เอกสารประกอบ
๑
วาระที่ ๔.๒

แผนปฏิบัติการระยะยาว
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

๒

คำนำ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการสนั บสนุน การเดินทางไปแสวงบุญ ณ สั งเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสนับสนุน
การดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในสำนักพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ จึงจำเป็นต้องมีแผนงานที่มีคุณภาพและสามารถ
นำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงในทางปฏิบัติ ดังนั้น กองทุนฯ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรุงปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีการกำหนดแผนงาน/โครงการย่อยใน
ทุกยุทธศาสตร์พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายระยะยาว และแปลงเป้าหมายระยะยาวเป็นเป้าหมายหมายระยะสั้นแบบราย
ปีที่สามารถนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

๓
สารบัญ
หน้า
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑.๑ หลักการวิธีการและกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ (Environmental Scanning)
๑.๒.๑ วิสัยทัศน์ประเทศไทย และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๑.๒.๒ นโยบายรัฐบาล
๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
๑.๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๒.๕ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
๑.๓.๑ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
๑.๓.๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

๔
๗
๗
๙

๑๒

ส่วนที่ ๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑๔

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑๘

๔

บทสรุปผู้บริหาร
การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กองทุนได้พิจารณาและจัดทำ
ให้เกิดความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โดยได้พิจารณานโยบายของภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ
• ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
• นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
• ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา
• ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก
พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปพัฒ นา
คุณภาพชีวิต
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

๕
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้
เกิดความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา
อย่างหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้
เป็นภาคีเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม
“การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล”
๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑

๗

ส่วนที่ ๑
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑.๑ หลักการวิธีการและแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว
การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กองทุนได้พิจารณาและจัดทำ
ให้เกิดความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โดยได้พิจารณานโยบายของภาครัฐและ
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลั ง ยุ ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น รวมทั้งการทบทวนการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัด ให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุน โดยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วย ดังแผนภูมิที่ ๑
o วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ
o ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
o นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
o ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา
o ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
o แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

o พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
o ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. 2551
o ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
o ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน
o พ.ร.ก. การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของ
ทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายหลักของกองทุน

๘
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายหลักของกองทุน

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

•
•
•
•

กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
กำหนดเป้าประสงค์
กำหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย
กำหนดกลยุทธ์

• ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (โครงการ/
กิจกรรม) และงบประมาณ
• ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดองค์กร
• กำหนดแผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) และงบประมาณ

การติดตาม
ประเมินผล

แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี

๙
๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning)
เพื่อประเมิ น ปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่มี ผ ลกระทบต่อการดำเนิน งานของกองทุน ในมุมมองของ
Balanced Scorecard
๑.๒.๑ วิสัยทัศน์ประเทศไทย และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี
๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
“ขจัดอุปสรรคในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
- แก้จน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
- แก้เหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
- แก้โกง สร้างความโปร่งใส
- มีส่วนร่วมในการปกครอง
- ปฏิรูปราชการเพื่อประชาชน
- สร้างอนาคตไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จากยุทธศาสตร์ข้างต้น
กองทุ น ได้ ด ำเนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ ๓ ด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมี การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้ และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สามารถดำรงอยู่อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
และดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายของตนอย่างถูกต้อง อันเป็นการพัฒนาที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับ
สังคมไทย ตลอดจนทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
๑.๒.๒ นโยบายรัฐบาล

๑๐
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ดังนี้
- ทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคำสอน
ที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มี
ความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนำมา
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารราชการด้านเศรษฐกิจและเป็นต้นสังกัดของกองทุน
ได้จัดวางกลยุทธ์และกรอบการดำเนินงานตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง กลยุทธ์ที่ ๑.๕ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
กองทุนได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มาประกอบการพิจารณาแนวทางการวาง
ยุทธศาสตร์ของกองทุน ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๑.๒.๕ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๑
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน
โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลกด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
เครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
๒. สร้ างโอกาสทางสั งคมอย่ างเท่ าเที ยม ด้ว ยข้อมู ล ข่าวสารและบริการผ่ านสื่ อดิ จิทั ล เพื่ อยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. พัฒ นาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
๔. ปฏิ รู ป กระบวนทั ศ น์ ก ารทำงานและการให้ บ ริก ารของภาครัฐ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิทั ล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
และเพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุผลตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนิน ๖ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กองทุ น ได้ ก ำหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ระยะยาว และแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิทั ล ประจำปี ที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการภาครัฐ ที่ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการจัดทำเว็บไซต์กองทุน อันเป็นการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุน

๑.๓ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

๑๒
กองทุน ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้วิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก โดยใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength : S)

จุดอ่อน (Weakness : W)
ภาพรวม
W๑ กองทุนฯ เป็นกองทุนขนาดเล็ก มีจำนวน
S๑ กองทุนฯ มีพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายและ
บุคลากรน้อย ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ของกรมการศาสนา
W๒ บุค ลากรกองทุ นฯ ได้รับ การมอบหมาย
S๒ กรมการศาสนาและคณะกรรมการกองทุนฯ เห็น งานตามนโยบายจากต้นสังกัด ส่งผลกระทบต่อการ
ความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
S๓ บุคลากรกองทุนฯ มีความสามารถที่หลากหลาย
W๓ ระบบการดำเนิ น งานของกองทุ น ฯ มี
และสามารถปฏิบัติตามพันธกิจของกองทุนฯ
ความซับซ้อน ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน
S๔ กรมการศาสนามีระบบพัฒนาความรู้ความสามารถ
W๔ กองทุนฯ ยังไม่มีการสร้างสรรค์ “องค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรของกองทุนฯ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
และนวัตกรรม” ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เป็น
S๕ กรมการศาสนามีแผนในการสนับสนุนการ
รูปธรรมและชัดเจน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ ที่ชัดเจน
W๕ การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารดำเนิ น งานของ
กิจกรรมที่ดำเนินการของกองทุนฯ
กองทุ น ฯ ต่ อ สาธารณชนยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก
S๖ พระธรรมวิทยากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและมี กลุ่มเป้าหมาย
การสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
W๖ กองทุนฯ ไม่มีเงินนอกงบประมาณในการ
S๗ พระธรรมทูตที่เป็นเครือข่ายของกองทุนฯ มีส่วน สนับสนุน เช่น เงินบริจาค
ร่วมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
W๗ คณะสงฆ์และเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน
ต่างประเทศ
จากกองทุนฯ ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
โอกาส (Opportunities : O)
อุปสรรค (Threats : T)
O๑ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
T๑ กองทุนฯ เป็นกองทุนฯ ขนาดเล็ก มีบุคลากร
ดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการ
น้อยแต่ต้องดำเนินการตาม พรบ. การบริหารทุน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชนทุกระดับ
ห มุ น เวี ย น พ .ศ. ๒ ๕ ๕ ๘ ซึ่ ง มี ขั้ น ต อน แล ะ
O๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ กระบวนการเช่นเดียวกับกองทุนฯ ขนาดใหญ่
กองทุนฯ มีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
T๒ กรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน
หลากหลาย
ทุนหมุนเวียน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุ น
O๓ องค์กรทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นเครือข่ายของ หมุนเวียนมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก
กรมการศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลาย

จากการวิเคราะห์ SWOT ของกองทุนฯ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนด/ปรับปรุง
กลยุทธ์สำหรับพัฒนาการดำเนินงานที่เหมาะสมกับกองทุนฯ ด้วยการดำเนินการปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนาเสริมสร้าง
กิจกรรมใหม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในแต่ละรูปแบบหรือสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ๑

๑๓
จุดแข็ง (Strength)
ภาพรวม
การวิเคราะห์
S๑ กองทุนฯ มีพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพแวดล้อมภายใน
ยุทธศาสตร์ของกรมการศาสนา
S๒ กรมการศาสนาและคณะกรรมการกองทุนฯ
องค์กรเครือข่ายทางศาสนาเห็นความสำคัญและให้
การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ
S๓ บุคลากรกองทุนฯ มีความสามารถที่หลากหลาย
และสามารถปฏิบัติตามพันธกิจของกองทุนฯ
S๔ กรมการศาสนามี ระบบพั ฒ นาความรู้
ความสามารถให้ แก่ บุ คลากรของกองทุ นฯ อย่ าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง
S๕ กรมการศาสนามี แผนในการสนั บสนุ นการ
การวิเคราะห์
ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ ที่ชัดเจน
สภาพแวดล้อมภายนอก
กิจกรรมที่ดำเนินการของกองทุนฯ
S๖ พระธรรมวิทยากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
S๗ พระธรรมทู ตที่ เป็ นเครื อข่ ายของกองทุ นฯ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในต่างประเทศ
โอกาส (Opportunities)
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
O๑ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ S๖O๒ พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทาง
ดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อการ ศาสนา เพื่ อ การเผยแผ่ ห ลั ก ธรรมทางศาสนา
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชนทุกระดับ อย่างหลากหลาย
O๒ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
ส่ งผลให้ ก องทุ น ฯ มี ช่ อ งทางในการเผยแพร่ S๕O๑ ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม “การไป
O๓ องค์กรทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นเครือข่าย ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล”
ของกรมการศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลาย

จุดอ่อน (Weakness)
W๑ กองทุนฯ เป็นกองทุนขนาดเล็ก มีจำนวน
บุคลากรน้อย ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ
W๒ บุคลากรกองทุนฯ ได้รับการมอบหมายงาน
ตามนโยบายจากต้นสังกัด ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามภารกิจหลัก
W๓ ระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ มีความ
ซับซ้อน ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน
W๔ กองทุนฯ ยังไม่มีการสร้างสรรค์ “องค์ความรู้
และนวัตกรรม” ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน
W๕ การประชาสัมพันธ์ก ารดำเนิน งานของ
กองทุ น ฯ ต่ อ สาธารณชนยั งไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
W๖ กองทุนฯ ไม่มีเงินนอกงบประมาณในการ
สนับสนุน เช่น เงินบริจาค

W๗ คณะสงฆ์และเครือข่ายที่ได้รบั การ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ขาดการ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
W๔O๒ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น สร้ า งสรรค์
องค์ ความรู้ แ ละนวั ต กรรมในการเผยเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

W๗O๓ ส่ งเสริม สนั บสนุ นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาค
ส่ ว นให้ เป็ นภาคี เครื อ ข่ า ยในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

อุปสรรค (Threats)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
T๑ กองทุนฯ เป็นกองทุนฯ ขนาดเล็ก มีบุคลากร S๒T๒ จัดระบบการดำเนินงานด้านการเผยแผ่ W๓T๒ พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ ม
น้อยแต่ต้องดำเนินการตาม พรบ. การบริหาร พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ งมี ขั้ น ตอนและ
กระบวนการเช่นเดียวกับกองทุนฯ ขนาดใหญ่
T๒ กรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน
ทุ น หมุ น เวี ย น และกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ทุนหมุนเวียนมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

ตารางที่ ๑ ตาราง TOWS Matrix สำหรับการบ่งชี้ยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๒

๑๔

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก
พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปพัฒ นา
คุณภาพชีวิต
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้
เกิดความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา
อย่างหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้
เป็นภาคีเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม
“การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล”
๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑๕
แผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์
• พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์
บุคลากรทางศาสนาในการเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โครงการ
๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
พระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

ผลผลิต(Output)
พระธรรมวิทยากร จำนวน ๖37 รูป

ผลลัพธ์(Outcome)

เป้าหมายหลักในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๐๐/ ๒๐๐/ ๒๐๐/ ๒๐๐/ ๒๐๐/
๒11
๒๑๓
๒๑๓
………
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป

รวม

* ในปี ๒๕๖๓ ไม่สามารถดำเนินการ
ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID – ๑๙

พระธรรมวิทยากร ได้รับการถ่ายทอดเทคนิค
ด้านการอบรม/จัดค่ายทำให้สามารถผสมผสาน
หลักธรรมทางศาสนาเข้ากับหลักสูตรการอบรม
และนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอน พระสอนศีลธรรม จำนวน ๒,๔๐๐ รูป
ศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของ
.
เศรษฐกิจพอเพียง
* กองทุนฯ ไม่ได้ดำเนินการตั้งแต่
ปี ๒๕๖๒ เนื่องจากมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง รับไปดำเนินการ
แล้ว

พระสอนศีลธรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ แนวทางการส่งเสริมหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับการสอน
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ที่เข้าสอน

๑,๒๐๐/
๑,๒๐๐
รูป

๑,๒๐๐/
๑,๒๐๐
รูป

-

-

-

๒,๔๐๐/
๒ ,๔๐๐
รูป

๓. โครงการสนับสนุนศาสนทายาท
สืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑. สืบทอดพระพุทธศาสนา
๒. ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษา
พระพุทธศาสนาและได้สร้างอุดมการณ์แห่งพุทธ
ทายาทในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา
และเผยแผ่หลักพุทธธรรมสู่สังคม
๓. ได้เสริมสร้างศักยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร

๒๐๐/
๒๐๐
รูป

-

๒๐๐/
๒๐๐
รูป

-

๒๐๐/
………

๖๐๐/
๔๐๐
รูป

๓,๘๖๐
/
๓,๘๖๐
รูป/คน

-

-

-

พระสงฆ์ที่กำลังศึกษาในสำนักเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมและ
แผนกบาลี จำนวน ๔๐๐ รูป
* ไม่มีในแผนปฏิบัตกิ าร ปี ๒๕๖๑
และ ปี ๒๕๖๓

๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา ๑. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษา
วันอาทิตย์ จำนวน ๓,๘๖๐ รูป/คน พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๓,๘๖๐
รูป/คน ให้เป็นผู้บริหารศูนย์ฯ ที่มีความ
* กองทุนฯ ไม่ได้สนับสนุนการ
เชี่ยวชาญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมี
ดำเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยตรง รับไปดำเนินการแล้ว
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผูบ้ ริหาร
ศูนย์ฯ ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

รูป

-

1,0๐๐/
637
รูป

๓,๘๖๐
/
๓,๘๖๐
รูป/คน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์

โครงการ

• ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคณะสงฆ์
หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นภาคี
เครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

๕. โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
๕.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
องค์กรเครือข่ายด้านศาสนาและ
พระสงฆ์ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
๕.๒ โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรมใน
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน
ในสถานศึกษา

• ส่งเสริมให้พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้
หลักธรรมทางศาสนาผ่าน
กิจกรรม “การไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔
ตำบล”

๗. โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศ
อินเดีย – เนปาล

๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในมิติ
ของศาสนสถาน

ผลผลิต(Output)

ผลลัพธ์(Outcome)

๑๖
เป้าหมายหลักในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

รวม

กิจกรรม/โครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จำนวน ๑๒๗
กิจกรรม/โครงการ

องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
๒๐/..... ๒๕/๓๗ ๒๕/๓๘ ๒๘/๕๒ ๓๐/...... ๑๒๘/
พุทธศาสนิกชน/พระภิกษุสงฆ์ ได้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ๑๒๗
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม
/
/
/
/
/
กิจกรรม
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
/
โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประชาชนในชุมชน และ นักเรียนในโรงเรียน
๕๐/๕๐
๕๐/๕๐
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๕๐ แห่ง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้าน
แห่ง
แห่ง
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
* กองทุนฯ ไม่ได้สนับสนุนการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑
เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง รับไปดำเนินการแล้ว
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
สถานศึกษาเครือข่ายแกนนำสามารถนำองค์
๑๕๐/
๑๕๐/
แกนนำคุณธรรม จำนวน ๑๕๐ คน
ความรู้เรื่องคุณธรรมพื้นฐานไปถ่ายทอดให้เด็ก
๑๕๐
๑๕๐
และเยาวชน จำนวน ๔๕๐ คน
คน
คน
* กองทุนฯ ไม่ได้สนับสนุนการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒
เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง รับไปดำเนินการแล้ว
กิจกรรม : นำพระสงฆ์และ
- พระภิกษุผปู้ ระกอบคุณงามความดี และ
๒๗๐/ ๒๗๐/ ๒๓๐/ ๑๔๕/
๙๑๕/
พุทธศาสนิกชน ไปประกอบ
พุทธศาสนิกชน ได้ไปจาริกแสวงบุญและเรียนรู้
๒๗๐
๒๗๐
๒๓๐
๑๔๕
๙๑๕
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔
พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ ทำให้เกิด
รูป/คน รูป/คน รูป/คน รูป/คน
รูป/คน
ตำบล จำนวน ๙๑๕ รูป/คน
ความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์จริง สามารถ
นำไปถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน
ให้เข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
กิจกรรม : สนับสนุนศูนย์อำนวย
ความสะดวกฯ ๙ ศูนย์/ปี

- ศูนย์ได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการ

- เด็กเยาวชน จำนวน ๕๐๐ คน

เด็ ก และเยาวชน ได้ ศึ กษาเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บพุ ทธ
ประวัติ และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาใน
มิติของศาสนสถาน

๙/๙
ศูนย์

๙/๙
ศูนย์

๙/๙
ศูนย์

๙/๙
ศูนย์

-

-

-

-

๙/…..
ศูนย์.

๙/๙
ศูนย์

๕๐๐/… ๕๐๐/….
คน
คน

๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ

• จัดระบบการดำเนินงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ

๙. โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและบริหารกองทุน
๙.๑ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
9.๒ การดำเนินงานและ
บริหารกองทุนฯ

• ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์
องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

ผลผลิต(Output)

ผลลัพธ์(Outcome)

เป้าหมายหลักในการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

รวม

๑/1
ระบบ

๑/1
ระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯใน ๔ ด้าน
คือ ด้า นบุ คลากร ด้ านการบริห ารจั ด การ ด้า นวัสดุ
อุปกรณ์ และด้านงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
- ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กองทุนฯ ๑ ระบบ
- ได้ประชุมคณะกรรมการ เดือนละ
๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี
- ได้ ป ระชุ มคณะอนุ ก รรมการ
เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี
- ประชุมคณะทำงาน ๓ คณะ ๆ
ละ ๑๐ คน ๑๒ ครั้ง/ปี
- จัดจ้างพนักงานกองทุนฯ
จำนวน ๒ อัตรา
- ได้ติดตามประเมินผล จำนวน
๓ ครั้ง/ปี
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
๑ ครั้ง/ปี

๑/ ระบบ

๑๒/6 ๑๒/8
ครั้ง
ครั้ง
๑๒/ - ๑๒/ ครั้ง
ครั้ง
๑๒/ - ๑๒/ ครั้ง
ครั้ง
๑/1
๑/1
อัตรา
อัตรา
๓/1 ครั้ง ๓/ - ครัง้

๑/ ระบบ

๑/1
ระบบ

๑/….
ระบบ

๑๒/9
ครั้ง
๑๒/4
ครั้ง
๑๒/ ครั้ง
๑/1
อัตรา
๓/ - ครั้ง

๑๒/7
ครั้ง
๑๒/8
ครั้ง
๑๒/ ครั้ง
๒/2
อัตรา
๓/ - ครั้ง

๑๒/….
ครั้ง
๑๒/…..
ครั้ง
๑๒/....
ครั้ง
๒/2
อัตรา
๔/... ครั้ง

๖๐/30
ครั้ง
๖๐/12
ครั้ง
๖๐/ ครั้ง
๒/2
อัตรา
๑๖/1
ครั้ง
๑/1 ครั้ง ๑/1 ครั้ง ๑/1 ครั้ง ๑/1 ครั้ง ๑/1 ครั้ง ๕/5 ครั้ง

๑๘

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เพื่อให้ การดำเนิ น งานของกองทุน ส่ งเสริมการเผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนาเฉลิ มพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองทุนฯ จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑๙
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ที่

แผนงาน/
โครงการ

๑ โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
พระธรรมวิทยากร
ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการ
เกิดความเข้าใจและได้รับการ
เสริมสร้างทักษะในการเป็นพระธรรม
วิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ทราบยุทธวิธี เทคนิคการนำเสนอ
การเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
๓. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายพระธรรม
วิทยากรทั่วประเทศ ในการอบรม
คุณธรรมของแต่ละจังหวัด
๕. เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา

ขั้นตอน
๑. ขออนุมัติโครงการฯ
๒. ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผน
งานดำเนินงานร่วมกับผู้แทนคณะสงฆ์
๓. ประสานและขอความร่วมมือสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาพระธรรม
วิทยากรที่มีผลงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการ
๔. จัดถวายความรู้ ตามหลักสูตร
๕ จัดทำวุฒิบัตร และทะเบียนพระธรรม
วิทยากร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่าย
มีการประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำในการอบรมแต่
ละจังหวัด
๖. ติดตามผลการดำเนินโครงการ
(คำนวณผลการทดสอบความรู้ Pretest และ Post-test จากผู้เข้าร่วม
โครงการ)
๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ
๘. เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อทราบผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด

๑,๓๐๐,๐๐๐

กลุ่มงาน
กองทุนฯ และ
กลุ่มส่งเสริม
เครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม

เป้าหมาย

- จำนวน
พระธรรมวิทยากร
ที่เข้ารับการอบรม

- จำนวน ๒๐๐ รูป

- จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

๒๐
ที่

แผนงาน/
โครงการ

๒ โครงการกิจกรรม
ขับเคลื่อน
การเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ หน่วยงาน
องค์กรเครือข่ายด้านศาสนา และ
พระสงฆ์ที่ได้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางโดยนำสู่
ชุมชนต่างๆ
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
๓. เพื่อจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ร่วมกับวัด
และชุมชน เกิดการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจำวันของเด็ก เยาวชน ตลอดทัง้
ประชาชนในพื้นที่
๔. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา

ขั้นตอน
๑. จัดทำประกาศกองทุนฯ เรื่อง
ขอรับการการสนับสนุนจัดกิจกรรม
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี
งบประมาณ
๒. ปิดรับโครงการ/กิจกรรม
๓. ตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ พิจารณา
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาโครงการฯ
๕. ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ
๖. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่
ผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อจัดดำเนิน
โครงการฯ
๗. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ
(คำนวณร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย)
๘. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการฯ
๙. เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อทราบผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ : ในแต่ละปีงบประมาณ
อาจจะมีประกาศกองทุนฯ และ
กระบวนการดำเนินงาน มากกว่า ๑
ครั้ง ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด

๖,๖๐๐,๐๐๐

กลุ่มงานกองทุนฯ

เป้าหมาย

- จำนวน
- จำนวน ๓๐
กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมการเผยแผ่ฯ ที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ
- ร้อยละความพึงพอใจ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ของผู้ขอรับสนับสนุน ๘๐
จากกองทุนฯ

๒๑
ที่

แผนงาน/
โครงการ

๓ โครงการส่งเสริม
พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ
ณ สังเวชนียสถาน
๔ ตำบล ประเทศ
อินเดียและเนปาล

๔ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาใน
มิตขิ องศาสนสถาน

๕ โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศ
อินเดีย – เนปาล

ขั้นตอน
กิจกรรม : นำพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

กิจกรรม : สนับสนุนศูนย์อำนวยความ
สะดวกฯ ๙ ศูนย์/ปี (๑ ล้าน)
๒.๑ สรุปรายละเอียดศูนย์อำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔
ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
๒.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนศูนย์อำนวยความสะดวกฯ
๒.๓ จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อำนวยความ
สะดวกฯ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
๒.๔ ติดตามผลการดำเนินของศูนย์อำนวย
ความสะดวกฯ
๒.๕ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานศูนย์
อำนวยความสะดวกฯ
๒.๖ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การดำเนินงาน
๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้ศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ (๓ ล้าน)
เรียนรู้พุทธประวัติและเข้าถึงแก่นแท้คำสอน สำหรับเด็กและเยาวชน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านสังเวชนียสถาน ๑.๑ ขออนุมัติโครงการฯ
ในประเทศไทยอันเป็นอนุสรณีสถาน
๑.๒ ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผน
ที่เกี่ยวกับพระราชประวัตขิ องพระสัมมา
งานดำเนินงาน
สัมพุทธเจ้า ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดง ๑.๓ ประสานหน่วยงาน/สถานศึกษา
ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียนที่สนใจเข้า
๒. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน นำ ร่วมโครงการ
ความรู้จากการศึกษาพระพุทธศาสนามา ๑.๔ จัดกิจกรรม จำนวน ๕ ครั้ง
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิต ๑.๕ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
อย่างมีความสุข
โครงการ
๑.๖ เสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อทราบผลการดำเนินงาน
๑. เพื่อสร้างศาสนทายาทในการสืบ
๑. คัดเลือกพระภิกษุสามเณรที่กำลัง

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔
-

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
-

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

กลุ่มงานกองทุนฯ

- จำนวนศูนย์อำนวย
ความสะดวกฯ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนฯ

- จำนวน ๙ แห่ง

3,๐๐๐,๐๐๐

กลุ่มงานกองทุนฯ
และกลุ่มส่งเสริม
ด้านวิชาคุณธรรม
จริยธรรม

- จำนวนเด็ก และ
เยาวชน ที่เข้าร่วม
โครงการ

จำนวน ๕๐๐ คน

๑,๕๐๐,๐๐๐

กลุ่มงานกองทุนฯ

- จำนวนพระภิกษุ

- จำนวน ๒๐๐ รูป

๒๒
ที่

แผนงาน/
โครงการ
สนับสนุนศาสน
ทายาทสืบสานและ
เผยแผ่
พระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์

สานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่ม
คนต่าง ๆ ในสังคมโดยสนับสนุน
“ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ
สามเณร”
๒.เพื่อถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ
สามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในสำนัก
เรียนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม
และแผนกบาลี
๓.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พระภิกษุ
สามเณรผู้เป็นศาสนทายาทเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น
๖ โครงการส่งเสริม
เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ระบบการ
การดำเนินงานและ ดำเนินงานและการบริหารจัดการ
บริหารกองทุน (งบ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
บริหารจัดการ
พระพุทธศาสนาฯ
กองทุน)
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้มารับบริการ

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

ศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม
และแผนกบาลี จำนวน ๒๐๐ รูป
๒. ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ
สามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม และแผนกบาลี จำนวน
๒๐๐ รูป
๓. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
ผลการดำเนินงาน

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน
เดือนละ ๓ ครั้งรวม ๓๖ ครั้ง/ปี
- จัดจ้างพนักงานกองทุนฯ จำนวน ๒
อัตรา
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนฯ ๑
ระบบ/ปี
- ติดตามประเมินผล จำนวน ๓ ครั้ง/ปี
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ ครั้ง/ปี

๑,๙๐๐,๐๐๐

รวม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

๑๕,๓๐๐,๐๐๐

เป้าหมาย

และกลุ่มส่งเสริม
งานคุณธรรม
จริยธรรมส่วน
ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น

และสามเณรที่ได้รับ
ถวายทุนการศึกษา

กลุ่มงานกองทุนฯ

- จำนวนการประชุม
คณะกรรมการฯ

- จำนวนไม่น้อยกว่า
๒๐ ครั้ง/ปี

- จำนวนการจัดจ้าง
พนักงานกองทุนฯ

- จำนวนไม่น้อยกว่า ๒
คน

- ร้อยละความพึงพอใจ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐

