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คํานํา 
 
 กองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) 
ได�จัดทําแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ป- 2562 – 2564 ขึ้นมา เพื่อใช�เป7นกรอบและแนวทางใน
การปฏิบัติงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะเวลา 3 ป- โดยได�มีการวิเคราะห:ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร:และ
แผนแม<บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปพ. เพื่อนํามากําหนดเป7นแผนปฏิบัติการสารสนเทศให�เกิดความ
สอดคล�องกับการดําเนินงานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก< กปพ. 
 แผนปฏิบัติการสารสนเทศของ กปพ. ป- 2562 – 2564 ประกอบด�วย หลักการและเหตุผล ประเด็น
ยุทธศาสตร: โครงการ เป>าหมายของการดําเนินการด�านสารสนเทศ โดยมีการประยุกต:ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให�เกิดความสอดคล�องกับความต�องการขององค:กร และสามารถนํามาใช�เป7นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของ
องค:กร อันจะนําไปสู<ความมีประสิทธิภาพ ความคุ�มค<าในการลงทุน และลดการซํ้าซ�อนในการปฏิบัติงานขององค:กร 
และหวังเป7นอย<างยิ่งว<าภายใต�กรอบระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะนําไปสู<การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีทันสมัยได�เหมาะสมกับความต�องการใช�งานและสามารถใช�ในองค:กรเพ่ือสนับสนุนองค:กรให�
บรรลุถึงเป>าหมายท่ีกําหนดไว�  
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ส�วนที่ 1  
บททั่วไป 

1.1 บทนํา 

กองทุนบริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
(กปพ.) เป3นหน�วยงานภายใต�สังกัดสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซ่ึงก�อต้ังเม่ือวันท่ี 2 
มีนาคม 2551  ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว�าด�วยกองทุน
บริหารเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยกําหนดให� กปพ. 
เป3นนิติบุคคล มีฐานะเป3นหน�วยงานของรัฐท่ีไม�เป3นส�วนราชการตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด�วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยมีภารกิจในการบริหาร
จัดการเงินทุนท่ีได�รับจากการกู�เงินเพ่ือปรับโครงสร�างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู�เงินเพ่ือพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 พร�อมท้ังชําระคืนเงินต�นให�แก�กระทรวงการคลังได�ครบถ�วนและ
ทันตามกําหนดเวลา 

ในการดําเนินการของ กปพ. เพ่ือการบริหารจัดการเงินลงทุนท่ีได�รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
สําหรับการปรับโครงสร�างหนี้ล�วงหน�า นอกจากการมีแผนยุทธศาสตรB แผนปฏิบัติการเป3นแนวทางในการดําเนินการ
ของ กปพ. แล�ว ยังมีแผนแม�บทสารสนเทศสําหรับเพ่ือให�ฝEายบริหารขององคBกรมี เปFาหมาย กลยุทธB ท่ีจะใช�ในการ
บริหารจัดการ ซ่ึงแผนนี้เป3นแผนท่ีมีหลักการ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให�องคBกรก�าวหน�าไปได�ด�วยดี เป3นแผนท่ี
รัดกุมและใช�ในทางปฏิบัติได�ดี เน�นถึงวัตถุประสงคBขององคBกร พร�อมกับทิศทางและสิ่งท่ีต�องการในอนาคต เป3น
แผนท่ีก�อให�เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงข�อมูลต�าง ๆ อย�างเป3นระบบ หรือท่ีเรียกว�า ระบบสารสนเทศ 
(Information System) 
 แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงให�เห็นถึง หลักการ วิสัยทัศนB พันธกิจ 
ยุทธศาสตรB และแผนงาน ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข�ามาปรับใช�ในการดําเนินงานต�าง ๆ 
ของ กปพ. เพ่ือสนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ของการบริหารงานของ กปพ. ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนBสูงสุดของ กปพ. 

1.2 ยุทธศาสตร� (Strategy) 
ยุทธศาสตรBของ กปพ. ประกอบด�วย 
1. การบริหารจัดการการลงทุนอย�างมีประสิทธิภาพ 
2. การสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
3. เสริมสร�างความเข�มแข็งภายในองคBกร 

1.3 วิสัยทัศน� (Vision) 
“เป3นกองทุนท่ีบริหารสินทรัพยBอย�างม่ันคง ลดภาระหนี้ของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย�างยั่งยืน” 
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รายละเอียดปรากฏตามรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 วิสัยทัศน� พันธกิจ และยุทธศาสตร� กปพ. 

 
 
1.4 วิสัยทัศน�ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

“เป3นองคBกรท่ีทันสมัยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�สนับสนุนการบริหารจัดการขององคBกร
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ” 
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ส�วนที่ 2  

การวิเคราะห�สถานภาพด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคBและเปFาหมายของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปพ.                 
การจัดทําแผนแม�บท IT ฉบับนี้ได�มีการทบทวนเอกสารและการวางแผนยุทธศาสตรBของ กปพ. โดยได�ดําเนินการ 
ศึกษาวิเคราะหBสถานภาพและป[จจัยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในป[จจุบัน
และแนวโน�มในอนาคตอันใกล� ตลอดจนป[จจัยต�าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต�อการพัฒนาด�าน IT ภายในองคBกรซ่ึง
สามารถสรุปได�ดังนี้ 

2.1 วิเคราะห�สถานภาพด2าน IT ขององค�กรในภาพรวม  
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ�อน (Weakness) 
1. บุคลากรมีการเรียนรู�ระบบสารสนเทศในส�วน

งานที่เก่ียวข�องอย�างต�อเนื่อง และสามารถนาํ
ทักษะความรู�ทีไ่ด�มาประยุกตBใช�กับการทํางาน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบ IT อย�าง
เพียงพอ 

 
 

1. กปพ. ไม�มีบุคลากรด�าน IT โดยตรง จําเป3นต�อง
พึ่งพาบุคลากรด�าน IT จากหน�วยงานต�นสงักัด 
และหน�วยงานภายนอกซ่ึงอาจส�งผลต�อการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของ กปพ. 

2. ไม�มีระบบปFองกันมัลแวรB ซ่ึงเสี่ยงต�อการถูก
โจรกรรมข�อมูล 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. การพัฒนาการด�านเทคโนโลยีทางการเงิน

สามารถช�วยเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ดําเนินงานและลดต�นทนุในการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพจากการ
เรียนรู�ในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรมีความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

1. ไม�สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู�ด�าน IT  
เพื่อเข�ามาปฏิบัติงานกับ กปพ. โดยตรงได�อย�าง
เหมาะสม 

 

2.2 บทวิเคราะห�สถานภาพ IT ด2านปGจจัยต�าง ๆ   
      เนื่องด�วย กปพ. เป3นองคBกรขนาดเล็ก จึงได�ศึกษาแผนงานจากหน�วยงานท่ีมีภารกิจและการดําเนินงาน           
ท่ีคล�ายคลึงกัน เพ่ือเป3นแม�แบบในการจัดทําแผนแม�บทด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงในป[จจุบัน กปพ. มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท้ังในส�วนของระบบเครือข�ายและระบบงานสารสนเทศเพ่ือรองรับ             
การปฏิบัติงานด�านต�าง ๆ ท้ังนี้สามารถวิเคราะหBและประเมินออกเป3นจุดแข็ง จุดอ�อน ข�อได�เปรียบและข�อเสีย
เปรียบได� ดังต�อไปนี้ 
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องค�ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข2อได2เปรียบ จุดอ�อน/ปGญหา 

ป[จจัยด�านอุปกรณB 
ฮารBดแวรB/ซอฟตBแวรB 

1. กปพ. มีอุปกรณBคอมพิวเตอรBที่
เพียงพอต�อเจ�าหน�าที่ พร�อมทั้งมี
ระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  

ระบบสารสนเทศที่ให�บริการอยู�ยัง
ขาดการบูรณาการข�อมูลต�าง ๆ เข�า
ด�วยกัน 

ป[จจัยด�านเครือข�ายและการ
สื่อสาร 

2. มีการเชื่อมต�อเครือข�ายของ กปพ. 
เข�ากับเครือข�ายอินเทอรBเน็ต และ
ระบบการทาํงานของ สบน. ซ่ึงเป3น
องคBกรที่กํากับดูแล กปพ. เพื่อ
สะดวกต�อการเชื่อมโยงข�อมูล  

การบริหารจัดการ เครือข�ายยังไม�มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  
 
 
 
 
 

ป[จจัยด�านบุคลากร 
 
 
 

3. เจ�าหน�าที่มีการเรียนรู�ด�าน IT ที่
เก่ียวข�องกับภารกิจงานของตัวเองอยู�
เสมอ และสามารถใช�ระบบ IT ได�
อย�างมีประสทิธิภาพ 

กปพ. ต�องพึ่งพาบุคลากรด�าน IT 
จาก สบน. และหน�วยงานภายนอก 
เนื่องจากไม�มีบุคลากรด�าน IT 
โดยตรง 

ป[จจัยด�านข�อมูล 4. มีการให�บริการข�อมูลข�าวสารและ
การประชาสัมพนัธB ผ�านเครือข�าย
อินเทอรBเน็ตอย�างต�อเนื่อง 

ขาดบุคลากรในการติดตามและ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ
ข�อมูล 

ป[จจัยด�านงบประมาณ 5. มีงบประมาณสําหรับการบริหาร
พัฒนาและสนบัสนนุแผนการใช� IT 
อย�างเพียงพอ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5 

แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนบริหารเงินกู�เพื่อการปรับโครงสร�างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ป* 2562 – 2564  

 

 
ส�วนที่ 3  

กรอบยุทธศาสตร�และเปKาหมายโดยรวมในการพัฒนาระบบ IT ขององค�กร 

3.1 การพัฒนาระบบ IT ขององค�กร 
 จากผลการวิเคราะหBสถานภาพป[จจุบันด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปพ. สถานภาพด�าน IT เฉพาะ

ภายในหน�วยงาน โดยพิจารณาจากองคBประกอบหลักด�านการบริหารจัดการ ด�านอุปกรณBคอมพิวเตอรB
ต�าง ๆ ด�านระบบงานสารสนเทศด�านงบประมาณ ด�านบุคลากรและด�านการจัดการบริหารข�อมูล ดังนั้น            
การกําหนดยุทธศาสตรBด�านการพัฒนาระบบ IT สําหรับ กปพ. จึงได�มีการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ยุทธศาสตรB IT ดังนี้ 

1. ประยุกตBใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให�สอดคล�องกับการดําเนินงานของ กปพ. 
2. ประยุกตBใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอข�อมูลในรูปแบบ Infographic ต�อผู�บริหารและ

ผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
3. พัฒนาระบบข�อมูลและสารสนเทศให�มีมาตรฐานและปรับโครงสร�างการบริหารจัดการ                     

ให�ตอบสนองต�อภารกิจของ กปพ. ซ่ึงสามารถรองรับยุทธศาสตรBได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาระบบ IT 
 ยุทธศาสตรBท่ี 1 ผลักดันให�เกิดการเชื่อมโยงและการบูรณาการข�อมูลร�วมกับหน�วยงาน 

ภายในและภายนอกของ กปพ. อย�างมีมาตรฐาน และมีความทันสมัย 
 ยุทธศาสตรBท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานของบุคลากรให�มีความสามารถ 
 ในการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล โครงสร�างพ้ืนฐานและระบบงานเทคโนโลยี 
 สารสนเทศได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรBท่ี 3 ส�งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เป3นเครื่องมือหลัก 
 ในการบริหารจัดการภายในองคBกร 
โดยมีความเชื่อมโยงระหว�างยุทธศาสตรBด�านการพัฒนาระบบ IT และยุทธศาสตรB กปพ. ปรากฏตามรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 : ความเชื่อมโยงระหว�างยุทธศาสตรBของ กปพ. และด�าน IT 
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3.3 พันธกิจด2าน IT ของ กปพ. 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให�เกิดการเรียนรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพและทักษะด�านบริหารจัดการข�อมูลให�แก�บุคลากร 
พันธกิจท่ี 2 บริหารจัดการองคBกรให�ทันสมัย เพ่ือเป3นองคBกรแห�งการเรียนรู� 

 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาให�มีศูนยBข�อมูลกลางท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหน�วยงานอ่ืน ๆ   ภายในกระทรวง 

3.4 เปKาหมายของการพัฒนาระบบ IT ของ กปพ. 
1. พัฒนาและยกระดับข�อมูลในองคBกรให�มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงข�อมูลระหว�างหน�วยงาน                   

ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องเพ่ือให�สามารถนําข�อมูลมาใช�ประโยชนBในการปฏิบัติงานได�อย�างสมบูรณB 
2. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�าน IT ให�ท่ัวถึงทุกส�วนงานเพ่ือเป3นเครื่องมือพ้ืนฐานในการแสวงหาข�อมูล

สารสนเทศ และความรู�ท่ีเป3นประโยชนBต�อการดําเนินงาน  
3. พัฒนาทักษะ ความรู� ความสามารถด�าน IT แก�เจ�าหน�าท่ีของ กปพ. เพ่ือให�สอดคล�องกับการปฏิบัติงาน

ภายใต�ภารกิจหลักของ กปพ. ด�วยวิธีการสนับสนุนการให�เจ�าหน�าท่ีได�รับความรู�จากการปฏิบัติงานจริง
จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

3.5 ปGจจัยสู�ความสําเร็จจากยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบ IT 
 ป[จจัยหลักท่ีจะส�งเสริมให� กปพ. ก�าวสู�ความสําเร็จตามยุทธศาสตรBคือการนําเอาระบบ IT เข�ามาใช�  
และปฏิบัติดังนี้  

1. ข�อมูลในองคBกรให�มีมาตรฐานท่ีสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว�างหน�วยงาน  
2. มีโครงสร�างพ้ืนฐานด�าน IT ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช�ในการแสวงหาข�อมูลสารสนเทศ และความรู�  

ท่ีเป3นประโยชนBต�อการดําเนินงาน ตลอดจนการสนับสนุนการทํางานร�วมกันระหว�างหน�วยงาน  
3. บุคลากรของ กปพ. มีความรู� ความสามารถและศักยภาพท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานและสามารถ

นําเทคโนโลยีมาประยุกตBใช�ในการทํางานได�อย�างเหมาะสม 

3.6 เปKาหมายยุทธศาสตร� แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักท่ีสามารถบรรลุยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร� เปKาหมาย โครงการ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ผลักดันให�เกิด
การเชื่อมโยงและการบูรณาการ
การรายงานข�อมูลร�วมกับ
หน�วยงานภายในและภายนอก
ของ กปพ. อย�างมีมาตรฐานและ
มีความทันสมัย 
 

 กปพ. และ สบน. สามารถรายงาน
ผลร�วมกันอย�างบูรณาการได� โดย
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือ
สาธารณชนสามารถเรียกใช�ข�อมูลได�
อย�างถูกต�อง รวดเร็ว เหมาะสม และ
ครบถ�วน 

โครงการท่ี 1 การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงการรายงานผลและการ
เผยแพร�ข�อมูลร�วมกันระหว�าง 
กปพ. และ สบน. 
โครงการท่ี 2 การเพ่ิมช�อง
ทางการประชาสัมพันธBการ
ดําเนินงานและข�อมูลต�างๆ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 เพ่ิมขีด
ความสามารถในการดําเนินงาน

บุคลากรของ กปพ. ทุกระดับได�รับ
การพัฒนาทักษะด�าน IT เพ่ือให�

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร� เปKาหมาย โครงการ 
ของบุคลากรให�มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล 
โครงสร�างพ้ืนฐานและระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของ IT 
และมีส�วนร�วมในการใช� IT ในการ
พัฒนาองคBกร 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ส�งเสริมและ
พัฒนาระบบ IT มาใช�เป3น
เครื่องมือหลักในการบริหาร
จัดการภายในองคBกร 

 

เป3นการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
IT ให�มีความเหมาะสมเพ่ือ
ตอบสนองแผนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ กปพ. ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการท่ี 1 การจัดทําระบบ
เก็บข�อมูลแบบ Cloud Storage 
โครงการท่ี 2   แผนงาน
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรB 
และอุปกรณB 
โครงการท่ี 3  จัดทําระบบ
การรับจ�ายเงินทาง Internet 
Banking ระยะท่ี 2 
โครงการท่ี 4  จัดทําการ
รายงานข�อมูลการลงทุนและ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�องใน
รูปแบบ Infographic 
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ส�วนที่ 4  
แผนปฏิบัติการด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การวางแผนเป3นข้ันตอนหนึ่งของการบริหารจัดการองคBกร เพราะจะเป3นสิ่งจําเป3นท่ีช�วยให�ผู�บริหาร
และเจ�าหน�าท่ีรู�แนวทางการดําเนินงานขององคBกร ลดการดําเนินงานท่ีซํ้าซ�อนหรืองานท่ีสิ้นเปลือง เป3นประโยชนB
ต�อการควบคุมงานให�ไปในทิศทางท่ีองคBกรและผู�บริหารองคBกรต�องการ การวางแผนจึงมีความสําคัญอย�างมาก
ในการบริหารงาน กปพ. จึงได�กําหนดให�มีการจัดทําแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปพ. ประจําป*
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 และแผนปฏิบัติการด�าน IT ประจําป* 2562 เพ่ือให�เกิดการเตรียมพร�อม
รองรับสถานการณBต�าง ๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

4.1. การจัดทําแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปพ. ปQงบประมาณ 2562 - 2564 
  วัตถุประสงค�  เพ่ือทบทวนแผนแม�บท IT ระยะยาวของ กปพ. ป* 2562 - 2564 ให�มีความสอดคล�อง 
 กับแผนยุทธศาสตรB และแผนปฏิบัติการของ กปพ. 
 ผู2รับผิดชอบ คณะทํางานฯ ด�าน IT 
 ระยะเวลาปฏิบัติ 6 เดือน  
 ท้ังนี้ แผนแม�บทสารสนเทศดังกล�าวมีองคBประกอบดังนี้ 

ส�วนท่ี 1. บทท่ัวไป 
    1.1 บทนํา 
   1.2 ยุทธศาสตรB 
   1.3 วิสัยทัศนB 
   1.4 วิสัยทัศนBด�าน IT 

ส�วนท่ี 2 การวิเคราะห�สถานภาพด2าน IT 
 2.1 วิเคราะหBสถานภาพด�าน IT ขององคBกรในภาพรวม  
 2.2 บทวิเคราะหBสถานภาพ IT ด�านป[จจัยต�าง ๆ   

 ส�วนท่ี 3 กรอบยุทธศาสตร�และเปKาหมายโดยรวมในการพัฒนาระบบ  IT  
 3.1 การพัฒนาระบบ IT ขององคBกร 

   3.2 ยุทธศาสตรBในการพัฒนาระบบ IT 
   3.3 พันธกิจด�าน IT ของ กปพ. 

 3.4 เปFาหมายของการพัฒนาระบบ IT ของ กปพ. 
   3.5 ป[จจัยสู�ความสําเร็จจากยุทธศาสตรBการพัฒนาระบบ IT 
   3.6 เปFาหมายยุทธศาสตรB แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักท่ีสามารถบรรลุยุทธศาสตรB 
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4.2. แผนปฏิบัติการด2าน IT ตามยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ผลักดันให�เกิดการเชื่อมโยงและการบูรณาการข�อมูลร�วมกับหน�วยงานภายในและภายนอก 
    ของ กปพ. อย�างมีมาตรฐานและมีความทันสมัย 
โครงการท่ี 1.1  เชื่อมโยงการรายงานผลการลงทุนกับหน�วยงานต�นสังกัด (สบน.) 

วัตถุประสงค� เพ่ือให�หน�วยงานต�นสังกัดสามารถบูรณาการสําหรับการรายงานผลการดําเนินงานให�มี
ความครบถ�วน และทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

ผู2รับผิดชอบ คณะทํางานฯ ด�าน IT 
ระยะเวลาปฏิบัติ มกราคม 2562 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 1. ศึกษาและออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงและการรายงานผลให�มีความสอดคล�อง

กับรูปแบบการรายงานผลของ สบน. 
2. ประสานงานกับ สบน. เพ่ือบูรณาการการรายงานผลการดําเนินงาน และดําเนินการ
อัพเดทข�อมูลอย�างสมํ่าเสมอ 
3. กปพ. สามารถนําข�อมูลการลงทุนเผยแพร�ลงเวปไซตB สบน. ได�อย�างสมํ่าเสมอ 

งบประมาณ - 
ตัวช้ีวัดและผลท่ี

คาดหวัง 
การรายงานผลการดําเนินงานของ สบน. และ กปพ. มีความสอดคล�องกัน และมีข�อมูล
ท่ีครบถ�วน ถูกต�อง และทันสมัย รวมท้ังสามารถเผยแพร�ให�กับบุคลากรและประชาชน
ได�อย�างสมํ่าเสมอ 

 
โครงการท่ี 1.2  เพ่ิมช�องทางการประชาสัมพันธBองคBกรและการดําเนินงานของ กปพ 

วัตถุประสงค� เพ่ือให� กปพ. สามารถประชาสัมพันธBองคBกรและการดําเนินการสู�สาธารณชนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู2รับผิดชอบ คณะทํางานฯ ด�าน IT 
ระยะเวลาปฏิบัติ เมษายน - กันยายน 2562 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 1. ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธBองคBกรและบทบาทของ กปพ. 

2. กําหนดรูปแบบและเนื้อหาสําหรับการประชาสัมพันธB 
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธB กปพ. 

งบประมาณ 250,000 บาท 
ตัวช้ีวัดและผลท่ี

คาดหวัง 
กปพ. มีช�องทางการประชาสัมพันธBบทบาทหน�าท่ีและการดําเนินงานของ กปพ. ให�
ประชาชนและผู�ท่ีสนใจทราบได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงานของบุคลากรให�มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   ควบคุม ดูแล โครงสร�างพ้ืนฐานและระบบงาน IT ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
โครงการ  การพัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค� บุคลากรของ กปพ. ทุกระดับได�รับการพัฒนาทักษะด�าน IT เพ่ือให�ทัน 
ต�อการเปลี่ยนแปลงของ IT และมีส�วนร�วมในการใช� IT ในการพัฒนาองคBกร 

ผู2รับผิดชอบ คณะทํางานฯ ด�าน IT 
ระยะเวลาปฏิบัติ มิถุนายน 2562 
ข้ันตอนการปฏิบัติ คณะทํางานฯ ทําการศึกษาระบบการใช�งานด�าน IT ท่ีสอดคล�องกับการดําเนินงาน 

ของ กปพ. พร�อมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณBจากผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาให�ระบบ IT  
ของ กปพ. มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

งบประมาณ 150,000 บาท 
ตัวช้ีวัดและผลท่ี

คาดหวัง 
คณะทํางานฯ สามารถนําความรู�ท่ีได�รับมาประยุกตBใช�ในการทํางานได�อย�างมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3  ส�งเสริมและพัฒนาระบบ IT มาใช�เป3นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการภายในองคBกร 
โครงการท่ี 3.1 จัดทําระบบ Cloud Storage เพ่ือเก็บของมูลของ กปพ. อย�างเป3นระบบ 

วัตถุประสงค� เพ่ือผู�บริหารและบุคลากรของ กปพ. มีระบบสารสนเทศท่ีใช�ในการบริหารจัดการเก็บ
ข�อมูลของการดําเนินงานต�างๆ ขององคBกรอย�างมีประสิทธิภาพ 

ผู2รับผิดชอบ คณะทํางานฯ ด�าน IT 
ระยะเวลาปฏิบัติ มิถุนายน 2562 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 1. จัดทํารูปแบบการจัดเก็บข�อมูล และวางระบบการจัดเก็บข�อมูลต�าง 

2. เปpดบัญชี Cloud Storage ท่ีมีขนาดความจุเพียงพอ และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. นําข�อมูลต�างๆ บันทึกลงในระบบ Cloud Storage 

งบประมาณ - 
ตัวช้ีวัดและผลท่ี

คาดหวัง 
กปพ. สามารถเปpดบัญชี Cloud Storage และบันทึกข�อมูลท่ีเก่ียวข�องลงในระบบได� 

 

 

 



11 
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โครงการท่ี 3.2   แผนงานบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรB และอุปกรณB 
วัตถุประสงค� เพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณBคอมพิวเตอรB อุปกรณBต�อพวงต�าง ๆ ให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน 

และลดความเสี่ยงจากการเกิดป[ญหาจากการใช�งาน 
ผู2รับผิดชอบ คณะทํางานฯ ด�าน IT 

ระยะเวลาปฏิบัติ ธันวาคม 2561 และ มีนาคม มิถุนายน และ กันยายน 2562 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 1. จัดทําบัญชีรายการซ�อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรBตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. ดําเนินการทํานุบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรBตามบัญชีท่ีกําหนดไว� 
3. ทําการสํารองข�อมูลของเครื่องคอมพิวเตอรBแม�ข�ายอย�างสมํ่าเสมอ 

งบประมาณ - 
ตัวช้ีวัดและผลท่ี

คาดหวัง 
อุปกรณB IT ของ กปพ. มีความพร�อมสําหรับการใช�งาน และได�รับความพึงพอใจใน
ระดับพอใจข้ึนไป (4) 

โครงการท่ี 3.3  พัฒนาระบบการรับจ�ายเงินของ กปพ. ผ�านระบบ Internet Banking ระยะท่ี 2  
วัตถุประสงค� เพ่ือให� กปพ. สามารถรับจ�ายเงินสําหรับการดําเนินงานผ�านระบบ Internet Banking 

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ผู2รับผิดชอบ คณะทํางานฯ ด�าน IT 

ระยะเวลาปฏิบัติ มีนาคม 2562 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 1. ศึกษาแนวทางเพ่ิมการใช� Internet Banking อย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรับจ�ายเงินด�านการดําเนินงานของ กปพ. 
2. หารือกับธนาคารกรุงไทยสําหรับการพัฒนาระบบการรับจ�ายเงินของ กปพ. บน
ระบบ Internet Banking อย�างสมํ่าเสมอ 

งบประมาณ 48,000 บาท 
ตัวช้ีวัดและผลท่ี

คาดหวัง 
กปพ. มีธุรกรรมท่ีรับจ�ายเงินผ�านระบบ Internet Banking อย�างเป3นประจําทุกเดือน 
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โครงการท่ี 3.4  เผยแพร�รายงานข�อมูลการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�องในรูปแบบ Infographic บน
เว็บไซตB กปพ. 

วัตถุประสงค� เพ่ือเพ่ิมการเข�าถึงของข�อมูลการลงทุนและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�องกับ กปพ. รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหาร 

ผู2รับผิดชอบ คณะทํางานฯ ด�าน IT 
ระยะเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2561 และ มกราคม เมษายน กรกฎาคม 2562 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 1. ศึกษาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการลงทุนและเศรษฐกิจ 

2. รวบรวมและจัดทําข�อมูลดังกล�าวในรูปแบบ Infographic 
3. นําข้ึนเผยแพร�บนเว็บไซตB กปพ. สําหรับผู�บริหารและประชาขนท่ัวไป 

งบประมาณ - 
ตัวช้ีวัดและผลท่ี

คาดหวัง 
กปพ. สามารถเผยแพร�ข�อมูลการลงทุนและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�องในรูปแบบ 
Infographic บนเว็บไซตB ให�กับผู�บริหารและประชาชนท่ีสนใจได� 

 
  



13 
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ส�วนที่ 5  

การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิการสารสนเทศ 

5.1  แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ IT 
        ในการดําเนินการเพ่ือให�ได�ผลการปฏิบัติเป3นไปตามแผนปฏิบัติการด�าน IT นั้น การขับเคลื่อน 

ถือเป3นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะเป3นส�วนกระตุ�นให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบตามแผนได�มีการดําเนินการ
ไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว� โดยในการขับเคลื่อนจะนําไปสู�ความก�าวหน�า และพบป[ญหาอุปสรรคต�าง ๆ  
ของการปฏิบัติงานตามแผนนี้ ซ่ึงการดําเนินการในการขับเคลื่อนมีกระบวนวิธีในการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ศึกษาข้ันตอน/แนวทางดําเนินการเพ่ือให�บรรลุเปFาประสงคBตามท่ีได�กําหนดไว�ในยุทธศาสตรB 
ว�ามีความเก่ียวข�องกับหน�วยงานใด และควรจะดําเนินการ หรือบูรณาการร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอย�างไร 
ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดผลสําเร็จตามท่ีได�วางแผน/โครงการไว� 

2)   ประชุมพิจารณาวางแผนปฏิบัติรองรับเป3นแนวทางในการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ให�สอดคล�องกับภารกิจของ กปพ. 

 3)   พิจารณาและจัดทําโครงการ/กิจกรรม ให�สอดคล�องกับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ของแผนยุทธศาสตรB กปพ. 

4) จัดทํากรอบการประเมินผลให�สอดรับกับยุทธศาสตรBของแผนแม�บท IT และแผนปฏิบัติการ IT  
ของ กปพ. 

 

  5.2  การติดตามประเมินผลตามแผนการปฏิบัติการสารสนเทศ 
    สําหรับการรายงานผลจะเป3นการประเมินเพ่ือตรวจสอบและวัดผลว�า การดําเนินการตามแผน
นี้มีความสําเร็จหรือล�มเหลวเพียงใด ตลอดจนประเมินป[จจัยเง่ือนไขต�าง ๆ เพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงแผนนี้ต�อไป 
ซ่ึงการประเมินจะวัดจากผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดต�าง ๆ ท่ีกําหนดไว� และการดําเนินการในส�วนนี้
ได�มอบหมายให� คณะทํางานฯ ด�าน IT เป3นผู�รับผิดชอบโดยให�รายงานผลการประเมินให�ผู�จัดการกองทุนฯ ทราบ 


