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ค าน า 

 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล และสนับสนุน 
การด าเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในส านักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตอบสนองนโยบาย “ไทยแลนด์ 
4.0” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน  จึงจ าเป็นต้องมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละระบบงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง
เทคโนโลยทีี่มีความทันสมัย และเทคโนโลยีพื้นฐาน อันได้แก่ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ
ฐานข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนาโดยเริ่มต้นจากการออกแบบระบบ เพ่ือให้สอดรับกับภารกิจของกองทุน การจัดรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) และแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยท าการศึกษาเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายใน (จุดแขง็/จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก ( โอกาส/อุปสรรค)  
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ระยะยาว และก าหนด
กลยุทธ์ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ของกองทุนจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า   
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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 2.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุน 9 
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ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

12 
 3.1 วัตถุประสงค์ 12 
 3.2 เป้าหมาย 12 
 3.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 12 
 3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
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ส่วนที่ ๑ 
บทบาทภารกิจของกองทนุส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
 
 
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นกองทุนที่ไม่มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล โดยสังกัดอยู่ในส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นเป็น
ลักษณะทุนหมุนเวียน ด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน 
ดังนี้ 

๑) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
๒) เพ่ือใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ 

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นรางวัลชีวิตและเพ่ือใช้เงินต้นในกรณีจ าเป็น 

๓) เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่าง
เสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 

๔) เพ่ือเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตา 
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

๕) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
 

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์  และกลยุทธ์ของกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
พันธกิจ (Missions)  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ท าหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ต าบล 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)    
๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้เกิด

ความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต    

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ของกองทุน

ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

กลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา ในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา 
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นภาคี

เครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม  
  “การไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล”  

 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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๑.๓ โครงสร้างการบริหารงาน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมการศาสนา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

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. 2563 กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดร่วมการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน โดยก าหนด
เป้าหมายให้ทุนหมุนเวียนต้องมีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว 
และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นทุนหมุนเวียนหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกองทุนได้เข้าสู่การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของ
กระทรวงการคลัง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงต้องจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
ระยะยาว และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียนดังกล่าว 
 
2.2 วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ 

2.2.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

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

2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของกองทุน ตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

 
2.2.2 นโยบาย/เป้าประสงค์ 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ได้รับพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนให้ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กองทุน 
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2.3 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ของกองทุน สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
1 โครงการพัฒนา

สมรรถนะพระธรรม
วิทยากรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

พระธรรมวิทยากร  
จ านวน 200 รูป 

พระธรรมวิทยากร จ านวน 200 รูป 
ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคด้านการอบรม/ 
จัดค่ายท าให้สามารถผสมผสาน
หลักธรรมทางศาสนาเข้ากับหลักสูตร
การอบรม และน าองค์ความรู้และ
เทคนิคที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 โครงการกิจกรรม
ขับเคลื่อนการเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรม/โครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  
จ านวน 20 กิจกรรม/โครงการ 

องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งพุทธศาสนิกชน/พระภิกษุสงฆ์ ได้
มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม 
จ านวน 20 กิจกรรม/โครงการ 

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมพื้นฐานใน
สถานศึกษา 

นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปแกนน า
คุณธรรม จ านวน ๔50 คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปหรือสถานศึกษา
เครือข่ายแกนน าสามารถน าองค์ความรู้
เรื่องคุณธรรมพ้ืนฐานไปถ่ายทอดให้เด็ก
และเยาวชน 

4 โครงการส่งเสริม
พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนไป
ประกอบศาสนกิจ ณ 
สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
ประเทศอินเดียและ
เนปาล 

พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน 
จ านวน 230 รูป/คน 

พระภิกษุผู้ประกอบคุณงามความดี และ
พุทธศาสนิกชน จ านวน 230 รปู/คน ได้ไป
จาริกแสวงบุญและเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ในดินแดนพุทธภูมิ ท าให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจจากประสบการณ์จริง สามารถ
น าไปถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนให้เข้าใจในพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น 

5 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
กองทุน (งบบริหาร
จัดการกองทุน) 

- ได้ประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ ประชุมเดือนละ  
1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี 
- ได้ประชุมคณะท างาน รวม 5 
ครั้ง/ปี 
- ได้ระบบเว็บไซด์กองทุนฯ  
1 ระบบ 
- ได้ติดตามประเมินผล จ านวน 
3 ครั้ง/ปี 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุน ใน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และด้านงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
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2.4 ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายหลัก 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมและบูรณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ 

 และผลกระทบของกองทุน 
เป้าหมายหลัก : 1) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่ 

  การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  
  ของกองทุนที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ 
  ผู้บริหาร 
 2) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ 
  กรอบหลักเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองทุนมีการพัฒนาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมูล
 สารสนเทศ เพื่อประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายหลัก : 1) บุคลากรมีทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ในระดับดีมีความใฝ่รู้ สามารถน ามา 
  พัฒนาทักษะของตนเองเพ่ือประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุน 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน และผลักดนัให้มีการ
น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน
ของกองทุน 

2. กองทุนมีการน าระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศมาใช้
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน รวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์และรบัเร่ืองร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียของกองทุน 

1. กองทุนยังขาดการจัดเก็บผลการด าเนินงานที่
ครอบคลุมทุกด้าน 

2. กองทุนยังขาดการวิเคราะห์และจัดเก็บผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) จากการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา 

3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนยังขาดการวางแผนการบริหารจัดการที่
ต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถสนบัสนุนการด าเนินงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการด าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ีและประเทศไทย ๔.๐ ในการ
ผลักดันและปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล มีการ
จัดท า “ฐานข้อมูลขนาดใหญ”่ (Big Data)  เพื่อให้เกิด 
“ฐานข้อมูลภาครัฐ” (Data Center) ส าหรับทุกภาค
ส่วนสามารถที่จะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ใช้ประโยชนไ์ด้ 
เพื่อการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการข้อมูลของ
ภาครัฐให้ได้ประโยชนส์ูงสุดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที าให้มีเครื่องมือที่
หลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้
การลงทุนหรือปรับเปลี่ยนระบบให้มีความทันสมยัมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน และความหลากหลายรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปน็ไปอยา่งรวดเร็ว 
ส่งผลให้บุคคลากรของกองทุนปรับตัวและเรียนรู้ไมท่ัน 
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2.6 แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและบูรณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน 
เป้าหมายหลัก : 1) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)  
  และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 2) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
 

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

พัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน
ส าหรับใช้ในการประเมินผล
ผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของกองทุนที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมลูให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานของกองทุน 

การจัดตั้งคณะท างาน/ผูร้ับผดิชอบ
ในการจัดท าและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

มีคณะท างาน/ผูร้ับผดิชอบใน
การจัดท าและตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ก าหนด
หน้าท่ีรับผดิชอบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

     - คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ ได้
จัดท า ก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนด 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์ และผลกระทบของกองทุน 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
กองทุน ท่ีสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลใหส้อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุน  

 -  -  - การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างน้อยปลีะ 1 
ด้าน 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
  
 
 
 



 

 

11 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองทุนมีการพัฒนาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายหลัก : 1) บุคลากรมีทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ในระดับดีมีความใฝ่รู้ สามารถน ามาพัฒนาทักษะของตนเองเพ่ือประกอบการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

จัดอบรมความรู้การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์การให้
ความรู้ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศในสื่อรปูแบบต่าง ๆ  
 

โครงการเกีย่วกับการอบรมเทคนิค
การประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้
ประกอบการท างาน 

1) มีการจดัอบรมเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้
ประกอบการท างาน อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ป ี
2) มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
ไม่น้อยกว่า 1 คน 

 -  -  - มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการจัดอบรม
เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
เพื่อใช้ประกอบการท างานอยู่ใน
ระดับดี (> 3.51) 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีการเผยแพร่องค์ความรู้และ
ข่าวสาร ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีการน าเสนอองค์ความรู้และ
ข่าวสารผ่านสื่อประชาสมัพันธ์
แบบมัลตมิีเดยี เช่น Website, 
Line, Facebook เป็นต้น 

     - มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการน าเสนอ
องค์ความรู้และข่าวสารผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์แบบมัลติมีเดีย 
อยู่ในระดับดี (> 3.51) 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

 
 
3.1 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการด าเนินงาน
ในภาพรวมของกองทุน 

 
3.2 เป้าหมาย 

กองทุนมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
ส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองทุน 
 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่มีในอดีตและปัจจุบันของกองทุน 
2. ส ารวจข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล (Database) ของกองทุน เพ่ือก าหนดวิธีการจัดท าคลังข้อมูล (Data 

Warehouse) ในอนาคต เพ่ือการวิเคราะห์ (ข้อมูลทั้งอดีตและปัจจุบัน) ในการด าเนินงานของกองทุน 
3. จัดท ารายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน 

3.1 วิเคราะห์และระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของกองทุน 
3.2 สรุปผลระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของกองทุนในปัจจุบัน

 3.3 ระบุแบบจ าลองหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices/Frameworks) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการประเมินความคุ้มค่าขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.4 ประเมิน GAP ของระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนกับแบบจ าลองหรือแนว
ปฏิบัติดี (Best Practices/Frameworks) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

3.6 ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2563  
3.7 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ท าให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและ

ไม่ใช่การเงิน 
3.8 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงและโดยอ้อม จาก

การเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ทุนหมุนเวียนก่อให้เกิดข้ึนในรอบปี  
3.9 ระบุแนวทางกลไกเครื่องมือและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กองทุนจะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เกิด

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพ่ือน ามาบันทึกระบบฐานข้อมูลฯ ส าหรับการ
ประเมินผลความคุ้มค่าของกองทุน 

4. น าเสนอรายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ  ของกองทุนให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ 

5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน 
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6. ก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนิน และงบประมาณ ในแต่ละแผนงาน  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุน 

7. น าเสนอแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ 

8. ด าเนินการตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุน 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ของกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรับทราบ 
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3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

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

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและบรูณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมนิผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน 
- การจัดตั้งคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าและตดิตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

- ก าหนดหรือมอบหมายคณะท างาน/ผูร้ับผดิชอบใน
การจัดท าและตดิตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูฯ พร้อมก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ ไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
  
 
 
 
 

ต.ค. 62 – ม.ค. 63 - กลุ่มงานกองทุน, 
กลุ่ม

ประชาสมัพันธ์
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จ านวนคณะท างาน/
ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
และตดิตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

อย่างน้อย 1 คณะ/คน 

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของกองทุน 

- รวบรวมผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินของกองทุน 
- วิเคราะห์และประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- จัดท าฐานข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงินซึ่งมีการจัดเก็บผลผลติ (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) จาก
การด าเนินงานของกองทุน โดยเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของกองทุน 
 
 
 

ม.ค. – ก.ย. 63 - กลุ่มงานกองทุน, 
กลุ่ม

ประชาสมัพันธ์
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จ านวนฐานข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของกองทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ทีส่อดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ และ
กรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุน 

ฐานข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ 
อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่  
ด้านการเงิน หรือ ดา้นท่ี
ไม่ใช่การเงิน ส าหรับใช้ใน
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 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรกองทุนมีการพฒันาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการท างานอย่างมีประสิทธภิาพ 
- โครงการเกี่ยวกับการอบรมเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้ประกอบการ
ท างาน 

- คัดเลือกบุคลากรกองทุนเขา้ร่วมโครงการฯ ที่กลุม่
ประชาสมัพันธ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ 
หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
 
 

ม.ค. – ก.ย. 63 - กลุ่ม
ประชาสมัพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ 

หน่วยงาน
ภายนอก 

- จ านวนการจัดอบรม
เทคนิคการประยุกต์ใช้
โปรแกรม เพื่อใช้
ประกอบการท างาน  
- จ านวนบุคลากรที่ได้
เข้าร่วมโครงการฯ  

- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
- ไม่น้อยกว่า 1 คน 

- การเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสาร 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- เผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศลงในเว็บไซต์กองทุน หรือ เฟซบุ๊กกองทุน 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. – ก.ย. 63 - กลุ่มงานกองทุน, 
กลุ่ม

ประชาสมัพันธ์
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จ านวนองค์ความรู้ฯ ที่ได้
เผยแพร ่

ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


