แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7)
และ
แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

คานา
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล และสนับสนุน
การดาเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในสานักพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรม กรมการศาสนา ไม่มีส ถานะเป็ น นิ ติบุคคล และมีการดาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริห ารทุ น
หมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตอบสนองนโยบาย “ไทยแลนด์
4.0” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
เพื่อให้ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน จึงจาเป็นต้องมีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการสนับสนุนการดาเนินงานในแต่ละระบบงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และเทคโนโลยีพื้นฐาน อันได้แก่ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ
ฐานข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนาโดยเริ่มต้นจากการออกแบบระบบ เพื่อให้สอดรับกับภารกิจของกองทุน การจัดรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) และแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยทาการศึกษาเพื่อ
กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก ( โอกาส/อุปสรรค)
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ระยะยาว และกาหนด
กลยุทธ์ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนให้ เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล ดั ง นั้ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศฯ ของกองทุ น จึ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ ๑ บทบาทภารกิจของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์
และกลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑.๓ โครงสร้างการบริหารงาน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว
(พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
2.1 ความเป็นมา
2.2 วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์
2.3 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
2.4 ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายหลัก
2.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุน
2.6 แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
3.1 วัตถุประสงค์
3.2 เป้าหมาย
3.3 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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ส่วนที่ ๑
บทบาทภารกิจของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นกองทุนที่ไม่มีสภาพเป็นนิติ
บุคคล โดยสังกัดอยู่ในสานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นเป็น
ลักษณะทุนหมุนเวียน ดาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
ดังนี้
๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๒) เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบศาสนกิจ
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจาเป็น
๓) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่าง
เสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
๔) เพื่อเป็ น การน้ อมฯ รั บ สนองต่อพระราชปณิธ าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ที่ทรงมีพระเมตตา
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕) สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์ และกลยุทธ์ของกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจ (Missions)
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดาเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
เป้าประสงค์ (Goal)
พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ างองค์ความรู้และผลิ ตสื่ อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
๑. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ องค์กรภาคีเครือข่ายให้เกิด
ความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนาไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล
๔. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ างองค์ความรู้และผลิ ตสื่ อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็น
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 ตาบล”
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดระบบการดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการเผยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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๑.๓ โครงสร้างการบริหารงาน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
กรมการศาสนา
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

งานบริหารและกฎหมาย

งานนโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ
ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
2.1 ความเป็นมา
ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ได้กาหนดตัวชี้วัดร่วมการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2563 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน โดยกาหนด
เป้าหมายให้ทุนหมุนเวียนต้องมีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ระยะยาว
และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจาปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นทุนหมุนเวียนหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกองทุนได้ เข้าสู่ การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวีย นของ
กระทรวงการคลัง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงต้องจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ฯ
ระยะยาว และแผนพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ฯ ประจ าปี บั ญ ชี ๒๕๖๓ ตามกรอบหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียนดังกล่าว

2.2 วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์
2.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
ส าหรั บ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงานการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร อีกทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของกองทุน ตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2563 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
2.2.2 นโยบาย/เป้าประสงค์
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ได้รับพัฒนาเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนให้ประสิ ทธิภาพและสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของ
กองทุน
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2.3 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562 ของกองทุน สรุปได้ดังนี้
ลาดับ กิจกรรม/โครงการ
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
1 โครงการพัฒนา
พระธรรมวิทยากร
พระธรรมวิทยากร จานวน 200 รูป
สมรรถนะพระธรรม
จานวน 200 รูป
ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคด้านการอบรม/
วิทยากรในการเผยแผ่
จัดค่ายทาให้สามารถผสมผสาน
พระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางศาสนาเข้ากับหลักสูตร
การอบรม และนาองค์ความรู้และ
เทคนิคที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2 โครงการกิจกรรม
กิจกรรม/โครงการเผยแผ่
องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
ขับเคลื่อนการเผยแผ่ทาง พระพุทธศาสนา
รวมทั้งพุทธศาสนิกชน/พระภิกษุสงฆ์ ได้
พระพุทธศาสนา
จานวน 20 กิจกรรม/โครงการ มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม
จานวน 20 กิจกรรม/โครงการ
3 โครงการส่งเสริม
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปแกนนา วิทยาลัยนาฏศิลปหรือสถานศึกษา
คุณธรรมพื้นฐานใน
คุณธรรม จานวน ๔50 คน
เครือข่ายแกนนาสามารถนาองค์ความรู้
สถานศึกษา
เรื่องคุณธรรมพื้นฐานไปถ่ายทอดให้เด็ก
และเยาวชน
4 โครงการส่งเสริม
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
พระภิกษุผู้ประกอบคุณงามความดี และ
พระสงฆ์และ
จานวน 230 รูป/คน
พุทธศาสนิกชน จานวน 230 รูป/คน ได้ไป
พุทธศาสนิกชนไป
จาริกแสวงบุญและเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ประกอบศาสนกิจ ณ
ในดินแดนพุทธภูมิ ทาให้เกิดความรู้
สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล
ความเข้าใจจากประสบการณ์จริง สามารถ
ประเทศอินเดียและ
นาไปถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนและ
เนปาล
ประชาชนให้เข้าใจในพระพุทธศาสนา
มากยิ่งขึ้น
- ได้ประชุมคณะกรรมการ/
5 โครงการส่งเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ดาเนินงานและบริหาร อนุกรรมการ ประชุมเดือนละ
กองทุน ใน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร
1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี
กองทุน (งบบริหาร
ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์
ได้
ป
ระชุ
ม
คณะท
างาน
รวม
5
จัดการกองทุน)
และด้านงบประมาณสนับสนุนการ
ครั้ง/ปี
ดาเนินงาน
- ได้ระบบเว็บไซด์กองทุนฯ
1 ระบบ
- ได้ติดตามประเมินผล จานวน
3 ครั้ง/ปี
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2.4 ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและบูรณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของกองทุน
เป้าหมายหลัก : 1) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินสาหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
ของกองทุนที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
2) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์และ
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองทุนมีการพัฒนาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อประกอบการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลัก : 1) บุคลากรมีทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ในระดับดีมีความใฝ่รู้ สามารถนามา
พัฒนาทักษะของตนเองเพื่อประกอบการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

2.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุน
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการ
นาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
ของกองทุน
2. กองทุนมีการนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียของกองทุน

จุดอ่อน (Weakness)
1. กองทุนยังขาดการจัดเก็บผลการดาเนินงานที่
ครอบคลุมทุกด้าน
2. กองทุนยังขาดการวิเคราะห์และจัดเก็บผลผลิต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact) จากการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
3. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนยังขาดการวางแผนการบริหารจัดการที่
ต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถสนับสนุนการดาเนินงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. รัฐบาลมีนโยบายในการดาเนินงานตาม
๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ ในการ การลงทุนหรือปรับเปลี่ยนระบบให้มีความทันสมัยมี
ผลักดันและปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล มีการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และความหลากหลายรวมถึงการ
จัดทา “ฐานข้อมูลขนาดใหญ่” (Big Data) เพื่อให้เกิด เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
“ฐานข้อมูลภาครัฐ” (Data Center) สาหรับทุกภาค ส่งผลให้บุคคลากรของกองทุนปรับตัวและเรียนรู้ไม่ทัน
ส่วนสามารถที่จะนาข้อมูลไปวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ได้
เพื่อการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการข้อมูลของ
ภาครัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้มีเครื่องมือที่
หลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
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2.6 แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและบูรณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน
เป้าหมายหลัก : 1) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินสาหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
2) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลผลการดาเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน
สาหรับใช้ในการประเมินผล
ผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ของกองทุนที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การดาเนินงานของกองทุน

การจัดตั้งคณะทางาน/ผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทาและติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ

มีคณะทางาน/ผูร้ ับผิดชอบใน
การจัดทาและติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่กาหนด
หน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
กองทุน ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดาเนินงานของกองทุน

โครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์ และผลกระทบของกองทุน

เป้าหมาย
๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7

งบประมาณ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ











-

คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบ ได้
จัดทา กากับติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนที่กาหนด

กลุ่มงาน
กองทุน,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ



-



-



-

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1
ด้าน

กลุ่มงาน
กองทุน,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองทุนมีการพัฒนาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลัก : 1) บุคลากรมีทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ในระดับดีมีความใฝ่รู้ สามารถนามาพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อประกอบการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

จัดอบรมความรู้การใช้งาน โครงการเกีย่ วกับการอบรมเทคนิค
โปรแกรมประยุกต์การให้
การประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้
ความรู้ระบบฐานข้อมูล
ประกอบการทางาน
สารสนเทศในสื่อรูปแบบต่าง ๆ
มีการเผยแพร่องค์ความรู้และ
ข่าวสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) มีการจัดอบรมเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้
ประกอบการทางาน อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี
2) มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
ไม่น้อยกว่า 1 คน
มีการนาเสนอองค์ความรู้และ
ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
แบบมัลติมีเดีย เช่น Website,
Line, Facebook เป็นต้น

เป้าหมาย
๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7



-



-



งบประมาณ
-

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
มีผลการประเมินความพึงพอใจ
กองทุน,
ของบุคลากรที่มีต่อการจัดอบรม
กลุ่ม
เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรม
เพื่อใช้ประกอบการทางานอยู่ใน ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
ระดับดี (> 3.51)
สารสนเทศ











-

มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการนาเสนอ
องค์ความรู้และข่าวสารผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบมัลติมีเดีย
อยู่ในระดับดี (> 3.51)

กลุ่มงาน
กองทุน,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สาหรับจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน
ด้ า นการเงิ น และไม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ส าหรั บ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ของกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการดาเนินงาน
ในภาพรวมของกองทุน

3.2 เป้าหมาย
กองทุนมีร ะบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
สาหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองทุน

3.3 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สารวจและรวบรวมข้อมูลที่มีในอดีตและปัจจุบันของกองทุน
2. สารวจข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล (Database) ของกองทุน เพื่อกาหนดวิธีการจัดทาคลังข้อมูล (Data
Warehouse) ในอนาคต เพื่อการวิเคราะห์ (ข้อมูลทั้งอดีตและปัจจุบัน) ในการดาเนินงานของกองทุน
3. จัดทารายงานการศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน
3.1 วิเคราะห์และระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของกองทุน
3.2 สรุปผลระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของกองทุนในปัจจุบัน
3.3 ระบุแบบจาลองหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices/Frameworks) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการประเมินความคุ้มค่าขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.4 ประเมิน GAP ของระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทุนกับแบบจาลองหรือแนว
ปฏิบัติดี (Best Practices/Frameworks) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3.6 กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจาปีบัญชี 2563
3.7 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ทาให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน
3.8 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงและโดยอ้อม จาก
การเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ทุนหมุนเวียนก่อให้เกิดขึ้นในรอบปี
3.9 ระบุแนวทางกลไกเครื่องมือและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่กองทุนจะใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เกิด
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อนามาบันทึกระบบฐานข้อมูล ฯ สาหรับการ
ประเมินผลความคุ้มค่าของกองทุน
4. น าเสนอรายงานการศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ฯ ของกองทุ น ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุน
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6. กาหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนิน และงบประมาณ ในแต่ละแผนงาน
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุน
7. นาเสนอแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
8. ดาเนินการตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุน
9. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรับทราบ
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3.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอน/แนวทาง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและบูรณาการพัฒนางานด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน
- การจัดตั้งคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบใน
- กาหนดหรือมอบหมายคณะทางาน/ผูร้ ับผิดชอบใน ต.ค. 62 – ม.ค. 63
การจัดทาและติดตามการดาเนินงานตาม การจัดทาและติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลฯ พร้อมกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ ไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของกองทุน

- รวบรวมผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินของกองทุน
- วิเคราะห์และประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- จัดทาฐานข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงินซึ่งมีการจัดเก็บผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) จาก
การดาเนินงานของกองทุน โดยเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
ดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของกองทุน

ม.ค. – ก.ย. 63

-

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

กลุ่มงานกองทุน,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวนคณะทางาน/
อย่างน้อย 1 คณะ/คน
ผู้รับผิดชอบในการจัดทา
และติดตามการ
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานกองทุน,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวนฐานข้อมูลผลการ
ดาเนินงานของกองทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ทีส่ อดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ และ
กรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานของกองทุน

ฐานข้อมูลผลการ
ดาเนินงานของกองทุนฯ
อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่
ด้านการเงิน หรือ ด้านที่
ไม่ใช่การเงิน สาหรับใช้ใน
การประเมินผลผลิต
(Output) ผลลัพธ์
(Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอน/แนวทาง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองทุนมีการพัฒนาตนและทักษะด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการเกี่ยวกับการอบรมเทคนิคการ - คัดเลือกบุคลากรกองทุนเข้าร่วมโครงการฯ ที่กลุม่
ม.ค. – ก.ย. 63
กลุ่ม
- จานวนการจัดอบรม
- อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการประยุกต์ใช้
ทางาน
หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
และเทคโนโลยี โปรแกรม เพื่อใช้
สารสนเทศ หรือ ประกอบการทางาน
หน่วยงาน
- จานวนบุคลากรที่ได้
- ไม่น้อยกว่า 1 คน
ภายนอก
เข้าร่วมโครงการฯ
- การเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสาร
- เผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารด้านเทคโนโลยี
ม.ค. – ก.ย. 63
กลุ่มงานกองทุน, จานวนองค์ความรู้ฯ ที่ได้ ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศลงในเว็บไซต์กองทุน หรือ เฟซบุ๊กกองทุน
กลุ่ม
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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