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ผลลัพธ9ที่คาดหวัง

ผลการดําเนินงาน

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับ
หนวยงานตนสังกัด (สบน.)

เพื่อใหระบบ IT ของ กปพ. มีความเชื่อมโยงกับ 1. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานตนสังกัด และสามารถเรียกใชขอมูลได กปพ. และ สบน.
อยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม
2. ประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีของ สบน.
เกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงฐานขอมูล
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ทางอิเล็กทรอนิกส

1.2 การพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
บุคลากรของ กปพ.

เพื่อใหบุคลากรของ กปพ. มีความรูความเขาใจ
และสามารถใชประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง
ดาน IT มากยิ่งขึ้น

1. จัดการฝ@กอบรมดาน IT ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน ใหกับบุคลากรของ กปพ.

ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 งบดําเนินงานปกติ

มิ.ย.-61

100,000 บาท

คณะทํางานฯ ดาน IT มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่
เกี่ยวของระหวาง สบน. และ
กปพ.

สามารถเรียกใชขอมูลที่เกี่ยวของ กปพ. สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ
ฐานขอมูลของ สบน. ได
เหมาะสม
เรียบรอยแลว

คณะทํางานฯ ดาน IT มีการจัดการอบรมดาน IT ใหกับ บุคลากรของ กปพ. มีความรู
บุคลากรของ กปพ. จํานวน 1
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
โครงการ
เปลีย่ นแปลงชอง IT ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น โดย
มีผูเขารวมรอยละ 70 ของ
คณะทํางานฯ

กปพ. จัดการฝ@กอบรมดาน IT
ใหกับบุคลากร กปพ.เรื่อง
Fintech และ Blockchain และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีคณะทํางานเขารวมเปRน
สัดสวนรอยละ 80

2. โครงการสําหรับประชาชน/ผูใชบริการไดรับความสะดวกและตอบสนองความตองการ
2.1 ปรับปรุงรูปแบบเวปไซตของ กปพ.

เพื่อใหเวปไซตของ กปพ. มีรูปแบบที่ทันสมัย มี
ขอมูลครบถวน สามารถใชสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานได

2.2 จัดทําการรายงานขอมูลการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจที่ เพื่อเพิ่มการเขาถึงของขอมูลการลงทุนและ
เกี่ยวของในรูปแบบ Infographic
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ กปพ. รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชขอมูลที่เกี่ยวของสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร

1. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบเวปไซด
และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
2. ประสานงานกับ สบน. ในฐานะหนวยงานตน
สังกัดในการจัดหาบริษัทที่จัดทําเวปไซต

ต.ค. 60 - ก.ค. 61

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ดาน IT กปพ. มีเวปไซตรูปแบบใหมที่มี
ความทันสมัยมากขึ้น

1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนและ
เศรษฐกิจสําหรับป[ 2561
2. รวบรวมและจัดทําขอมูลดังกลาวในรูปแบบ
Infographic
3. นําขึ้นเผยแพรบนเวปไซต กปพ. สําหรับ
ผูบริหารและประชาขนทั่วไป

ต.ค. 60
งบดําเนินงานปกติ
ม.ค. เม.ย. และ ก.ค.
61

คณะทํางานฯ ดาน IT กปพ. สามารถเผยแพรขอมูลการ
ลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
ในรูปแบบ Infographic บนเวป
ไซต ใหกับผูบริหารและ
ประชาชนที่สนใจไดเปRนรายไตร
มาส

เวปไซดมีขอมูลครบถวน สะดวก
และมีประสิทธิภาพในการใชงาน
จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก
โดยมีการปรับปรุงอยางนอย 2
หัวขอ โดยมีการประเมินผล
ความพึงพอใจระดับพอใจ (4) ขึ้น
ไป

กปพ. มีเวปไซตรูปแบบใหม
เรียบรอยแลว โดยมีการปรับปรุง
รูปแบบจํานวน 5 หัวขอ และ
ไดรับการประเมินผลความพึง
พอใจในระดับพอใจมาก (5)

ผูบริหาร บุคลากร และ
ประชาชนที่สนใจมีขอมูล
เกี่ยวกับการลงทุนและเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวของอยางครบถวนและ
ทันสมัย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมี
การเผยแพรขอมูลอยางนอย 3
เรื่อง โดยมีการประเมินผลความ
พึงพอใจ ณ สิ้นป[

กปพ. ไดดําเนิการจัดทําและนํา
ขอมูลในรูปแบบ Infographic
ลงเวปไซตรายไตรมาส จํานวน 4
ครั้ง โดยมีการเผยแพรขอมูล
จํานวน 5 เรื่อง และไดรับการ
ประเมินผลความพึงพอใจใน
ระดับพอใจ (4) ขึ้นไป

แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะแลพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน

ส.ค. - ก.ย. 61

งบดําเนินงานปกติ

คณะทํางานฯ ดาน IT กปพ. เตรียมทําระบบธุรกรรมรับ เพิ่มความสะดวกและ
กปพ. สามารถทําธุรกรรมรับ
จายเงินผานระบบ Internet
ประสิทธิภาพในการรับจายเงิน จายเงินผานระบบ Internet
Banking
สําหรับการดําเนินงานของ กปพ. Banking ได 1 ธุรกรรม

ทุกเดือน

งบดําเนินงานปกติ

คณะทํางานฯ ดาน IT กปพ. มีการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณเปRนรายเดือน

การบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ไดรับ
ความพึงพอใจระดับพอใจขึ้นไป
(4)

กปพ. ดําเนินการทํานุบํารุง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตาม
กําหนดและไดรับความพึงพอใจ
ระดับพึงพอใจมาก (5)

คณะทํางานฯ ดาน IT ผูบริหารและบุคลากรของ กปพ.
ไดรับการจัดกลุมของ Instant
Massaging จํานวน 1 กลุม และ
บุคคลภายนอกสามารถติดตอ
เจาหนาที่ของ กปพ. ไดอยาง
สะดวกผานทางเวปไซตและ
โทรศัพท

การสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรเปRนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ประหยัด โดยไดรับการประเมิน
ความพึงพอใจระดับพอใจขึ้นไป
(4)

กปพ. ไดจัดตั้งกลุม Instant
Massging จํานวน 1 กลุม และมี
การติดตอประสานงานกับ
บุคคลภายนอกผาน email และ
ไดรับการประเมินความพึงพอใจ
ระดับพึงพอใจมาก (5)

3. โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
3.1 การพัฒนาระบบรับจายเงินสําหรับการดําเนินงานผาน
ระบบ Internet Banking

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับจายเงินสําหรับ
การดําเนินงานของ กปพ.

1. ศึกษาแนวทางการใชระบบ Internet Banking
ในการรับจายงบสําหรับดําเนินงาน
2. ประสานงานธนาคารกรุงไทย เพื่อเป\ดใชระบบ
KTB Corporate สําหรับการรับจายเงินของ
กปพ.

3.2 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณืคอมพิวเตอร อุปกรตอ
พวงตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และลด
ความเสี่ยงจากการเกิดป`ญหาจากการใชงาน

1. จัดทําบัญชีรายการซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรตามระยะเวลาที่กําหนด
2. ดําเนินการทํานุบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรตาม
บัญชีที่กําหนด
3. ทําการสํารองขอมูลของเครื่องแมขายอยาง
สม่ําเสมอ

4. โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อช<วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน
4.1 พัฒนาระบบการติดตอสื่อสารภายในองคกรผาน
Instant Masseging และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)

เพื่อให กปพ. สามารถติดตอสื่อสาร นัดประชุม
และสงเอกสารผานระบบ Instant Masseging
และ Email

1. จัดทํารายชื่อและขอมูลติดตอของบุคลากรและ
ผูบริหารของ กปพ.
2. จัดกลุมของบุคลากรและผูบริหารเพื่อสราง
กลุมสําหรับการติดตอที่เหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ

ต.ค. 60 - ม.ค. 61 งบดําเนินงานปกติ

การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนาการเชื่อมโยงข#อมูล

ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์

5

Internet Banking

4

พัฒนาระบบติดตอสื่อสาร

3

จัดทําข#อมูลแบบ Infographic

การปรับปรุง Website

2
บํารุงรักษาอุปกรณ

1

0
0

1

2

3

ความเร่ งด่ วน

4

5

