แผนปฏิบัติการ
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้มี
ความทันสมัย
เหมาะสม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการกองทุน
และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น
เพื่อใช้
ประโยชน์
ข้อมูลร่วมกัน

โครงการ/
กิจกรรม
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เป้าหมาย

1. กิจกรรมการ
จัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการ
ดาเนินงาน
กองทุนฯ

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใน
การเข้าถึงและรู้จัก
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

จัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 5 ปี เพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุน

ขั้นตอน
๑. ขออนุมัติหลักการ
(พ.ย. ๖๑)
๒. จัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ซื้อทดแทนได้
(ธ.ค. ๖๑ - ม.ค. ๖๒)
๓. ตรวจรับพัสดุ
(ก.พ. ๖๒)
๔. เบิกจ่ายเงินให้ร้านค้า
(มี.ค. ๖๒)

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
งบ
ผู้รับผิดชอบ ความสาเร็จ
ประมาณ

พ.ย. 61 – 156,600
มิ.ย. 62

ก.ส.ค.

ร้อยละ 90
ของจานวน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่
จัดซื้อตาม
แผนการใช้
จ่ายเงินที่
กาหนด

ความเสี่ยงของ
โครงการ
การจัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อาจ
ไม่เป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้

โครงการ/
กิจกรรม
พัฒนาระบบ ๒. กิจกรรม
เทคโนโลยี
แผนการรับและ
สารสนเทศ
การจ่ายเงินของ
โดยมุ่งเน้น
กองทุนส่งเสริม
การปรับปรุง การจัด
ฐานข้อมูลให้มี สวัสดิการสังคม
ความทันสมัย ผ่านระบบ
เหมาะสม
อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการกองทุน
และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น
เพื่อใช้
ประโยชน์
ข้อมูลร่วมกัน
กลยุทธ์
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๑. เพื่อพัฒนาระบบ
การจ่ายเงินและการ
รับเงินของกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้
ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล/
กระทรวงการคลัง
๒. เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการจ่ายเงิน
และการรับเงินของ
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
แนวทางที่
กระทรวงการคลัง
กาหนด

เพื่อพัฒนาระบบ
และสามารถ
ดาเนินการจ่ายเงิน
และการรับเงินของ
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้
ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล/
กระทรวงการคลัง

ขั้นตอน
๑. ทาหนังสือขออนุมัติ
(ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)
๒ ทาหนังสือขอเบิกจ่ายเงิน
เสนอผู้มีอานาจ
ลงนามอนุมัติ
(ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)
๓. ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
(ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒)
๔. บันทึกการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ
(ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)
๕. จัดพิมพ์ข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง
(ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)
๖. ดาเนินการโอนเงิน
ในระบบ
(ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)
๗. ออกรายงานเพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐาน
(ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)

ระยะเวลา
ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

งบ
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
ความสาเร็จ
ก.ส.ค. จานวนระบบ
ที่สามารถ
ดาเนินการ
จ่ายเงินและ
การรับเงินของ
กองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการ
สังคมผ่าน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ความเสี่ยงของ
โครงการ
ไม่สามารถ
ดาเนินการตาม
ระบบจ่ายเงินและ
การรับเงินของ
กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการ
สังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้
ครบทุกระบบ

กลยุทธ์
พัฒนาสื่อและ
สร้างช่องทาง
ในการ
ติดต่อสื่อสาร
ที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุม
พื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม
๓. สร้าง
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร
กับกองทุนฯ
- การสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์
เช่น
Facebook,
กลุ่ม Line
และ e-mail
- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล/ความรู้
- ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
จังหวัดทา
หน้าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
และสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับ
งานกองทุนฯ
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ขั้นตอน

กองทุนฯ มีช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสาร
มากขึ้น และมีภาคี
เครือข่ายในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ภาคีเครือข่ายรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
กองทุนฯ ดีขึ้น

๑. สร้างช่องทาง
ประชาสัมพันธ์/จัดทาสื่อ
หรือเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
(ต.ค.๖๑-ธ.ค.๖๒)
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
(ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒)

ระยะเวลา
ต.ค.๖๑ก.ย.๖๒

งบ
ประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
กสค.

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ความเสี่ยงของ
โครงการ

- มีช่องทางใน
การติดต่อ
สื่อสารกับ
กองทุนที่มี
ความสะดวก
รวดเร็วมาก
ขึ้น

กองทุนฯ มี
ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารมาก
ขึ้น และมีภาคี
เครือข่ายในการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

(๓ ช่องทาง)

