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1.1 การสร�างความเชื่อมโยงการรายงานผลและ

การเผยแพร�ผลการดําเนินงานและการลงทุนกับ

หน�วยงานต�นสังกัด (สบน.)

เพื่อให�หน�วยงานต�นสังกัด (สบน.) และ กปพ. 

สามารถบูรณาการสําหรับการรายงานผลการ

ดําเนินงานให�มีความครบถ�วน และทันสมัยมาก

ยิ่งขึ้น และสามารถเผยแพร�ให�บุคลากรและ

ประชาชนได�อย�างครบถ�วน เหมาะสม

1. ศึกษาและออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงและการรายงานผล

ให�มีความสอดคล�องกับรูปแบบการรายงานผลของ สบน.

2. ประสานงานกับ สบน. เพื่อบูรณาการการรายงานผลการ

ดําเนินงาน และดําเนินการอัพเดทข�อมูลอย�างสม่ําเสมอ

3. นําข�อมูลการรายงานผลดังกล�าวเผยแพร�บนเวปไซต5ของทั้ง 

สบน. และ กปพ.

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT สามารถบูรณาการการรายงานผล

และการเผยแพร�การดําเนินงานของ 

สบน. และ กปพ. ร�วมกันได�อย�าง

น�อย 1 เรื่อง โดยรายงานทุกไตรมาส

การรายงานผลการดําเนินงานของ 

สบน. และ กปพ. มีความสอดคล�อง

กัน และมีข�อมูลที่ครบถ�วน ถูกต�อง 

และทันสมัย รวมทั้งสามารถเผยแพร�

ให�กับบุคลากรและประชาชนได�

1.2 การพัฒนาศักยภาพด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให�กับบุคลากรของ กปพ.

เพื่อให�บุคลากรของ กปพ. มีความรู�ความเข�าใจ

และสามารถใช�ประโยชน5จากการเปลี่ยนแปลง

ด�าน IT มากยิ่งขึ้น

1. สํารวจความต�องการของบุคลากรและ กปพ.

2. ศึกษาโครงการฝ=กอบรมที่เกี่ยวข�อง

3. จัดการฝ=กอบรมด�าน IT ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน ให�กับ

บุคลากรของ กปพ.

150,000 บาท คณะทํางานฯ ด�าน IT มีการจัดการอบรมด�าน IT ให�กับ

บุคลากรของ กปพ. จํานวน 1 ครั้ง 

โดยมีผู�เข�าร�วมจํานวน 10 คน

บุคลากรของ กปพ. มีความรู�ความ

เข�าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชอง 

IT ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงานมาก

ยิ่งขึ้น

2.1 จัดทําการรายงานข�อมูลการลงทุนและภาวะ

เศรษฐกิจที่เกี่ยวข�องในรูปแบบ Infographic

เพื่อเพิ่มการเข�าถึงของข�อมูลการลงทุนและ

เศรษฐกิจที่เกี่ยวข�องกับ กปพ. รวมถึงเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องสนับสนุน

การตัดสินใจของผู�บริหาร

1. ศึกษาข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการลงทุนและเศรษฐกิจสําหรับปM 
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2. รวบรวมและจัดทําข�อมูลดังกล�าวในรูปแบบ Infographic

3. นําขึ้นเผยแพร�บนเวปไซต5 กปพ. สําหรับผู�บริหารและประชา

ขนทั่วไป

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

ลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข�องใน

รูปแบบ Infographic บนเวปไซต5 

ให�กับผู�บริหารและประชาชนที่สนใจ

ได�เปOนรายไตรมาส โดยมีการ

ประเมินผลความพึงพอใจ ณ สิ้นปM

ผู�บริหาร บุคลากร และประชาชนที่

สนใจมีข�อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและ

เศรษฐกิจที่เกี่ยวข�องอย�างครบถ�วน

และทันสมัย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดย

มีการเผยแพร�ข�อมูลอย�างน�อย 3 

เรื่อง และได�รับการประเมินผล

ความพึงพอใจในระดับพอใจ (4) ขึ้น

ไป

3.1 การพัฒนาระบบรับจ�ายเงินสําหรับการ

ดําเนินงานผ�านระบบ Internet Banking ระยะ ที่

 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับจ�ายเงินสําหรับ

การดําเนินงานของ กปพ.

1. ศึกษาแนวทางการเพิ่มขอบเขตการใช�ระบบ Internet 

Banking ในการรับจ�ายงบสําหรับดําเนินงาน

2. ประสานงานธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มของเขตการใช�ระบบ 

KTB Corporate สําหรับการรับจ�ายเงินของ กปพ.

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT กปพ. สามารถเริ่มทําธุรกรรมรับ

จ�ายเงินผ�านระบบ Internet 

Banking ได�อย�างน�อย 1 ธุรกรรม

เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ

ในการรับจ�ายเงินสําหรับการ

ดําเนินงานของ กปพ.

3.2 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร5และ

อุปกรณ5อิเล็กทรอนิกส5

เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณืคอมพิวเตอร5 อุปกร5ต�อ

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

ความเสี่ยงจากการเกิดปYญหาจากการใช�งาน

1. จัดทําบัญชีรายการซ�อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร5ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

2. ดําเนินการทํานุบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร5ตามบัญชีที่กําหนด

3. ทําการสํารองข�อมูลของเครื่องแม�ข�ายอย�างสม่ําเสมอ

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT กปพ. มีการตรวจสอบและบํารุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร5และอุปกรณ5เปOน

รายไตรมาส

ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดปYญหาจาก

การใช�งานคอมพิวเตอร5และอุปกรณ5

3.3 การบริหารข�อมูลผ�านระบบ Cloud Storage เพื่อให�มีการจัดเก็บข�อมูลอย�างเปOนระบบ 

ปลอดภัย และสามารถเรียกใช�ได�อย�างคล�องตัว

มากยิ่งขึ้น

1. จัดทํารูปแบบการจัดเก็บข�อมูล และวางระบบการจัดเก็บ

ข�อมูลต�าง

2. เป_ดบัญชี Cloud Storage ที่มีขนาดความจุเพียงพอ และมี

ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

3. นําข�อมูลต�างๆ บันทึกลงในระบบ Cloud Storage

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ด�าน IT กปพ. สามารถเป_ดบัญชี Cloud 

Storage จํานวน 1 บัญชีและบันทึก

ข�อมูลที่เกี่ยวข�องลงในระบบได� 

จํานวน 3 หัวข�อ

สามารถบันทึกข�อมูลที่เกี่ยวข�องลง

ในระบบ Cloud Storage

4.1 เพิ่มช�องทางการประชาสัมพันธ5องค5กรและ

การดําเนินงานของ กปพ.

เพื่อประชาชนและผู�ที่สนใจสามารถรับข�าวสาร 

และมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการภารกิจการ

ดําเนินงานของ กปพ.

1. ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ5องค5กรและบทบาทของ 

กปพ.

2. กําหนดรูปแบบและเนื้อหาสําหรับการประชาสัมพันธ5

3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ5 กปพ.

250,000 บาท คณะทํางานฯ ด�าน IT สามารถจัดทําสื่อประชาสัมพันธ5

หน�าที่และการดําเนินงานของ กปพ. 

ให�กับประชาชนทราบได� 2 ประเด็น

กปพ. มี ช�องทางการประชาสัมพันธ5

บทบาทหน�าที่และการดําเนินงาน

ของ กปพ. ให�ประชาชนและผู�ที่

สนใจทราบได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 2

ป�งบประมาณ 2562
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แผนงาน/โครงการ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

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

4. โครงการจัดให#มีระบบสารสนเทศเพื่อช:วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

3. โครงการจัดให#มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

ผลการดําเนินงานผู#รับผิดชอบงบประมาณขั้นตอนการดําเนินงานเป;าหมาย ผลลัพธ<ที่คาดหวังตัวชี้วัดความสําเร็จไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4
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การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ

เพิ่มช�องทางการประชาสัมพันธ�องค�กร
และการดําเนินงานของ กปพบํารุงรักษาอุปกรณ�

การบริหารข!อมูลผ�านระบบ 
Cloud Storage

จัดทําการรายงานข!อมูลการลงทุนและ
ภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข!องในรูปแบบ 
Infographic

Internet Banking  ระยะ ที่ 2

การพัฒนาศักยภาพด!าน IT ให!กับบุคลากรของ กปพ.
การสร!างความเชื่อมโยงการรายงานผลและการ
เผยแพร�ผลการดําเนินงานและการลงทุนกับ สบน.


