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แผนปฏบิัติการระยะยาว 

 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
 

และ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 

ของ 
 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  
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คำนำ 
 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยเมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสนับสนุนการดำเนิน งาน 
ในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนไดจ้ัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดสำนักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กรมการศาสนา ซึ่งไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เพ่ือให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ 
การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ จึงจำเป็นต้องมีแผนงานที่มี
คุณภาพและสามารถนำไปปรับใช้ปฏิบัติงานได้จริงในทางปฏิบัติ ดังนั้น กองทุนฯ จึงได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 โดยมีการกำหนดแผนงาน/
โครงการย่อยในทุกยุทธศาสตร์พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายระยะยาว และเปลี่ยนแปลงเป้าหมายระยะยาวเป็นเป้าหมาย
ระยะสั้นแบบรายปีที่สามารถนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ให้ประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 
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สารบัญ 

  หน้า 
คำนำ   
บทสรุปผู้บริหาร ๔ 
  
ส่วนที่ ๑ กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ๗ 
 ๑.๑ หลักการ วิธีการและกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ๗ 
 ๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning)  ๙ 
 ๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 9 
 ๑.๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 9 
 1.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
11 

 ๑.๒.๔ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 11 
 1.2.5 นโยบายของรัฐบาล  12 
 1.2.6 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงการคลัง 12 
 1.2.7 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 12 
 1.2.8 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมการศาสนา 12 
 1.2.9 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2563 – 2567) 14 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาได้ดำเนินการศึกษา เชื่อมโยงความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับต่างๆ ของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดยได้พิจารณานโยบายการดำเนินงานของภาครัฐและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
• แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
• ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
• นโยบายของรัฐบาล  
• ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงการคลัง 
• ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
• ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมการศาสนา 
• แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2563 – 2567) 
• ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
วิสัยทัศน์   

“ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพท้ังในประเทศและต่างประเทศ” 
 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

 
เป้าประสงค์  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปปรับใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมคีุณภาพและประสิทธิภาพ  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๑.1 : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม  
การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  

      กลยุทธ์ที่ 1.2 : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา โดยการนำเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

                 กลยุทธ์ที่ 1.๓ : ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายทางศาสนามีบทบาทนำในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
งานด้านพระพุทธศาสนา 

 
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 2.๑ : ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนำนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาระบบการดำเนินงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 2.3 : นำเทคโนโลยเีพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนฯ 
 



๖ 
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๗ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ส่วนที่ ๑ 
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว 

 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
 

๑.๑ หลักการ วิธีการและแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว 
การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) กองทุนฯ ได้ดำเนินการศึกษา เชื่อมโยง

ความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โดยได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๐ ประเด็นปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ ตลอดจนนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนฯ โดยมีการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ดังแผนภูมิที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของกองทุนฯ 

• ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
• แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
• ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
• นโยบายของรัฐบาล  
• ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงการคลัง 
• ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
• ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมการศาสนา 
• แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2563 – 2567) 
• ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

o พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
o พระราชกำหนด การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไร

ส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561  
o ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  พ.ศ. 2551 
o ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน 

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน   



๘ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของกองทุน 

▪ ทบทวนยุทธศาสตร ์
▪ การประเมินผลองค์การใน ๔ มิติ ๓ ปีย้อนหลัง 
▪ การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค 

 

• กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

• กำหนดเป้าประสงค์ 

• กำหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

• กำหนดกลยุทธ์ 

• กำหนดแผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) และงบประมาณ 

• ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
(โครงการ/กิจกรรม) และงบประมาณ 

• ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดองค์กร 

การติดตาม
ประเมินผล 



๙ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning)  
กองทุนฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ (Big Rock)  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้ง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกองทุนดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ โดยมเีป้าหมาย 

• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
• สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

                 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอม
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การดำเนินชีวิต 

ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัยมีความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

ประเด็นที่ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
1.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
(๑) เป้าหมาย ตัวช้ีวัด การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมาย 
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและภูมิใจในความ

เป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

• ตัวชี้วัด 
ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ที่ปรากฎในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๐) 

ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรมประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระทำอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 



๑๐ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ที่วัดผลสัมฤทธิ์ 
โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าวคือ ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ โดยตรง คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ เป็นตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย 
ของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ 

(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ 
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

• แนวทางการพัฒนา  
(๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยม

และบรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
และอบอุ่น 

(๒) บูรณาการเรื่องความพอเพียง ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๓) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักคำสอนที่ดี 
อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน 

(๔) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและ 
สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริม
ความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้าง
วถิีชีวิตพอเพียง 

(๕) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  
เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่อง
ผู้นำที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดำเนินงาน  
ในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสาเพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
สาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง 

ด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีวิจารณญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
 



๑๑ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

• ตัวชี้วัด 
ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ ต่อปี  
 

 ๑.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย 
๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน   

การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ได้นำผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิรูปมาดำเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของผลลัพธ์การดำเนินงาน 

๓) กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง  
และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน    

๔) เป้าหมายกิจกรรม ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีตัวชี้วัด: ดัชนีคุณธรรม  

๕ ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และกตัญญู 
ซึ่งพัฒนาและประเมินดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าตั้ งต้น (Baseline)  
โดยมีค่าเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากค่าตั้งต้น 

 
1.2.4 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สืบสาน รักษา ต่อยอด 
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง สร้างความพร้อม
ของประเทศต่อการรับมือและปรับตัวให้อยู่รอดในสภาวะวิกฤติ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) บนฐานศักยภาพ
และความเข้มแข็งของประเทศ แผนฯ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” หมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก  
เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์  
มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการกำหนดเป้าหมายหลัก  
๕ ประการ คือ 

๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
๔) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 
๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้

บริบทโลกใหม ่
 
 



๑๒ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ด้วยการถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา 
(Agenda) ที่เอ้ือให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใด
เรื่องหนี่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดหมุดหมายการพัฒนา ๑๓ ประการ บ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทย
ปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า โดยมีหมุดหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมโดยตรง คือ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ โดยมีเป้าหมายและผลลัพธ์การพัฒนา
ระดับหมุดหมาย คือ 

๑) คนไทยพัฒนาทุกช่วงวัยมีสมรรถนะสำหรับโลกยุคใหม่คุณลักษณะที่ดีของสังคมและภูมิคุ้มกัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก นับตั้งแต่เด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัย เกิดอย่ างมีคุณภาพ  
มีพัฒนาการที่ดี และมีอุปนิสัยดี เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีสมรรถนะ ทักษะชีวิตคุณลักษณะเจตคติพลเมืองดีที่เข้มแข็ง
เชื่อมโยงงานกับชีวิต วัยแรงงานมีศักยภาพพัฒนางานและตนเองอย่างต่อเนื่อง และผู้สูงอายุเป็นพลเมืองมีคุณค่า  
ของสังคม ซึ่งมี ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ของเป้าหมายนี้ 

๒) กำลังคนมีสมรรถนะสูงสอดคล้องการผลิตและงานอนาคต  
๓) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

๑.๒.5 นโยบายรัฐบาล 
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ดังนี้ 
- ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่  

หลักคำสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ  
และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้า 
และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
  จากนโยบายรัฐบาล กองทุนฯ ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน 
ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนผ่านโครงการ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
 

๑.๒.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารราชการด้านเศรษฐกิจและเป็นต้นสังกัด 

ของกองทุน ได้จัดวางกลยุทธ์และกรอบการดำเนินงานตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน  
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง กลยุทธ์ที่ ๑.๕ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

1.2.7 ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 
 1. เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการสืบสารสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก 
 4. ปลูกจิสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 
  5. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งาน  
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 6. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ  
  จากยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนฯ ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ 
 

1.2.8 ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา 
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนและเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ 
๒. สนองงานด้านศาสนพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล และรัฐพิธี 
๓. ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
๔. สืบสาน รักษา สืบทอดงานศาสนพิธี และวัฒนธรรมประเพณี 
๕. อุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการด้านศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านศาสนา 
จากยุทธศาสตร์กรมการศาสนา กองทุนฯ ได้ดำเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

ของกรมการศาสนายุทธศาสตร์ที่ ๕ อุปถัมภ์และส่งเสริมกิจการด้านศาสนาเพ่ือสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคม พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานด้านศาสนา 

 
๑.๒.9 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2563 – 2567) 

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้ 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลกด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต และการบริการ 

๒. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะ  
ที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

๔. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

และเพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมบรรลุผลตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนิน ๖ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 



๑๔ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กองทุนฯ ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี  เพ่ือเป็นการตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการภาครัฐ ที่ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 
ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการจัดทำเว็บไซต์กองทุน อันเป็นการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุน 

 
1.2.10 ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนระดับที่ ๓ 
ที่เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue-based) และสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ในเรื่อง “แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนให้คุณธรรมเป็นคุณค่าหลักนำการพัฒนา ให้เกิดการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ครบทุกมิติ ทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และสร้างสังคมไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้มแข็ง  
มีภูมิคุ้มกัน และนำพลังบวกมาสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤติและเหตุการณ์พลิกผันต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญในปัจจุบัน
และอาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมไปกับการบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๐) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมทางวัฒนธรรมเป็นหลัก  และบางส่วนของ (๑๑) ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ (๓) และ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๕) ประเด็นพลังทางสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาค (๔) ตลอดจนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (๖) และ โดยแผนปฏิบัติการ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีเป้าหมายหลัก ๒ เป้าหมาย คือ ๑) ให้คนไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี และ ๒) ให้ประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) ของประเทศไทย อยู่อันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน การขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย คือ แผนย่อยที่ ๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม/
การทำความดี แผนย่อยท่ี ๒ การจัดวางระเบียบกติกาสร้างกลไกร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และแผนย่อยท่ี ๓ 
การเรียนรู้ปลูกฝัง/ฝึกฝนและพัฒนาคน และการพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

1.3 ทิศทางของแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 กองทุนฯ ได้ประมวลสรุปผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาที่ผ่านมาในอดีต (รอบ 3 ปี) กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 
คะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบญัชี 2561 เท่ากับ 4.39๐๖ (เต็ม 5 คะแนน)  

• คะแนนประเมินฯ สูงสุด คือ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และคะแนนประเมินฯ ต่ำสุด คือ  
ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

• ในปี 2561 มีการประเมินผลการดำเนินงาน 3 ด้าน (ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ 
และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน) 

 
คะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบญัชี 2562 เท่ากับ 3.8598 (เต็ม 5 คะแนน)  

• คะแนนประเมินฯ สูงสุด คือ ด้านปฏิบัติการ และคะแนนประเมินฯ ต่ำสุด คือ ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย
ภาครัฐ/กระทรวงการคลัง 

• ในปี 2562 มีการประเมินผลการดำเนินงาน 6 ด้าน (ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู ้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง) 

 
คะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบญัชี 2563 เท่ากับ 4.3979 (เต็ม 5 คะแนน)  

• คะแนนประเมินฯ สูงสุด คือ ด้านปฏิบัติการ และคะแนนประเมินฯ ต่ำสุด คือ ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย
ภาครัฐ/กระทรวงการคลัง 

• ในปี 2563 มีการประเมินผลการดำเนินงาน  5 ด้าน (ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู ้บริหาร  
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง) 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

2561 2562 2563 

ด้าน 1 การเงิน  -  4.5857  -  

ด้าน 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.6700 4.2400 4.8333 

ด้าน 3 การปฏบิัติการ 5.0000 4.3333 5.0000 

ด้าน 4 ดา้นการบริหารพัฒนาทนุหมุนเวียน 3.4088 3.4167 3.4833 

ด้าน 5 การปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจา้ง - 3.2438 4.2125 

ด้าน 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง - 2.0435 2.5925 

คะแนนรวม 4.3906 3.8598 4.3979 



๑๖ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

 

 
 

 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้นำผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
ที่มาผ่านมาในอดีตมาวิเคราะห์เพ่ือประกอบกับการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) และ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือนำไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดำเนินงาน 
ของกองทุนฯ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกองทุ นฯ  
เป็นเสมือนองค์กรที่สนับสนุนงานส่งเสริมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถดำรงอยู่อย่างสันติสุข กองทุนฯ จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการดำเนินงานมีระบบที่ชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
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๑๗ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

๑.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิ มพระเกี ย รติ  8 0  พรรษา  ได้ ด ำ เนิ นการวิ เคราะห์ สภ าพแวดล้ อมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการด ำเนิ น งาน  
จากการวิเคราะห์แนวนโยบายของรัฐและนโยบายของกรมการศาสนา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนส่งเสริม 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ข้อมูลบริบทแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ประกอบกับการศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการวิเคราะห์ SWOT และกลั่นกรองยุทธศาสตร์ 
ผ่าน TOWS Matrix ทั้งนี้ การวิเคราะห์บริบทการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนฯ เพ่ือใช้ในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑.4.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT Analysis 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
S๑ กองทุนฯ มีพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมการศาสนา 
S๒ กรมการศาสนา คณะกรรมการกองทุนฯ และ

คณะอนุกรรมการกองทุนฯ เห็นความสำคัญและให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ พร้อมทั้งกำกับดูแล
ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

S๓ บุคลากรกองทุนฯ มีความสามารถที่หลากหลาย
และสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของกองทุนฯ 

S๔ กรมการศาสนามีระบบพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้แก่บุคลากรของกองทุนฯ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

S๕ กรมการศาสนามีแผนสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานกองทุนฯ ที่ชัดเจน 

S6 กรมการศาสนามีการกำหนดคุณธรรม ๕ ประการ 
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เป็นกรอบ
แนวคิดขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
    S7 กองทุนฯ มีระบบการติดตามประเมินผลเพ่ือวัด
ความสำเร็จของโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนผ่าน 
คณะกรรมการกองทุนฯ 
    S8 กองทุนฯ มีระบบประเมินผลการดำเนินงานของ
ผู้บริหารและบุคลากร 

S9 กองทุนฯ ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรอย่างต่อเนื่อง  

S10 พระธรรมทูตที่เป็นเครือข่ายของกองทุนฯ มีส่วนร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งใน
และต่างประเทศ 

S๑๑ กองทุนฯ มีการสร้างสรรค์  “องค์ความรู้ และ
นวัตกรรม” ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เป็นรูปธรรม
และชัดเจน 

 

W๑ กองทุนฯ เป็นกองทุนขนาดเล็ก มีจำนวน
บุคลากรน้อย ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ  

W2 ระบบการดำเนิ น งานของกองทุ น ฯ  
มีความซับซ้อน ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน 

W3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงาน 
ของกองทุนฯ ได้เฉพาะบางกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

W4 กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดิน โดยไม่ได้รับการสนับสนุน
การดำเนินงานจากแหล่งทุนอื่นๆ 
     W5 กองทุนฯ มีการใช้ระบบการรับ-จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยังไม่ครอบคลุมทั้ ง
กระบวนการ  



๑๘ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
O๑ รัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพ่ือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน 
ทุกระดับ 

O๒  ความก้ าวหน้ าทางเทคโน โลยีส ารสน เทศ  
ส่งผลให้กองทุนฯ มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ที่หลากหลาย 

O๓ องค์การทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นเครือข่ายของ
กรมการศาสนา ส่ งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลาย 
     O4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ของทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของกองทุนเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการกองทุน 
      

T๑ กองทุนฯ เป็นกองทุนฯ ขนาดเล็ก มีบุคลากร
น้อยแต่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีขั้นตอน
และกระบวนการเช่นเดียวกับกองทุนฯ ขนาดใหญ่ 

T๒ กรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุน
หมุนเวียนมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก 

T3 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ 
หรือสภาวะวิกฤต (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
อุบัติภัย ชุมนุมประท้วง ภัยจากการจู่โจมทาง
คอมพิวเตอร์ เหตุการณ์โรคระบาด หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง)   

 
 

 
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ SWOT ของกองทุนฯ 

 
จากการวิเคราะห์ SWOT ของกองทุนฯ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือกำหนด/ปรับปรุง

กลยุทธ์สำหรับพัฒนาการดำเนินงานที่เหมาะสมกับกองทุนฯ ด้วยการดำเนินการปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนาเสริมสร้าง
กิจกรรมใหม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในแต่ละรูปแบบหรือสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

๑.4.๒ การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 
 

         การวิเคราะห์ 
         สภาพแวดล้อมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            การวิเคราะห์ 
     สภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) 
S๑  ก อ ง ทุ น ฯ  มี พั น ธกิ จ ท่ี สอ ดค ล้ อ งกั บ

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกรมการศาสนา 

S๒ กรมการศาสนา คณะกรรมการกองทุนฯ 
และคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เห็นความสำคัญ
และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ 
พ ร้ อ ม ท้ั งก ำกั บ ดู แ ล ให้ ข้ อ เสนอ แน ะ 
ในการปฏิบัติงาน 

S๓ บุ ค ล าก รก อ ง ทุ น ฯ  มี ค ว าม ส าม ารถ 
ท่ีหลากหลายและสามารถปฏิบัติ งาน 
ตามพันธกิจของกองทุนฯ 

S๔ กรมการศาสนามีระบบพัฒนาความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรของกองทุนฯ  
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

S๕ กรมการศาสนามีแผนสนับสนุนการขับเคลื่อน
การดำเนินงานกองทุนฯ ท่ีชัดเจน 

S6 กรมการศาสนามีการกำหนดคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
กตัญ ญู  เป็ นกรอบแนวคิดขั บ เคลื่ อ น 
การดำเนินงาน 

S7 กองทุนฯ มีระบบการติดตามประเมินผล
เพื่อวัดความสำเร็จของโครงการท่ีได้รับ 
การสนับสนุนผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ 

S8 กองทุนฯ มีระบบประเมินผลการดำเนินงาน
ของผู้บริหารและบุคลากร 

S9 กองทุนฯ ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
วิทยากรอย่างต่อเนื่อง  

S10 พระธรรมทูตท่ีเป็นเครือข่ายของกองทุนฯ 
มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท้ังในและต่างประเทศ 

S๑๑ กองทุนฯ มีการสร้างสรรค์ “องค์ความรู้
และนวัตกรรม” ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
W๑ กองทุนฯ เป็นกองทุนขนาดเล็ก มีจำนวน

บุคลากรน้อย ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ  

W๒  ระบบการดำเนิ น งานขอ งกอ งทุ นฯ  
มี ค ว าม ซั บ ซ้ อ น  ข าดความค ล่ อ งตั ว 
ในการดำเนินงาน 

W๓ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงาน 
ของกองทุนฯ ได้เฉพาะบางกลุ่มเป้าหมาย 
ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

W๔ กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากงบประมาณ แผ่นดิน  โดยไม่ ได้ รับ 
การสนับสนุนการดำเนินงานจากแหล่งทุนอื่นๆ 

W๕ กองทุนฯ มีการใช้ระบบการรับ-จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ครอบคลุม
ท้ังกระบวนการ 

 



๒๐ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

โอกาส (Opportunities) 
O๑ รัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินงานด้ านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพื่อการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ประชาชนทุกระดับ 

O๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่งผลให้กองทุนฯ มีช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 

O๓ องค์การทางพระพุทธศาสนา ท่ีเป็นเครือข่าย
ของกรมการศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 O4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลของทุนหมุนเวียน ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจ้ างผู้ บริหาร พนักงานและลู กจ้ าง 
ของกองทุนเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการกองทุน 

   
 
 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

S๑๑O๒ ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ได้ เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม  
การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน  
๔ ตำบล  

S10O๑ พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากร
ทางศาสนา โดยการนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 
S๙O๒ ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้

และนำนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
 

 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

W๓O๓ ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายทางศาสนา 
มีบทบาทนำในการเผยแพร่ประชาสั มพั นธ์  
งานด้านพระพุทธศาสนา 
 

อุปสรรค (Threats) 
T๑  ก อ งทุ น ฯ  เป็ น ก อ ง ทุ น ฯ  ข น าด เล็ ก  

มีบุ คลากรน้อยแต่ต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการ
เช่นเดียวกับกองทุนฯ ขนาดใหญ่ 

T๒ กรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับทุนหมุนเวียนมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก  

T3 เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ 
หรือสภาวะวิกฤต (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
อุบัติภัย ชุมนุมประท้วง ภัยจากการจู่โจม
ทางคอมพิวเตอร์ เหตุการณ์ โรคระบาด 
หรือโรคติดต่อร้ายแรง)   

 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

 S5T3 พัฒนาระบบการดำเนินงานกองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

   W2T๒ นำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการกองทุนฯ 

 
 
   

 
ตารางท่ี 2 ตาราง TOWS Matrix สำหรับการบ่งชี้ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ส่วนที่ ๒ 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
วิสัยทัศน์   

“ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพท้ังในประเทศและต่างประเทศ” 
 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

 
เป้าประสงค์  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปปรับใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 
ยุทธศาสตร์ (Strategy)  

๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ ๑.1 : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม  
การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  

      กลยุทธ์ที่  1 .2  : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์  บุ คลากรทางศาสนา โดยการนำเทคโนโลยี  
เพ่ิมประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

                 กลยุทธ์ที่ 1.๓ : ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายทางศาสนามีบทบาทนำในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
งานด้านพระพุทธศาสนา 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 2.๑ : ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนำนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาระบบการดำเนินงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 2.3 : นำเทคโนโลยเีพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนฯ 



๒๒ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ) ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ ์ โครงการ ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
เป้าหมายหลักในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 

รวม 
๒๕๖6 ๒๕67 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายทาง
ศาสนามีบทบาทนำในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้าน
พระพุทธศาสนา 
                 

1. โครงการสนับสนุนศาสนทายาท 
สืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระสงฆ์ที่กำลังศึกษาใน 
สำนักเรียน พระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมและแผนกบาล ี
จำนวน ๙๕๐ รูป 
 
 
 

๑. สืบทอดพระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมพระภิกษุสามเณร
ให้ศึกษาพระพุทธศาสนาและ 
ได้สร้างอุดมการณ์แห่งพุทธทายาท
ในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา
และเผยแผ่หลกัพุทธธรรมสู่สังคม 
 
 
 
 
 

- พระพุทธศาสนาได้รับ 
การสืบทอด รักษาและม ี
ศาสนทายาทเผยแผ่ 
หลักธรรมสู่สังคมอย่างมั่นคง 
 - พระภิกษุและสามเณร
ได้รับการ เสริมสรา้งศักยภาพ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

150 
รูป 

200 
รูป 

๒๐๐
รูป 

๒๐๐ 
รูป 

๒๐๐ 
รูป 

๙5๐ รูป 

พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ 
บุคลากรทางศาสนา โดยการนำ
เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธภิาพการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการกิจกรรมขับเคลื่อน 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กิจกรรม/โครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จำนวน ๑4๐ 
กิจกรรม/โครงการ 
 

1. พระสงฆ์และองค์กรภาคี
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา  
 ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอยา่งเป็น
รูปธรรม 
2. พระสงฆ์และองค์กรภาคี
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 
นำเทคโนโลยีเสริมสรา้งศักยภาพ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

- เดก็ เยาวชน และประชาชน 
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมผ่านการจัด กิจกรรมฯ 
 - เดก็ เยาวชน และประชาชน 
ได้ม ีโอกาสเข้ารว่มกิจกรรม
ด้านพระพุทธศาสนาประเพณี
ของท้องถิ่นอันเป็นการช่วย
สืบสานวัฒนธรรมและ 
การอยู่ รว่มกันของสังคมไทย 
 
 
 
 
 

2๐ 
กิจกรรม/
โครงการ 

25 
กิจกรรม/
โครงการ 

๓๐ 
กิจกรรม/
โครงการ 

๓5 
กิจกรรม/
โครงการ 

40 
กิจกรรม/
โครงการ 

๑4๐ 
กิจกรรม/
โครงการ 



๒๓ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ ์ โครงการ ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
เป้าหมายหลักในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 

รวม 
๒๕๖6 ๒๕67 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

ส่งเสริมให้พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้
หลักธรรมทางศาสนาผ่าน
กิจกรรม การไปประกอบศาสนกิจ 
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  
 

3. โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ 
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  
ประเทศอินเดีย – เนปาล 

 
 
 
 

 
 

       

3.1 กิจกรรม : นำพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ 
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 

พระสงฆ์และพุทธศาสนกิชน 
จำนวน 1,150 รูป/คน 
 

- พระสงฆ ์และพุทธศาสนกิชน  
ได้ไปจาริกแสวงบุญและเรยีนรู้
พระพุทธศาสนาในดนิแดนพุทธ
ภูมิ ทำให้เกิดความรู ้ความเขา้ใจ
จากประสบการณจ์ริง  

- พระสงฆ ์และพุทธศาสนกิชน 
นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ให้เข้าใจในพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น 
- พระพุทธศาสนาได้รับการรักษา 
สืบทอด สู่สังคมอย่างมั่นคง 

 

70 
รูป/คน 

150 
รูป/คน 

270 
รูป/คน 

270 
รูป/คน 

270 
รูป/คน 

1,150 
รูป/คน 

3.2 กิจกรรมสนับสนุนศูนย ์
อำนวยความสะดวกฯ 

สนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 
๙ ศูนย์/ป ี

- ศูนย์ได้รับการสนับสนุนในการ
บริหารจัดการ 
 

- ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 
สามารถ บริหารจัดการ  
เพื่ออำนวยความสะดวก 
แก่ศาสนิกชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- พระพุทธศาสนาได้รับการรักษา 
สืบทอดอย่างมีคุณภาพ  
ผ่านศูนย์อำนวนความสะดวกฯ 
- หลักธรรมคำสอนทางศาสนา
ได้รับการเผยแผ่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

๙ 
ศูนย์ 

๙ 
ศูนย์ 

9 
ศูนย์ 

๙ 
ศูนย์ 

๙ 
ศูนย์ 

๙ 
ศูนย์/ปี 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจดัการในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
เป้าหมายหลักในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 

รวม 
๒๕๖6 ๒๕67 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

• พัฒนาระบบการดำเนินงานกองทุนฯ 
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 
  
 

4. โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ 

 
 

        

    4.1 ทบทวนโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ 

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง 
ของกองทนุฯ ได้แก่ งานบริหาร
และกฎหมาย/งานนโยบาย
และแผน/งานการเงินและบัญช ี

สามารถพัฒนาองค์กรและ
จัดสรรบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
กองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการกองทุนฯ  
บรรลุวัตถุประสงค์ และ 
มีการพัฒนาต่อยอด 
การบริหารจัดทำระบบ 
ได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

๑ ครั้ง 
 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๕ ครั้ง 

     4.2 การจัดทำแผนปฏบิัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ทบทวนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลและทบทวนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 
1 แผน/ปี  

สามารถจัดทำแผนปฏิบัตกิาร
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
ทบทวนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑ ครั้ง 
 

๑ ครั้ง ๑ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๕ ครั้ง 

    4.3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกองทุนฯ ๑ ระบบ/ป ี

- ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กองทุนฯ ๑ ระบบ/ป ี

การบริหารจัดการกองทุนฯ ด้าน
บุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้าน
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

๑ 
ระบบ 

๑ 
ระบบ 

1 
ระบบ 

๑ 
ระบบ 

๑ 
ระบบ 

๑ 
ระบบ 

• นำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ 

    4.4 การดำเนินงานและ
บริหารกองทุนฯ 

- ได้ประชุมคณะกรรมการ  เดือนละ 
๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๖๐ 
ครั้ง 

- ได้ประชุมคณะอนุกรรมการ 
เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี 

๑๒  
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒  
ครั้ง 

๑๒  
ครั้ง 

๑๒ 
 ครั้ง 

๖๐  
ครั้ง 

- ประชุมคณะทำงาน ๓ คณะ ๆ
ละ ๑๐ คน ๑๒ ครั้ง/ปี 

๑๒  
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
ครั้ง 

๑๒ 
 ครั้ง 

๖๐ 
ครั้ง 

 - จัดจ้างพนกังานกองทุนฯ 
จำนวน 3 อัตรา 

3  
อัตรา 

3  
อัตรา 

3 
อัตรา 

3 
อัตรา 

3  
อัตรา 

3  
อัตรา 

- ได้ติดตามประเมินผล จำนวน 
๓ ครั้ง/ปี 

๓ ครั้ง 
 

๓ ครั้ง 
 

๓ ครั้ง 
 

๓ ครั้ง 
 

๓ ครั้ง 
 

๑๕ 
 ครั้ง 

- จัดซื้อวัสดุสำนกังาน 
๑ ครั้ง/ปี 

๑ ครั้ง 
 

๑ ครั้ง ๑ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๕ ครั้ง 



๒๕ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจดัการในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
เป้าหมายหลักในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 

รวม 
๒๕๖6 ๒๕67 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสรรค์ องค์
ความรู้และนำนวัตกรรมการเผยแผ่
พ ระพุ ท ธศาสนา โดย ใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

5. โครงการผลิตสื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  

- สื่อ/วีดีทัศน์ จำนวน 5 งาน 
 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น  
 
 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
สามารถนำความรู้ที่ไดจ้าก
การศึกษาเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 
 

1 
งาน 

1 
งาน 

1 
งาน 

1 
งาน 

1 
งาน 

5 
งาน 



๒๖ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

เพ่ือให้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษา 
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองทุนฯ จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



๒๗ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส  
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส 
๔ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1 โครงการกิจกรรม
ขับเคลื่อน 
การเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา 
  

๑. เพ่ือให้พระสงฆ์ หน่วยงาน องค์กร
เครือข่ายด้านศาสนา และพระสงฆ์ 
ที่ได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ  
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ได้มีสว่นร่วม
ในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้กว้างขวางโดยนำสู่ชมุชนต่างๆ 
๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กร 
ทางพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
๓. เพ่ือจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ในโรงเรียน ร่วมกับวัดและชมุชน  
เกิดการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน
ของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้งประชาชน 
ในพ้ืนที่  
๔. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา 

๑. จัดทำประกาศกองทุนฯ เร่ือง 
ขอรับการการสนับสนุนจัดกิจกรรม
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี
งบประมาณ  
๒. ปิดรับโครงการ/กิจกรรม 
๓. ตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือนำเสนอ 
คณะกรรมการบริหารกองทนุฯ พิจารณา 
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ  
เพ่ือพิจารณาโครงการฯ  
๕. ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ 
๖. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ผู้ผ่าน 
การพิจารณาเพ่ือจัดดำเนินโครงการฯ 
๗. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ 
(คำนวณร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
๘. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  
๙. เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ 
ผลการดำเนินงาน 
 
หมายเหตุ : ในแตล่ะปีงบประมาณ 
อาจจะมีประกาศกองทุนฯ และ
กระบวนการดำเนินงาน มากกว่า  
๑ คร้ัง ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ 
 
 
 
 

    ๒,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ - จำนวน 
กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมการเผยแผ่ฯ  
ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ 
 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ขอรับสนับสนุน
จากกองทุนฯ  

- จำนวน 2๐ 
กิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 



๒๘ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส  
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2 โครงการส่งเสริม
พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ  
ณ สังเวชนียสถาน 
๔ ตำบล ประเทศ
อินเดียและเนปาล 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการน้อมฯ 
รับสนองต่อพระราชปณิธาน ที่ทรงมี
พระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้ง 
กองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา 
ตามพระราชประสงค์ 
๒ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
๓. เพื่อเปดิโอกาสใหพ้ระภกิษุผู้ประกอบ
คุณงามความดีได้ไปแสวงบุญและเรียนรู้
พระพุทธศาสนาจากประสบการณ์จริง 
ในดินแดนพุทธภูมิสร้างความมั่นใจ  
ในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อนำมา
ถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชนและประชาชน 
4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับ 
ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ  
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  
ประเทศอินเดีย – เนปาล 

กิจกรรม 1 : นำพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกจิ ณ 
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ๗๐ รูป/คน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
1.2 จัดตั้งคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง
เเละคัดเลือกพระสงฆ์เเลพุทธศาสนิกชน
ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 
4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
1.3 ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพระสงฆ์ เเละพุทธศาสนิกชน
ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน  
4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
1.4 คัดเลือกพระสงฆ์ เเละพุทธศาสนิกชน
จากจากทั่วประเทศเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ 
1.5 แจ้งกลุม่เป้าหมายที่ผา่นการคัดเลือก 
1.6 ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการและ
เดินทางไปนมสัการสังเวชนียสถาน  
ในประเทศอินเดีย- เนปาล  
1.7 ประชุมชี้แจงทำความเขา้ใจ 
ก่อนการเดินทาง 
1.8 แถลงข่าวก่อนการเดนิทาง     
1.9 เดินทางตามกำหนดการ 
1.10 ตดิตามประเมินผลโครงการ  
(คำนวณร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย) 
1.11 รายงานคณะกรรมการกองทุนฯ 
 
 

- - - - 5,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มส่งเสริมด้าน
วิชาคุณธรรม

จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำนวนพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ขอรับสนับสนุน
จากกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำนวน ๗๐ รูป/คน 
 
 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส  
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กิจกรรม 2 : สนับสนุนศูนย์อำนวย 
ความสะดวกฯ ๙ ศูนย์/ปี  
 2.1 สรุปรายละเอียดศูนย์อำนวย 
ความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
ประเทศอินเดีย-เนปาล  
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 
2.3 จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อำนวยความ
สะดวกฯ ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 
2.4 ติดตามผลการดำเนินของศูนย์อำนวย
ความสะดวกฯ 
2.5 จั ดทำรายงานผลการดำเนิ นงาน 
ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 
2.6 เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การดำเนินงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ - จำนวนศูนย์อำนวย
ความสะดวกฯ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนฯ 

- จำนวน ๙ แห่ง 
 

3 โครงการผลิตสื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม  

๑ . เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้
พระพุทธศาสนาและเข้าถึงแก่นแท้คำ
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผา่นสื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
๒. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน นำความรู้จากการศึกษา
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวนั
และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 

จัดจ้างผลิตสื่อ/วดีีทัศน์ 
๑. ขออนุมัติโครงการฯ 
๒. ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผน
งานดำเนินงาน 
3. จัดจ้างผลิตสื่อ/วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการเสนอคณะกรรมการฯ  
เพื่อทราบ 
 
ประกวดผลิตสื่อ/วดีีทัศน์ 
๑. ขออนุมัติโครงการฯ 
๒. ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผน
งานดำเนินงาน 
๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ฯ  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,0๐๐,๐๐๐ 
 
 

กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุ่มส่งเสริม
ด้านวิชาคุณธรรม

จริยธรรม 

- สื่อ/วีดีทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
- สื่อ/วีดีทัศน์  
 
 
 
 

- จำนวน ๑ งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จำนวนสื่อ/วีดีทัศน์  
ไม่น้อยกวา่ 5 งาน 

 



๓๐ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส  
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๔. ดำเนินกิจกรรม 
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการเสนอคณะกรรมการฯ  
เพื่อทราบ 

 
 

4 โครงการ
สนับสนุนศาสน
ทายาทสืบสานและ
เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 

๑. เพ่ือสร้างศาสนทายาทในการสืบ
สานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่ม
คนต่าง ๆ ในสังคมโดยสนับสนุน 
“ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษสุามเณร” 
๒.เพ่ือถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ
สามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในสำนักเรียน
พระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม  
และแผนกบาลี  
๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนนุ พระภิกษุ
สามเณรผู้เป็นศาสนทายาทเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น 

๑. คัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี  
๒. ถวาย/มอบทุนการศึกษาแดผู่้ที่ศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม และ
แผนกบาลี  
๓. เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ
ผลการดำเนินงาน 

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุ่มส่งเสริม
งานคุณธรรม
จริยธรรมส่วน
ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 

- พระภิกษุ สามเณร ที่
กำลังศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม และ
แผนกบาลี ได้รับทุนการ
ศึกษพระพุทธศาสนา 
 
 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

- จำนวน ๑50 รูป 
 
 
 
 
 
 
 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

5 โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและ
บริหารกองทุนฯ  
(งบบริหารจัดการกองทุน) 

          

5.1 การดำเนินงาน
และบริหารกองทุนฯ 
 
 
 
 
 

เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้ระบบการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนสง่เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้มารับบริการ 

-  จัดประชุมคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน 
เดือนละ ๓ คร้ังรวม ๓๖ คร้ัง/ป ี

- จัดจ้างพนักงานกองทุนฯ  
จำนวน 3 อัตรา 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนฯ  
๑ ระบบ/ป ี

- ตดิตามประเมินผล จำนวน ๓ คร้ัง/ปี 
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ คร้ัง/ปี 
- ค่าธรรมเนียมปฏิบัติงาน สตง.  

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

    ๒,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ - จำนวนการประชุม
คณะกรรมการฯ 
 
- จำนวนการจัดจ้าง
พนักงานกองทุนฯ 
 

- จำนวนไม่น้อยกว่า 
๒๐ คร้ัง/ปี 
 
- จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 



๓๑ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ไตรมาส  
๑ 

ไตรมาส  
๒ 

ไตรมาส  
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 5.2 ทบทวน
โครงสร้างกรอบตรา
กำลังของกองทุนฯ 

การพัฒนาองค์กรและจัดสรรบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดทำ/ทบทวนแผนภูมิโครงสร้างและ
อัตรากำลังบุคลากรของกองทุนฯ  
- ปรับปรุง JD ในทุกตำแหน่ง  
- เสนอให้คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนเห็นชอบ  

    - กลุ่มงานกองทุนฯ ระดับความสำเร็จของ
การทบทวน/ปรับปรุง
โครงสร้างกรอบ
อัตรากำลังของกองทุน 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

5.3 การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลและทบทวน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาองค์กรได้ทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อนำองค์กรไปสู่
ภาพลักษณ์ใหม่ กา้วสูว่ิสัยทัศน์ที่
ต้องการในอนาคต 

- รวบรวมข้อมูล 
- วิเคราะหแ์นวทางเพือ่กำหนดกลยุทธ ์
- จัดทำแผนปฏิบัตกิารบริหารบุคคล
และทบทวนกลยุทธก์ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- เสนอแผนปฏิบัตกิารฯ ให้คณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียนเห็นชอบ 
 

    - กลุ่มงานกองทุนฯ ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

รวม ๑๒,๒๐๐,๐๐๐    



๓๒ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 

 



๓๓ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

การดำเนินงาน  
กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วย 
นับ 

ผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ 

เป้าหมาย
ประจำปี

งบประมาณ 
2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

1. โครงการจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
สมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

รูป 200 - 226 200 

2. โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรม/
โครงการ 

38 41 61 ๓๐ 
 

3. โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

รูป 200 - 760 ๒๐๐ 
 

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
 

คน 140 - - - 

5. โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล 

     

   5.1 กิจกรรมนำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน      
          ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนยีสถาน  
          ๔ ตำบล 

รูป/คน 230 145 - - 

   5.2 กิจกรรมสนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 
 

ศูนย ์ 9 9 9 
 

๙ 
 

6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ในมิติของศาสนสถาน  

 

งาน - - 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

ผลการประเมินตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 
กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

(รอบ 3 ป)ี 
 

 



๓๕ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 

 

 
 
 



๓๖ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา 
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