
1.1 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส�กับ

หน วยงานต�นสังกัด (สบน.)

เพื่อให�ระบบ IT ของ กปพ. มีความเชื่อมโยงกับ

หน วยงานต�นสังกัด และสามารถเรียกใช�ข�อมูลได�

อย างถูกต�อง รวดเร็ว และเหมาะสม

1. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงฐานข�อมูลระหว าง 

กปพ. และ สบน.

2. ประสานงานกับศูนย�เทคโนโลยีของ สบน. 

เกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงฐานข�อมูล

3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง

ทางอิเล็กทรอนิกส�

ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT มีการเชื่อมโยงฐานข�อมูลที่

เกี่ยวข�องระหว าง สบน. และ 

กปพ.

สามารถเรียกใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�อง

ได�อย างถูกต�อง รวดเร็ว และ

เหมาะสม

กปพ. สามารถเชื่อมโยงข�อมูลกับ

ฐานข�อมูลของ สบน. ได�

เรียบร�อยแล�ว

1.2 การพัฒนาศักยภาพด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�กับ

บุคลากรของ กปพ.

เพื่อให�บุคลากรของ กปพ. มีความรู�ความเข�าใจ

และสามารถใช�ประโยชน�จากการเปลี่ยนแปลง

ด�าน IT มากยิ่งขึ้น

1. จัดการฝ@กอบรมด�าน IT ที่เกี่ยวข�องกับการ

ดําเนินงาน ให�กับบุคลากรของ กปพ.

มิ.ย.-61 100,000 บาท คณะทํางานฯ ด�าน IT มีการจัดการอบรมด�าน IT ให�กับ

บุคลากรของ กปพ. จํานวน 1 

โครงการ

บุคลากรของ กปพ. มีความรู�

ความเข�าใจเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงชอง IT ที่เกี่ยวข�อง

กับการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น โดย

มีผู�เข�าร วมร�อยละ 70 ของ

คณะทํางานฯ

กปพ. จัดการฝ@กอบรมด�าน IT 

ให�กับบุคลากร กปพ.เรื่อง 

Fintech และ Blockchain และ

สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการ

ปฏิบัติงานได�อย างมีประสิทธิภาพ

 โดยมีคณะทํางานเข�าร วมเปRน

สัดส วนร�อยละ 80

2.1 ปรับปรุงรูปแบบเวปไซต�ของ กปพ. เพื่อให�เวปไซต�ของ กปพ. มีรูปแบบที่ทันสมัย มี

ข�อมูลครบถ�วน สามารถใช�สนับสนุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานได�

1. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบเวปไซด� 

และรวบรวมข�อมูลที่เกี่ยวข�อง

2. ประสานงานกับ สบน. ในฐานะหน วยงานต�น

สังกัดในการจัดหาบริษัทที่จัดทําเวปไซต�

ต.ค. 60 - ก.ค. 61 งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT กปพ. มีเวปไซต�รูปแบบใหม ที่มี

ความทันสมัยมากขึ้น

เวปไซด�มีข�อมูลครบถ�วน สะดวก

และมีประสิทธิภาพในการใช�งาน

จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก

 โดยมีการปรับปรุงอย างน�อย 2 

หัวข�อ  โดยมีการประเมินผล

ความพึงพอใจระดับพอใจ (4) ขึ้น

ไป

กปพ. มีเวปไซต�รูปแบบใหม 

เรียบร�อยแล�ว โดยมีการปรับปรุง

รูปแบบจํานวน 5 หัวข�อ และ

ได�รับการประเมินผลความพึง

พอใจในระดับพอใจมาก (5)

2.2 จัดทําการรายงานข�อมูลการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจที่

เกี่ยวข�องในรูปแบบ Infographic

เพื่อเพิ่มการเข�าถึงของข�อมูลการลงทุนและ

เศรษฐกิจที่เกี่ยวข�องกับ กปพ. รวมถึงเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องสนับสนุน

การตัดสินใจของผู�บริหาร

1. ศึกษาข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการลงทุนและ

เศรษฐกิจสําหรับป[ 2561

2. รวบรวมและจัดทําข�อมูลดังกล าวในรูปแบบ 

Infographic

3. นําขึ้นเผยแพร บนเวปไซต� กปพ. สําหรับ

ผู�บริหารและประชาขนทั่วไป

ต.ค. 60 

ม.ค. เม.ย. และ ก.ค.

 61

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT กปพ. สามารถเผยแพร ข�อมูลการ

ลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข�อง

ในรูปแบบ Infographic บนเวป

ไซต� ให�กับผู�บริหารและ

ประชาชนที่สนใจได�เปRนรายไตร

มาส

ผู�บริหาร บุคลากร และ

ประชาชนที่สนใจมีข�อมูล

เกี่ยวกับการลงทุนและเศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข�องอย างครบถ�วนและ

ทันสมัย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมี

การเผยแพร ข�อมูลอย างน�อย 3 

เรื่อง โดยมีการประเมินผลความ

พึงพอใจ ณ สิ้นป[

กปพ. ได�ดําเนิการจัดทําและนํา

ข�อมูลในรูปแบบ Infographic 

ลงเวปไซต�รายไตรมาส จํานวน 4

 ครั้ง โดยมีการเผยแพร ข�อมูล

จํานวน 5 เรื่อง และได�รับการ

ประเมินผลความพึงพอใจใน

ระดับพอใจ (4) ขึ้นไป

แผนปฏิบัติการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนบริหารเงินกู�เพื่อการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะแลพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. โครงการสําหรับประชาชน/ผู�ใช�บริการได�รับความสะดวกและตอบสนองความต�องการ

ผลการดําเนินงานผู�รับผิดชอบงบประมาณระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินงานเป8าหมาย ผลลัพธ9ที่คาดหวังดัชนีชี้วัดความสําเร็จ



แผนปฏิบัติการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนบริหารเงินกู�เพื่อการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะแลพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานผู�รับผิดชอบงบประมาณระยะเวลาขั้นตอนการดําเนินงานเป8าหมาย ผลลัพธ9ที่คาดหวังดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

3.1 การพัฒนาระบบรับจ ายเงินสําหรับการดําเนินงานผ าน

ระบบ Internet Banking

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับจ ายเงินสําหรับ

การดําเนินงานของ กปพ.

1. ศึกษาแนวทางการใช�ระบบ Internet Banking

 ในการรับจ ายงบสําหรับดําเนินงาน

2. ประสานงานธนาคารกรุงไทย เพื่อเป\ดใช�ระบบ

 KTB Corporate  สําหรับการรับจ ายเงินของ 

กปพ.

ส.ค. - ก.ย. 61 งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT กปพ. เตรียมทําระบบธุรกรรมรับ

จ ายเงินผ านระบบ Internet 

Banking

เพิ่มความสะดวกและ

ประสิทธิภาพในการรับจ ายเงิน

สําหรับการดําเนินงานของ กปพ.

กปพ. สามารถทําธุรกรรมรับ

จ ายเงินผ านระบบ Internet 

Banking ได� 1 ธุรกรรม

3.2 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�

อิเล็กทรอนิกส�

เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณืคอมพิวเตอร� อุปกร�ต อ

พ วงต างๆ ให�อยู ในสภาพพร�อมใช�งาน และลด

ความเสี่ยงจากการเกิดป`ญหาจากการใช�งาน

1. จัดทําบัญชีรายการซ อมบํารุงเครื่อง

คอมพิวเตอร�ตามระยะเวลาที่กําหนด

2. ดําเนินการทํานุบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร�ตาม

บัญชีที่กําหนด

3. ทําการสํารองข�อมูลของเครื่องแม ข ายอย าง

สม่ําเสมอ

ทุกเดือน งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT กปพ. มีการตรวจสอบและ

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร�

และอุปกรณ�เปRนรายเดือน

การบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร�และอุปกรณ� ได�รับ

ความพึงพอใจระดับพอใจขึ้นไป 

(4)

กปพ. ดําเนินการทํานุบํารุง

คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ตาม

กําหนดและได�รับความพึงพอใจ

ระดับพึงพอใจมาก (5)

4.1 พัฒนาระบบการติดต อสื่อสารภายในองค�กรผ าน 

Instant Masseging และจดหมายอิเล็กทรอนิกส� (Email)

เพื่อให� กปพ. สามารถติดต อสื่อสาร นัดประชุม 

และส งเอกสารผ านระบบ Instant Masseging 

และ Email

1. จัดทํารายชื่อและข�อมูลติดต อของบุคลากรและ

ผู�บริหารของ กปพ.

2. จัดกลุ มของบุคลากรและผู�บริหารเพื่อสร�าง

กลุ มสําหรับการติดต อที่เหมาะสมกับงานที่

รับผิดชอบ

ต.ค. 60 - ม.ค. 61 งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT ผู�บริหารและบุคลากรของ กปพ. 

ได�รับการจัดกลุ มของ Instant 

Massaging จํานวน 1 กลุ ม และ

บุคคลภายนอกสามารถติดต อ

เจ�าหน�าที่ของ กปพ. ได�อย าง

สะดวกผ านทางเวปไซต�และ

โทรศัพท�

การสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกองค�กรเปRนไปอย างมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ

ประหยัด โดยได�รับการประเมิน

ความพึงพอใจระดับพอใจขึ้นไป 

(4)

กปพ. ได�จัดตั้งกลุ ม Instant 

Massging จํานวน 1 กลุ ม และมี

การติดต อประสานงานกับ

บุคคลภายนอกผ าน email และ

ได�รับการประเมินความพึงพอใจ

ระดับพึงพอใจมาก (5)

4. โครงการจัดให�มีระบบสารสนเทศเพื่อช<วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

3. โครงการจัดให�มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
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การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ

การปรับปรุง Website
บํารุงรักษาอุปกรณ�

พัฒนาระบบติดต�อสื่อสาร จัดทําข#อมูลแบบ Infographic

Internet Banking

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนาการเชื่อมโยงข#อมูล


