แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บทนา
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญ ณ สั งเวชนียสถาน ๔ ตาบล และสนับสนุน
การดาเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในสานักพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีการดาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
เนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็กและยังไม่มีการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อใช้ในการบริหารจดการกองทุน
ซึ่งการบริหารจัดการสารสนเทศเป็ นเรื่องที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึน้ ดังนั้น กองทุนจึงได้จดั ทาแผนดิจิตอล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริ หารจัดการสารสนเทศของกองทุนให้
เป็ น ระบบ สามารถสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของกองทุ น สอดคล้ องกับวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิจ ยุ ทธศาสตร์ และการ
ดาเนินงานของกองทุน มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งต่อไป

สารบัญ
หน้า
บทนา
ส่วนที่ ๑ ภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑.๑ ภารกิจกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์
และกลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๑.๓ แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

4
4
4
6

ส่วนที่ ๒ กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒.๑ หลักการและเหตุผล
๒.๒ หลักเกณฑ์และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลตอการดาเนินงานของกองทุน

7

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ เป้าประสงค์
๓.๔ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
๓.5 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓.6 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

9

ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

7
7
8

9
9
9
9
10
11
15

ส่วนที่ ๑
ภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 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 รับ สนองต่อพระราชปณิธ าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ที่ทรงมีพระเมตตา
ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่ พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕) สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์ และกลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจ (Missions)
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดาเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
เป้าประสงค์ (Goal)
พระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนาไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล

-5๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็น
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 างองค์ความรู้และผลิตสื่ 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

-6๑.๓ แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ส่วนที่ ๒
กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๒.๑ หลักการและเหตุผล
กองทุนส่ งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการสนับสนุน
การเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล และสนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยกองทุนได้เริ่มดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับพระสงฆ์และองค์กรเครือข่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามสถานการณ์ด้านการบริหารประเทศ ที่มีความต้องการเร่งรัด
ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการภาครัฐ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทุนจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้วยการจัดทาเว็บไซต์กองทุน อันเป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของทุน และเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากกองทุนยังไม่มีการกาหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้ดาเนินงาน
ของกองทุนเป็นไปตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั ง คม กองทุน จึ ง ได้ กาหนดแผนปฏิบัติการดิ จิทัล ระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทั ล
ประจาปีสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สาคัญ
๒.๒ หลักเกณฑ์และยุทธศาสตร์
๑) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ระหว่างกระทรวงการคลังและกองทุนส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตัวชี้วัดด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ในเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศซึ่งกาหนดให้มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปี ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
ทุน หมุ น เวี ย นทั้ ง วิสั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของทุ น
หมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน
๒) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4) ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

๒.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานของกองทุน (SWOT)
กองทุนได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงานของกองทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและมีแนวโน้มในอนาคต โดยใช้ SWOT เป็นเครื่องมือใน
การประเมินสถานการณ์ด้านสารสนเทศของกองทุน ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
ของกองทุน
2. กองทุนมีการนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
โอกาส (Opportunities)
๑. รัฐบาลมีนโยบายในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และไทยแลนด์ ๔.๐ ในการ
ผลักดันและปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล มี
การจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้
เกิด ฐานข้อมูลภาครัฐ (Data Center) สาหรับทุก
ภาคส่วนทีส่ ามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ใช้
ประโยชน์ได้ เพื่อการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
ข้อมูลของภาครัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้มีเครื่องมือ
ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ

จุดอ่อน (Weakness)
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศกองทุนยังขาดการ
วางแผนการบริ ห ารจั ด การที่ ต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ไ ม่
สามารถสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ

อุปสรรค (Threats)
๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทา
ให้การลงทุนหรือปรับเปลี่ยนระบบให้มีความ
ทันสมัยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
2. ความหลากหลายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลากร
ของกองทุนปรับตัวและเรียนรู้ไม่ทัน

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๓.๑ วิสัยทัศน์
พัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุน
๓.๒ พันธกิจ
๑. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการของกองทุน
๓.๓ เป้าประสงค์
กองทุนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนผู้ใช้ บริการจากทั้งภายในและภายนอกกองทุน ลดขั้นตอน
การดาเนินงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุน
๓.4 ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุน
เป้าหมาย : กองทุนมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของกองทุน
ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย : กองทุนมีระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย : กองทุนมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถและศักยภาพ จากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นเครื่องมือ

- 10 ๓.5 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วิสัยทัศน์



พันธกิจ

 ๑. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน

เป้าประสงค์  กองทุนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนผู้ใช้บริการจากทั้งภายในและภายนอก
กองทุน ลดขั้นตอนการดาเนินงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุน
ยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งาน
ตามภารกิจของกองทุน


เป้าหมาย



กองทุนมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความพร้อมใช้งานตาม
ภารกิจของกองทุน


แผนงาน/โครงการ - โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุน
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

- โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ/หรือระบบดิจิทัล เพือ่ ช่วยสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร

๒. เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ระบบการดาเนินงานของกองทุนให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล


กองทุนมีระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
กองทุนให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล


- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

๓. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือ


กองทุนมีแผนพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ
บุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือ


- โครงการสาหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
และได้รับการตอบสนองที่ความต้องการ

- 11 ๓.6 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ลาดับ
ที่

ระบบสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุน
1 การเตรียมความพร้อม 1.๑ โครงการการจัดให้ - บริหารจัดการดูแล
ความพึงพอใจของ
ใช้งานของระบบ
มีระบบสารสนเทศ/หรือ บารุงรักษาระบบบริหาร ผู้ใช้งานระบบบริหาร
สารสนเทศที่จาเป็นต่อ
ระบบดิจิทัล ที่สนับสนุน จัดการสารสนเทศ เพื่อให้ จัดการสารสนเทศ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทุน
ระบบมีความพร้อมใช้งาน กองทุนฯ ที่มีความ
(เพิ่มประสิทธิภาพการ หมุนเวียน
ได้อย่างต่อเนื่องและ
พร้อมใช้งานได้ตลอด
ใช้งานระบบเทคโนโลยี
รองรับการปฏิบัติหน้าที่
ระยะเวลา และ
สารสนเทศ)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

เป้าหมาย / งบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผู้ใช้
ระบบมี
ความ
พึง
พอใจไม่
น้อย
กว่า
ร้อยละ
50/

ผู้ใช้
ระบบมี
ความ
พึง
พอใจไม่
น้อย
กว่า
ร้อยละ
60

ผู้ใช้
ระบบมี
ความ
พึง
พอใจไม่
น้อย
กว่า
ร้อยละ
70/

4๐,๐๐๐

1.๒ โครงการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศ/หรือ
ระบบดิจิทัล เพื่อช่วย
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับ
องค์กร

- เพิ่มช่องทางสาหรับการ
รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการ
และช่องทางสารวจความ
พึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์
ของกองทุนฯ

๑. มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ผู้ใช้บริการเพิ่มมาก
ขึ้น

๒๕๖๔

ผู้ใช้
ระบบมี
ความ
พึง
พอใจไม่
น้อย
กว่า
ร้อยละ
๘๐/
5๐,๐๐๐ 5
๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๕
รวม

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ใช้
ระบบมี
ความ
พึง
พอใจไม่
น้อย
กว่า
ร้อยละ
9๐/

ผลผลิต (Output) :
- มีระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศกองทุนฯ ที่มี
ความพร้อมใช้งานได้
ตลอดระยะเวลา
และต่อเนื่อง

กลุ่มงาน
กองทุน,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1๙๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

๑
๑
๑
๑
๑
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง

-

ผลลัพธ์
(Outcome) :
ระบบสารสนเทศของ
กองทุนมีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ และ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
มีช่องทางให้บริการ
ทางเว็บไซต์เพิ่มมาก
ขึ้น

กลุ่มงาน
กองทุน,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- 12 ลาดับ
ที่

ระบบสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย / งบประมาณ

ขั้นตอนการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของกองทุนให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2 ระบบริหารจัดการ
2.๑ โครงการเพิ่ม
๑ . จัดทา/ทบทวน
๑. มีแผนปฏิบัติการ
๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ
สารสนเทศกองทุน
ประสิทธิภาพ และ/หรือ แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ดิจิทัล ระยะยาว ของ
ลดขั้นตอนการ
ระยะยาว ของกองทุน
กองทุน
ปฏิบัติงาน
โดยมีความเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์กองทุน
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์สาคัญ

๒ . จัดทา/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจาปีบัญชี เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติการและ
ส่งเสริมการให้บริการที่มี
ความสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

๒. มีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ประจาปีบัญชี

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

2 ฉบับ

๒๕๖๔

งบประมาณ
๒๕๖๕
รวม

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

-

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

-

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว มีความ
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์กองทุน ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
รวมทั้งมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี และมีแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560
– 2564
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจาปีบัญชี 2563๒๕๖๔ ที่เชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์
กองทุน ทั้งวิสัยทัศน์
พันธกิจ รวมทั้งมี
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี และมีแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
โดยสามารถ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการกองทุนได้
อย่างครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุน,
คณะอนุ
กรรมการฯ

กลุ่มงาน
กองทุน,
คณะอนุ
กรรมการฯ

- ๑3 ลาดับ
ที่

ระบบสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย / งบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของกองทุนให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2 ระบบริหารจัดการ
2.๑ โครงการเพิ่ม
3. เผยแพร่องค์ความรู้
3. จานวนองค์ความรู้ ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย
สารสนเทศกองทุน
ประสิทธิภาพ และ/หรือ และข่าวสารด้าน
ฯ ที่ได้เผยแพร่
กว่า 1 กว่า 1 กว่า 1
ลดขั้นตอนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศลง
องค์
องค์
องค์
ปฏิบัติงาน
ในเว็บไซต์กองทุน หรือ
ความรู้ ความรู้ ความรู้
เฟซบุ๊กกองทุน

๒๕๖๔

งบประมาณ
๒๕๖๕
รวม

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง

ไม่น้อย
กว่า 1
องค์
ความรู้

ไม่น้อย
กว่า 1
องค์
ความรู้

ผลผลิต (Output) :
- มีองค์ความรู้ฯ ที่
ได้เผยแพร่ จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 องค์
ความรู้

-

ผลลัพธ์
(Outcome) :
- ผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจมีต่อการ
นาเสนอองค์ความรู้
และข่าวสารของ
กองทุน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุน,

- ๑4 ลาดับ
ที่

ระบบสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย / งบประมาณ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
3 ระบบริหารจัดการ
3.1 โครงการสาหรับ
คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วม
1. จานวนการจัด
สารสนเทศกองทุน
ประชาชน/ผู้ใช้บริการ โครงการเกี่ยวกับการอบรม อบรมเทคนิคการ
ได้รับความสะดวกและ เทคนิคการประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
ได้รับการตอบสนองที่
โปรแกรม เพื่อใช้
เพื่อใช้ประกอบการ
ความต้องการ
ประกอบการทางาน ที่กลุ่ม ทางาน
ประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 2. จานวนบุคลากร
หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
เข้าร่วมการอบรม

๒๕๖๓

๒๕๖๔

งบประมาณ
๒๕๖๕
รวม

อย่าง
น้อย 1
ครั้ง/ปี

อย่าง
น้อย 1
ครั้ง/ปี

อย่าง
น้อย 1
ครั้ง/ปี

- ไม่น้อย - ไม่น้อย - ไม่น้อย
กว่า 1 คน กว่า 1 คน กว่า 1 คน

-

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมไม่น้อยกว่า 1
ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หรือ
หน่วยงาน
ภายนอก

ส่วนที่ ๔
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วิสัยทัศน์
พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
พันธกิจ
๑. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มีศักยภาพสามารถ
รองรับภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุน
๒. เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของกองทุนให้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ น
เครื่องมือ

- ๑6 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
(1)แผนงาน/โครงการ/
(4) ตัวชี้วัดผลสาเร็จ/
(7) ลาดับ
(2)เป้าหมาย
(3)ขั้นตอน/แนวทาง
(5)ระยะเวลา (6)งบประมาณ
กิจกรรม
ผลที่คาดหวัง
ความสาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจของกองทุน
โครงการการจัดให้มีระบบ
ผู้ใช้งานระบบบริหาร
- บริหารจัดการดูแล
ผลผลิต (Output) :
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 5๐,๐๐๐
ลาดับ ๒
สารสนเทศ/หรือระบบดิจิทลั
จัดการสารสนเทศกองทุนฯ บารุงรักษาระบบบริหาร
- มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศกองทุนฯ ที่มี
เนื่องจากระบบ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ ที่มีความพร้อมใช้งานได้
จัดการสารสนเทศ เพื่อให้ ความพร้อมใช้งานได้ตลอดระยะเวลา และ
สารสนเทศของ
ทุนหมุนเวียน
ตลอดระยะเวลา และ
ระบบมีความพร้อมใช้งาน ต่อเนื่อง
กองทุนยังไม่
ต่อเนื่อง มีความพึงพอใจไม่ ได้อย่างต่อเนื่องและรองรับ ผลลัพธ์ (Outcome) :
สมบูรณ์ จึงควร
น้อยกว่าร้อยละ 80
การปฏิบัตหิ น้าที่ของ
ระบบสารสนเทศของกองทุนมีการจัดเก็บ
พัฒนาระบบใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่ม
เว็บไซต์ให้มีความ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
สมบูรณ์และพร้อม
ประสิทธิผล
เจ้าหน้าที่ และสนับสนุนการตัดสินใจของ
ใช้งานมากขึ้น
ผู้บริหาร
โครงการการจัดให้มีระบบ
- พัฒนาระบบฐาน
- จัดทาฐานข้อมูลผลการ
ผลผลิต (Output) :
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
ลาดับ 3
สารสนเทศ/หรือระบบดิจิทลั
ข้อมูลสนเทศเพื่อการ
ดาเนินงานด้านการเงินและ - มีฐานข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทุน
การพัฒนาระบบ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ ประเมินผลลัพธ์ และ
ไม่ใช่การเงินซึ่งมีการจัดเก็บ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีส่ อดคล้อง
ฐานข้อมูลสนเทศ
ทุนหมุนเวียน
ผลกระทบของกองทุน
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ กับแผนยุทธศาสตร์ และกรอบหลักเกณฑ์
เพื่อการประเมิน
(Outcome) และผลกระทบ การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
ผลลัพธ์ และ
(Impact) จากการดาเนินงาน อย่างน้อย 1 ด้าน
ผลกระทบของ
ของกองทุน โดยเชื่อมโยง ผลลัพธ์ (Outcome) :
กองทุน อันเป็น
ฐานข้อมูลดังกล่าวลงใน
ฐานข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทุน อย่าง
การตอบสนองให้
เว็บไซต์ของกองทุน
น้อย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน หรือ ด้าน
ผู้ใช้บริการได้รบั
ที่ไม่ใช่การเงิน สาหรับใช้ในการประเมินผลผลิต
ความสะดวก
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ
และรวดเร็วมาก
(Impact)
ยิ่งขึ้น

(8)ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานกองทุน
,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มงานกองทุน
,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ๑7 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ/
ระยะเวลา
ผลที่คาดหวัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของกองทุนฯ ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ และ/ - พัฒนาระบบริหารจัดการ
- จัดทา/ทบทวนแผนปฏิบตั ิ ผลผลิต (Output) :
ม.ค. – ก.ค. 64
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
สารสนเทศกองทุนฯ
การดิจิทัล ระยะ ๕ ปี พ.ศ.
- มีแผนปฏิบัติการดิจิทลั (ระยะ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กองทุน
ยาว) จานวน ๑ ฉบับ และ
ส่งเสริมการเผยแผ่
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปี
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระ
บัญชี จานวน ๑ ฉบับ
เกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี
ผลลัพธ์ (Outcome) :
ความเชื่อมโยงกับแผน
- มีแผนปฏิบตั ิการดิจิทลั (ระยะยาว)
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ทั้ง
และแผนปฏิบัติการดิจิทลั
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ประจาปีบญ
ั ชี ที่เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์สาคัญ
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ทั้งวิสัยทัศน์
- จัดทาแผนปฏิบตั ิดิจิทลั
พันธกิจ และยุทธศาสตร์สาคัญ
ประจาปีบญ
ั ชี ๒๕๖5 เพื่อใช้ โดยสามารถตอบสนองต่อความ
เป็นกรอบแนวทางการเพิ่ม
ต้องการกองทุน ได้อย่างครบถ้วน
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติการและส่งเสริมการ
ให้บริการที่มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ขั้นตอน/แนวทาง

งบประมาณ
-

ลาดับ
ความสาคัญ
ลาดับ ๑
เนื่องการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลและ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์
สาคัญ สามารถใช้
เป็นกรอบแนว
ทางการ
ดาเนินงานด้าน
สารสนเทศของ
กองทุนฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการและ
ส่งเสริมการ
ให้บริการที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุน

- 18 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ/
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลที่คาดหวัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของกองทุนฯ ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ และ/ - เผยแพร่องค์ความรู้และ
- เผยแพร่องค์ความรู้และ
ผลผลิต (Output) :
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ข่าวสาร ด้านเทคโนโลยี
ข่าวสารด้านเทคโนโลยี
- มีองค์ความรู้ฯ ที่ได้เผยแพร่
สารสนเทศ
สารสนเทศลงในเว็บไซต์
จานวนไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้
กองทุน หรือ เฟซบุ๊กกองทุน ผลลัพธ์ (Outcome) :
- ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมีต่อการ
นาเสนอองค์ความรู้และข่าวสาร
ของกองทุน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ขั้นตอน/แนวทาง

ลาดับ
ความสาคัญ
ลาดับ 6
เนื่องจากการ
เผยแพร่องค์
ความรู้และ
ข่าวสาร ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วย
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
กองทุน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุน,
กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- 19 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ/
ลาดับ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผลที่คาดหวัง
ความสาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ/ เตรียมความพร้อมใช้งานของ - เพิ่มช่องทางสาหรับการรับ ผลผลิต (Output) :
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
ลาดับ 4
กลุ่มงาน
หรือระบบดิจิทัล เพื่อช่วยสื่อสาร ระบบสารสนเทศที่จาเป็นต่อ เรื่องร้องเรียนหรือ
- มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เนื่องจากการ
กองทุน,
ทั้งภายในและภายนอกที่
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะจากผู้มสี ่วนได้
หรือข้อเสนอแนะจากผู้มสี ่วนได้
พัฒนาระบบ
กลุ่ม
เหมาะสมกับองค์กร
(เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการ และ ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการ และมีการ
สารสนเทศให้มี ประชาสัมพัน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ช่องทางสารวจความพึงพอใจ สารวจความพึงพอใจผ่านทาง
ประสิทธิภาพ ควร
ธ์และ
ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนฯ เว็บไซต์ของกองทุนฯ จานวน ๑
มีช่องทางสื่อสาร
เทคโนโลยี
- พัฒนาระบบเพื่อเป็นช่อง
ช่องทาง
กับผูใ้ ช้งานทั้ง
สารสนเทศ
ทางการเผยแพร่
- มีช่องทางการเผยแพร่
ภายในและ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้กับ ประชาสัมพันธ์ที่สามารถตอบสนอง
ภายนอก
ผู้รับบริการหรือผู้มสี ่วนได้ส่วน ต่อความต้องการของกองทุนฯ
เสีย
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างครบถ้วนทั้งทางเว็บไซต์
และทางเฟซบุ๊ก จานวน ๑ ช่องทาง
ผลลัพธ์ (Outcome) :
- กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการและพึงพอใจต่อการเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการร้องเรียนทางเว็บไซต์
- ผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถรับทราบข่าวสารผ่านทาง
เว็บไซต์ของกองทุนฯ
http://bpf.dra.go.th
- ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อสงสัย
และรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนฯ
ผ่านเพจเฟซบุ๊กกองทุน
https://www.facebook.com/BpfDra/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ขั้นตอน/แนวทาง

- 20 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ/
ลาดับ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผลที่คาดหวัง
ความสาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
โครงการสาหรับประชาชน/
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
- คัดเลือกบุคลากรกองทุนเข้า ผลผลิต (Output) :
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
ลาดับ 5
กลุ่ม
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและ เกี่ยวกับการอบรมเทคนิคการ
ร่วมโครงการฯ ที่กลุม่
- มีบุคลากรทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการฯ
การพัฒนาความรู้ ประชาสัมพันธ์
ได้รับการตอบสนองที่ความ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
ของบุคลากรเป็น
และ
ต้องการ
สารสนเทศ หรือ
ผลลัพธ์ (Outcome) :
การเพิม่
เทคโนโลยี
หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
- บุคลากรสามารถนาความรูม้ า
ประสิทธิภาพการ สารสนเทศ
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สะดวก
ดาเนินงานของ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กองทุนฯ
- เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและส่งเสริมการ
ให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ขั้นตอน/แนวทาง

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

