แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)
และ
แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

คำนำ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีงบประมาณ ๒๕๕๑ โดย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนฯ ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่ อ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เดิ น ท า ง ไป แ ส ว ง บุ ญ ณ สั ง เว ช นี ย ส ถ า น ๔ ต ำ บ ล ร ว ม ทั้ ง ส นั บ ส นุ น
การดำเนิ นการในกิจกรรมเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ทั้ งนี้ กองทุ นถูกจัดตั้งขึ้นภายในสำนักพัฒ นาคุ ณ ธรรมจริยธรรม
ก ร ม ก า ร ศ า ส น า ไม่ มี ส ถ า น ะ เป็ น นิ ติ บุ ค ค ล มี ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ต า ม ร ะ เบี ย บ ก ร ม ก า ร ศ า ส น า
ว่าด้วยกองทุน ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และบริหารงานอยู่ใน
รูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้ การดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และตอบสนองนโยบาย “ไทยแลนด์
๔.๐” โดยการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย เทคโนโลยี นวัตกรรม และเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน จึงจำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
สนับ สนุ นการดำเนิ นงานในแต่ละระบบงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และเทคโนโลยี
พื้นฐาน อันได้แก่ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนาโดยเริ่มต้นจาก
การออกแบบระบบ เพื่อให้สอดรับกับภารกิจของกองทุน การจัดรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) และแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยทำการศึกษาเพื่อ
กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก ( โอกาส/อุปสรรค)
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ระยะยาว และกำหนด
กลยุทธ์ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่จะดำเนิ นการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนให้ เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง นั้ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศฯ ของกองทุ น จึ ง เป็ น ส่ ว นสำคั ญ
ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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คำนำ
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ส่วนที่ ๑
บทบาทภารกิจของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กองทุ น ส่ งเสริ มการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเฉลิ ม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็ น กองทุ น ที่ ไม่มี ส ภาพเป็ น
นิติบุคคล โดยสังกัดอยู่ในสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนฯ ถูกจัดตั้งขึ้น
เป็นลักษณะทุนหมุนเวียน ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
กองทุนฯ ดังนี้
๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๒) เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
๓) เพื่ อ สร้ างความสมั ค รสมานสามัค คี ให้ กั บ คนในชาติ ให้ เกิด ความรู้สึ ก ว่าได้ รับ การสนั บ สนุ น จากรัฐ
อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
๔) เพื่ อเป็ น การน้ อมฯ รับ สนองต่ อพระราชปณิ ธ าน พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว ที่ ท รงมีพ ระเมตตา
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
๕) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุท ธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจ (Missions)
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
เป้าประสงค์ (Goal)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การสร้างองค์ค วามรู้และผลิ ตสื่ อสร้างสรรค์ เกี่ยวกั บพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อใช้เป็ น
เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

4

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคี
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาอย่างหลากหลาย
กลยุ ท ธ์ที่ ๑.๒ : ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่ว ยงานทุ กภาคส่ ว นให้ เป็น ภาคี
เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม การไป
ประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒ นาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภ าพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ .๑ : จั ด ระบ บ การดำเนิ น งาน ด้ า น การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ และ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒ นาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ ทำหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมและสนับ สนุน ให้ พุทธศาสนาสนิกชนได้เรียนรู้ห ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปพัฒ นา
คุณภาพชีวิต
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ของกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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๑.๓ โครงสร้างการบริหารงาน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กรมการศาสนา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งานบริหารและกฎหมาย

งานนโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

ส่วนที่ ๒
กรอบการกำหนดแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ
ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒.๑ หลักการและเหตุผล
แผนการพั ฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการประเมินผลลั พธ์ และผลกระทบ ระยะยาว ฉบั บ ปรับ ปรุง
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) เป็นแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศและ
ดิจิทัลของกองทุนฯ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการจัดทำ
รายงานประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุน ฯ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมถึง
การประมวลและรายงานผลข้อมูลให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนฯ ได้มี การทบทวนแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ระยะยาว
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ของกองทุนฯ
โดยการรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากผลการดำเนินงาน การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จากผู้ใช้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนั บสนุน
และรองรับการปฏิบัติงานประจำปีของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนยุทธศาสตร์
ของกองทุนฯ เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ งานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว ชี้วัดการดำเนิ น งานของกองทุ นฯ และสามารถตอบสนองต่อ ความต้อ งการขององค์กรได้อ ย่าง
ครบถ้วน
๒.๒ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ
๑) บั น ทึกข้อตกลงการประเมิน ผลการดำเนิน งานทุ น หมุน เวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่า ง
กระทรวงการคลังและกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตัวชี้วัดด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทุนหมุนเวียน โดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒ นาระบบสารสนเทศที่
สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการจัดตั้งกองทุน ฯ ได้ทั้งในผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)
แผนปฏิ บั ติก ารดิจิ ทั ล ประจำปี แผนยุ ท ธศาสตร์ของทุ นหมุ น เวียนทั้ งวิสั ยทั ศน์ พั น ธกิ จ และยุ ทธศาสตร์ส ำคั ญ
โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน
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๒) แผนปฏิ บั ติ ก าร ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนอยู่ภายใต้
๒ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคี
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา
อย่างหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นภาคี
เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม
การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุ ท ธ์ที่ ๒.๑ : จั ด ระบบการดำเนิ น งานด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒.๒ : ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สร้ า งสรรค์ องค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : นำระบบสารสนเทศมาพัฒนาประสิ ทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจั ดการกองทุนฯ
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒.๔ : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทุ น ฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๓) แผนปฏิบั ติ การดิ จิ ทัล ระยะยาว ฉบับ ปรับ ปรุ ง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของกองทุน ส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาเฉลิ มพระเกีย รติ ๘๐ พรรษา มี ส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับ การพั ฒ นาระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศ
ของกองทุนอยู่ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุนฯ
เป้าหมาย : กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ
ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย : กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน ฯ ให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย : กองทุนฯ มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถและศักยภาพ จากการใช้ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
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ส่วนที่ ๓
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ
ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓.๑ ความเป็นมา
ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน
ได้กำหนดตัวชี้วัดร่วมการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนิ นงานตามแผนพั ฒ นาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการประเมินผลลั พธ์และผลกระทบของทุ น
หมุนเวียน โดยกำหนดเป้าหมายให้ทุนหมุนเวียนต้องดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลการดำเนินงานด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) ของทุ นหมุ นเวียนได้ แล้ วเสร็จ ประจำปี บั ญ ชี ๒๕๖๕ ทั้ งนี้ กองทุ น ส่ งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นทุนหมุนเวียนหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
มิถุน ายน ๒๕๕๐ โดยที่ ป ระชุม มี มติเห็ น ชอบในหลั กการจัดตั้งกองทุ นไว้ในพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ ง กองทุ น ได้ เ ข้ า สู่ ก ารประเมิ น ผลการดำเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย นของ
กระทรวงการคลัง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว และ
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ดังกล่าว

๓.๒ วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์
๓.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
สำหรั บ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร อีกทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
๒. เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การประเมิ น ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) ของกองทุน ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี
บัญชี ๒๕๖5 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
๓.๒.๒ นโยบาย/เป้าประสงค์
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนส่ งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเฉลิ มพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ได้รับพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กองทุนฯ
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๓.๓ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ
กลยุทธ์
: พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
เป้าหมายหลัก : มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ของกองทุน ฯ ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร
การวางแผน และการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศฯ
ของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
: พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์หรือระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
เป้าหมายหลัก : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๓.๔ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนฯ สรุปได้ดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม/โครงการ
๑ โครงการกิจกรรม
ขับเคลื่อนการเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา

ผลผลิต (Output)
กิจกรรม/โครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จำนวน
62 กิจกรรม/โครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)
องค์กรเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
พุทธศาสนิกชน/พระภิกษุสงฆ์
ได้มสี ่วนร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

พระธรรมวิทยากร ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคนิค ด้านการอบรม/
จัดค่ายทำให้สามารถผสมผสาน
หลักธรรมทางศาสนาเข้ากับ
หลักสูตรการอบรม และนำองค์
ความรู้และเทคนิคทีไ่ ด้รบั ไป
ปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พระภิกษุและสามเณรผู้เป็น
- พระพุทธศาสนาได้รับการสืบทอด
ศาสนทายาทได้รับการส่งเสริม
รักษา และมีศาสนทายาทเผยแผ่
และสนับสนุนการศึกษาหลักธรรม หลักธรรมสูส่ ังคมอย่างมั่นคง
ทางพระพุทธศาสนา
- พระภิกษุและสามเณรได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

๒

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
พระธรรมวิทยากรในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา

จำนวนพระธรรมวิทยากร
ที่เข้ารับการอบรม
จำนวน 226 รูป

๓

โครงการสนับสนุน
ศาสนทายาทสืบสานและ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ ณ
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ประเทศ อินเดีย –เนปาล

๕

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาใน
มิติของศาสนสถาน

ถวายทุนการศึกษาให้แด่
พระภิกษุและสามเณรที่
กำลังศึกษาอยู่ในสำนักเรียน
พระปริยตั ิธรรม
ทั้งแผนกธรรม
และแผนกบาลี
จำนวน 760 รูป
กิจกรรม : สนับสนุนศูนย์
อำนวยความสะดวกผูเ้ ดินทาง
ไปประกอบศาสนกิจ ณ
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ประเทศ อินเดีย –เนปาล2
จำนวน ๙ ศูนย์
สื่อประชาสัมพันธ์
Animation
จำนวน ๔ เรื่อง

หมายเหตุ

ผลกระทบ (Impact)
- เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รบั การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการจัด
กิจกรรมด้านการเผยแผ่ฯ
- เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่ วกับ
พระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบตั ิจนเป็น
ธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น อันเป็น
การช่วยสืบสานวัฒนธรรมและการอยู่
ร่วมกันของสังคมไทย
- เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รบั การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเข้า
ค่ายหรือการอบรมคุณธรรมที่ดำเนินการ
โดยพระธรรมวิทยากร

ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ สามารถ
ดำรงอยู่และพร้อมอำนวย
ความสะดวกแก่ศาสนิกชน

ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ สามารถ
บริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ศาสนิกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อประชาสัมพันธ์ Animation
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
มีรูปแบบทีท่ ันสมัย น่าสนใจและ
เข้าใจได้ง่าย

เด็ก และเยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับพุทธประวัติ และสังเวชนีย
สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ใน
รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย

๑. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในปีที่ผ่านมาทำให้บางโครงการ/กิจกรรม
ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ต้องมีการควบคุมการกระจายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการงดกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ
๒. ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศ อินเดีย –เนปาล คือ ศูนย์อำนวย
ความสะดวกฯ ที่ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และภารกิจของกรมการศาสนา
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๓.๕ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุนฯ

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

กองทุน ฯ ได้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริห ารจัดการกองทุน ฯ เพื่ อสนับสนุน การ
ดำเนินงานตามภารกิจหลัก และเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน ฯ รวมทั้งเป็นช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่กฎระเบียบหรือข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกองทุน ฯ กองทุนฯ จึงมีแนวทางในการ
พัฒ นาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุน ฯ เพื่อใช้ในการประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ดังนั้น กองทุนฯ ได้มี
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุน โดยใช้ SWOT เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินสถานการณ์ด้านสารสนเทศของกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

S๑ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานของกองทุนฯ
S๒ กองทุนฯ มีการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์และ
รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
S๓. กองทุนฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความสามารถ ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โดยเปดโอกาสใหเขารับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ
S๔. บุคลากรเห็นความสำคัญและเข้าใจประโยชน์ของการนำ
ระบบดิจทิ ัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

W๑ กองทุนฯ มีการจัดเก็บผลการดำเนินงานที่ไม่ครอบคลุม
ทุกด้าน
W๒ กองทุนฯ ขาดการวิเคราะห์และจัดเก็บผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) จากการ
ดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
W๓ การวางแผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถ
สนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
W๔ กองทุนฯ มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯบางส่วนแต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O๑. รัฐบาลมีนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ T๑. เทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทำให้ การ
ปี และไทยแลนด์ ๔.๐ ในการผลักดันและปรับเปลีย่ น
ลงทุ น หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นระบบ ให้ มี ค วามทั น สมั ย
ภาครัฐสู่รัฐบาลดิจทิ ัล มีการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
(Big Data) เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐ (Data
T๒. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ โรคระบาด หรือเหตุสุดวิสัย
Center) สำหรับทุกภาคส่วนที่สามารถนำข้อมูลไป
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนฯ ไม่เป็นไป
วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อการส่งเสริมให้มีการ
อย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐให้ได้ประโยชน์สงู สุด
อย่างมีประสิทธิภาพ
O๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีนวัตกรรมเครื่องมือ
ที่มหี ลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
O3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ภาครัฐนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทลั เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
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๓.๖ แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ
เป้าหมายหลัก : มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ของกองทุนฯ ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร และเชื่อมโยงข้อมูลให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๑ .พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
สารสนเทศฯ ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้ อ มู ลให้ สอ ด คล้ อ งกั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ และกรอบหลักเกณฑ์
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
ของกองทุนฯ

เป้าหมาย

งบประมาณ

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๑.๑ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการ
จัดทำและติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ











-

๑.๒ ทบทวนและ
จัดทำ
- แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ
ระยะ ๕ ปี
- แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ
ประจำปีบัญชี











-

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด
ผลกระทบ

จำนวน
คณะทำงาน/
ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำและ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ
อย่างน้อย
๑ คณะ/คน
มีแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ
ระยะ ๕ ปี
และแผนฯ
ประจำปีบัญชีที่
มีองค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วน
จำนวน ๑ ฉบับ

ระดับ
ความสำเร็จ
ของการกำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล
การดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ

กองทุนฯ
กลุ่มงานกองทุนฯ,
ดำเนินงานตาม
กลุ่ม
แผนพัฒนา
ประชาสัมพันธ์
ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
สารสนเทศ
ได้ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ
ความสำเร็จ
การทบทวน/
จัดทำ
แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ
ที่มีคุณภาพ

กองทุนฯ
กลุ่มงานกองทุนฯ
สามารถ
คณะกรรมการฯ,
ดำเนินงาน
คณะอนุกรรมการฯ
บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ
สำเร็จร้อยละ
100

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
๑.๓ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสนเทศเพื่อ
การประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของกองทุนฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน

เป้าหมาย
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗











งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ผลผลิต
การปรับปรุง
ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยปีละ
๑ ด้าน*

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด
ผลกระทบ

กองทุนฯ มี
ฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน
อย่างน้อย ๑
ด้านและที่มี
ความถูกต้อง
ครบถ้วน
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ
ความพึงพอใจ
การใช้บริการ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ
กองทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานกองทุนฯ,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมายเหตุ : * ข้อมูลผลการปฏิบัติงานทีส่ ำคัญตามภารกิจของกองทุนฯ ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านการเงิน
๒. ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
๓. ระบบบริหารความเสี่ยง
๔. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
๕. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศฯ ของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลัก : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๒. พั ฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์หรือระบบ
ฐานข้ อมู ลสารสนเทศในรู ปแบบ
ต่างๆ

๒.๑ โครงการ
เกี่ยวกับ
การอบรมเทคนิค
การประยุกต์ใช้
โปรแกรม และ
โครงการอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานของ
บุคลากรกองทุนฯ

เป้าหมาย
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗











งบประมาณ
-

ตัวชี้วัด
ผลผลิต

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์

มีบุคลากรเข้า
ร่วมการอบรม
เทคนิคการ
ประยุกต์ใช้
โปรแกรม และ
โครงการอื่นๆ
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ดำเนินงาน
บุคลากร
ของกองทุนฯ
ไม่น้อยกว่า
๑ คน

ระดับ
ความสำเร็จการ
พัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริม
ทักษะด้าน
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อประกอบ
การทำงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ผลกระทบ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร
กลุ่มงานกองทุนฯ,
กองทุนฯ มี
กลุ่ม
ทักษะการใช้
ประชาสัมพันธ์
งานระบบ
และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
สารสนเทศ และ
สามารถ
ดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ
สำเร็จร้อยละ
100
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ส่วนที่ ๔
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๔.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับจัดเก็บข้อมูล ผลการดำเนินงาน
ด้ านการเงิน และไม่ ใช่ ก ารเงิน สำหรั บ ใช้ ในการประเมิ น ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ของกองทุ น ฯ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อการ
ดำเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ

๔.๒ เป้าหมาย
กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
สำหรับ ใช้ในการประเมิน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีประสิทธิภ าพและ
สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองทุน

๔.๓ ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีในอดีตและปัจจุบันของกองทุนฯ
๒. สำรวจข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล (Database) ของกองทุน เพื่อกำหนดวิธีการจัดทำคลังข้อมูล (Data
Warehouse) ในอนาคต เพื่อการวิเคราะห์ (ข้อมูลทั้งอดีตและปัจจุบัน) ในการดำเนินงานของกองทุนฯ
๓. จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุนฯ
๓.๑ วิเคราะห์และระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของกองทุนฯ
๓.๒ สรุ ป ผลระบบการจั ด เก็ บ ข้อ มู ล ผลการดำเนิ น งานและข้ อ มู ล สารสนเทศต่ าง ๆ ของกองทุ น ฯ
ในปัจจุบัน
๓.๓ ระบุแบบจำลองหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices/Frameworks) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการประเมินความคุ้มค่าขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
๓.๔ ประเมิน GAP ของระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุน ฯ กับแบบจำลองหรือ
แนวปฏิบัติดี (Best Practices/Frameworks) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
๓.๖ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖5
๓.๗ ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ทำให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน
๓.๘ ระบุ ก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เป็ น ผู้ ได้ รับ ผลกระทบทั้ งเชิ งบวก เชิ งลบโดยตรงและโดยอ้ อ ม
จากการเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ทุนหมุนเวียนก่อให้เกิดขึ้นในรอบปี
๓.๙ ระบุ แ นวทางกลไกเครื่ อ งมื อ และกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ก องทุ น จะใช้ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
เกิดผลผลิ ต ผลลั พธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่ อนำมาบั นทึกระบบฐานข้อมูล ฯ สำหรับ
การประเมินผลความคุ้มค่าของกองทุนฯ
4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุนฯ
5. กำหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนิน และงบประมาณ ในแต่ละแผนงาน เพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ
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6. นำเสนอแผนพัฒ นาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุน ฯ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
7. ดำเนินการตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ
8. สรุ ป และรายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศฯ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบ
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๔.๔ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ระยะเวลาการดำเนินงาน
ลำดับ แผนงาน/โครงการ
ขั้นตอน/แนวทาง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ
๑ การจัดตั้งคณะทำงาน/ - กำหนดหรือมอบหมาย
จำนวนคณะทำงาน/
กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบในการ
คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบใน
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
กองทุนฯ
จัดทำและติดตามการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบ
มอบหมายเป็นลาย
ดำเนินงานตาม
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ลักษณ์อักษรใน
แผนพัฒนาระบบ
- ติดตามการดำเนินงานตาม
การจัดทำและ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ
ติดตามการ
พร้อมกำหนดหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ดำเนินงานตาม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ อย่าง
น้อย ๑ คณะ/คน
๒ ทบทวนและจัดทำ
- ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์
มีแผนพัฒนา
กลุ่มงานกองทุนฯ
- แผนพัฒนาระบบ
ทบทวนผลการดำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูล
คณะกรรมการฯ,
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทาง
สารสนเทศฯ
คณะอนุกรรมการฯ
ระยะ ๕ ปี
การปรับปรุงแผนพัฒนาระบบ
ระยะ ๕ ปี และ
- แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ระยะ ๕ ปี
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ - จัดทำแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
ประจำปีบญ
ั ชี
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ
สารสนเทศฯ
พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีบญ
ั ชี
- นำเสนอแผนพัฒนาระบบ
พ.ศ. ๒๕๖๖
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ต่อคณะ
ที่มีองค์ประกอบ
อนุกรรมการและคณะกรรมการ
หลักที่ดีครบถ้วน
บริหารทุนหมุนเวียนฯ เพื่อ
จานวน ๑ ฉบับ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ระยะเวลาการดำเนินงาน
ลำดับ แผนงาน/โครงการ
ขั้นตอน/แนวทาง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕
๓ การพัฒนาระบบ
- รวบรวมผลการดำเนินงาน
การปรับปรุงข้อมูล
ฐานข้อมูลสนเทศ
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
ในระบบฐานข้อมูล
เพื่อการประเมิน
ของกองทุนฯ
สารสนเทศให้เป็น
ผลลัพธ์ และผลกระทบ - วิเคราะห์และประเมินผลผลิต
ปัจจุบันอย่างน้อย
ของกองทุนฯ
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ปีละ ๑ ด้าน
และผลกระทบ (Impact)
ของกองทุนในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
- จัดทำฐานข้อมูลผลการ
ดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินซึ่งมีการจัดเก็บผลผลิต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact)
จากการดำเนินงานของกองทุน
โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าว
ลงในเว็บไซต์ของกองทุน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุนฯ,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ระยะเวลาการดำเนินงาน
ลำดับ แผนงาน/โครงการ
ขั้นตอน/แนวทาง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศฯ ของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
๔ โครงการเกีย่ วกับการ - คัดเลือกบุคลากรของกองทุน
มีบุคลากรเข้าร่วม
อบรมเทคนิคการ
เข้าร่วมโครงการฯ
การอบรมเทคนิค
ประยุกต์ใช้โปรแกรม ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และ
การประยุกต์ใช้
หรือโครงการอื่นๆ เพื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรม และ
พัฒนาศักยภาพในการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น
โครงการอื่นๆเพื่อ
ดำเนินงานของ
1. พิจารณาหลักสูตร/
พัฒนาศักยภาพใน
บุคลากรกองทุนฯ
โครงการที่เหมาะสมกับ
การดำเนินงานของ
บุคลากร
บุคลากรกองทุนฯ
2. กำหนดบุคลากรของ
ไม่นอ้ ยกว่า
กองทุนฯ เข้าร่วมอบรม
๑ คน
3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
4. รายงานผลการเข้าร่วม
อบรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุนฯ,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ,
หน่วยงานอื่นๆ
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