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เป;าหมาย

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

งบประมาณ

ผู#รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลลัพธ<ที่คาดหวัง
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1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 การสรางความเชื่อมโยงการรายงานผลและ
การเผยแพรผลการดําเนินงานและการลงทุนกับ
หนวยงานตนสังกัด (สบน.)

เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด (สบน.) และ กปพ.
สามารถบูรณาการสําหรับการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหมีความครบถวน และทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถเผยแพรใหบุคลากรและ
ประชาชนไดอยางครบถวน เหมาะสม

1. ศึกษาและออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงและการรายงานผล
ใหมีความสอดคลองกับรูปแบบการรายงานผลของ สบน.
2. ประสานงานกับ สบน. เพื่อบูรณาการการรายงานผลการ
ดําเนินงาน และดําเนินการอัพเดทขอมูลอยางสม่ําเสมอ
3. นําขอมูลการรายงานผลดังกลาวเผยแพรบนเวปไซต5ของทั้ง
สบน. และ กปพ.

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ดาน IT สามารถบูรณาการการรายงานผล
และการเผยแพรการดําเนินงานของ
สบน. และ กปพ. รวมกันไดอยาง
นอย 1 เรื่อง โดยรายงานทุกไตรมาส

การรายงานผลการดําเนินงานของ
สบน. และ กปพ. มีความสอดคลอง
กัน และมีขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง
และทันสมัย รวมทั้งสามารถเผยแพร
ใหกับบุคลากรและประชาชนได

1.2 การพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากรของ กปพ. มีความรูความเขาใจ
ใหกับบุคลากรของ กปพ.
และสามารถใชประโยชน5จากการเปลี่ยนแปลง
ดาน IT มากยิ่งขึ้น

1. สํารวจความตองการของบุคลากรและ กปพ.
2. ศึกษาโครงการฝ=กอบรมที่เกี่ยวของ
3. จัดการฝ=กอบรมดาน IT ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ใหกับ
บุคลากรของ กปพ.
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บุคลากรของ กปพ. มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชอง
IT ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานมาก
ยิ่งขึ้น

1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนและเศรษฐกิจสําหรับปM
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2. รวบรวมและจัดทําขอมูลดังกลาวในรูปแบบ Infographic
3. นําขึ้นเผยแพรบนเวปไซต5 กปพ. สําหรับผูบริหารและประชา
ขนทั่วไป

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ดาน IT กปพ. สามารถเผยแพรขอมูลการ
ลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวของใน
รูปแบบ Infographic บนเวปไซต5
ใหกับผูบริหารและประชาชนที่สนใจ
ไดเปOนรายไตรมาส โดยมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ณ สิ้นปM

ผูบริหาร บุคลากร และประชาชนที่
สนใจมีขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนและ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของอยางครบถวน
และทันสมัย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดย
มีการเผยแพรขอมูลอยางนอย 3
เรื่อง และไดรับการประเมินผล
ความพึงพอใจในระดับพอใจ (4) ขึ้น
ไป

3.1 การพัฒนาระบบรับจายเงินสําหรับการ
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับจายเงินสําหรับ
ดําเนินงานผานระบบ Internet Banking ระยะ ที่ การดําเนินงานของ กปพ.
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1. ศึกษาแนวทางการเพิ่มขอบเขตการใชระบบ Internet
Banking ในการรับจายงบสําหรับดําเนินงาน
2. ประสานงานธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มของเขตการใชระบบ
KTB Corporate สําหรับการรับจายเงินของ กปพ.

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ดาน IT กปพ. สามารถเริ่มทําธุรกรรมรับ
จายเงินผานระบบ Internet
Banking ไดอยางนอย 1 ธุรกรรม

เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ
ในการรับจายเงินสําหรับการ
ดําเนินงานของ กปพ.

3.2 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร5และ
อุปกรณ5อิเล็กทรอนิกส5

เพื่อบํารุงรักษาอุปกรณืคอมพิวเตอร5 อุปกร5ตอ
พวงตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และลด
ความเสี่ยงจากการเกิดปYญหาจากการใชงาน

1. จัดทําบัญชีรายการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร5ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2. ดําเนินการทํานุบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร5ตามบัญชีที่กําหนด
3. ทําการสํารองขอมูลของเครื่องแมขายอยางสม่ําเสมอ

งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ดาน IT กปพ. มีการตรวจสอบและบํารุงรักษา ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดปYญหาจาก
เครื่องคอมพิวเตอร5และอุปกรณ5เปOน การใชงานคอมพิวเตอร5และอุปกรณ5
รายไตรมาส

3.3 การบริหารขอมูลผานระบบ Cloud Storage เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปOนระบบ
ปลอดภัย และสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว
มากยิ่งขึ้น

1. จัดทํารูปแบบการจัดเก็บขอมูล และวางระบบการจัดเก็บ
ขอมูลตาง
2. เป_ดบัญชี Cloud Storage ที่มีขนาดความจุเพียงพอ และมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
3. นําขอมูลตางๆ บันทึกลงในระบบ Cloud Storage

สามารถบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของลง
งบดําเนินงานปกติ คณะทํางานฯ ดาน IT กปพ. สามารถเป_ดบัญชี Cloud
Storage จํานวน 1 บัญชีและบันทึก ในระบบ Cloud Storage
ขอมูลที่เกี่ยวของลงในระบบได
จํานวน 3 หัวขอ

คณะทํางานฯ ดาน IT มีการจัดการอบรมดาน IT ใหกับ
บุคลากรของ กปพ. จํานวน 1 ครั้ง
โดยมีผูเขารวมจํานวน 10 คน

2. โครงการสําหรับประชาชน/ผู#ใช#บริการได#รับความสะดวกและตอบสนองความต#องการ
2.1 จัดทําการรายงานขอมูลการลงทุนและภาวะ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของในรูปแบบ Infographic

เพื่อเพิ่มการเขาถึงของขอมูลการลงทุนและ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ กปพ. รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชขอมูลที่เกี่ยวของสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร

3. โครงการจัดให#มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

4. โครงการจัดให#มีระบบสารสนเทศเพื่อช:วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน
4.1 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ5องค5กรและ
การดําเนินงานของ กปพ.

เพื่อประชาชนและผูที่สนใจสามารถรับขาวสาร 1. ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ5องค5กรและบทบาทของ
และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการภารกิจการ กปพ.
2. กําหนดรูปแบบและเนื้อหาสําหรับการประชาสัมพันธ5
ดําเนินงานของ กปพ.
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ5 กปพ.
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กปพ. มี ชองทางการประชาสัมพันธ5
คณะทํางานฯ ดาน IT สามารถจัดทําสื่อประชาสัมพันธ5
หนาที่และการดําเนินงานของ กปพ. บทบาทหนาที่และการดําเนินงาน
ใหกับประชาชนทราบได 2 ประเด็น ของ กปพ. ใหประชาชนและผูที่
สนใจทราบไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน

การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
การพัฒนาศักยภาพด!าน IT ให!กับบุคลากรของ กปพ.
การสร!างความเชื่อมโยงการรายงานผลและการ
เผยแพรผลการดําเนินงานและการลงทุนกับ สบน.
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ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
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จัดทําการรายงานข!อมูลการลงทุนและ
ภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข!องในรูปแบบ
Infographic
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธองคกร
และการดําเนินงานของ กปพ
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