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แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 
 
 
 
 



๒ 

คำนำ 
 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนฯ ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสนับสนุน 
การดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในสำนักพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร  
ทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เพ่ือให้การดำเนินงานของกองทุนฯ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
การจัดตั้งกองทุน กองทุนฯ จำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นับเป็นหัวใจสำคัญต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนฯ 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70 และแผนปฏิบัติการ 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือนำผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กองทุน เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การพัฒนาและเป้าหมายแห่งความสำเร็จของกองทุนฯ ที่ตัง้ไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

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

๘๐ พรรษา 
6 

 ๑.๔ โครงสร้างและอัตรากำลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 7 
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
   
ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  9 
 ๒.๑ สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรของกองทุน 9 
 2.2 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา)  10 
   
ส่วนที่ 3 แนวคิดและหลักการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 12 
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 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 
 3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา  

      เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
17 
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๔ 

ส่วนที่ ๑ 
บทบาทภารกิจของกองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เป็นกองทุนที่ไม่มีสภาพ 
เป็นนิติบุคคล โดยสังกัดอยู่ในสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนจัดตั้งขึ้น 
ในลักษณะทุนหมุนเวียน ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ดังนี้ 

๑) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๒) เพ่ือใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ 

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นรางวัลชีวิตและเพ่ือใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น 

๓) เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  
อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 

๔) เพ่ือเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตา 
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา 

๕) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
พันธกิจ (Missions)  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปปรับใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

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

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 



๕ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เ ผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต    
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์  
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. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2.๑ : ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนำนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาระบบการดำเนินงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 2.3 : นำเทคโนโลยเีพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนฯ 
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๑.๓ โครงสร้างการบรหิารงาน กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

งานนโยบายและแผน งานการเงินและบญัช ีงานบริหารและกฎหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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๑.๔ แผนภูมิโครงสร้างและอตัรากำลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

งานนโยบายและแผน 

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

งานบริหารและกฎหมาย 

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

กลุ่มงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

งานการเงินและบัญชี 

อัตรากำลัง : 
- พนักงานกองทุนฯ    ๑  อัตรา 
             รวม     ๑  อัตรา 

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

1. คณะอนุกรรมการกลัน่กรองแผนงาน ยทุธศาสตร์การ
ดำเนินงาน (๙ คน) 
    - ผูอ้ำนวยการสำนกัพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม  
      เป็นประธานอนกุรรมการ 
    - ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม  
       เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรม (8 คน) 
    - รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานอนุกรรมการ 
    - ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
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กรอบอัตรากำลังกลุ่มงานกองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา 

กลุ่มงาน/ตำแหน่ง 
กรอบอัตรากำลัง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปน็ต้นไป 
จ้างจากเงินกองทุนฯ จ้างจากเงินอื่น ๆ รวม 

ผู้บริหารกองทุน (ข้าราชการ) - ๑ ๑ 

รวม - ๑ ๑ 

งานบริหารและกฎหมาย    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

- พนักงานกองทุน (นักจัดการงานทั่วไป) 1 - 1 

รวม - ๑ 2 

งานนโยบายและแผนงาน    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

- พนักงานกองทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ๑ - ๑ 

รวม ๑ ๑ ๒ 

งานการเงินและบัญช ี    

- พนักงานกองทุน (นักวิชาการเงินและบัญช)ี ๑ - ๑ 

รวม ๑ - ๑ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน    

- ข้าราชการ - ๑ ๑ 

รวม - ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น 3 ๔ 7 
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ส่วนที่ ๒ 
การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
 
๒.๑ สภาวะการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรของกองทุน 

สภาวะปัจจุบัน  
๑) ผู้บริหารกองทุนฯ สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ  

รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
๒) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนได้กำหนดข้อบังคับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

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

๓) กองทุนฯ มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 3 กลุ่มงาน/ตำแหน่ง ดังนี้ 
• งานบริหารและกฎหมาย 

 - พนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
• งานนโยบายและแผนงาน 

 - พนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
• งานการเงินและบัญชี 

 - พนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้รัฐบาลได้

ประกาศ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นเครื่องมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังกล่าว ตลอดจนขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานต้น
สังกัดของกองทุนจัดรูปแบบการทำงานแบบปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) เพ่ือลดการพบปะซึ่งกัน
และกัน ลดการกระจายของเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อสถานการณ์ 

แนวโน้มในอนาคต 
๑) กองทุนฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ต่อกองทุนฯ และผู้รับบริการ 
๒) กองทุนฯ มีการเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถบุคลากรของกองทุนฯ  

รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการของกองทุนฯ เพ่ือให้การดำเนินงาน และการบริการของกองทุนฯ  
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  

๓) กองทุนฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรของกองทุน เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ 
ในการทำงาน 
 ๔) กองทุนฯ มีการส่งเสริมให้นำระบบเทคโนโลยีหรือระบบอ่ืนๆ มาปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ภัยพิบัติตามธรรมชาติ โรคระบาด หรือเหตุสุดวิสัย 
 
 



10 

2.2 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา)  
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 (จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง) ประกอบด้วย 

การประเมิน 6 ด้าน มีตัวชี้วัด 16 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้าน ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได ้

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

 21.5 5.0000 
2.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน  

5 5.0000 

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดเ้สีย 6.5 5.0000 
       2.2.1 พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนท่ีเดินทางไป   
                ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล  
                ประเทศอินเดีย - เนปาล 

ยกเลิกตัวชี้วัด 

       2.2.2 ผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
                เพื่อกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3.5 5.0000 

       2.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเผยแผ่ 
                พระพุทธศาสนาในประเทศ 

3 5.0000 

2.3 การทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
      สมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

10 5.0000 

3. ด้านการปฏิบัติการ  40 5.0000 
3.1 ระดับความสำเร็จของโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และ  
      พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 
      ตำบลประเทศอินเดีย – เนปาล  

ยกเลิกตัวชี้วัด 

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน 
      ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

25 5.0000 

3.3 ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผล 
      กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีบัญชี 2564 

15 5.0000 

4. การบริหารจัดการ 
    ทุนหมุนเวียน 

 15 3.1667 
4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 5 3.1000 
4.2 การตรวจสอบภายใน 5 4.5500 
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ 5 1.8500 

5. การปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
พนักงาน และลูกจ้าง 

 10 4.2625 
5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 5 4.7500 
5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 5 3.7750 

6. การดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

 10 4.7517 
6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 5 4.5033 
      (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับ   
            แผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 

 

0 ไม่มีงบลงทุน 

      (2) ร้อยละการใช้จ่ายงบภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ 
           แผนการใช้จ่ายงบภาพรวมประจำป ี
           งบประมาณ 2564 
 

5 4.5033 
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ด้าน ตัวช้ีวัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได ้

6.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและ 
      การรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

5 5.0000 

น้ำหนักรวม 96.5  
คะแนนเฉลี่ย  4.6129 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลประเมินการดำเนินงานของกองทุนฯ มีคะแนน 
ผลการประเมิน  ที่ ระดับ  4.6129 คะแนน เมื่ อนำผลการดำเนิ นงานด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามกรอบการประเมินของกรมบัญชีกลางมาประกอบในการวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลพบว่า การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลพัฒนาเพ่ิมขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ มีคะแนนการประเมิน 3.4250 คะแนน และในปีงบประมาณ 2564 กองทุนฯ  
ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทำให้มีผลการประเมินที่ 3.7750 คะแนน อย่างไรก็ตาม
กรมบัญชีกลางได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม คือ 1) ไม่มีการนำปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัย
นำเข้าหนึ่งในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  2) การกำหนดเป้าหมาย 
ที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจากผลการประเมินและข้อคิดเห็น
ดังกล่าวถือเป็นสถานภาพการดำเนินงานในปัจจุบันที่กองทุนฯ จะต้องนำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินงาน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและประกอบการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
แนวคิดและหลักการในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
3.1 กำหนดกรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความหมายของ HR Scorecard เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์กรเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกำลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจ
ขององค์กร โดยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทาง 
ให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
เป็น 5 มิต ิตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
1. นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านทรัพยากรบุคคล  
2. การวางแผนและบริหารกำลังคน  
3. การบริหารกำลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง  
4. การสร้าง พัฒนา และสืบทอดตำแหน่ง  

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและทันเวลา  
2. ระบบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3. ความคุ้มค่าของคา่ใช้จ่ายในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1. การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการทีจ่ำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ  
2. ความพึงพอใจต่อนโยบายมาตรการด้าน HR  
3. การเรียนรู้และพัฒนา  
4. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1. การตัดสินใจบนหลักความสามารถ หลักคุณธรรมหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน  
2. ความโปร่งใสของกระบวนการ และพร้อมรับการตรวจสอบ  

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
1. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน และระบบงาน  
2. สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก  
3. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
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ในการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ  
ได้นำตัวแบบ SWOT และ HR Scorecard มาประกอบในการวิเคราะห์ในลักษณะบูรณาการ โดยพิจารณาว่า 
มิติใดอยู่ในด้านปัจจัยภายนอกและมิติใดอยู่ในด้านปัจจัยภายใน ตามตัวแบบ SWOT ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละตัวแบบ 
จะขาดความสมบูรณ์ในบางประเด็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือในตัวแบบ SWOT จะแบ่งปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ จุดอ่อน 
จุดแข็ง และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ตัวแบบนี้ 
ไม่ได้มีการระบุถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ละปัจจัย และไม่ได้ระบุว่าจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  
จะต้องวิเคราะห์ประเด็นใดบ้าง ในขณะที่ตัวแบบ HR Scorecard จะมีการระบุมิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 
 
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

HR SWOT 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. มีการกำหนดทิศทาง นโยบายและเป้าหมาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน  
๒. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของอัตรากำลัง 

กับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และ 
มีแผนที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์  
ของกองทุนฯ 

๓. มีแผนการพัฒนาดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ของกองทุนฯ 

๔ . มีโครงการ/กิจกรรม  ภายใต้แผนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์ 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. ยังไม่มีการกำหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนา

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ อย่างเป็นระบบในเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. โครงสร้างและอัตรากำลังกองทุนยังไม่สอดคล้อง

กับทิศทาง นโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒. มีการพัฒนาแหล่งข้อมูลเพ่ือการสร้างเสริม 

การเรียนรู้หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
การจัดบอร์ดข่าวสาร ข้อมูล เว็บไซต์ วารสาร แผ่น
พับ สื่อสิ่งพิมพ์ รายงานประจำปี สื่อสังคมออนไลน์ 
เกี่ยวกับกองทุนฯ 

๓. มีการจัดทำข้อบังคับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  
ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๔. มีการดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมถูกต้อง และทันเวลา 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. งบประมาณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มี จ ำกั ด  ไม่ เ อ้ื อ ต่ อก าร เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 

๒. รูปแบบกลไก วิธีการสื่อสารและประสานงาน
ระหว่างบุคลากรกลุ่มต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนในเชิงบูรณาการ
ยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. มีการประเมินผลงานบุคลากรอย่างมีระบบและ 

มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยังไม่มีการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือ
นำไปปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และความพร้อมรับผิด

ในระบบและกลไกด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรกองทุนฯ 

๒. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และความพร้อมรับ
ผิดในระบบและกลไกด้านการสรรหาพนักงาน
กองทุนฯ 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไม่มีฐานข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุนฯ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 
๑. ดำเนินการตามมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจ 

ในการทำงานของบุคลากรและติดตามผลการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๒. มีอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานที่อำนวยความสะดวก
ในการทำงานของบุคลากร เช่น ห้องประชุม 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 
ขนาดพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานจำกัดส่งผลต่ออาชวีอนามัย 
สุขภาพ และความปลอดภัยของบุคคลากรกองทุนฯ 
 

โอกาส อุปสรรค 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
การจั ดทำยุ ทธศาสตร์  แผนงานและมาตรการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ มีนโยบาย 
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆ ดังนี้   
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๘๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (๒) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิ ภาพภาครัฐ  
(๓) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตลอดจนสอดคล้องกับมติ
คณ ะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐ 
เห็นชอบให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเร่งพัฒนา
ตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้ อ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ื อให้ มี ทั กษะด้ านดิ จิ ทั ล ในระดั บที่ สามารถ 
นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มิติที่ 1 - มิติที่ 5  
สภาพ เศรษฐกิจ  สั งคม  การเมื อง เทคโน โลยี   
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้กฎหมาย
ก ฎ ระ เบี ย บ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งมี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง  
ทำให้บุคลากรกองทุนฯ ต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจ
ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถปฏิบัติ งานได้  
อย่างถูกต้อง 
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โอกาส อุปสรรค 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีการนำประเด็น ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการ
พัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ข้อ ๓ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ สนองตอบการเรียนรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ และ ข้อ ๖ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยพัฒนาปรับปรุงระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการทันสมัย  ๒) ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ 
๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมี
ภาครัฐที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน โดยสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจิทัล ๓) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่เห็นชอบให้ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนา
ผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับที่
สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ
ราชการมาประกอบในการการวางแผนกระบวนการ 
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และผู้มารับบริการ อย่างแท้จริงทั้งด้าน
ความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม  

 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีการนำประเด็น ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   
ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
ข้อ ๓ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตอบการเรียนรู้
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ ข้อ ๖ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารกำลังคนยึดระบบคุณธรรม โดยปรับ
วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทัน 
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โอกาส อุปสรรค 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา ๒) ร่าง
แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ   
ฉบับที่ ๑๓  หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะ
สูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง
อนาคต หมุดหมายที่  ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยสร้างระบบ
บริหารภาครัฐที่ส่ งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐ
ดิจิทัล  ๓) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๐ ที่เห็นชอบให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเร่ง
พัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับที่สามารถนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนและราชการ  
มาประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้บรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการกองทุนฯ  
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีการนำประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนา
เส ริม ส ร้ า งศั กยภ าพท รัพ ยากรมนุ ษ ย์  ข้ อ  ๓  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตอบการเรียนรู้
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ ข้อ ๖ 
การสร้ างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ื อต่ อการพัฒ นา
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้
หน่วยงานภาครัฐบริหารกำลังคนยึดระบบคุณธรรม 
โดยปรับวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา 
รวมทั้งรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี 
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพ และภาครัฐ 
มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มาประกอบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ โดยมีการกำหนด
สมรรถนะการปฏิบั ติ งานบุ คคลากรกองทุ นฯ  
ให้ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานภายใต้  
หลักธรรมาภิบาล 
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โอกาส อุปสรรค 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 
มีการนำประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ด้านการ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ ๕  
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง
ด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  (๔) การ
สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงานระบบ
สนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผ่านกลไกต่าง ๆ และ ข้อ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐ
ปรับวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา มาประกอบในการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคคลากร
กองทุนฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา ในปีที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีภาพรวมผลการดำเนินงานดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารอัตรากำลัง 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

1.1 จัดทำ/ปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงาน 
ของกองทุนฯ 

ทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีอัตรากำลังที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยครอบคลุม
ทั้งในด้านจำนวนและ
สมรรถนะของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จของการ
ทบทวน/ปรับปรุง
โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง
ของกองทุน 

การทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกันจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง
ทั้งคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียน 

กองทุนฯ ได้มีการทบทวน
โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง 
มติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2564 ได้เห็นชอบ
โครงสร้างกรอบอัตรากำลังของ
กองทุนฯ โดยได้รับ 
ความเห็นชอบโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำลังจาก
กระทรวงการคลัง ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดว่นที่สุด  
ที่ กค 0406.6/32456  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กองทุนฯ 
จึงมีผลการดำเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ 
ได้ร้อยละ 100 

กองทนุฯ มีโครงสร้างการบรหิารงาน
ตามหลักการพื้นฐานการบริหาร
องค์กรซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
กรมบัญชีกลาง คือ งานบริหารและ
กฎหมาย งานนโยบายและแผน 
งานการเงินและบัญชี แต่เนื่องจาก
กองทุนฯ มีลักษณะเป็นกองทุนฯ 
ขนาดเล็ก มีกรอบอัตรากำลังรวม
ทั้งสิ้นจำนวน 7 อัตรา (เป็นบุคลากร
ของกองทนุฯ 3 อัตรา และข้าราชการ
จากต้นสังกัด 4 อัตรา) ทั้งนี้ กองทุนฯ 
มีกรอบการดำเนินงาน (ตวัชี้วัด) 
ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซ่ึงเป็น
เกณฑ์เดียวกันกับทกุที่ทุนหมุนเวยีน 
ไม่ว่าจะเป็นกองทุนฯ ขนาดเล็กหรือ
กองทุนฯ ขนาดใหญ ่ต้องถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดปัญหา
ปริมาณงานไม่สมดุลกับปริมาณคน 
เนื่องจากกองทุนฯ ขนาดเล็กมี
บุคลากรน้อย (ทั้งยังต้องปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามภารกิจของต้นสังกัด) 
ต้องทำงานในปริมาณเช่นเดียวกับ
กองทุนฯ ใหญ่ที่มีบุคลากรเพยีงพอ 
ส่งผลต่อคุณภาพของงานและ 
ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
1.2 จัดทำ/ปรับปรุงคำ
บรรยายลักษณะงาน  
(Job Description) 

การทบทวนคําบรรยายลักษณะงาน 
วางแผนและบริหารกำลังคน 

มีคำบรรยายลกัษณะงาน
ของบุคลากรกองทุนฯ 

ระดับความสำเร็จ 
ของการทบทวน/ปรับปรุง 
คำบรรยายลกัษณะงาน 

การทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกันจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง
ทั้งคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

กองทุนฯ ได้รับความเห็นชอบ
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
จากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดว่นที่สุด ที่ กค 
0406.6/32456 ลงวันที ่22 
กรกฎาคม 2564 เรยีบร้อยแล้ว 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองทุนฯ ได้ทบทวนคำบรรยาย
ลักษณะงานพนักงานกองทุนฯ 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
เพื่อใช้สรรหาตามกรอบอัตรากำลัง
ดังกล่าว ดังนั้น กองทุนฯ  
จึงมีผลการดำเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ  
ได้ร้อยละ 100 
 

- 

1.3 เตรียมกำลังคน 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/
วางแผนบริหารและทดแทน
กำลังคน 

แผนการสรรหาบุคลากร 
ตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง 

กองทุนฯ มีอัตรากำลังที่
เพียงพอต่อภารกจิขององค์กร 
โดยครอบคลุมทั้งในด้าน
จำนวนและสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

แผนการสรรหาบุคลากร 
จำนวน 1 แผน 

การทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกันจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง
ทั้งคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนฯ และกลุ่มบริหาร
บุคคล 

กองทุนฯ จัดทำแผนการสรรหา
บุคลากร โดยได้ดำเนินการ 
ตามแผนฯ เพื่อสรรหาบุคลากร 
(พนกังานกองทุนฯ) ตามโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง ตามขอ้บังคับ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ว่าดว้ย พนักงาน 
พ.ศ. 2562 จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
โดยเร่ิมจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ดังนั้น 
กองทุนฯ จึงมีผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัตกิารฯ  
ได้ร้อยละ 100 
 

การจ้างพนกังานกองทุนฯ  
เป็นการจ้างงานตามสัญญาจ้าง 
อาจจะไม่มีความมั่นคงในอาชีพ 
อาจส่งผลต่อระบบการสอนงาน 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการ
ทดแทนกำลังคนในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

2.1 จัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 
(จัดโดยหนว่ยงานภายในหรือ
ภายนอกกรม) 

บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามตำแหน่งงาน
อยา่งเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

จำนวนเจา้หน้าที่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า  
1 คน 

การได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานจากหน่วยงาน
ภายในหรอืภายนอกกองทุนฯ 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้เข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร
กรมการศาสนาผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที ่1 – 30  
มิถุนายน 2564 ดังนี ้
1. น.ส.สุรัชนี ตันศร ี
2. น.ส.วีรวรรณ ม่วงทอง 
ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัตกิารฯ  
ได้ร้อยละ 100 
 
 

เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุน 
ขนาดเล็ก การวางแผนพัฒนาบุคคล 
(IDP) และการพัฒนาเจา้หนา้ที่กองทุนฯ 
จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของกรมการศาสนา 

2.2 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ 
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของกรมฯ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กรมการศาสนา 

บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

จำนวนเจา้หน้าที่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า  
1 คน 

การได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานจากกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การประเมินสถานะ 
ของกรมการศาสนาในการ 
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) โดยมี น.ส.สุรัชนี ตันศรี 
เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 
ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการฯ  
ได้ร้อยละ 100 
 
 

เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุน
ขนาดเล็ก การวางแผนพัฒนาบุคคล 
(IDP ) และการพัฒนาเจ้าหนา้ที่กองทุนฯ 
ส่วนใหญ่จะดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของกรมการ
ศาสนา 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
2.2 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ 
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของกรมฯ 

กิจกรรมยกย่องบุคลากรกรมการ
ศาสนาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 

บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

จำนวนเจา้หน้าที่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า  
1 คน 

การได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานจากกลุ่ม กพร. 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการโหวตบุคลากรดีเด่น
ประจำเดือนของกรมการศาสนา
ในช่วงไตรมาสที่ 4 จำนวน  
2 ราย ดังนี้ 
1. น.ส.สุรัชนี ตันศรี 
2. น.ส.วีรวรรณ ม่วงทอง 
ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัตกิารฯ  
ได้ร้อยละ 100 

- 

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า
วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถพีุทธ 

บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

จำนวนเจา้หน้าที่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า  
1 คน 

การได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานจากหน่วยงาน
ภายในกรมการศาสนา 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้เข้าร่วม
โครงการสวดมนต์ข้ามปี  
ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคล
ทั่วไทย ในวันที ่31 ธันวาคม 
2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1. น.ส.สุรัชนี ตันศรี 
2. น.ส.วีรวรรณ ม่วงทอง 
ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัตกิารฯ  
ได้ร้อยละ 100 

- 

โครงการจัดงานวันสำคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

จำนวนเจา้หน้าที่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า  
1 คน 

การได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานจากหน่วยงาน
ภายในกรมการศาสนา 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา  
วันมาฆบูชา วันวสิาขบูชา  
และวันอาสาฬหบชูา โดยร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) 
ที่กรมการศาสนาได้จัดขึ้น 
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน  
Web Application “อยู่บ้าน 
สร้างบุญ” (ออนไลน์) จำนวน  
2 ราย ดังนี้ 

- 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
1. น.ส.สุรัชนี ตันศรี 
2. น.ส.วีรวรรณ ม่วงทอง 
ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัตกิารฯ 
 ได้ร้อยละ 100 

2.3 เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพัน 
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ 

1. บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง  
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน
และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ในการดำเนินชีวิต 
 

จำนวนเจา้หน้าที่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 คน 

การได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานจากหน่วยงาน
ภายในกรม โดยมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

โครงการอบรมที่เกี่ยวกับ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 
การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในหนว่ยงาน
ภาครัฐ ที่กลุ่ม กพร. มีกำหนด
จัดในวันที่ 8 เมษายน 2564 
คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบั
ความผิดทางละเมิด ณ หอ้งประชุม
กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยได้ชะลอการฝกึอบรมฯ ไป
จนกวา่สถานการณ์จะดีขึ้น และ
ได้เปลี่ยนรูปแบบการอบรม 
เป็นการจัดทำองค์ความรู ้
การดำเนินทางวินยั และแจ้งเวยีน
ให้บุลากรในองค์กรรับทราบ  
ซ่ึงเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ทุกคน 
ได้รับทราบและได้ศึกษาองค์
ความรู้ดังกล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัตกิารฯ  
ได้ร้อยละ 100 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้กิจกรรม
บางกิจกรรมต้องถูกชะลอหรือ
ยกเลิกการดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่
สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน
ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ได้ครบถ้วน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

3.1 กำหนดสมรรถนะ 
การทำงานของบุคลากร 
ของกองทุนฯ 

การจัดทำแผนปฏิบัตกิารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและทบทวนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. มีเกณฑใ์นการวัดผล
ความรู ้ทักษะและพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน และเป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกัน 
2. การปฏิบัติงานประสบ
ความสำเร็จและบรรลุ 
เป้าหมาย 

ระดับความสำเร็จ 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกันจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง
ทั้งคณะอนุกรรมการฯ 
คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนฯ และกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กองทุนฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนฯ ในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2564 ดังนั้น กองทุนฯ 
จึงมีผลการดำเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ  
ได้ร้อยละ 100 
 

- 

3.2 กำหนดตวัชี้วัดระดับ
บุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ข้าราชการ) และการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดระดบั
บุคคลและมีระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้บรหิาร
และบุคลากรกองทุนฯ 

ระดับความสำเร็จของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การทำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกันจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง
ทั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวยีนฯ และกลุ่มบริหารบุคคล 

กองทุนฯ ได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (ขา้ราชการ) 
ของผู้บริหารทุนหมุนเวียนและ
พนักงานกองทุนฯ ทกุคน 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564) 
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กองทุนฯ 
จึงมีผลการดำเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ 
ได้ร้อยละ 100 
 

- 
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สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองทุนฯ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้ น  
11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองทุนฯ นั้นเกิดจากการทำงาน  
แบบบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ กลุ่มงานภายในกรมการศาสนา  
ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. เนื่องจากกองทุนฯ มีลักษณะเป็นกองทุนฯ ขนาดเล็ก มีกรอบอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ (กองทุนฯ ขนาดเล็กหรือกองทุนฯ ขนาดใหญ่ 
ต้องดำเนินงานตามกรอบการประเมินผล (ตัวชี้วัด) ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเช่นเดียวกัน) ส่งผลต่อคุณภาพของงานและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งกระทบผลต่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กำหนดหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 

๓. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรกองทุนฯ 
ต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน จึงต้องมีการวางแผนและปรับรูปแบบ 
การดำเนินงานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ ก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ด้วยการผสมผสานและมีการนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น การปฏิบัติงานและใช้บริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น มีแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล (Digital Service Platform) การปฏิบัติงานผ่านระบบ
ออนไลน์มากยิ่งข้ึน โดยสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from home) หรือสถานที่ต่างๆ ได้ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
ในระบบออนไลน์ ทั้งนี้ บุคลากรควรมีจำนวนเพียงพอรองรับต่อภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ และต้องมีทักษะในด้านดิจิทัล เพื่อนำมาปรับใช้หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้การ
ปฏิบัติงานสะดวกและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากที่สุด 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

และการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมทั้งทบทวน ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  
เพ่ือเป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
4.๑ วิสัยทัศนด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4.๒ พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรของกองทุนฯ ให้บริหารและจัดการงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒. พัฒนาบุคลากรกองทุนฯ บนพ้ืนฐานของสมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  
4.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารอัตรากำลัง  
เป้าหมาย : นำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับพันธกิจกองทุนฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : จัดทำ/ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกองทุนฯ  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : เตรียมกำลังคนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/วางแผนบริหารและทดแทนกำลังคน 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ : พัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย : สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร   
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาบคุลากรกองทุนฯ  
 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : พัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน  
เป้าหมาย : ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : กำหนดสมรรถนะการทำงานของบุคลากรของกองทุนฯ  
 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ : กำหนดตัวชี้วัดระดบับุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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4.๔ ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
 

แผนยุทธศาสตร์ (หลัก) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว/แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
    ให้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ 
     นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต    
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน  
    ๔ ตำบล 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  
    เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน์    
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไป

ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 
 

เป้าประสงค์  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไป  
    ปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่ 
    เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน  
    ๔ ตำบล 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้  
    เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
1. การบริหารอัตรากำลัง 

 

3. การวดัและการประเมินผลการดำเนินงาน 

 

ทิศทาง
กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ 

กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ 

HR 

๑.๑ : จัดทำ/ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
        ของกองทนุฯ 
๑.๒ : เตรยีมกำลังคนเพือ่ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์/ 
        วางแผนบริหารและทดแทนกำลังคน 
๑.๓ : พัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
         ด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
 

กล
ยุท

ธ ์

๒.๑ : ส่งเสรมิวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร 
๒.๒ : ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและจิตสาธารณะ  
        เพือ่พัฒนาบุคลากรกองทนุฯ  
๒.๓ : พัฒนาและเตรยีมความพรอ้มบุคลากร 
        ทกุระดับให้ก้าวทันตอ่การเปลีย่นแปลง 
 

กล
ยุท

ธ ์

๓.๑ : กำหนดสมรรถนะการทำงานของบุคลากร 
        ของกองทนุฯ  
๓.๒ : กำหนดตวัชี้วดัระดับบุคคลและการประเมินผล 
         การปฏิบัติงานรายบุคคล 

กล
ยุท

ธ ์
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4.5 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารอัตรากำลัง 
เป้าหมาย : นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับพันธกิจกองทุนฯ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ประมาณการค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
๑.๑ จดัทำ/ปรับปรุงโครงสรา้ง
การบรหิารงานของกองทุนฯ 

- กองทุนฯ มโีครงสร้างที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร โดยครอบคลุม
ทั้งในด้านจำนวนและ
สมรรถนะของบุคลากร 

 

- ทบทวนโครงสร้างกรอบ
อัตรากำลังของกองทุนฯ 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการทบทวน/
ปรับปรุงโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

๑.๒ เตรยีมกำลังคน 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร/์
วางแผนบริหารและ 
ทดแทนกำลังคน 

- มีอัตรากำลังที่สอดคล้อง
เอื้อต่อการขับเคลื่อนต่อ
ยุทธศาสตร ์

- การจัดทำ/ทบทวน 
แผนปฏิบัติการดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการจัดทำ/ทบทวน 
แผนปฏิบัติการดา้น
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

๑.๓ พัฒนาสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
ด้านทรัพยากรบคุคลของกองทุนฯ 
 

- มีระบบฐานข้อมลูบุคคล 
ที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย
และสนับสนุนงานด้านบุคลากร
ของกองทุนฯ  

- การจัดทำฐานข้อมูลบคุคล
ที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย
และสนบัสนุนงานด้าน
บุคลากรของกองทุนฯ 

จำนวนฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ด้านทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ  
 

๑  
ฐานข้อมูล 

๑  
ฐานข้อมูล 

๑  
ฐานข้อมูล 

๑  
ฐานข้อมูล 

๑  
ฐานข้อมูล 

 
- 

 
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

หมายเหตุ : ๓ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นต้นไป มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ จำนวน ๓ คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย : สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรมจริยธรรมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ประมาณการค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
๒.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ค่านิยมขององค์กร 

- สร้างการรับรู้และส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและค่านิยม 
ขององค์กร 

- กิจกรรมเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

จำนวนบุคคลากร
กองทุนฯ เข้าร่วม
กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

- กพร.,สล. 

- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีขวญักำลังใจ 
และมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
ในการดำเนินชีวิต 

- กิจกรรมการด์วันเกิด 
 
 

จำนวนบุคคลากร
กองทุนฯ เข้าร่วม
กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

ไม่น้อยกว่า  
๑ คน 

- สล. 

กิจกรรมปฏิบัติงาน 5ส  จำนวนครั้ง 
ของการจัดกิจกรรม  

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง - สพธ. 
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

๒.๒ ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม
และจิตสาธารณะเพื่อพัฒนา
บุคลากรกองทุนฯ 

- บุคลากรกองทุนฯ  
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์  

- โครงการส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะ
ของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทุนฯ 

จำนวนกิจกรรม 
ที่ส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
กองทุนฯ  

๕ 
กิจกรรม 

๕ 
กิจกรรม 

๕ 
กิจกรรม 

๕ 
กิจกรรม 

๕ 
กิจกรรม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก
กองทุนฯ 

๒.3 พัฒนาและเตรียม 
ความพร้อมบุคลากรทุกระดับ
ให้ก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลง 
 

- บุคลากรมีความรู้ทักษะ
สมรรถนะที่สอดคล้องและ
สนับสนุนการดำเนินงานของ
กองทุนฯให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทุนฯ 

จำนวนบุคลากร
กองทุนฯ ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ  

ไม่น้อย
กว่า  

๑ คน 

ไม่น้อย
กว่า  
๑ คน 

ไม่น้อย
กว่า  

๑ คน 

ไม่น้อย
กว่า  
๑ คน 

ไม่น้อย
กว่า  

๑ คน 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

บค./สล.  
หรือ

หน่วยงาน
ภายนอก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน  
เป้าหมาย : ระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ประมาณการค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
๓.๑ กำหนดสมรรถนะ 
การทำงานบุคลากรของกองทุนฯ 

- การปฏิบัติงานประสบ
ความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย 
โดยการประเมินสมรรถนะ 
อย่างเป็นระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 

- กำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ี
ของการวัดและประเมิน
สมรรถนะหลัก 
ของบุคลากรกองทุนฯ 

ร้อยละความสำเรจ็
ของการกำหนด/
ทบทวนตัวบ่งช้ี 
การวัดและประเมิน
สมรรถนะหลักของ
บุคลากรกองทุนฯ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

๓.๒ กำหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและการประเมินผล 
การปฏิบัติงานรายบุคคล 

- มีการกำหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้บริหารและ
บุคลากรกองทุนฯ 

 

- การประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ  
ของบุคลากรกองทุนฯ 

ร้อยละความสำเรจ็ 
ของการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- บค., 
 กลุ่มงาน
กองทุนฯ 
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4.๖ แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ลำดับ กลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนกั 
(ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การบริหารอัตรากำลัง  
เป้าหมาย : นำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับพันธกิจกองทุนฯ 

      

1 ๑.๑ จัดทำ/
ปรับปรุง
โครงสร้าง 
การบริหารงาน
ของกองทุนฯ 

- ทบทวนโครงสร้าง
กรอบอตัรากำลัง 
ของกองทุนฯ 

- กองทุนฯ มีโครงสร้าง 
ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร  
โดยครอบคลุม 
ท้ังในด้านจำนวน
และสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- - ศึกษาโครงสร้าง  
  กรอบอัตรากำลัง 
  ของกองทุนฯ 
- วิเคราะห์พันธกิจ    
  และยุทธศาสตร์ท่ี  
  เกี่ยวข้องและวิเคราะห ์
  อัตรากำลังในการ 
  ปฏิบัติงาน (Work  
   load) ของภาระงาน 
  กองทุนฯ 
- จัดทำร่างโครงสร้าง 
  กรอบอัตรากำลัง  
  กองทุนฯ 
- เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
  พิจารณาร่างโครงสร้าง 
  กรอบอัตรากำลัง 
  กองทุนฯ 
- เสนอคณะกรรมการ 
  บริหารเงินทุน 
  หมุนเวียนพิจารณาให้ 
  ความเห็นชอบ 
  โครงสร้างกรอบ 
  อัตรากำลังกองทุนฯ 
 
 

ต.ค. ๖๕  
 
 
พ.ย. - ธ.ค. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
ม.ค. ๖๖ 
 
 
ก.พ. ๖๖ 
 
 
 
มี.ค. ๖๖ 

โครงสร้างและ 
กรอบอัตรากำลัง 
ของกองทุนฯ 
สอดคล้องกับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการทบทวน/
ปรับปรุง
โครงสร้างกรอบ
อัตรากำลัง
ของกองทุนฯ 
 

60 70 80 
 
 
 
 
 
 
 

90 100 5 
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ลำดับ กลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนกั 
(ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2 ๑.๒ เตรียม

กำลังคน 
เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/
วางแผนบริหาร
และทดแทน
กำลังคน 

- มีการจัดทำ/
ทบทวน 
แผนปฏิบัติการ
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

- มีอัตรากำลัง 
ท่ีสอดคล้องเอื้อ 
ต่อการขับเคลื่อน 
ต่อยุทธศาสตร์ 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- - ศึกษาและทบทวน  
  แผนการปฏิบัติการ 
  ด้านทรัพยากรบุคคล 
- วิเคราะห์พันธกิจ  
   และยุทธศาสตร์ 
   ท่ีเกี่ยวข้องและ 
   วิเคราะห์ปัจจัย 
    ภายใน ภายนอก  
   อุปสรรค โอกาส  
    ด้านทรัพยากรบุคคล 
- จัดทำร่างแผนปฏิบัติ 
   การด้านบริหาร  
    ทรัพยากรบุคคล 
- เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
  พิจารณาร่างโครงสร้าง 
  กรอบอัตรากำลัง 
  กองทุนฯ 
- เสนอคณะกรรมการ 
  บริหารเงินทุน 
  หมุนเวียนพิจารณาให้ 
   ความเห็นชอบ 
  โครงสร้างกรอบ 
  อัตรากำลังกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๖๕  
 
 
ม.ค. - ก.พ. ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
เม.ย. ๖๖ 
 
 
พ.ค. ๖๖ 
 
 
 
มิ.ย. ๖๖ 

การพัฒนาองค์กร 
ได้ทันกับสภาพ 
การเปลีย่นแปลง  
เพื่อนำองค์กรไปสู่
ภาพลักษณ์ใหม่  
ก้าวสู่วิสัยทัศน์ 
ท่ีต้องการในอนาคต 

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการจัดทำ/
ทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

60 70 80 90 100 15 
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ลำดับ กลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนกั 
(ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
3 ๑.๓ พัฒนา

สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
ด้านทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ 
 

- มีการจัดทำ 
  ฐานข้อมูลบุคคล 
  ท่ีครบถ้วน 
  ถูกต้องทันสมัย 
  และสนับสนุน  
  งานด้านบุคลากร 
  ของกองทุนฯ  

- มีระบบฐานข้อมูล
บุคคลากรที่
ครบถ้วนถูกต้อง
ทันสมัยและ
สนับสนุนงาน 
ด้านบุคลากร 
ของกองทุนฯ 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

- ศึกษารูปแบบการ  
  จัดทำฐานข้อมูล  
  บุคลากรของกองทุนฯ 
- รวบรวมข้อมูล   
  บุคคลากรของกองทุนฯ 
- จัดทำฐานข้อมูลท่ีมี 
  องค์ประกอบครบถ้วน 

ม.ค. ๖๖ 
 
 
ก.พ. ๖๖ 
 
มี.ค. ๖๖ 

ฐานข้อมูลบุคคลากร
กองทุนฯ สามารถ
นำไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้บริหารกองทุนฯ 
ได้อย่างทันสถานการณ์ 
 

จำนวน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ด้านทรัพยากร
บุคคล 
ของกองทุนฯ  
 

๑  ๓  ๕ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมาย : สร้างวัฒนธรรมและคา่นิยมขององค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดบัให้มีคณุธรรมจรยิธรรมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

      

4 ๒.1 ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ค่านิยมขององค์กร 

- กิจกรรม
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรและ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบ 
ในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

- สร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ค่านิยมขององค์กร 

 
 

กพร.,สล. - - ศึกษาแผนงาน 
  กิจกรรมเสริมสร้าง  
  วัฒนธรรมองค์กร 
  และอบรมให้ความรู ้
  เกี่ยวกับการป้องกัน 
  การทุจริตประพฤติ 
  มิชอบในหน่วยงาน 
  ภาครัฐ 
- เข้าร่วมกิจกรรม 
  เสริมสร้างวัฒนธรรม  
  องค์กรและอบรม 
  ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
  การป้องกันการทุจริต 
  ประพฤติมิชอบ 
  ในหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนมีวัฒนธรรม
องค์กรท่ีสามารถ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จำนวน
บุคคลากร
กองทุนฯ 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

1  3  5 10 
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ลำดับ กลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนกั 
(ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- รายงานผลการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
   เสริมสร้างวัฒนธรรม 
   องค์กรและอบรม 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
   การป้องกันการทุจริต 
   ประพฤติมิชอบ 

ในหน่วยงานภาครัฐ 
 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 

5 ๒.1 ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ 
ค่านิยมของ
องค์กร 

- กิจกรรมการ์ด
วันเกิด 

- บุคลากรเป็นคนดี 
คนเก่ง มีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญ
และกำลังใจท่ีดี 

 
 

สล.. งบประมาณ
แผ่นดิน 

- ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  ของบุคคลากร  
  กรมการศาสนา 
- ออกแบบการ์ด 
  วันเกิดของบุคคลากร  
  ในแต่ละเดือน 
- เสนอผู้บริหาร 
  กรมการศาสนา 
  ลงนามการ์ด 
  อวยพรวันเกิด 
 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 

บุคคลากรกองทุนฯ 
มีขวัญและกำลังใจ  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ 

จำนวน
บุคคลากร
กองทุนฯ 
เข้าร่วม
กิจกรรม  

1  3  5 10 

6 - กิจกรรม 5ส  สพธ., 
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

- วางแผนการทำ 
  กิจกรรม 5ส และ 
  กำหนดระยะเวลา 
  การดำเนินงาน  
- ประชาสัมพันธ์ 
  แผนการจัดกิจกรรม  
  5ส 
- จัดกิจกรรม 5ส 
 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
 
ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 

สภาพแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
อาชีวอนามัย สุขภาพ 
และความปลอดภัย
ของบุคคลากรกองทุนฯ 

จำนวนครั้ง 
ของการจัด
กิจกรรม  

1  3  5 10 
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ลำดับ กลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนกั 
(ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
7 ๒.๒ ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม
และจิตสาธารณะ
เพื่อพัฒนา
บุคลากรกองทุนฯ 

- โครงการ  
  ส่งเสริมคุณธรรม 
  จริยธรรมและ 
  จิตสาธารณะ 
  ของหน่วยงาน 
  ภายในและ 
  ภายนอกกองทุนฯ 
 
 
 
 
 

- บุคลากรกองทุนฯ  
มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม 
อันพึงประสงค์  

 

หน่วยงาน 
ภายในและ 
ภายนอก
กองทุนฯ 

 

- - ศึกษาแผนงาน 
  โครงการส่งเสริม 
  คุณธรรมจริยธรรม 
  และจิตสาธารณะ 
  ของหน่วยงาน 
  ภายในและภายนอก 
  กองทุนฯ 
- เข้าร่วมโครงการ 
  ส่งเสริมคุณธรรม  
  จริยธรรมและจิต 
  สาธารณะของ 
  หน่วยงานภายในและ 
  ภายนอกกองทุนฯ 
- รายงานผลการ 
  เข้าร่วมส่งเสริม  
  คุณธรรมจรยิธรรม 
  และจิตสาธารณะ 
  ของหน่วยงานภายใน 
  และภายนอกกองทุนฯ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 

บุคคลากรกองทุนฯ  
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตสาธารณะ 
ในการปฏิบัติงาน
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีด ี
ให้กับหน่วยงานภายใน
และภายนอกกองทุนฯ 
 

จำนวน
กิจกรรม 
ท่ีส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ของบุคลากร
กองทุนฯ 

๑  ๓  ๕ 15 

8 ๒.3 พัฒนาและ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับ
ให้ก้าวทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
 

- โครงการพัฒนา 
  สมรรถนะของ 
  หน่วยงานภายใน 
  และภายนอก 
  กองทุนฯ 
 
 
 
 
 

- บุคลากรมีความรู้
ทักษะและสมรรถนะ
ท่ีสอดคล้อง 
และสนับสนุน 
การดำเนินงาน
ของกองทุนฯ  
ให้ก้าวทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

บค./สล.หรือ
หน่วยงาน 
ภายนอก
กองทุนฯ 

- - ศึกษาแผนงาน 
  โครงการพัฒนา 
  บุคคลากรของหน่วยงาน  
  ภายในและภายนอก 
- เข้าร่วมโครงการ 
  พัฒนาสมรรถนะ 
  ของหน่วยงาน 
  ภายในและภายนอก  
  กองทุนฯ 
 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
 
ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 
 
 
 

บุคคลากรกองทุนฯ
ได้รับความรู้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 
มีวิธีคิดและวิธีทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ 

จำนวน
บุคลากร
กองทุนฯ 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

1  3  5 15 
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ลำดับ กลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนกั 
(ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการ 
  เข้าร่วมโครงการ 
  พัฒนาสมรรถนะ 
  ของหน่วยงานภายใน 
  และภายนอกกองทุนฯ 
 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน  
เป้าหมาย : ระบบบริหารจดัการผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน เปน็รูปธรรม สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 

      

9 ๓.๑ กำหนด
สมรรถนะ 
การทำงาน
บุคลากร 
ของกองทุนฯ 

- กำหนด/ทบทวน 
  ตัวบ่งชี้ของการวัด  
  และประเมิน 
  สมรรถนะหลัก 
  ของพนักงาน 
  กองทุนฯ 

- การปฏิบัติงาน
ประสบความสำเร็จ
บรรลุเป้าหมาย 
โดยการประเมิน
สมรรถนะ อย่าง
เป็นระบบและ
มาตรฐาน
เดียวกัน 

กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- - ศึกษาสมรรถนะหลัก  
  บุคลากรกองทุนฯ  
  ตามข้อบังคับกองทุนฯ  
- กำหนดตัวบ่งชี้ 
  เชิงพฤติกรรม 
  ของสมรรถนะหลัก 
  บุคลากรกองทุนฯ 
- จัดทำรายละเอียด 
  ตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรม  
  ของสมรรถนะหลัก 
  บุคลากรกองทุนฯ 
- เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
  พิจารณาร่างโครงสร้าง  
  กรอบอัตรากำลัง 
  กองทุนฯ 
- เสนอคณะกรรมการ 
  บริหารเงินทุน 
  หมุนเวียนพิจารณา 
  ให้ความเห็นชอบ 
  โครงสร้างกรอบ 
  อัตรากำลังกองทุนฯ 

มี.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖ 
 
 
มี.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖ 
 
 
 
มี.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖ 
 
 
 
มี.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖ 
 
 
 
มี.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖ 
 
 

กองทุนฯ มีการประเมิน
สมรรถนะหลัก 
ท่ีโปร่งใสและ 
เป็นธรรมตามตัวบ่งชี้
เชิงพฤติกรรมไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามผล 
การปฏิบัติงาน
สามารถท่ีจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับผลงาน 
ในแต่ละรอบการประเมิน 

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
กำหนด/
ทบทวนตัวบ่งชี้
ของการวัด
และประเมิน
สมรรถนะหลัก
ของบุคลากร
กองทุนฯ 

60 70 80 90 100 ๕ 
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ลำดับ กลยุทธ ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

 
เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ระดับเป้าหมาย น้ำหนกั 
(ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
10 ๓.๒ กำหนด

ตัวชี้วัดระดับ
บุคคลและ 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

- การประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการ 
  ของบุคลากร 
  กองทุนฯ 

- มีการกำหนด 
  ตัวชี้วัดระดับ 
  บุคคลและระบบ 
  ประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงานผู้บริหาร 
  และบุคลากรกองทุนฯ 

บค., 
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

- - ศึกษาเกณฑ์ 
  การประเมินตาม 
  ข้อบังคับกองทุนฯ 
- แจ้งพนักงานกองทุนฯ  
  จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล 
- ประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงานประจำปี  
  เพื่อเลื่อน
ค่าตอบแทน   
  บุคลากรกองทุนฯ 
 

มี.ค. และ ก.ย. ๖๖ 
 
 
มี.ค. และ ก.ย. ๖๖ 
 
มี.ค. และ ก.ย. ๖๖ 
 
 

บุคลากรกองทุนฯ
ได้รับค่าตอบแทน 
ตามผลการปฏิบัติงาน
ราชการท่ีตรงตาม
สมรรถนะหลักและ
สามารถนำไปพัฒนา 
การปฏิบัติงานราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
ในปีถัดไป 

ร้อยละ
ความสำเร็จ 
ของการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

60 70 80 90 100 5 
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คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 

ตัวช้ีวัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 
ร้อยละความสำเรจ็ของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ร้อยละความสำเรจ็ของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับ 1 
ร้อยละความสำเรจ็ของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับ 2 
ร้อยละความสำเรจ็ของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ 3 
ร้อยละความสำเรจ็ของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 4 
ร้อยละความสำเรจ็ของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ระดับ 5 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานและร้อยละความสำเร็จของการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ มีดังนี ้
1. ศึกษาโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ (20%) 
2. วิเคราะห์พันธกิจและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและวิเคราะห์อัตรากำลังในการปฏิบัติงาน (Work load) ของภาระงานกองทุนฯ (20%) 
3. จัดทำร่างโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองทุนฯ (40%) 
4. เสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณาร่างโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองทุนฯ (10%) 
5. เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองทุน (10%) 
 

ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับ 1 
ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับ 2 
ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ 3 
ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 4 
ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 100 ระดับ 5 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานและร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังนี้ 
1. ศึกษาและทบทวน แผนการปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล (20%) 
2. วิเคราะห์พันธกิจและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก อุปสรรค โอกาส ด้านทรัพยากรบุคคล (20%) 
3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (40%) 
4. เสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณาร่างโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองทุนฯ (10%) 
5. เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองทุนฯ (10%) 
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 
 

จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากร 
บุคคลของกองทุนฯ  
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากจำนวนฐานข้อมลูสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ไมม่ีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรพัยากรบุคคล ระดับ 1 
 ระดับ 2 
มฐีานข้อมูลสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล ๑  ฐานข้อมูล ระดับ 3 
 ระดับ 4 
มฐีานข้อมูลสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคลทีม่ีองค์ประกอบครบถ้วน ๑  ฐานข้อมูล ระดับ 5 

 
 

จำนวนบุคคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากจำนวนบุคคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริตประพฤตมิิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่มเีจ้าหน้าท่ีกองทุนฯเข้าร่วมโครงการ ระดับ 1 
 ระดับ 2 

มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑ คน ระดับ 3 
 ระดับ 4 
มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒ คน ระดับ 5 

 
 

จำนวนบุคคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม  พิจารณาจากจำนวนบุคคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมการ์ดวันเกดิ  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่มเีจ้าหน้าท่ีกองทุนฯเข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 1 
 ระดับ 2 
มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วมกจิกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ คน ระดับ 3 
 ระดับ 4 

มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วมกจิกรรม ไม่น้อยกว่า ๒ คน ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 
จำนวนครั้งของการจัดกจิกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากจำนวนของการจดักิจกรรม 5ส ของกองทุนฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่มีการจัดกจิกรรม ระดับ 1 
 ระดับ 2 
มกีารจดักิจกรรม 1 ครั้ง ระดับ 3 
 ระดับ 4 

มกีารจดักิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง ระดับ 5 

 
 
 

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากจำนวนกิจกรรมทีส่่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของบุคลากรกองทุนฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
บุคลากรกองทุนฯไม่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ระดับ 1 
 ระดับ 2 

บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมจัดกจิกรรม จำนวน 1 กิจกรรม ระดับ 3 
 ระดับ 4 
บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมจัดกจิกรรม จำนวน 5 กิจกรรม ระดับ 5 

 
 
 

จำนวนบุคลากรกองทุนฯ ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากจำนวนบุคลากรกองทุนฯ ทีเ่ข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานภายในและภายนอกกองทุนฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่มเีจ้าหน้าท่ีกองทุนฯเข้าร่วมโครงการ ระดับ 1 
 ระดับ 2 

มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑ คน ระดับ 3 
 ระดับ 4 
มีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๒ คน ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัด คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ 
ร้อยละความสำเรจ็ของการกำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ี 
ของการวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ 

พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการกำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ร้อยละความสำเรจ็ของการกำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ระดับ 1 

ร้อยละความสำเรจ็ของการกำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ระดับ 2 

ร้อยละความสำเรจ็ของการกำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ระดับ 3 

ร้อยละความสำเรจ็ของการกำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ระดับ 4 

ร้อยละความสำเรจ็ของการกำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรกองทุนฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ระดับ 5 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานและร้อยละความสำเร็จของการกำหนด/ทบทวนตัวบ่งช้ีของการวัดและประเมินสมรรถนะหลัก 
             ของบุคลากรกองทุนฯ มีดังนี ้
1. ศึกษาสมรรถนะหลักพนักงานกองทุนฯ ตามข้อบังคับกองทุนฯ (20%) 
2. กำหนดตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะหลักพนักงานกองทุนฯ (20%) 
3. จัดทำรายละเอียดตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะหลักพนักงานกองทุนฯ (40%) 
4. เสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณาร่างโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองทุนฯ (10%) 
5. เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองทุนฯ (10%) 

ร้อยละความสำเรจ็ของการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ร้อยละความสำเรจ็ของการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับ 1 
ร้อยละความสำเรจ็ของการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับ 2 
ร้อยละความสำเรจ็ของการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ 3 
ร้อยละความสำเรจ็ของการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับ 4 
ร้อยละความสำเรจ็ของการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ระดับ 5 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานและร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี ้
1. ศึกษาเกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับกองทุนฯ (20%) 
2. แจ้งพนักงานกองทุนฯ จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (40%) 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ (40%) 
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รายละเอียดภารกิจและการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงการกิจกรรมขับเคลื่อน
การเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา 
  

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

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาค 

๓. เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียน ร่วมกับวัดและชุมชน 
เกิดการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวนั
ของเด็ก เยาวชน ตลอดทั้ง
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

๔. เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยีรติ  
๘๐ พรรษา 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ
หน่วยงานองค์กร
เครือข่ายดา้นศาสนา
และพระสงฆ์ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จำนวน 20 
กิจกรรม/โครงการ 

๑. จัดทำประกาศกองทุนฯ เรื่อง ขอรับ
การการสนับสนุนจดักิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ  

๒. ปิดรับโครงการ/กิจกรรม 
๓. ตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรอง

โครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา     

4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
โครงการฯ  

5. ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ 
6. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ผูผ้่านการ

พิจารณาเพื่อจัดดำเนินโครงการฯ 
7. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

(คำนวณจากร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  

9. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การดำเนินงาน 

หมายเหตุ : ในแต่ละปีงบประมาณ 
อาจจะมีประกาศกองทุนฯ และ
กระบวนการดำเนินงาน มากกว่า 1 ครั้ง 
ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ 
 
 
 

เดือน ธันวาคม 
2565 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖6 

2,0๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการส่งเสริมพระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ ณ  
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
ประเทศอินเดียและเนปาล 

 
     

1. เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการน้อมฯ 
รับสนองต่อพระราชปณิธาน ที่ทรงมี
พระเมตตาในการสถาปนาจดัตั้ง 
กองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา 
ตามพระราชประสงค ์
๒ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยกองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
๓. เพื่อเปดิโอกาสใหพ้ระภกิษุผูป้ระกอบ
คุณงามความดีได้ไปแสวงบุญและเรียนรู้
พระพุทธศาสนาจากประสบการณ์จริง 
ในดินแดนพุทธภูมสิร้างความมั่นใจ  
ในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อนำมา
ถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชนและประชาชน 
4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับ 
ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ  
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  
ประเทศอินเดีย – เนปาล 

- นำพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ไป
ประกอบศาสนกิจสังเวช
นียสถาน ๔ ตำบล ณ 
ประเทศอินเดีย-เนปาล 
จำนวน ๗๐ รปู/ คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 1 : นำพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกจิ ณ 
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ๗๐ รูป/คน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
1.2 จัดตั้งคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง
เเละคัดเลือกพระสงฆ์เเลพุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 
ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
1.3 ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกพระสงฆ์ เเละพุทธศาสนกิชนไป
ประกอบศาสนกจิ ณ สังเวชนียสถาน  
4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
1.4 คัดเลือกพระสงฆ์ เเละพุทธศาสนกิชนจาก
จากทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 
1.5 แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือก 
1.6 ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการและ
เดินทางไปนมสัการสังเวชนียสถาน  
ในประเทศอินเดยี- เนปาล  
1.7 ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจก่อนการเดินทาง 
1.8 แถลงข่าวก่อนการเดินทาง     
1.9 เดินทางตามกำหนดการ 
1.10 ตดิตามประเมินผลโครงการ  (คำนวณ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้ว่นเสยี) 
1.11 รายงานคณะกรรมการกองทุนฯ 
 
 

เดือน ตุลาคม 
2565 ถึง 

มีนาคม ๒๕๖6 

6,2๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

กลุ่มงานกองทุนฯ  
กลุ่มส่งเสรมิ 

ด้านวิชาคุณธรรม
จริยธรรม 

 



44 

ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

กิจกรรม : สนับสนุนศูนย์อำนวย 
ความสะดวกฯ ๙ ศูนย์/ปี  

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

๒.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนศูนย์อำนวย 
ความสะดวกฯ 

๓. จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อำนวยความ
สะดวกฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 

๔. ติดตามผลการดำเนินของศูนย์อำนวย
ความสะดวกฯ 

๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานศูนย์
อำนวยความสะดวกฯ 

๖. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การดำเนินงาน 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการผลติสื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

๑ . เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้
พระพุทธศาสนาและเข้าถึงแก่นแท้คำ
สอนของพระสัมมาสมัพุทธเจ้า ผ่านสื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
๒. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน นำความรู้จากการศึกษา
พระพุทธศาสนามาปฏบิัติในชีวติประจำวัน
และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 

- จำนวนสื่อ/วีดีทัศน ์

๑ งาน  
 
 
 
 
 
 
 
- จำนวนสื่อ/วีดีทัศน์   
ไม่น้อยกว่า 5 งาน 
 
 
 

จัดจ้างผลิตสื่อ/วีดีทัศน์ 
๑. ขออนุมัติโครงการฯ 
๒. ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผนงาน
ดำเนินงาน 
3. จัดจ้างผลติสื่อ/วดีีทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการเสนอคณะกรรมการฯ  
เพื่อทราบ 
 
ประกวดผลิตสื่อ/วีดีทัศน์ 
๑. ขออนุมัติโครงการฯ 
๒. ประชุมหารือการดำเนินงาน วางแผนงาน
ดำเนินงาน 
๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ฯ  
๔. ดำเนินกิจกรรม 
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการเสนอคณะกรรมการฯ  
เพื่อทราบ 

 

เดือน ธันวาคม 
2565 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖6 

1,000,000 กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ส่งเสรมิ
ด้านวิชาคุณธรรม

จริยธรรม 

4 โครงการสนับสนุนศาสน
ทายาทสืบสานและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

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

๒. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาสงฆ ์

ถวายทุนการศึกษา  
เพื่อเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแด ่
ผู้ทีศ่ึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม และ 
แผนกบาลี  
จำนวน 150 รูป 

๑. จัดทำโครงการและอนุมตัิดำเนนิงาน
โครงการฯ 

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

ที่เข้ารับทุนการศึกษา 
๖. การมอบทุน 

เดือน กรกฎาคม 
ถึง สิงหาคม 

๒๕๖6 

๑,0๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ส่งเสรมิ

งานคุณธรรม
จริยธรรมส่วน

ภูมิภาคและท้องถิ่น 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พระภิกษุ
สามเณร ที่ทำคณุประโยชน์ต่องาน
พระพุทธศาสนาและสังคมได้มี
โอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

๔. เพื่อสร้างความรม่เย็นในสังคมด้วย
การมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็น
หลักในการดำรงชีวิตของประชาชน 

๗. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิงาน
โครงการฯ 

๘. เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบผล
การดำเนินงาน 

 
 
 

5 โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและบริหาร
กองทุน (งบบริหารจัดการ
กองทุน) 
 
 

เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ระบบการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ฯ มปีระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ารับ
บริการ 
 
 

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

- จัดจ้างพนักงานกองทุน
ฯ จำนวน ๓ อัตรา 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กองทุนฯ ๑ ระบบ/ปี 

- ติดตามประเมินผล 
จำนวน ๓ ครั้ง/ป ี

- จัดซื้อวัสดสุำนักงาน  
๑ ครั้ง/ป ี

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

  คณะทำงาน 1 ครั้ง/เดือน  
รวมประชุมทั้งหมด ๓๖ ครั้ง/ปี 

- จัดจ้างพนักงานกองทุนฯ จำนวน ๓ อัตรา 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนฯ  
๑ ระบบ/ปี 

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

ตลอด
ปีงบประมาณ 

๒๕๖6 

๒,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มงานกองทุนฯ 

6 การติดตามและเผยแพร่
ผลงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆเ์ครือข่ายกองทุนฯ 

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดด้านที่ 3 ด้านปฏิบัติการ 
(3.1 และ 3.2) ของกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลมิ
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ประจำปีบญัชี 2566 

2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการจดักิจกรรมเผยแผ ่

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

๑. จัดทำแผนการติดตามและเผยแพร่
ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆเ์ครือข่ายกองทุนฯ ประจำปี
งบประมาณ 

2. เสนอแผนการติดตามฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. ช้ีแจงแนวทางการติดตามฯ ใหแ้ก่

เดือน มกราคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ของพระสงฆ์และพระสงฆ์ที่เข้าร่วม
โครงการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายพระธรรมวิทยากร 
เพื่อนำไปกำหนดแนวทางและ
มาตรการในกระบวนการดำเนินงาน
ให้มีความก้าวหน้า จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการที่
กำหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ รับทราบ 

พระสงฆ์กลุ่มเปา้หมายรับทราบ 
เพื่อให้พระสงฆ์กลุ่มเปา้หมายรับทราบ 

4. ติดตามและรายงานผลการจดักิจกรรม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์กลุ่มเปา้หมาย และรายงาน
ผลให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่กำหนด 

5. รายงานสรุปผลการตดิตามฯ นำเสนอ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ เพือ่
รับทราบผลการติดตามฯ ดังกล่าว 
เป็นรายไตรมาส 

 
 

7 การจัดทำข้อมลูการ
ร้องเรียน 

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

- รายงานขอ้ร้องเรียน
เป็นรายไตรมาส 
นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

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

2. รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายเดอืน เพื่อ
นำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 

3. รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายไตรมาส 
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

เดือน ตุลาคม 
2565 

 ถึง กันยายน 
๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

8 การรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการเงิน  

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2566 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่สำคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน 

- รายงานด้านการเงิน
ของกองทุนฯ เป็นราย
ไตรมาส นำเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปี
งบประมาณของกองทุน (แบบราย
เดือน) ร่วมกับกลุม่การคลัง 

2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปี
งบประมาณของกองทุน (แบบราย 
ไตรมาส) ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน 

3. รายงานด้านการเงินของกองทุนฯ  
เป็นรายไตรมาสนำเสนอผู้บรหิาร 
ให้รับทราบ 

4. สรปุและรายงานดา้นการเงินของ
กองทุนฯ เป็นรายไตรมาส นำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 
 

เดือน ตุลาคม 
2565 

 ถึง กันยายน 
๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
กลุ่มการคลังและ
พัสดุ และกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน 

9 การรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านทีไ่ม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์
และภารกิจของกองทุนฯ  

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2566 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่สำคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.2 การ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(6) กิจกรรมการควบคมุภายใน 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานด้านทีไ่ม่ใช่
การเงินตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ เป็นราย
ไตรมาส นำเสนอ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

1. รวบรวมและสรปุผลการดำเนินงาน
ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์
และภารกิจของกองทุนฯ 

2. รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ เป็นรายเดือน  
เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 

3. รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่
การเงินตามวตัถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ เป็นรายไตรมาส  
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

 
 

เดือน ตุลาคม 
2565 

 ถึง กันยายน 
๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 



49 

ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

10 การดำเนินงานด้านบริหาร
ความเสีย่ง 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2566 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่สำคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.2 การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายใน (8) การตดิตามผลและการ
ประเมินผล 

- คู่มือบริหารความเสี่ยง 
ประจำปี 2566 ของ
กองทุนฯ จำนวน 1 เล่ม 
- แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 2566 ของ
กองทุนฯ จำนวน 1 
แผน 
- คณะกรรมการใหค้วาม
เห็นชอบคู่มือบริหาร
ความเสีย่งและแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจำปี 2566  
ของกองทุนฯ 
- รายงานการประเมิน
ตนเอง และแบบ ปย. 1 
ปย. 2 

1. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสีย่ง
ของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 

2. วิเคราะห์และจัดทำแผนบรหิารความ
เสี่ยงของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 

3. นำเสนอคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

4. ดำเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. ตดิตามและประเมินโดยการประเมินผล 

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

5. รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ รับทราบ 

เดือน 
พฤศจิกายน 
2565 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

11 การดำเนินด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2566 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 กบัผู้ตรวจสอบ

1. ประสานกลุ่มตรวจสอบภายในของต้น
สังกัดเพื่อจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในของกองทุนฯ 

2. นำเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ของกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ
ภายในของต้นสังกัดแล้ว และมีการ
ประชุมปิดการตรวจสอบภายในระหว่าง

เดือน ตุลาคม 
2565 ถึง 
กันยายน  
๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่ตรวจสอบ

ภายใน 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภายใน) ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ รับทราบ 

ผู้บริหารกองทุนฯ กับผู้ตรวจสอบภายใน) 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

12 การดำเนินงานด้านระบบ
บริหารจดัการสารสนเทศ 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2566 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (2) การติดตาม
ระบบการบริหารจัดการที่สำคญั และผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน และตัวช้ีวัดที่ 4.4 การ
บริหารจดัการสารสนเทศ (1) แผน
แม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบตักิาร
สารสนเทศ 

- แผนแม่บทสารสนเทศ 
ของกองทุนฯ จำนวน 
1 ฉบับ 

- แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ  
(แผนรายปี)ของ
กองทุนฯ จำนวน  
1 ฉบับ 

- รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจำปี 
2566 ของกองทุนฯ 
ใหค้ณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

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

2. นำเสนอแผนแม่บทสารสนเทศ และ
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ของ
กองทุนฯเพื่อให้คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ  
ของกองทุนฯ 

4. รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปี
งบประมาณ ของกองทุนฯ  
ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

 

เดือน 
กุมภาพันธ ์ 
ถึงกันยายน 

๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
และกลุม่

ประชาสมัพันธ์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13 การดำเนินงานด้านระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจำปีบญัชี 2566  
ตามตัวช้ีวัดดา้นท่ี 4 การบริหาร 
พัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวช้ีวัดที่ 4.1  
บทบาทคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน (2) การติดตามระบบการ

- ทบทวนโครงสร้างการ
บริหารงานของ
กองทุนฯ และคำ
บรรยาย 
ลักษณะงานของ
กองทุนฯ  

- แผนยุทธศาสตร ์
ด้านบริหารทรัพยากร 

1. ทบวนโครงสร้างการบริหารงานของ
กองทุนฯ และคำบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 

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

เดือน มีนาคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ  
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

จำนวน 1 ฉบับ 
- แผนปฏิบัติการ 

ด้านบริหารทรัพยากร 
ประจำปี 2566  
ของกองทุนฯ  
จำนวน 1 ฉบับ 

- รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดา้น
บริหารทรัพยากร 
ประจำปี 2566   
ของกองทุนฯ ให้
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

3. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
ทรัพยากร และแผนปฏิบัติการด้าน
บริหารทรัพยากร ประจำปี 2566 
ของกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน
บริหารทรัพยากร ประจำปี
งบประมาณ ของกองทุนฯ 

5. รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดา้นบริหารทรัพยากร 
ประจำปี 2566 ของกองทุนฯ  
ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

14 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2566 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (1) การจัดให้มี
หรือทบทวนแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาว 
(3-5 ปี) และแผนปฏิบตัิการประจำปี
บัญชี 2566 

- แผนยุทธศาสตร์ (แผน
ระยะยาว) ของกองทุน
ฯจำนวน 1 ฉบับ 

- แผนปฏิบัติการ   
(แผนรายปี) ประจำปี 
2566 ของกองทุนฯ 

- รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2566  
ของกองทุนฯ  
ใหค้ณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 
รับทราบ 

1. วิเคราะห์/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
(แผนระยะยาว) และจัดทำแผนปฏิบัติ
การ  (แผนรายปี) ประจำปี 2566  
ของกองทุนฯ 

2. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์  และ
แผนปฏิบัติการ ของกองทุนฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ให้ความเห็นชอบ 

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ ของกองทุนฯ 

4. รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
ของกองทุนฯ ใหค้ณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

เดือน 
พฤษภาคม ถึง 

กันยายน  
๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

15 การประเมินผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 2566 ตามตัวช้ีวัดด้านที่ 
4 การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน (3) การจัดให้มี
ระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสงู 
ของทุนหมุนเวียน 

- ประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัตริาชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง)  
ของกองทุนฯ 

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

2. จัดทำกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง  
ของกองทุนฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ ์
ที่ชัดเชนและสอดคล้องและเช่ือมโยง
กับหลักเกณฑ์และเป้าหมาย 
ระดับองค์กร 

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

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

เดือน สิงหาคม 
ถึง กันยายน 

๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

 
16 การจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปี 2566
เพื่อประกอบการประเมิน
การดำเนินงานของกองทุนฯ 

เพื่อใหก้ารดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมนุเวียน 
ประจำปีบญัชี 25๖6 ครอบคลุมทุก
ด้านที่สำคญั ได้แก่ ดา้นการเงิน  
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี ด้านการปฏิบัติการ และด้าน
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
 
 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานฯ ประจำปี 
2566 ของกองทุนฯ  

1. รวบรวมผลการดำเนินงานตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน 2566 

2. สรปุผลการดำเนินงานฯ เป็นรปูเล่ม
ตามแบบฟอร์มที่กรมบญัชีกลาง
กำหนด 

3. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ  
ให้กรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรกึษา 

เดือน สิงหาคม 
ถึง พฤศจิกายน 

๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

17 อุทธรณ์คะแนนผลตัวช้ีวัด
การดำเนินงานของกองทุนฯ 

เพื่อให้การวัดผลการดำเนินงานของ
กองทุนฯ ถูกต้องและเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

- รายงานผลอุทธรณ์
คะแนนผลตัวช้ีวัดการ
ดำเนินงานฯ ประจำปี 
2566 ของกองทุนฯ 

1. ตรวจสอบผลคะแนนรายงานผลการ
ดำเนินงาน (ฉบับเบื้องต้น)  
ที่กรมบัญชีกลางจดัส่งให้กองทุนฯ 

2. จัดทำรายงานอุทธรณ์คะแนนผล
ตัวช้ีวัดการดำเนินงานของกองทุนฯ 
พร้อมจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการอุทธรณ์ฯ 

3. ประสานบริษัทท่ีปรึกษา เพื่อหารือ
คะแนนผลตัวช้ีวัดการดำเนินงาน 
ของกองทุนฯ 

เดือน ธันวาคม 
2565 ถึง 

มกราคม ๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/พื้นที่

ดำเนินการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

18 การจัดทำเอกสารเพื่อเสนอ
ของบประมาณประจำปี 
ของกองทุนฯ 

เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 
256๖ ของกองทุนฯ  

- เอกสาคำขอ
งบประมาณ ประจำปี 
256๖  

- จัดทำแบบสรุปคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2566  
ส่งกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติประมาณ
การรายจ่ายประจำปี 2566 

 

ภายในวันท่ี 30 
มิถุนายน  
๒๕๖6 

- กลุ่มงานกองทุนฯ 

19 งานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ภารกิจหลักของกองทุนฯ  

- - ตามเนินการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ตลอดปี 2566 - 
 

กลุ่มงานกองทุนฯ 
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ผลการวิเคราะห์อัตรากำลังในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของกองทุนสง่เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  

ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

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

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดียและเนปาล 
กิจกรรมที่ ๑ 

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

ในประเทศอินเดีย- เนปาล 
(๗) ประสานพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนฯ ขอเอกสารหนังสือเพ่ือส่งมอบให้ผู้รับ

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

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล  
(๑๐) ประสานศูนย์ประสานงาน ศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไป

ประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย – 
เนปาล  สรุปยอดผู้เข้ารับการบริการในแต่ละศูนย์อำนวยความสะดวก 

(๑๑) ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน 
(๑๒) รายงานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

4 24 ๓๕ 3,360 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

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

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

(๒) ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณางบประมาณสนับสนุน
ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 

(๓) จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 

(๔) ติดตามผลการดำเนินของศูนย์อำนวยความสะดวกฯ 
(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกฯ เสนอ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน 
 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมที่ 2 

2 โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา 
(๑) จัดทำประกาศกองทุนฯ เพ่ือเปิดรับโครงการ/กิจกรรมด้านการเผยแผ่

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

กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา     
(๔) ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาโครงการฯ  
(๕) ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ 
(๖) จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ผู้ผ่านการพิจารณาเพ่ือดำเนินโครงการฯ 

๓ 10 42 ๑,๒๖๐ 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

3 12 36 1,296 

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

วิทยากรที่มีผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีคุณสมบัติตามที่
กำหนด เพื่อเข้าร่วมโครงการ  

3 ๑๒ 28 1,008 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
(๔) ดำเนินการจัดประชุมตามแผนการดำเนินการ 
(๕) ติดตามผลการดำเนินโครงการ  
(๖) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
(๗) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบผลการดำเนินงาน 
 

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

๒ 11 28 616 

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

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

3 33 28 2,772 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
7 การจัดทำข้อมูลการร้องเรียน 

(๑) ตรวจข้อมูลการร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ (ช่องทางโทรศัพท์/โทรสาร 
เว็บไซต์กองทุนฯ เว็บไซต์กรมการศาสนา และช่องทางตามที่อยู่กองทุนฯ) 

(๒) รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน เพ่ือนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
(๓) รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายไตรมาส เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

1 12 7 84 

8 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน  
(๑) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณของกองทุน (แบบรายเดือน) 

ร่วมกับกลุ่มการคลัง 
(๒) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณของกองทุน (แบบรายไตรมาส) 

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

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

1 48 35 1,680 

9 การรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ  
(๑) รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และ

ภารกิจของกองทุนฯ 
(๒) รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ

กองทุนฯ เป็นรายเดือน เพ่ือนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
(๓) รายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ

กองทุนฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 
 

1 4 21 84 



60 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
10 การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 

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

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

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

(๖) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รับทราบ 

 
 

2 8 70 1,120 

11 การดำเนินด้านการตรวจสอบภายใน 
(๑) ประสานกลุ่มตรวจสอบภายในของต้นสังกัดเพ่ือจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายในของกองทุนฯ 
(๒) นำเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 
(๓) รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน

ของต้นสังกัดแล้ว และมีการประชุมปิดการตรวจสอบภายในระหว่างผู้บริหาร
กองทุนฯ กับผู้ตรวจสอบภายใน) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 

 

1 2 21 105 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
12 การดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 

(๑) วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (แผนรายปี) ของกองทุนฯ 

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

ของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 
 
 
 

2 8 49 784 

13 การดำเนินงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๑) ทบวนโครงสร้างการบริหารงานของกองทุนฯ และคำบรรยายลักษณะงาน 

(Job Description) 
(๒) วิเคราะห์และจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร (แผนระยะยาว) 

และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร (แผนรายปี) ของกองทุนฯ 
(๓) นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากร และแผนปฏิบัติการด้านบริหาร

ทรัพยากร ประจำปี ของกองทุนฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

(๔) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ  
ของกองทุนฯ 

(๕) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร ประจำปี 
ของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 

2 8 49 784 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
14 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

(๑) วิเคราะห์/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (แผนระยะยาว) และจัดทำแผนปฏิบัติการ  
(แผนรายปี) และประมาณการรายจ่ายประจำปี ของกองทุนฯ 

(๒) นำเสนอแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการ ของกองทุนฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ 

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

กองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 

3 12 70 2,520 

15 การประเมินผู้บริหารกองทุนฯ 
(๑) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ และเสนอผู้บริหาร (ต้นสังกัด) 
รับทราบและลงนาม 

(๒) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ของกองทุนฯ 
โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเชนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และ
เป้าหมายระดับองค์กร 

(๓) จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(ผู้บริหารระดับสูง) ของกองทุนฯ โดยกำหนดตัวชี้วัดและระดับค่าเป้าหมายที่
สอดคล้องกับกรอบการประเมิน 

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

2 3 28 168 
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ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวนบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน 
ปริมาณงานเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลัง 

เวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

(คน/๑ ครั้ง) ครั้ง (ชั่วโมง/๑ ครั้ง) (ชั่วโมง) 
(๕) จัดทำแบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

(ผู้บริหารระดับสูง) (หลังจากดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว) นำเสนอ
ผู้บริหารต้นสังกัด และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ 

16 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อประกอบการประเมินการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
(๑) รวบรวมผลการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน  
(๒) สรุปผลการดำเนินงานฯ เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๓) จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้กรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา 

3 60 14 2,520 

17 อุทธรณ์คะแนนผลตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ 
(๑) ตรวจสอบผลคะแนนรายงานผลการดำเนินงาน (ฉบับเบื้องต้น) ที่

กรมบัญชีกลางจัดส่งให้กองทุนฯ 
(๒) จัดทำรายงานอุทธรณ์คะแนนผลตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ พร้อม

จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการอุทธรณ์ฯ 
(๓) ประสานบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือหารือคะแนนผลตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ 

3 1 70 210 

18 การจัดทำเอกสารเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี ของกองทุนฯ 
- จัดทำแบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งกรมบัญชีกลางเพ่ืออนุมัติ
ประมาณการรายจ่ายประจำปี  

2 5 49 490 

    รวม 2๐,861 

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

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


