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คำนำ 

 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสนับสนุน  
การดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในสำนักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีการดำเนินงานตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ.ศ. 2551 และอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตอบสนองนโยบาย “ไทยแลนด์ 
4.0” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน  จึงจำเป็นต้องมีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละระบบงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และเทคโนโลยีพื้นฐาน อันได้แก่ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ
ฐานข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนาโดยเริ่มต้นจากการออกแบบระบบ เพื่อให้สอดรับกับภารกิจของกองทุน การจัดรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) และแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยทำการศึกษาเพ่ือ
กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายใน (จุดแขง็/จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก ( โอกาส/อุปสรรค)  
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ระยะยาว และกำหนด
กลยุทธ์ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั ้น การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ของกองทุนจึงเป็นส่วนสำคัญ 
ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

3 

 
 
 

สารบัญ 
  หน้า 
คำนำ   
ส่วนที่ ๑ บทบาทภารกิจของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4 
 ๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4 
 ๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์  
 และกลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4 
 ๑.๓ โครงสรา้งการบริหารงาน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 6 
   
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว  

(พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
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ส่วนที่ ๑ 
บทบาทภารกิจของกองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นกองทุนที่ไม่มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล โดยสังกัดอยู่ในสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นเป็น
ลักษณะทุนหมุนเวียน ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน 
ดังนี้ 

๑) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๒) เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ 

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นรางวัลชีวิตและเพ่ือใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น 

๓) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่าง
เสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 

๔) เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่ทรงมีพระเมตตา 
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 

๕) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
พันธกิจ (Missions)  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี ่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy)    
๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่าย  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปพัฒนา

คุณภาพชีวิต    
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์ เกี ่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ของกองทุน

ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

กลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา ในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาอย่าง 
หลากหลาย  

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นภาคี
เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที ่ ๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู ้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม  
การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  

 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ 2.3 : นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ 

และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที ่ 2.4 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
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๑.๓ โครงสร้างการบริหารงาน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมการศาสนา 

กองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

งานนโยบายและแผน งานการเงินและบญัช ีงานบริหารและกฎหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ  

ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

 
 
2.1 ความเป็นมา 

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 
ได้กำหนดตัวชี้วัดร่วมการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 256๔ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุน
หมุนเวียน โดยกำหนดเป้าหมายให้ทุนหมุนเวียนต้องดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลการดำเนินงานด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นทุนหมุนเวียนหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงกองทุนได้เข้าสู่การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลัง 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว และแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนดังกล่าว 
 
2.2 วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ 

2.2.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

สำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนให้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงานการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร อีกทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 

2. เพื ่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)  
และผลกระทบ (Impact) ของกองทุน ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี
บัญชี 256๔ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

 
2.2.2 นโยบาย/เป้าประสงค์ 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ได้รับพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนให้ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กองทุน 
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2.3 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลสำเร็จที่เกิดข้ึนตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๓ ของกองทุน สรุปได้ดังนี้ 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑ โครงการกิจกรรม

ขับเคลื่อนการเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรม/โครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  
จำนวน 2๘ กิจกรรม/โครงการ 

องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งพุทธศาสนิกชน/พระภิกษุสงฆ์ ได้
มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม 
จำนวน 2๘ กิจกรรม/โครงการ 

๒ โครงการส่งเสริม
พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ ณ 
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
ประเทศอินเดียและ
เนปาล 

พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน 
จำนวน ๑๔๕ รูป/คน 

พระภิกษุผู้ประกอบคุณงามความดี และ
พุทธศาสนิกชน จำนวน ๑๔๕ รปู/คน ได้ไป
จาริกแสวงบุญและเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ในดินแดนพุทธภูมิ ทำให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจจากประสบการณ์จริง สามารถ
นำไปถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนให้เข้าใจในพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น 

๓ โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและบริหาร
กองทุน (งบบริหาร
จัดการกองทุน) 

- ได้ประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ ประชุมเดือนละ  
๗ ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี 
- ได้ประชุมคณะทำงาน รวม ๘
ครั้ง/ปี 
- ได้ระบบเว็บไซด์กองทุนฯ  
1 ระบบ 
- ได้ติดตามประเมินผล จำนวน 
3 ครั้ง/ปี 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุน ใน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และด้านงบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
 

 
 
หมายเหตุ  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในปีที่ผ่านมาทำให้บาง

โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ต้องมีการควบคุมการกระจายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการงด
กิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ 
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2.4 ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายหลัก 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมและบูรณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ 

 และผลกระทบของกองทุน 
เป้าหมายหลัก : 1) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่  

  การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  
  ของกองทุนที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ 
  ผู้บริหาร 
 2) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ 
  กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองทุนมีการพัฒนาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมูล
 สารสนเทศ เพื่อประกอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายหลัก : 1) บุคลากรมีทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ในระดับดีมีความใฝ่รู้ สามารถนำมา 
  พัฒนาทักษะของตนเองเพ่ือประกอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุน 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน และผลักดนัให้มีการ
นำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน
ของกองทุน 

2. กองทุนมีการนำระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์และรบัเร่ืองร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียของกองทุน 
๓. กองทุนฯ ใหความสาํคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมี 
   ความร ูความสามารถดานเทคโนโลยี แลสารสนเทศ 

โดยเปดโอกาสใหเขารับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ 
๔. บุคลากรเห็นความสำคัญและเข้าใจประโยชน์ 
ของการนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจทิัล 
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
 

1. กองทุนยังขาดการจัดเก็บผลการดำเนินงานที่
ครอบคลุมทุกด้าน 

2. กองทุนยังขาดการวิเคราะห์และจัดเก็บผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) จากการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา 

3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนยังขาดการวางแผนการบริหารจัดการที่
ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถสนบัสนุนการดำเนินงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนนิงานตาม
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ ในการ
ผลักดันและปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล มีการ
จัดทำ “ฐานข้อมูลขนาดใหญ่” (Big Data)  เพื่อให้เกิด 
“ฐานข้อมูลภาครัฐ” (Data Center) สำหรับทุกภาค
ส่วนสามารถที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ใช้ประโยชนไ์ด้ 
เพื่อการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการข้อมูลของ
ภาครัฐให้ได้ประโยชนส์ูงสุดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีำให้มีเครื่องมือที่
หลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

 

๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้
การลงทุนหรือปรับเปลี่ยนระบบให้มีความทันสมยัมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน และความหลากหลายรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปน็ไปอยา่งรวดเร็ว 
ส่งผลให้บุคคลากรของกองทุนปรับตัวและเรียนรู้ไมท่ัน 
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2.6 แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของยุทธศาสตร์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและบูรณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน 
เป้าหมายหลัก : 1) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)  
  และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 2) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 

พัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน
สำหรับใช้ในการประเมินผล
ผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของกองทุนที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมลูให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุน 

การจัดตั้งคณะทำงาน/ผูร้ับผดิชอบ
ในการจัดทำและติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

มีคณะทำงาน/ผูร้ับผดิชอบใน
การจัดทำและตดิตามการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่กำหนด
หน้าท่ีรับผดิชอบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

     - คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ ได้
จัดทำ กำกับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนด 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนเทศ
เพื่อการประเมินผลผลติ ผลลัพธ์ 
และผลกระทบของกองทุนให้เป็น
ปัจจุบัน 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลผลติ ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของกองทุน ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลใหส้อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานของกองทุนใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 

     - การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างน้อยปลีะ  
1 ด้าน 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองทุนมีการพัฒนาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายหลัก : 1) บุคลากรมีทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ในระดับดีมีความใฝ่รู้ สามารถนำมาพัฒนาทักษะของตนเองเพ่ือประกอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 

พัฒนาทักษะ ความรู้
เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม
ประยุกตห์รือระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ 
 

โครงการเกีย่วกับการอบรมเทคนิค
การประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้
ประกอบการทำงาน 

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้
ประกอบการทำงานเทคนิค 

     - มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้
ประกอบการทำงานเทคนิค 
ไม่น้อยกว่า 1 คน 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

 
 
3.1 วัตถุประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินงาน
ในภาพรวมของกองทุน 

 
3.2 เป้าหมาย 

กองทุนมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
สำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองทุน 
 
3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีในอดีตและปัจจุบันของกองทุน 
2. สำรวจข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล (Database) ของกองทุน เพื่อกำหนดวิธีการจัดทำคลังข้อมูล (Data 

Warehouse) ในอนาคต เพ่ือการวิเคราะห์ (ข้อมูลทั้งอดีตและปัจจุบัน) ในการดำเนินงานของกองทุน 
3. จัดทำรายงานการศึกษาเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน 

3.1 วิเคราะห์และระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของกองทุน 
3.2 สรุปผลระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของกองทุนในปัจจุบัน

 3.3 ระบุแบบจำลองหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices/Frameworks) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการประเมินความคุ้มค่าขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.4 ประเมิน GAP ของระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนกับแบบจำลองหรือ 
แนวปฏิบัติดี (Best Practices/Frameworks) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

3.6 กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี 256๔  
3.7 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ทำให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและ

ไม่ใช่การเงิน 
3.8 ระบกุลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงและโดยอ้อม จาก

การเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ทุนหมุนเวียนก่อให้เกิดข้ึนในรอบปี  
3.9 ระบุแนวทางกลไกเครื ่องมือและกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กองทุนจะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  

เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อนำมาบันทึกระบบฐานข้อมูลฯ สำหรับการ
ประเมินผลความคุ้มค่าของกองทุน 

4. นำเสนอรายงานการศึกษาเพื ่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ  ของกองทุนให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ 

5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน 
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6. กำหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนิน และงบประมาณ ในแต่ละแผนงาน 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกองทุนฯ 

7. นำเสนอแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกองทุนให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ 

8. ดำเนินการตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกองทุน 
9. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ของกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรับทราบ 
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3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและบูรณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน 
1. การจดัตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำและตดิตามการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

กำหนดหรือมอบหมายคณะทำงาน/ผู้รบัผิดชอบใน
การจัดทำและตดิตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูฯ พร้อมกำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ต.ค.63 – ก.พ. 64 - กลุ่มงานกองทุน จำนวนคณะทำงาน/
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ
และตดิตามการ
ดำเนนิงานตาม
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
 
 
 

อย่างน้อย 1 คณะ/คน 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสนเทศ 
เพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของกองทุน 

- รวบรวมผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินของกองทุน 
- วิเคราะห์และประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
- จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงินซึ่งมีการจัดเก็บผลผลติ (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  
จากการดำเนินงานของกองทนุ โดยเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของกองทุน 
 
 
 

ต.ค. 63 
 

พ.ย. 63 
 
 

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 

- กลุ่มงานกองทุน, 
กลุ่ม

ประชาสมัพันธ์
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จำนวนฐานข้อมูลผลการ
ดำเนินงานของกองทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ ทีส่อดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ และ
กรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานของกองทุน 

ฐานข้อมูลผลการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ 
อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่  
ด้านการเงิน หรือ ดา้นท่ี
ไม่ใช่การเงิน สำหรับใช้ใน
การประเมินผลผลติ 
(Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact)  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรกองทุนมกีารพัฒนาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือประกอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการเกีย่วกับการอบรมเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้ประกอบการ
ทำงาน 

- คัดเลือกบุคลากรของกองทุนเข้าร่วมโครงการฯ  
ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือหน่วยงานภายนอกจดัขึ้น 

ม.ค. – ก.ย. 6๔ - กลุ่มงานกองทุน, 
กลุ่ม

ประชาสมัพันธ์
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จำนวนบุคคลากรที่ได้
เข้าร่วมโครงการฯ 

ไม่น้อยกว่า 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


