เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ 
3. รายงานผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์และภารกิจของ
กองทุนฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

เดือน ตุลาคม 
256๑ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

10 การด าเนินงานด้านบริหาร
ความเสีย่ง 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 256๒ ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่ส าคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.2 การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายใน (8) การตดิตามผลและการ
ประเมินผล 

- คู่มือบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปี 256๒ ของ
กองทุนฯ จ านวน 1 เล่ม 
- แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 256๒ ของ
กองทุนฯ จ านวน 1 
แผน 
- คณะกรรมการใหค้วาม
เห็นชอบคู่มือบริหาร
ความเสีย่งและแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 256๒ ของ
กองทุนฯ 
- รายงานการประเมิน
ตนเอง และแบบ ปย. 1 
ปย. 2 

1. จัดท า/ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสีย่ง
ของกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 
2. วิเคราะห์และจัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยงของกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 
3. น าเสนอคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 
4. ด าเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
5. ติดตามและประเมินโดยการประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเอง (Control Self 
Assessment : CSA) และการประเมนิการการ
ควบคุมอสิระทั่วทั้งองค์กร (Independent 
Assessment : IA) และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 
5. รายงานผลการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

เดือน 
พฤศจิกายน 
256๑ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

11 การด าเนินด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 256๒ 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
ภายใน) ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ รับทราบ 

1. ประสานกลุ่มตรวจสอบภายในของต้น
สังกัดเพื่อจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในของกองทุนฯ 
2. น าเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ของกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 
3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน
ของต้นสังกัดแล้ว และมีการประชุมปิด
การตรวจสอบภายในระหว่างผู้บรหิาร
กองทุนฯ กับผู้ตรวจสอบภายใน) ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 

เดือน ตุลาคม 
256๑ ถึง 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ตรวจสอบ

ภายใน 

12 การด าเนินงานด้านระบบ
บริหารจดัการสารสนเทศ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัช ี256๒ ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่ส าคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.4 การ
บริหารจดัการสารสนเทศ (1) แผน
แม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบตักิาร
สารสนเทศ 

- แผนแม่บทสารสนเทศ 
ของกองทุนฯ จ านวน 1 
ฉบับ 
- แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ (แผนรายปี) 
ของกองทุนฯ จ านวน 1 
ฉบับ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจ าปี 
2562 ของกองทุนฯ ให้
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 
 

1. วิเคราะห์และจัดท าแผนแม่บท
สารสนเทศ (แผนระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ (แผนรายปี) 
ของกองทุนฯ 
2. น าเสนอแผนแม่บทสารสนเทศ และ
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ของกองทุนฯ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้
ความเห็นชอบ 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ของ
กองทุนฯ 
4. รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ ของกองทุนฯ ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 
 

เดือน 
กุมภาพันธ ์ถึง 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่

ประชาสมัพันธ์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

13 การด าเนินงานด้านระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 256๒ ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่ส าคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.5 การ
บริหารทรัพยากรบุคคล (2) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

- ทบวนโครงสร้างการ
บริหารงานของกองทุนฯ 
และค าบรรยายลักษณะ
งาน ของกองทุนฯ  
- แผนยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารทรัพยากร 
จ านวน 1 ฉบับ 
- แผนปฏิบัติการด้าน
บริหารทรัพยากร 
ประจ าปี 256๓ ของ
กองทุนฯ จ านวน 1 
ฉบับ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดา้น
บริหารทรัพยากร 
ประจ าปี 256๒  ของ
กองทุนฯ ให้
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

1. ทบวนโครงสร้างการบริหารงานของ
กองทุนฯ และค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 
2. วิเคราะห์และจัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร (แผน
ระยะยาว) และแผนปฏิบตัิการด้านบริหาร
ทรัพยากร (แผนรายปี) 
ของกองทุนฯ 
3. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
ทรัพยากร และแผนปฏิบัติการด้านบริหาร
ทรัพยากร ประจ าปี 2562 ของกองทุนฯ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้
ความเห็นชอบ 
4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน
บริหารทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ 
ของกองทุนฯ 
5. รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดา้นบริหารทรัพยากร 
ประจ าปี 2561 ของกองทุนฯ ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน มีนาคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ  
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

14 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 256๒ ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (1) การจัดให้มี
หรือทบทวนแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาว 
(3-5 ปี) และแผรปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 2562 

- แผนยุทธศาสตร์ (แผน
ระยะยาว) ของกองทุนฯ
จ านวน 1 ฉบับ 
- แผนปฏิบัติการ  (แผน
รายปี) ประจ าปี 256๓ 
ของกองทุนฯ 
- รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
256# ของกองทุนฯ ให้
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

1. วิเคราะห์/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
(แผนระยะยาว) และจัดท าแผนปฏิบัติการ  
(แผนรายปี) ประจ าปี 256๓ ของกองทุนฯ 
2. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์  และ
แผนปฏิบัติการ ของกองทุนฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความ
เห็นชอบ 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ของกองทุนฯ 
4. รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ของ
กองทุนฯ ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

เดือน 
พฤษภาคม ถึง 

กันยายน 
๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

15 การประเมินผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 256๒ ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (3) การจัดให้มี
ระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสงูของ
ทุนหมุนเวียน 

- ประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง) ของ
กองทุนฯ 

1. จัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปี
งบประมาณ และเสนอผู้บริหาร (ต้นสังกัด) 
รับทราบและลงนาม 
2. จัดท ากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ของ
กองทุนฯ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ทีชั่ดเชน
และสอดคล้องและเช่ือมโยงกับหลกัเกณฑ์
และเป้าหมายระดบัองค์กร 
3. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง) ของกองทุนฯ โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดและระดับค่าเป้าหมายที่
สอดคล้องกับกรอบการประเมิน 

เดือน สิงหาคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. น าเสนอค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารระดับสูง และแบบประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ผู้บรหิารระดับสูง) ของกองทุนฯ 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ
เพื่อพิจารณามอบหมายผู้ที่ท าการประเมิน
ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ 
4. จัดท าแบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง) (หลังจากด าเนนิการ
ประเมินเรียบร้อยแล้ว) น าเสนอผูบ้ริหาร
ต้นสังกัด และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 
 
 

16 การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 
เพื่อประกอบการประเมิน
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจ าปีบญัชี 25๖๒ ครอบคลุมทุก
ด้านที่ส าคญั ได้แก่ ดา้นการเงิน ดา้น
การสนองประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนไดส้ว่น
เสีย ด้านการปฏิบตัิการ และดา้นการ
บริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานฯ ประจ าปี 
256๒ ของกองทุนฯ  

1. รวบรวมผลการด าเนินงานตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน 256๒ 
2. สรปุผลการด าเนินงานฯ เป็นรปูเล่ม
ตามแบบฟอร์มที่กรมบญัชีกลางก าหนด 
3. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานฯ ให้
กรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา 

เดือน สิงหาคม 
ถึง พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

17 อุทธรณ์คะแนนผลตัวช้ีวัด
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

เพื่อให้การวัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ถูกต้องและเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

- รายงานผลอุทธรณ์
คะแนนผลตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานฯ ประจ าปี 
256๒ ของกองทุนฯ 

1. ตรวจสอบผลคะแนนรายงานผลการ
ด าเนินงาน (ฉบับเบื้องต้น) ที่
กรมบัญชีกลางจัดส่งให้กองทุนฯ 
2. จัดท ารายงานอุทธรณ์คะแนนผล
ตัวช้ีวัดการด าเนินงานของกองทุนฯ พร้อม
จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการอทุธรณ์ฯ 
3. ประสานบริษัทท่ีปรึกษา เพื่อหารือ
คะแนนผลตัวช้ีวัดการด าเนินงานของ
กองทุนฯ 

เดือน ธันวาคม 
256๑ ถึง 

มกราคม ๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

18 การจัดท าเอกสารเพื่อเสนอ
ของบประมาณประจ าปี 
ของกองทุนฯ 

เพื่อจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี 
256๓ ของกองทุนฯ  

- เอกสาค าขอ
งบประมาณ ประจ าปี 
256๓  

- จัดท าแบบสรุปค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 256๓ ส่ง
กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติประมาณการ
รายจ่ายประจ าปี 256๓ 
 
 

ภายในวันท่ี 30 
มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

19 งานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ภารกิจหลักของกองทุนฯ  
 
 

- - ตามเนินการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ตลอดปี 256๒ - 
 

กลุ่มงานกองทุนฯ 
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กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๒ 
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
 
 


