
 
 
 
 
 

 

 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ฉบับปรับปรุง 
 

กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน 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 ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในส านักพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็กและยังไม่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือใช้ในการบริหารจดการกองทุน 
ซ่ึงการบริหารจัดการสารสนเทศเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึน้ ดังนั้น กองทนุจึงได้จดัท าแผนดิจิตอล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนให้
เป็นระบบ สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และการ
ด าเนินงานของกองทนุ มปีระสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถปุระสงคก์ารจดัต้ังตอ่ไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 
 
วิสัยทัศน์ 

พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน 
 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนเพ่ือรองรับระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มีศักยภาพสามารถ
รองรับภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุน 
๒. เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของกองทุนให้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
๓. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น

เครื่องมือ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ 

ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุน 
โครงการการจัดใหม้ีระบบ
สารสนเทศ/หรือระบบดิจิทลั  
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน 

เตรียมความพร้อมใช้งาน
ของระบบสารสนเทศท่ี
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- บริหารจัดการดูแล
บ ารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ  เพื่อให้
ระบบมีความพร้อมใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและรองรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ผลผลติ (Output) :  
- มีระบบบรหิารจดัการสารสนเทศ
กองทุนฯ ที่มีความพร้อมใช้งานไดต้ลอด
ระยะเวลา และต่อเนื่อง  
ผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ระบบสารสนเทศของกองทุนมีการจดัเก็บ
ข้อมูลอยา่งเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการด าเนินงานของเจา้หน้าที ่และ
สนับสนุนการตดัสินใจของผู้บริหาร 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
 

5๐,๐๐๐ ล าดับ ๒  
เนื่องจากระบบ
สารสนเทศของ
กองทุนยังไม่

สมบูรณ์ จึงควร
พัฒนาระบบใน

เว็บไซต์ใหม้ีความ
สมบูรณ์และพร้อม

ใช้งานมากขึ้น 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสมัพันธ์

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการจดัให้มีระบบ
สารสนเทศ/หรือระบบดิจิทลั 
เพื่อช่วยสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีเหมาะสมกับองค์กร 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสนเทศเพื่อการ
ประเมินผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของกองทุน 

- จัดท าฐานข้อมูลผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงินซึ่งมีการจัดเก็บ
ผลผลติ (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) จากการด าเนินงาน
ของกองทุน โดยเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลดังกล่าวลงใน
เว็บไซต์ของกองทุน 

ผลผลติ (Output) :  
- มีฐานข้อมูลผลการด าเนินงานของ
กองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
อย่างน้อย 1 ด้าน ท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และกรอบหลักเกณฑก์าร
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) :  
- ฐานข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุน 
อย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่  ดา้นการเงิน 
หรือ ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ส าหรับใช้ในการ
ประเมินผลผลิต (Output)  ผลลพัธ์ 
(Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - ล าดับ 3 
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสนเทศ
เพื่อการประเมิน

ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของ
กองทุน อันเป็น
การตอบสนองให้
ผู้ใช้บริการได้รับ

ความสะดวก และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสมัพันธ์

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ 

ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

- พัฒนาระบบริหารจัดการ
สารสนเทศกองทุนฯ  

- จัดท า/ทบทวนแผนปฏิบตัิ
การดิจิทัล ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี
ความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ส าคญั 
- ทบทวนแผนปฏิบัตดิิจิทลั 
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๓ และ
จัดท าแผนปฏิบัติดจิิทัล 
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๔ เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติการและส่งเสริมการ
ให้บริการที่มีความสะดวก 
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ผลผลติ (Output) :  
- มีแผนปฏิบัติการดิจิทลั (ระยะ
ยาว) จ านวน ๑ ฉบับ และ
แผนปฏิบัติการดจิิทัล ประจ าปี
บัญชี จ านวน ๑ ฉบับ 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) :  
- มีแผนปฏิบัตกิารดิจิทลั (ระยะยาว) 
และแผนปฏิบตัิการดิจิทลั ประจ าปี
บัญชี ที่เช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตรส์ าคญั 
โดยสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการกองทุน ได้อย่างครบถ้วน 

ม.ค. – ก.ค. 63 - ล าดับ ๑ 
เนื่องการจัดท า
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลและ
แผนปฏิบัติการ

ประจ าป ีที่
เชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ ทั้ง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์

ส าคัญ สามารถใช้
เป็นกรอบแนว

ทางการ
ด าเนินงานด้าน
สารสนเทศของ

กองทุนฯ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลด

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการและ
ส่งเสริมการ

ให้บริการที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 
 

กลุ่มงาน
กองทุน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ 

ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพร่องค์ความรู้และ
ข่าวสาร ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เผยแพร่องค์ความรู้และ
ข่าวสารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศลงในเว็บไซต์
กองทุน หรือ เฟซบุ๊กกองทุน 

ผลผลติ (Output) :  
- มีองค์ความรู้ฯ ที่ไดเ้ผยแพร่ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู ้
 
ผลลัพธ์ (Outcome) :  
- มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการน าเสนอ
องค์ความรู้และข่าวสารผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์แบบมัลติมีเดีย อยู่
ในระดับด ี
 
 

ต.ค. 62 - ธ.ค. 63 - ล าดับ 6 
เนื่องจากการ
เผยแพร่องค์
ความรู้และ

ข่าวสาร ด้าน
เทคโนโลยี

สารสนเทศ ช่วย
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ

กองทุน 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสมัพันธ์

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



- 7 - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ 

ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมอื 
โครงการส าหรบัประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
และได้รับการตอบสนองที่ความ
ต้องการ 

เตรียมความพร้อมใช้งาน
ของระบบสารสนเทศท่ี
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- เพิ่มช่องทางส าหรับการรับ
เรื่องร้องเรียนจากผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีหรือผู้ใช้บริการ และ
ช่องทางส ารวจความพึง
พอใจผ่านทางเว็บไซต์ของ
กองทุนฯ 
- พัฒนาระบบเพื่อเป็นช่อง
ทางการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์กองทุนฯ 
ให้กับผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

ผลผลติ (Output) :  
- มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียหรือผู้ใช้บริการ และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของ
กองทุนฯ จ านวน ๑ ช่องทาง 
- มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่ี
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
กองทุนฯ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างครบถ้วนท้ังทางเว็บไซต์ และ
ทางเฟซบุ๊ก จ านวน ๑ ช่องทาง 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) :  
- กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการและพึงพอใจต่อการเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการร้องเรียนทางเวบ็ไซต ์
- ผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
สามารถรับทราบข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
ของกองทุนฯ http://bpf.dra.go.th 
- ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อสงสัย
และรับข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับกองทุนฯ 
ผ่านเพจเฟซบุ๊กกองทุน
https://www.facebook.com/BpfDra/ 
 
 
 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 - ล าดับ 4  
เนื่องจากการ
พัฒนาระบบ

สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
ควรมีช่องทาง

สื่อสารกับผู้ใช้งาน
ทั้งภายในและ

ภายนอก 

กลุ่มงาน
กองทุน, 

กลุ่ม
ประชาสมัพันธ์

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ 

ผลที่คาดหวัง 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมอื 
โครงการส าหรบัประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองที่ความ
ต้องการ 

- อบรมเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม เพื่อใช้
ประกอบการท างาน 

- คัดเลือกบุคลากรกองทุนเข้า
ร่วมโครงการฯ ท่ีกลุม่
ประชาสมัพันธ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ 
หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 

ผลผลติ (Output) :  
- มีบุคลากรทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) :  
- บุคลากรสามารถน าความรูม้า
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานใหส้ะดวก
รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
- เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและส่งเสริมการ
ให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 - ล าดับ 5 
การพัฒนาความรู้
ของบุคลากรเป็น

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ

กองทุนฯ 

กลุ่ม
ประชาสมัพันธ์

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๒ 
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
 
 


