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บทที่ ๑
บทนำ
๑. วัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
และเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย คื อ การให้ ภ าคส่ ว นต่ าง ๆ ได้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการจัด สวัส ดิ ก ารสั งคม
และเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม
๒. ลักษณะการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีการดำเนินงานใน ๒ ระบบคือ
๒.๑ ระบบปกติ
๒.๑.๑ องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการผ่านสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด /สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม กรุ ง เทพมหานคร มายั ง กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัส ดิการสังคม เป็ น ผู้พิ จ ารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริห ารกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคม
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีระยะเวลาเปิดรับโครงการตลอดทั้งปี โดยมีการพิจารณาอนุมัติทุกเดือน
๒.๑.๒ องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ซึ่งองค์กรเหล่านี้สามารถจัดทำโครงการ
ด้านสวัส ดิการสังคมและเสนอขอรั บ การสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมได้ โดยเสนอ
โครงการผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และกรมการกงสุล มายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาอนุมัติต่อไป
จากข้อ ๒.๑.๑ และ ข้อ ๒.๑.๒ กลุ่มบริหารกองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ สรุปข้อมูล ในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ PowerPoint สรุปภาพโครงการ
ที่นำเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอีกทั้ง Infographics
สรุปภาพผลการดำเนินงานและกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และสรุปข้อมูลภาพรวมในรูปเล่ม
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๒.๒ ระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
การดำเนิ น งานกองทุ น ในระบบกระจายกองทุนไปสู่ภู มิภ าคและท้องถิ่นมุ่งเน้นกระจาย
ลงสู่ พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น เข้ าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายทุ ก พื้ น ที่
และครอบคลุ มสถานการณ์ ปัญ หาสังคมของกลุ่ มเป้าหมายทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่อย่างทั่ วถึง รวมทั้ง
ให้ความสำคัญกับการบูรณาการงาน และการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนทางสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติมีมติให้ มีการดำเนินงานกองทุนเชิงรุก
โดยให้กระจายกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น
ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้เฉพาะการดำเนินงาน
ที่ มี ก ารกระจายอำนาจการบริ ห ารกองทุ น ให้ แ ก่ ค ณะอนุ ก รรมการระดั บ จั งหวั ด และกรุ งเทพมหานคร
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร จากผู้ แ ทนภาคส่ ว นต่ า งๆ
และมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการในการอนุมัติโครงการในจังหวัด ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดสรรให้ในแต่ละปี
๒.๒.๒ การกระจายวงเงินเพื่อให้มีการจัดทำโครงการเชิงประเด็นในภาพรวมของประเทศ
การจัดทำโครงการเชิงประเด็น/กลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของจังหวัด และการจัดทำโครงการเชิงพื้นที่ในระดับ
ตำบล/เทศบาล โดยการจั ด ทำโครงการต้ อ งผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากเวทีประชาคมในระดับพื้นที่ว่าควรทำโครงการใดถึงตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
โดยใช้กองทุ นเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสั งคม และการจั ดสวัสดิ การสังคม
การบู ร ณาการงาน และคำนึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบายยุ ท ธศาสตร์ และแผนงานระดั บ ต่ างๆ
รวมทั้งแผนของชุมชน และท้องถิ่นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
มีส่วนสมทบตามศักยภาพและสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากข้อ ๒.๒.๑ และ ข้อ ๒.๒.๒ กลุ่มบริหารกองทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัส ดิการสังคมแห่ งชาติ สรุป ข้อมูลในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นใน Infographics และสรุปข้อมูล ภาพรวม
ในรูปเล่มเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้นได้
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บทที่ 2
ฐานคิดแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทลั กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ดำเนิ น การภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีกลไกการขับเคลื่อนงานในรูปของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีกรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าในอีก ๒๐ ข้างหน้าจะนำพาประเทศไทย
ไปสู่ “ประเทศมี ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง” โดยคนไทยในอนาคตมี ศั ก ยภาพในการร่ว มกั น พั ฒ นาประเทศ สามารถปรับ ตั ว รองรับ บริ บ ท
การพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง มี จิ ต สำนึ ก วั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม รู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทย
และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
การสร้ า งฐานอาชี พ บริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ และกระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ไม่ ค อรั ป ชั่ น
โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายในการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย
ของภาครัฐ ปฏิ รูป ระบบการใช้จ่ ายงบประมาณให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล และการพั ฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซต์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่ าง
ยั่งยืน” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๔ จัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยมีกล
ยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ สร้างสมดุลระหว่างสวัสดิการถ้วนหน้า (Universal) และแบบมุ่งเป้า (Targeted) และเสริม
ศักยภาพหุ้นส่วนการพัฒนาด้านสวัสดิการเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดสวัสดิการ (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ : ๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผน
“กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีด
ความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบายและการบริการ โดยมีเป้าประสงค์มุ่งเน้นในการยกระดับองค์การ
ให้ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พร้อมสนับสนุนเชิงนโยบาย การจัดการ และการ
บริการ

๔
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น กรอบในการผลั ก ดั น ให้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เป็ น กลไกสำคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศซึ่ งรวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม
ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเตรียมความพร้อม
ให้ บุ คลากรทุ กกลุ่ มมี ความรู้และทั กษะที่ เหมาะสมต่ อการดำเนิ นชี วิต และการประกอบอาชี พ ในยุคดิ จิทั ล
และปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิท ธิภาพ และประสิทธิผลโดย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น ส่ งเสริม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม เกษตรกร ผู้ ที่ อ ยู่ ในชุ ม ชนห่ า งไกล ผู้ สู ง อายุ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และคนพิ ก าร สามารถเข้ า ถึ ง
และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับ
ท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง และนำไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โ ดยง่ า ยและส ะดวก
และมี ป ระชาชนที่ รู้ เท่ า ทั น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และมี ทั ก ษะในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ า งมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม ยุ ท ธศาสตร์ ป รั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ สู่ ก ารเป็ น รัฐ บาลดิ จิ ทั ล มุ่ งใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานรัฐ ให้ เกิ ด บริ ก ารภาครัฐ ในรูป แบบดิ จิ ทั ล
ที่ป ระชาชนสามารถเข้าถึงบริ การได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้ นที่ และภาษานำไปสู่ การหลอมรวม
การทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแนวทางการพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ การบริ ห ารบ้ า นเมื อ ง และเสนอความคิ ด เห็ น
ต่ อ การดำเนิ น งานของภาครั ฐ ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นากำลั ง คนให้ พ ร้ อ มเข้ า สู่ ยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นากำลั ง คนให้ มี ค วามสามารถในการสร้ า งสรรค์ แ ละใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อย่างชาญฉลาด พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรใรภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ
และบุ ค ลากรทุ ก ช่ ว งวั ย ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะความเชี่ ย วชาญเทคโนโลยี เฉพาะด้ าน ให้ กั บ บุ ค ลากร
ในสายวิช าชีพ ด้านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่ ป ฏิบั ติงานในภาครัฐ และเอกชนเพื่ อรองรับ ความต้องการในอนาคต
และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ส ามารถวางแผนการนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ไปพั ฒ นาภารกิ จ
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่ ง เน้ น การมี ก ฎหมาย กฎระเบี ย บ กติ ก าและมาตรฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
หลั ก เกณฑ์ ส ากล เพื่ อ อำนวยความสะดวก ลดอุ ป สรรคเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบกิ จ กรรม
และทำธุรกรรมออนไลน์ ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิ ทธิ์
ให้ แ ก่ผู้ ใช้ งานเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในทุ กภาคส่ ว นเพื่ อ รองรับ การเติ บ โตของเทคโนโลยี ดิ จิทั ล และการใช้ งาน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

๕
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านการ
สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์
โดยกำหนดให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ
ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนประจำปี ๒๕๖4 เพื่อเป็นตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการ
จัดตั้งกองทุนฯ ว่าสามารถสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักได้อย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่ โดยการดำเนินการสำหรับระบบฐานข้อมูลนี้ควรอยู่ในรูปแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ โดยดำเนินการแต่งตั้ง
คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวั ส ดิ ก ารเป็ น ประธาน และดำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของกองทุ น ฯ
ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖4 และได้วางแนวทางในการดำเนินงานจนถึงปี ๒๕๖๖
เพื่อให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ สามารถใช้ในการดำเนินงานกองทุนฯ รวมทั้งประเมินความคุ้มค่า และใช้
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และได้บรรจุโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ฯ ลงใน
แผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ฉบับนี้ด้วย

๖

บทที่ 3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จากทิ ศ ทางการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิ จิ ทั ล มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นแผนในทุ ก ระดั บ ดั ง นั้ น จึ ง เกิ ด แนวคิ ด
ในการจัดทำแผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขึ้น โดยมุ่งเน้น
ให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันของกองทุนฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
สภาวะปัจจุบันของการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ปัจจุบันกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจดังนี้
รายการ

จำนวนทั้งหมด

สามารถใช้การได้

ไม่สามารถใช้การได้

(เครี่อง)

(เครื่อง)

(เครื่อง)

คอมพิวเตอร์

๑๕๑

๑๕๑

-

Notebook

๓๘

๓๘

-

Printer

๗๙

๗๙

-

กล้องวีดีโอ

๓

๓

-

กล้องถ่ายรูป

๑๕

๑๕

-

วิทยุสื่อสาร

๔

๔

-

Projector

๒

๒

-

เครื่องขยายเสียง

๑

๑

-

นอกจากนี้ ยังมีระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภารกิจของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จำนวน ๓ ระบบ ได้แก่

๗
๑. เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ ให้
บริการและผู้รับบริการ
๒. ระบบโปรแกรมบัญชี สนับสนุนในการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓. ระบบ Back Office เป็นระบบฐานข้อมูล ขององค์การสวัสดิการสังคม และข้อมูลโครงการ
ที่เคยขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
และในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.ส.ค. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths) หรือ ข้อได้เปรียบภายในองค์กร
๑. กองทุนมีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
๒. กองทุ นมี การบริห ารงานในรู ปคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการ ประกอบด้ วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
3. กองทุนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ
จุดอ่อน (Weaknesses) หรือ ข้อเสียเปรียบภายในองค์กร
๑. กองทุนไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการติดตามประเมินผลที่ทั นสมั ย
และเป็นปัจจุบัน
๒. กองทุ นขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และการบริหารกองทุ นฯ และขาด
ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๓. การประชาสัมพันธ์งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไม่ครอบคลุมพื้นที่และ
กลุ่ มเป้ าหมาย และขาดการสื่ อสารอย่ างมี ประสิ ทธิภาพกั บคณะอนุ กรรมการบริห ารกองทุ นส่ งเสริมการจั ด
สวัสดิการสังคมจังหวัด
โอกาส (Opportunities) ที่จะดำเนินการได้จากภายนอกองค์กร
๑. กองทุ น มี กฎหมายและแผนรองรั บ การดำเนิ น งานของกองทุ น ฯ อย่ างชั ด เจน
คือ พระราชบั ญญั ติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
๒. กองทุนมีระบบการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนางานและ
บริ การเพื่ อสร้ างโอกาสในการเข้ าถึ งและเสริมสร้างความรู้ ด้ านสวั สดิ การสั งคมโดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย
๔. รั ฐ บาลให้ ความสำคั ญ กั บ การพั ฒ นากำลั งคนภาครั ฐ ในฐานะผู้ ท ำงานด้ าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ในการให้บริการและปฏิบัติงาน
๕. นโยบายการจัดสวัสดิการแห่ งรัฐและ Big data ของรัฐบาลทำให้มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน

๘
อุปสรรค (Threats) หรืออุปสรรคจากภายนอกองค์กร
๑. งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ฯ
๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีต้นทุนในการดำเนินงานสูง

๙
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (TOWS MATRIX)
ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน(Weakness) และโอกาส(Opportunities)
โอกาส

O1

O2

O3

O4

O5

กองทุนมีกฎหมายและแผนรองรับ กองทุนมีระบบการตรวจสอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
การดำเนินงานของกองทุนฯ อย่าง
จากหน่วยงานภายในและ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบ พัฒนากำลังคนภาครัฐในฐานะ
ชัดเจน คือ พระราชบัญญัติการ
ภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบ นโยบายในการพัฒนางานและ
ผู้ทำงานด้าน IT
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใน สำนักงานการตรวจเงิน บริการเพื่อสร้างโอกาสในการ และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ใน
และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
แผ่นดิน
เข้าถึงและเสริมสร้างความรู้
การให้บริการและปฏิบัติงาน
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ด้านสวัสดิการสังคมโดยใช้
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับที่ ๒)
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย
พ.ศ.๒๕๕๐

นโยบายการจัดสวัสดิการแห่ง
รัฐและ Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน

ใช้กฎหมายและแผนต่าง ๆ ของ
กองทุนฯ เป็นกรอบในการจัดทำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
การติดตามประเมินผล

จัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
การติดตามประเมินผล
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล
Big data ของรัฐบาล

จุดอ่อน
W1
กองทุนไม่มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการติดตาม
ประเมินผลที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบนั

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
กองทุนฯ มาเป็นเป็นกรอบใน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ
ติดตามประเมินผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

นำแผนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
กรอบในการจัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ
ติดตามประเมินผล

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ ด้าน IT
ให้สามารถใช้งานจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
การติดตามประเมินผล

๑๐

โอกาส

จุดอ่อน
W2
กองทุนขาดระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และการบริหาร
กองทุนฯ และขาดระบบ
สารสนเทศสำหรับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

O1

O2

O3

O4

O5

กองทุนมีกฎหมายและแผน
รองรับการดำเนินงานของ
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

กองทุนมีระบบการตรวจสอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
จากหน่วยงานภายในและ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบ
ภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบ นโยบายในการพัฒนางานและ
ภายใน สำนักงานการตรวจเงิน บริการเพื่อสร้างโอกาสในการ
แผ่นดิน
เข้าถึงและเสริมสร้างความรู้
ด้านสวัสดิการสังคมโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ นโยบายการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ
พัฒนากำลังคนภาครัฐใน
และ Big data ของรัฐบาลทำให้
ฐานะผู้ทำงานด้าน IT
มีข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ใน
ที่เป็นระบบชัดเจน
การให้บริการและปฏิบัติงาน

ใช้กฎหมายและแผนต่าง ๆ ของ
กองทุนฯ เป็นกรอบในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของกองทุนฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
กองทุนฯ มาเป็นเป็นกรอบใน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ
ของกองทุนฯ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของกองทุนฯ
ในการปฏิบัติงาน และ
ให้บริการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

นำแผนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
กรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ

นโยบายการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ
และ Big data ของรัฐบาลเป็น
กรอบหรือข้อมูล
ในการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนฯ

๑๑

โอกาส

จุดอ่อน
W3
การประชาสัมพันธ์งาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมไม่
ครอบคลุมพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย และ
ขาดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกับ
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด

O1

O2

O3

O4

O5

กองทุนมีกฎหมายและแผน กองทุนมีระบบการตรวจสอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ นโยบายการจัดสวัสดิการแห่ง
รองรับการดำเนินงานของ
จากหน่วยงานภายในและ และสังคมเป็นกรอบนโยบายในการ พัฒนากำลังคนภาครัฐในฐานะผู้ รัฐและ Big data ของรัฐบาล
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
ภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบ พัฒนางานและบริการเพื่อสร้าง
ทำงานด้าน IT
ทำให้มีข้อมูลผูป้ ระสบปัญหา
พระราชบัญญัติการบริหารทุน ภายใน สำนักงานการตรวจ โอกาสในการเข้าถึงและเสริมสร้าง และผูใ้ ช้ประโยชน์จาก IT ในการ ทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เงินแผ่นดิน
ความรูด้ ้านสวัสดิการสังคมโดยใช้
ให้บริการและปฏิบัติงาน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กฎหมาย และให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนฯ ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ทราบถึงกองทุนฯ มีการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
กองทุนฯ

ใช้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
เป็นกรอบในการพัฒนาสื่อและ
รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

พัฒนาบุคลากรด้าน IT ให้มี
ศักยภาพในการประชาสัมพันธ์
และสามารถสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย เกีย่ วกับงาน
กองทุนฯ ได้คลอบคลุมพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ เชิง
รุกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบ
ปัญหาทางสังคม โดยใช้ข้อมูล
จาก Big data ของรัฐบาล
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย

๑๒

โอกาส

จุดแข็ง
S1
กองทุนมีระเบียบ
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

O1

ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities)
O2
O3

O4

O5

กองทุนมีกฎหมายและ กองทุนมีระบบการตรวจสอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ นโยบายการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ
แผนรองรับการ
จากหน่วยงานภายในและ เศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบ พัฒนากำลังคนภาครัฐในฐานะผู้ และ Big data ของรัฐบาลทำให้มี
ดำเนินงานของกองทุนฯ ภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบ นโยบายในการพัฒนางานและ
ทำงานด้าน IT
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่
อย่างชัดเจน คือ
ภายใน สำนักงานการตรวจ บริการเพือ่ สร้างโอกาสในการ และผูใ้ ช้ประโยชน์จาก IT ใน
เป็นระบบชัดเจน
พระราชบัญญัติการ
เงินแผ่นดิน
เข้าถึงและเสริมสร้างความรู้
การให้บริการและปฏิบัติงาน
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.
ด้านสวัสดิการสังคมโดยใช้
๒๕๕๘ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติส่งเสริม
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย
การจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐
ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบ
หรือคู่มือในการปฏิบัติงาน
กองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานกองทุนฯ

นำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
กองทุนฯมาเป็นกรอบในการ
พัฒนาระเบียบของกองทุนฯ

ปรับปรุงคู่มือ/แนวทาง ของ
-พัฒนาบุคลากรด้าน IT ให้
กองทุนฯ ให้สอดคล้องกับ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ คู่มือ/
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ แนวทางปฏิบัติของกองทุน
และสังคม

พัฒนาระเบียบ
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ โดยใช้
ประโยชน์จากนโยบายการจัด
สวัสดิการแห่งรัฐและ Big data ของ
รัฐบาลมาเป็นกรอบในการพัฒนา

๑๓

โอกาส

O1

O2

O3

O4

O5

กองทุนมีกฎหมายและแผน กองทุนมีระบบการตรวจสอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
รองรับการดำเนินงานของ
จากหน่วยงานภายในและ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบ
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
ภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบ นโยบายในการพัฒนางานและ
พระราชบัญญัติการบริหารทุน ภายใน สำนักงานการตรวจ บริการเพื่อสร้างโอกาสในการ
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เงินแผ่นดิน
เข้าถึงและเสริมสร้างความรู้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ด้านสวัสดิการสังคมโดยใช้
จัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
พัฒนากำลังคนภาครัฐใน
ฐานะผู้ทำงานด้าน IT
และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ใน
การให้บริการและปฏิบัติงาน

นโยบายการจัดสวัสดิการแห่ง
รัฐและ Big data ของรัฐบาล
ทำให้มีข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน

ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบหรือ
คู่มือในการปฏิบตั ิงานกองทุนฯ
เพื่อลดปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
กองทุนฯ

- สนับสนุนคณะกรรมการ/คณะ
อนุฯกรรมการในการใช้
ประโยชน์จาก IT
- สนับสนุนบุคลากรของกองทุน
ด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานกองทุนฯ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ/คณะ
อนุฯกรรมการ นำนโยบายการ
จัดสวัสดิการแห่งรัฐและ Big
data ของรัฐบาล มาเป็นกรอบ
ในการบริหารงานกองทุนฯ

จุดแข็ง
S2
กองทุนมีการบริหารงาน ใน
การควบคุม กำกับ ติดตาม ใน
รูปคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้ง
ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ/
คณะอนุฯกรรมการนำ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ภายในและภายนอกกองทุนฯมา
เป็นกรอบในการบริหารงาน
กองทุนฯ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการ/คณะ
อนุฯกรรมการ นำแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้
เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนางาน
กองทุนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

๑๔

โอกาส

จุดแข็ง
S3
กองทุนมีเครื่องมือและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

O1

O2

O3

O4

O5

กองทุนมีกฎหมายและแผน
กองทุนมีระบบการตรวจสอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการ นโยบายการจัดสวัสดิการแห่ง
รองรับการดำเนินงานของ
จากหน่วยงานภายในและ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบ พัฒนากำลังคนภาครัฐในฐานะ รัฐและ Big data ของรัฐบาล
กองทุนฯ อย่างชัดเจน คือ
ภายนอก เช่น กลุ่มตรวจสอบ นโยบายในการพัฒนางานและ
ผู้ทำงานด้าน IT
ทำให้มีข้อมูลผูป้ ระสบปัญหา
พระราชบัญญัติการบริหารทุน ภายใน สำนักงานการตรวจเงิน บริการเพือ่ สร้างโอกาสในการ และผู้ใช้ประโยชน์จาก IT ใน ทางสังคมที่เป็นระบบชัดเจน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
แผ่นดิน
เข้าถึงและเสริมสร้างความรู้
การให้บริการและปฏิบัติงาน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
ด้านสวัสดิการสังคมโดยใช้
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่างทั่วถึง ปลอดภัย
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐

-

-

-

พัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ ให้ จัดหา/พัฒนาเครื่องมือและ
สามารถใช้ประโยชน์จากIT มาใช้ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้
ในการปฏิบัติของกองทุนฯ
สามารถรองรับบานข้อมูล
Big data ของรัฐบาล

๑๕
ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (Strengths) และอุปสรรค (Threats)
อุปสรรค

จุดแข็ง
S1
กองทุนมีระเบียบ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

S2
กองทุนมีการบริหารงาน ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ในรูป
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้ง
ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
S3
กองทุนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ

T1
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานกองทุนฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกองทุน ฯ
-

T2
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีต้นทุนในการ
ดำเนินงานสูง

-

คณะกรรมการบริหารกองทุนมีบทบาทในการผลักดันให้
กองทุนฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการบริหารกองทุนมีบทบาทในการผลักดันให้
กองทุนฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

ขอความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนฯ

ขอความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนฯ

๑๖

ความสัมพันธ์ของจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threats)
อุปสรรค

จุดอ่อน
W1
กองทุนไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการติดตามประเมินผลที่
ทันสมัยและเป็นปัจจุบนั
W2
กองทุนขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการบริหารกองทุนฯ
และขาดระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
W3
การประชาสัมพันธ์งานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไม่
ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย และขาดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด

T1
งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานกองทุนฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ

T2
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีต้นทุนในการ
ดำเนินงานสูง

ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการติดตามประเมินผล ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการติดตาม
และนำเสนอรัฐบาลเพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
ประเมินผล และนำเสนอรัฐบาลเพื่อขอรับงบประมาณ
เพิ่มเติม
ศึกษาวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หรือขอรับการสนับสนุน
ปฏิบัติงาน และนำเสนอรัฐบาลเพือ่ ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงาน
อื่น
ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหรือขอความอนุเคราะห์จากกรม ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหรือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ
จากกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯ

๑๗
แนวโน้มในอนาคตของการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จากการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยใช้
SWOT Analysis ควรมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
๑. การดำเนิ น กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการบริห ารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
ประจำปี สำนั ก งาน ก.ส.ค. ได้ มี ก ารจั ด ทำและทบทวนแผน บริ ห ารจั ด การสารสนเทศและดิ จิ ทั ล
และแผนปฏิบัติการทุกปี ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและในระหว่ า งปี จ ะมี ก ารดำเนิ น การตามแผนภายในระยะเวลาที่ ก ำหนด
โดยในปี ต่ อ ๆ ไปก็ ยั ง คงมี ค วามจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ทำและทบทวนแผน บริ ห ารจั ด การสารสนเทศ
และดิ จิ ทั ล และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวางแผนและดำเนิ น งาน
ด้านบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
๒. สำรวจครุ ภั ณ ฑ์ ในทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกองทุ น ส่ งเสริม การจั ด
สวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์กองทุน
3. พั ฒ นาช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ กองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม เพื่ อ ขยาย
ช่องทางการเข้าถึงไปสู่กลุ่มเป้าหมายและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับกองทุนฯ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้สามารถใช้ใน
การดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงานประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกองทุนฯ
5. พั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ ห้ กั บ องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
ประชาชนทั่วไปให้รู้จักกองทุน และสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

๑๘

บทที่ 4
แผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ มีรายละเอียด
ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์
กองทุ น หลั ก ที่ เป็ น กลไกสนั บ สนุ น ขั บ เคลื่ อ น การพั ฒ นาและจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม เพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พันธกิจ
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการสังคม
อย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ สนั บ สนุ น กระบวนการปฏิบัติงานกองทุน เพื่อพัฒ นากลุ่ มเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็ง
และความอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
๓. เป้าประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ
๔. ผลผลิตและผลลัพธ์
๔.๑ ผลผลิต
๑) มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต่อการจัดสวัสดิการสังคม
๒) องค์การสวัสดิการสั งคมสามารถนำเงินกองทุนไปใช้ในการจัดสวัสดิการสั งคมได้อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔.๒ ผลลัพธ์
๑) องค์การสวัสดิการสังคมมีความพอใจต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ
๒) ประชาชนได้รับ ผลประโยชน์จากการเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความพอใจต่อ
โครงการที่กองทุนให้เงินสนับสนุน
๓) ข้อร้องเรียนจากองค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนลดลง
๕. ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของแผนบริห ารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัส ดิการสังคมอย่ างเป็ นรูปธรรม และจากการวิเคราะห์ ภารกิจของกองทุน ภายใต้จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับภารกิจการส่ งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จากปัจจัยต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ ดังนี้

๑๙

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้บริการและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพเครื่องมือและกลไกกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของกองทุนฯ
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้แ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี เพื่ อการปฏิบั ติ งาน
และการบริการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงกองทุนฯ
แผนพั ฒ นากองทุน ส่ งเสริม การจัด สวัส ดิ การสั งคม พ.ศ. 2562 – 2566 ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ของแผน “กองทุนหลักที่เป็นกลไกสนับสนุน ขับเคลื่อน การพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล”โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการบริหารและ
ใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างการรับรู้และการ
เข้ า ถึ งข้ อ มู ล ข่ า วสารและบริ ก ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม โดยมี เป้ าหมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์
องค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั งคมมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นงานกองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

๒๐

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์พม. กับแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ฉบับที่๑๒
ร่างยุทธศาสตร์
สวัสดิการสังคมไทย
ฉบับที่ ๓
ยุทธศาสตร์กระทรวง
พม. ๖๐-๖๔
(ปรับปรุง มี.ค. ๖๑)

ยุทธศาสตร์
๒๐ ปี พส.

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพที่ทวั่ ถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชน
ทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเสริมสร้างพลังเครือข่ายหุ้นส่วน
ทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมบนพื้นฐานความ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคมุ้ กันและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและ
เครือข่าย

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง

ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเงิน การ
คลังและการระดมทุนเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์บริการจัดการองค์กรสูค่ วามเป็น
ผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์เสริมพลังทุกภาคส่วน สร้าง
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์การ

และจัดสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องมือ
และกลไกในการปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสวัสดิการสังคมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ผนึกกำลังทางสังคมเพือ่
เป็นกลไกในการพัฒนาสังคม

เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์
กรม พัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔เสริมสร้างขีดความสามารถองค์การเพื่อการบริหารนโยบาย
และการบริการกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
บริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๒๑
ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ

ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องมือ
และกลไกในการปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การให้บริการและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
บริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

พัฒ นาศัก ยภาพเครื่องมือและกลไกกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน และการบริการ

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของกองทุนฯ

ส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงกองทุนฯ

- กิจกรรมนำเข้าข้อมูลกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม สูร่ ะบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- กิจกรรมติดตามและประเมินผลระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

- กิจกรรมจัดทำชุดความรูเ้ กี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม ผ่านช่อง Youtube นำเสนอผ่าน
Website กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

๒๒

แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖6
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
๑) พัฒนาศักยภาพ
เครื่องมือและกลไก
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

การจัดทำช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร กับ
สำนักงาน ก.ส.ค.

ผลผลิต: มีช่องทางการ
สื่อสารระหว่าง
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด /
กรุงเทพมหานคร กับ
สำนักงาน ก.ส.ค.
ผลลัพธ์:
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด /
กรุงเทพมหานคร
สามารถดำเนินการตาม
แนวทางที่กองทุน
กำหนด

ตัวชี้วัด
มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร
ระหว่าง
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
กับ สำนักงาน
ก.ส.ค.

เป้าหมาย
2562

2563

2564
๑ ช่องทาง
(ทาง Line)

๒๕๖5

๒๕๖6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน ก.ส.ค.

๒๓

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๑) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.๑ กิจกรรมศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เป้าหมายหลัก

ผลผลิต :
จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
ผลลัพธ์ :
ได้แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมที่ครบองค์ประกอบ
(ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ)
๑.2 โครงการจัดทำ
ผลผลิต :
ระบบฐานข้อมูล
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ผลลัพธ์ :
สังคม
1.ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สามารถ
ใช้ในการดำเนินงาน การติดตามผลการ
ดำเนินงาน (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ)
การตัดสินใจของผู้บริหารกองทุน
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสามารถ
ประมวลผลความคุม้ ค่ากองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด
ระดับ
ความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กองทุนฯ

๑. มีระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
กองทุนส่งเสริม
การจัด
สวัสดิการสังคม
2. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เกี่ยวข้อง
มีการนำข้อมูล
เข้าระบบ
ฐานข้อมูล
กองทุนฯ

เป้าหมาย
2562

2563
ระดับ ๕

2564

๒๕๖5

๒๕๖6

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงาน ก.ส.ค.

๑ ระบบ
(๔๐๐,๐๐๐
บาท)
หมายเหตุ
ยกเลิก
โครงการ

สำนักงาน ก.ส.ค.

๒๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๑.๓ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เป้าหมายหลัก
ผลผลิต :
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ผลลัพธ์ :
มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
(เป็นโครงการเดียวกับ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ ของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ 3 ข้อ 3.1)

ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
งานระบบผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

เป้าหมาย
2562

2563

2564
ร้อยละ ๘๐
(๙๐๐,๐๐๐
บาท)
หมายเหตุ
เลื่อน
ระยะเวลา
ดำเนิน
โครงการจาก
พ.ค.-มิ.ย. 64
เป็น ก.ค.-ส.ค.
64

๒๕๖5

๒๕๖6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน ก.ส.ค.

๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

๑.๔กิจกรรมนำเข้า
ข้อมูลกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
สู่ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
ข้อมูลที่กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมระหว่างปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ถูกจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

๑.๕กิจกรรมติดตาม
และประเมินผลระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
มีการติดตามและควบคุมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลฯ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ :
ระบบฐานข้อมูลฯ มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ผลลัพธ์ :
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ
สามารถประมวลผลข้อมูลของ
กองทุนระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๕0 ของข้อมูล
โครงการที่กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมให้การสนับสนุน
ระหว่างปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
จัดเก็บในฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนฯ

ร้อยละ 70 ของ
ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ต่อการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ 50

ปี ๒๕๖๖

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑.๖ โครงการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
มีรายงานผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลฯ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

มีแนวทางในการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ ที่ตอบสนอง
ต่อการใช้ประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖
๑ เรื่อง
(๕๐๐,๐๐๐
บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

ผลลัพธ์ :
นำผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้ อ มู ล กองทุ น ส่ ง เสริ ม
การจัดสวัสดิการสังคมมาใช้ในการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯ กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๒) พัฒนาระบบ
การติดตามและ
ประเมินผลของ
กองทุนฯ

๒.๑ โครงการจัดทำระบบงาน
ติดตามและประเมินผลสำหรับ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

ผลผลิต : มีระบบในการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงาน
ให้กับคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ระบบงานติดตามและ
ประเมินผล สามารถ
ประมวลผลการติดตามฯ
ขององค์กรที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน
(ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลลั พ ธ์ : ระบบงานติ ด ตามและ ผลกระทบ)
ป ระเมิ น ผ ล สาม ารถใช้ ใ นการ
ติดตามผลการดำเนินงาน (ผลผลิต
ผลลัพ ธ์ ผลกระทบ) การตัดสิ นใจ
ของผู้บริหารกองทุน

1 ระบบ
(800,000
บาท)

สำนักงาน
ก.ส.ค.

๒๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๑) ส่งเสริมการรับรู้ 1.1 กิจกรรมจัดทำชุดความรู้
และเข้าถึงกองทุนฯ เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ผ่านช่อง
Youtube นำเสนอผ่าน
Website กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

เป้าหมายหลัก
ผลผลิต : ชุดความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมนำเสนอผ่านช่องทางที่
กำหนด
ผลลัพธ์ : ผู้สนใจทั่วไปเข้าถึง
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมที่จดั ทำผ่าน
ช่องทางที่กำหนด

ตัวชี้วัด
จำนวนชุดความรูเ้ กี่ยวกับ
กองทุนฯ นำเสนอผ่าน
ช่องทางที่กำหนด

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๑ เรื่อง

ปี ๒๕๖๕
๑ เรื่อง

ปี ๒๕๖๖
๑ เรื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ตัวชี้วัด

๑.2 การสร้างช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- พัฒนาเว็บไซต์กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อการเข้าถึงง่าย และ
ครอบคลุม(ข้อมูลข่าวสารความรู้-บริการ)
- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
เช่น Facebook, กลุม่ Line
และ e-mail
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ความรู้
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
จังหวัด ทำหน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เกีย่ วกับ
งานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ผลผลิต :
- มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารมากขึ้น
- มีภาคีเครือข่ายในการ
เผยแพร่
ผลลัพธ์ :
- คณะกรรมการ อนุกรรมการ
องค์การสวัสดิการสังคม และ
ภาคีเครือข่ายรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมดีขึ้น
- องค์การสวัสดิการสังคม
และภาคีเครือข่ายรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ดีขึ้น

มีช่องทางเพิ่มขึ้นเพื่อ
การติดต่อสื่อสารกับ
กองทุนที่มีความสะดวก
รวดเร็ว และการ
เผยแพร่ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร
และงานนวัตกรรม
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
๓ ช่องทาง
๔ ช่องทาง
๑. Facebook ๑. Facebook
๒. Line
๒. Line
๓. E-Mail
๓. E-Mail
4. Website

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
๔ ช่องทาง
๑. Facebook
๒. Line
๓. E-Mail
4. Website

ปี ๒๕๖๕
-

ปี ๒๕๖๖
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

๒๙

บทที่ ๕
การแปลงแผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสู่การปฏิบัติ
แผนบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและดิ จิ ทั ล กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
๒๕๖2 – ๒๕๖6 เป็ น แผนที่ เกิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคมอย่างกว้างขวางผ่านกระบวนการประชุมเชิ งปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ แ ผนฯ ดั ง กล่ า วมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นากองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า ประสงค์ ข องแผนที่ ตั้ งไว้ กองทุ น ฯ จึ งได้ ก ำหนดแนวทางการแปลง
แผนพัฒนากองทุนไปสู่การปฏิบัติดังนี้
แนวทางการแปลงแผนบริ ห ารจั ด การสารสนเทศและดิ จิ ทั ล กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด
สวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติ
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
การนำแผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
มาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในแต่ละปี
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดประชุมอบรม สัมมนา เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๓. การประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารดำเนิ น งานกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ผ่ านช่ อ งทางสื่ อ ประเภทต่ างๆ เพื่ อให้ องค์ ก ารสวัส ดิก ารสั งคมตลอดจนสาธารณชนได้รับ ทราบเกี่ ยวกั บ
การดำเนินงานกองทุน และผลการดำเนินงานที่องค์การสวัสดิการสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ และ
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ต่อไป
๔. การพัฒนาระบบข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุน ฯโดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน
๕. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม จะต้องดำเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ บริหารและบุคลากรกองทุนฯ
ได้รับทราบถึงระดับ ความสำเร็จในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ปัญหาและ
อุป สรรคที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้ นสุ ดระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ ซึ่งผู้ บริหารสามารถนำผลการ
ประเมินดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อตัดสิ นใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้เกิดความ
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ตามกรอบ
วงเงินที่ได้รับ
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แผนปฏิบัติการ
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
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แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
กิจกรรม
๑) พัฒนา
๒.๑ กิจกรรม
เพื่อนำเข้าข้อมูล ข้อมูลการให้การ 1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
ระบบ
นำเข้าข้อมูล
การให้การ
สนับสนุนจาก
ผู้ปฏิบัติงานผ่านการประชุม
เทคโนโลยี
กองทุนส่งเสริม สนับสนุนจาก
กองทุนส่งเสริม
ทางไกลผ่าน Web Conference
สารสนเทศ
การจัดสวัสดิการ กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
สังคม
การจัดสวัสดิการ สังคม ระหว่างปี เรื่องการบันทึกข้อมูลกองทุนฯ
สู่ระบบ
สังคม ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖4 (ต.ค. - ธ.ค. 64)
ฐานข้อมูล
๒๕๖๓ – ๒๕๖4 ได้รับการบันทึก 2. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานบันทึก
สารสนเทศ
ในระบบ
เข้าระบบ
ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
กองทุนส่งเสริม ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
จากกองทุน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
การจัดสวัสดิการ สารสนเทศของ สารสนเทศของ
3. ติดตามการลงข้อมูลในระบบ
สังคม
กองทุนฯ
กองทุนฯ
การประชุมทางไกลผ่าน Web
Conference ด้วยโปรแกรม
Zoom Meeting
(ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใน
ระบบฯ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
5. สรุปผลการบันทึกข้อมูลใน
ระบบฯ (ก.ย. 6๕)

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
ตัวชี้วัด
(บาท)
ของโครงการ ความสำเร็จ
ต.ค. ๖๔ สำนักงาน บันทึกข้อมูล ร้อยละ 50
ก.ย. ๖๕
ก.ส.ค.
ไม่ครบถ้วน ของข้อมูล
โครงการที่
กองทุน
เนื่องจาก
ส่งเสริมการจัด
ดำเนินการ
สวัสดิการ
ตลอดปี
สังคมให้การ
จึงไม่
สนับสนุน
สามารถ
ระหว่างปี
กำหนด
๒๕๖๓ –
ระยะเวลา
๒๕๖4
ได้
จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
กองทุนฯ
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
กิจกรรม
๒.๒ กิจกรรม
เพื่อให้ระบบ
ระบบฐานข้อมูลฯ 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึก
ติดตาม
ฐานข้อมูลฯ
มีความถูกต้อง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
และประเมินผล มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
กองทุนฯ ปี 2565 ลงในระบบ
ระบบฐานข้อมูล สมบูรณ์ และ พร้อมใช้งานอยู่ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
สารสนเทศ
พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ
2. ติดตามการลงข้อมูลลงในระบบ
กองทุนส่งเสริม เสมอ
ผ่านการประชุมทางไกลผ่าน Web
การจัดสวัสดิการ
Conference ด้วยโปรแกรม Zoom
สังคม
Meeting (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
4. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใน
ระบบฯ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. 6๕)
5. ประเมินผลความพึงพอใจการใช้
งานระบบฯ (ก.ย. 6๕)

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง
ตัวชี้วัด
(บาท)
ของโครงการ ความสำเร็จ
ต.ค. ๖๔ สำนักงาน บันทึกข้อมูล ร้อยละ70
ก.ย. 6๕
ก.ส.ค.
ไม่ครบถ้วน
ของความพึง
พอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
เนื่องจาก
กองทุนฯ ต่อ
ดำเนินการ
การใช้งาน
ตลอดปี
ระบบ
จึงไม่
ฐานข้อมูล
สามารถ
สารสนเทศ
กำหนด
กองทุน
ระยะเวลา
ส่งเสริมการ
ได้
จัดสวัสดิการ
สังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวัสดิการสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
โครงการ/
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
(บาท)
สำนักงาน
๑) ส่งเสริม
๓.๑ กิจกรรม
จัดทำชุดความรู้ ได้ชุดความรู้
๑. กำหนดหัวข้อของชุดความรู้
มี.ค. การรับรู้และ จัดทำชุดความรู้ เกี่ยวกับกองทุน เกี่ยวกับกองทุน (มี.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕)
ก.ย. ๖๕
ก.ส.ค.
เข้าถึง
เกี่ยวกับกองทุน ส่งเสริมการจัด ส่งเสริม
๒. รวบรวมเนื้อหาของชุดความรู้
กองทุนฯ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการ (มี.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕)
*
สวัสดิการสังคม ผ่านช่อง
สังคมนำเสนอ
๓. จั ด ทำเป็ น ชุ ด ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เนื่องจาก
ผ่านช่อง
Youtube
ผ่านช่องทางที่
กองทุ น ส่ งเสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก าร มีการ
Youtube
นำเสนอผ่าน
กำหนด
สังคม
ดำเนินการ
นำเสนอผ่าน
Website
(มี.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕)
ตลอดปี
Website กองทุน กองทุน
๔ . น ำชุ ด ค วาม รู้ เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ าน จึงไม่
ส่งเสริมการจัด
ช่ อ งทาง Youtubeและ Website สามารถ
สวัสดิการสังคม
ของกองทุนฯ
กำหนด
(มี.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕)
ช่วงเวลา
ได้

ความเสี่ยง
ของโครงการ
เนื้อหาของชุด
ความรู้ ไม่ตรง
กับความ
ต้องการของ
องค์การ
สวัสดิการ
สังคม ทำให้
ยังไม่สามารถ
ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุนฯ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
กองทุนฯ มีชุด
ความรู้
เกี่ยวกับ
กองทุนฯ
นำเสนอผ่าน
ช่องทางที่
กำหนด
(๑ เรื่อง)

