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ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 จัดท าขึ้นตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีบัญชี 2564 ด้านที่ 4  
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล โดยยึดหลักการตามที่ 
รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือยกระดับประเทศ
ไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที ่ 12) และรวมทั ้งนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจ ิท ัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะเวลาอีก  3 ปีข้างหน้า เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับผลของการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ที่ผ่านมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เ กี่ยวข้อง 
ในอนาคต  
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างมาตรฐาน
การให้บริการสารสนเทศภายในองค์กร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการเร่งพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร พัฒนาคุณภาพของการให้ บริการ 
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร เพ่ือปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถให้บริการ 
ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตอลดจนประชาชนโดยทั่วไปได้อย่างโปร่งใส 
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใต้กรอบระยะเวลาตามแผนฉบับนี้ 
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปีบัญชี 2565 เพ่ือให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่าง 
เป็นรูปธรรม โดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจิทัลระดับชาติที่ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่ระดับกระทรวง
และกรมตามล าดับ ตั้งแต่  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายด้านดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ต้องทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว)พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญชี 2565 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 นอกจากนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 ดังกล่าว ต้องค านึงถึงการจัดท า
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเพ่ิมเติม ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2564 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
การก าหนดความส าคัญของแผนและโครงการ  การจัดกลุ่มแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส าหรับปี  2564  
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 ของเงินทุนหมุนเวียน แนวทางการบริหารและติดตามการดาเนินงานตาม 
แผนงาน/โครงการ การก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จสะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวัง และการถ่ายทอด
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือมุ่งเน้นการน า
แผนงาน/โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ทันที ตามกรอบแนวทาง ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 ในการวางแผนการด าเนินการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของเงินทุนหุมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2565 - 2567  ที่สอดรับกับ
กรอบการพัฒนาดิจิทัลของประเทศและแผนปฏิบัติการ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2565 - 2567 รวมถึงความต้องการ
ใช้เทคโนโลยี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ดิจิทัล ดังนี้  
 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการและแผนกิจกรรมตามกรอบแนวทาง ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2565 -2567  
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ซ่ึงสอดรับกับแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
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 2) เพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ส าหรับใช้ใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) 
พ.ศ. 2565 - 2567  ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการในระยะเร่งด่วนและระยะ
ปานกลางที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นได้ 
 3) เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีข้อมูลที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย วัตถุประสงค์  ล าดับความส าคัญ ความสอดคล้องกับการประเมินผลการ
ด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ที่มีความสอดคล้องกับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2565 - 2567  

1.3 ควำมสอดคล้องกับกำรประเมินผลตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 
 โดยเนื้อหาสาระส าคัญตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลด าเนินงานทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี 2564 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2565 จ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการให้มีความสอดคล้องให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายด้านดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อมีองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบเพิ่มเติม 
ที่ครบถ้วน  
 โดยประเด็นการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567   
ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประกอบด้วย  4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่   
1) โครงการเพ่ือประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือ
ระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ดิจิทัล เพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน  
 การก าหนดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2565 – 2567  
ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใช้เครื่องมือลูกบอลฮาร์วีย์ (Harvey Balls)  
ซึ่งเป็นภาพวงกลม เพ่ือระบุระดับที่รายการใดตรงกับเกณฑ์เฉพาะ โดยในการจัดอันดับความส าคัญนี้ใช้เกณฑ์มี
ในการพิจารณาอยู่ 4 ด้าน คือ 1) ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร 2) ความ
จ าเป็นต่อการพัฒนา 3) ความเร่งด่วนในการพัฒนา และ 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ในวงกว้าง และ
เกณฑ์แต่ละด้านมีค่าน้ าหนักเท่ากันท่ี ร้อยละ 25 
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 ตำรำง เกณฑ์กำรจัดกลุ่ม แผนงำน/โครงกำร ตำมคะแนนควำมส ำคัญ 
ประเภทโครงกำร ช่วงคะแนน ควำมส ำคัญของโครงกำร 

A  >75 - 100% แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญมาก 

B  >50 - 75% แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญพอประมาณ 

C  >25 - 50% แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญปานกลาง 

C >0 - 25% แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญค่อนข้างน้อย 

 

1.4 เป้ำหมำย 
 1) เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี
บัญชี 2565 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่สอดคล้องและรองรับแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567 และ
กรอบแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2565 - 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ที่มีการทบทวน/ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลด าเนินงานทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล โดยสามารถน าแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการฯ มาด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส าหรับปีบัญชี พ.ศ. 2565 
 2) เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนการบรรลุวัจถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ูในการวางแผน เป้าหมาย และให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 3) บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ มาประยุกต์ใช้งานเพ่ือการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ส่วนที่ 2 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติกำร ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 

และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล (ระยะยำว) พ.ศ. 2565 - 2567 

ของเงนิทนุหมุนเวยีนฯ 

2.1 ควำมเชื่อมยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติกำร ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
และยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล (ระยะยำว) พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว พ.ศ. 2565 - 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ค านึงถึง
แนวทางวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  และแผนงานหลัก ในการด าเนินการตามที่ก าหนดใน 
แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 - 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยน าสาระส าคัญที่ได้มาจัดท า
ยุทธศาสตร์และกรอบการด าเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ โดยในการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเข้ากับยุทธศาสตร์
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ รวมทั้งการจัดแผนงานกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาดิจิทัลของ 
เงินทุนหมุนเวียนฯ ให้สอดรับกับแผนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ตามภาพดังนี ้
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ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนปฏิบัติกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  

กับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล (ระยะยำว) พ.ศ. 2565 –2567 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สนิขำ้รำชกำรครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของเงินทุนหมนุเวียนฯ 
 

ส่งเสริมข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เงินทุนหมุนเวียนฯ 

 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน 

ในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ 

1. การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้าราชการครูกู้ยืม 

2 เสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ 

ให้ความรู้เกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนให้กบัข้าราชการครู 

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานแก่

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตลอดจนการพัฒนาการ

ท างานเป็นทีม และสร้างแรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน 

4 การประชาสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  

5 พัฒนาระเบียบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีความเหมาะสม  และ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6 การบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยก าหนดปจัจยัเสี่ยง และสภาพแวดล้อมของ  การควบคุม

ภายใน เช่น ระบบ 

7 การก ากับ  ติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาและอปุสรรคที่อาจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 

8 สภาพชีวิตผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการคร ู

บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็น   

และเร่งด่วนของข้าราชการครู 

9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

แผนปฏิบัติกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) 

ของเงินทุนหมนุเวียนฯ 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทับ ระยะยำว พ.ศ. 2565 – 2567 

ของเงินทุนหมนุเวียนฯ 

5 
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2.2 ควำมสอดคล้องกับแนวทำงและนโยบำยภำครัฐและพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแผนปฏิบัติกำร 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ มีหลักการ 
ที่สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายภาครัฐและพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง ระหว่าง ปี 2562 - 2565  
และแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นไปตามเป้าหมายของ 
เงินทุนหมุนเวียนฯ และเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. นโยบายและแผนด้านดิจิทัลและสารสนเทศของประเทศ (National Plan) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2559-2578 (Thailand 4.0)  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ข้อ 1 การพัฒนา
ศักยภาพคน ในการใช้ดิจิทัลตลอดชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  2) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างานของรัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
  3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2578  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 2. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
  1) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
  3) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562  
  4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
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 3. ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
  ยุทธศาสตร์ 1 บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู 
  ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ู
  ยุทธศาสตร์ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู 
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สรุปควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 –2567) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไ้ขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู กับนโยบำย 

และแผนด้ำนดิจิทัลและสำรสนเทศของประเทศ กระทรวง  
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ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2580) 

 
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของ 

ประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างานของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

 
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. 2561 – 2580 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดจิิทลัประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจทิัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลงัคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทจุริตประพฤติมชิอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์
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 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

นโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานใหก้ับผู้บรหิารระดับสูง 
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากบั เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเช่ือมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลกัการท างาน 
นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนีห้ลกัการท างาน “สร้างความเช่ือมั่น และความไว้วางใจให้กบัสงัคม” หรือ “TRUST”  
และนโยายเร่งด่วนทีเ่กี่ยวข้อคือ Big Data พัฒนาการจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบและไมซ่้ าซ้อน เพือ่ให้ได้ข้อมลูภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบรูณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแทจ้ริง 

 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 

พ.ศ. 2563 - 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรส์่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทกุระดบัทุกประเภท
การศึกษาเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิทลัแพลตฟอร์มรองรบัการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนแบบดจิิทลั ที่ทันสมัยและมรีะบบฐานข้อมลูกลางทางการศึกษาที่ถูกตอ้งเป็นปจัจบุัน 

 ยุทธศำสตร์ (ร่ำง) กำรพัฒนำดิจิทัลของ 

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2561 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
 

 ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบรหิารจัดการของส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดและพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และมุง่เน้นการกระจายอ านาจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชนเ์กื้อกูลและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสรมิสร้างและพฒันากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นฐานในการพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ประจ ำปีบัญชี 2565 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 เพ่ือให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจิทัลระดับชาติที่ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่ระดับ
กระทรวงและกรมตามล าดับ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กรอบการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือน าไปสู่
วิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
 โดยเนื้อหาสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี  2565 มีองค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลด าเนินงานทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี 2564 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้  
 1. องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ และ 6) ผู้รับผิดชอบ  
 2. องค์ประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่ 1) การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ  
2) ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จึงได้มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ/แผนงานต่าง ๆ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของแต่ละโครงการในการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการก่อน - หลัง โดยสามารถนาแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปีบัญชี 2565 มาด าเนินการได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 
2565 – 2567 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เงินทุนหมุนเวียนฯ มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการการบริหารงานและการท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ” 
3.2 พันธกิจ (Mission) 
  1. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. บูรณาการระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อคุณภาพข้อมูลหลัก 
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการ 
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3.3 เป้ำหมำย (Goal) 
  ด้ำนบูรณำกำรข้อมูลและระบบงำน :  
  1) ภายในปี 2565 - 2567 ร้อยละ 80 ของระบบงานและฐานข้อมูล มีความสามารถในการ
ท างานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ  
  2) ภายในปี 2565 - 2567 ร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางหนวยงานภายนอกและภายใน  
  3) ภายในปี 2565 - 2567 ร้อยละ 80 สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ 
ไดอยางสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
  ด้ำนเทคโนโลยีและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน :  
  1) ภายใน ปี 2565 - 2567 ร้อยละ 80 มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
  2) ภายใน ปี 2565 - 2567 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องตามข้อบังคับและกฏหมายดิจิทัล  
  ด้ำนบุคลำกร :  
  1) ปี 2565 - 2567 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี 
  ด้ำนบริกำรภำคประชำชน : ปี 2564 ร้อยละ 80 ของบริการภาคประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เป้ำประสงค์เชิงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 
  1. เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2. เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคล่องตัว 
ทั้งในด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 
  3. เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ที่สามารถรองรับภารกิจได้
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐและ 
พระบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี และเป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณ 
  กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 

  1. จัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีให้มีจ านวนพอเพียง สามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ 

  2. จัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชีหรือ 
กฎ ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติ และพระราชบัญญัติ ที่เก่ียวข้อง   
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  โครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 
  1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  2. โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Server)  
  3. โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี 
  2. ความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  เป้ำประสงค์เชิงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 
  1. เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน มีความสะดวกในการปฏิบัติ
ภารกิจของบุคลากรและสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย วางแผนของผู้บริหาร คณะกรรมการฯ 
และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 
  พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและ
ตอบสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน ให้มีความทันสมัยปลอดภัยของข้อมูล  
  โครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
   1) ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  
   2) ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 
   3) ระบบย่อยขั้นตอนการติดตามหนี้ 
   4) ระบบย่อยขั้นตอนการด าเนินคดี 
  2. โครงการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 
  3. พัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
  4. พัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลการบริหารงานคลังพัสดุและครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียน 
  5. พัฒนา/ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  6. พัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลข้อมูลการเงินและการบัญชี 
  7. พัฒนา/ปรับปรุง ระบบติดตามงบประมาณ 

  8. พัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศบุคลากร 

 

11



  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี 
  2. ความส าเร็จของการจัดท าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  
  3. ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลการบริหารงานคลังพัสดุและครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียน 
  4. ความส าเร็จของการจัดท าระบบบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  5. ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลข้อมูลการเงินและการบัญชี 
  6. ความส าเร็จของการจัดท าระบบติดตามงบประมาณ 

  7. ความส าเร็จของการจัดท าระบบสารสนเทศบุคลากร 

  8. ความพึงพอใจต่อการใช้งานผู้ใช้งานระบบงานและฐานข้อมูล ของเงินทุนหมุนเวียนฯ มี

ระบบงานและฐานข้อมูล มากกว่าร้อยละ 80 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เป้ำประสงค์เชิงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 
  พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้
ระบบงานดิจิทัลหรือประยุกต์ใช้กับภารกิจของตนได้อย่างเหมาะสม  
  กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 

  ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับ

ภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  โครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ตัวชี้วัด 
  จ านวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จัดให้มีการฝึกอบรม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ 
  เป้ำประสงค์เชิงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 
  1. พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและใช้
บริการระบบงานดิจิทัลต่างๆ อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมช่องทางการบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
  2. เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
  กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 

  1. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ และต้อง
ปรับเปลี่ยนตามความปกติใหม่ (New Normal) 
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 โครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 1. พัฒนา/ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 2. พัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
  1) ระบบยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  
  2) ระบบจัดท าสัญญาออนไลน์ 
  3) ระบบย่อยกระบวนการการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนการรายงานผลการหัก
ช าระหนี้ จากส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ระบบงานและฐานข้อมูล ของเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบงานและฐานข้อมูล มากกว่าร้อยละ 80 

3.5 ผลผลิตและผลลัพธ์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใช้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของ 
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

ใช้งานได้เต็มศักยภาพ มีความปลอดภัยและ 
ปริมาณเพียงพอ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
ท่ีช่วยเพื่อมประสิทธิภาพในการบริหาร 
งานเงินทุนหมุนเวียน 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
มีการน าทักษะเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

เพิ่มศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปฏิบัติงาน 

พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร และมีระบบ 
สารสนเทศ บริการผู้กู้ยืมเงินหมุนเวียนฯ 

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
 

 

3.6  กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร  
 ประเด็นการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567   
ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประกอบด้วย 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่  
 1. โครงการเพื่อประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 2. โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
 3. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน  
 4. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน  
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 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 มีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพหรือ ลด
ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

2. โครงกำรส ำหรับ
ผู้ใช้บริกำรได้รับควำม
สะดวกและได้รับกำร

ตอบสนองควำม
ต้องกำร 

3. ระบบที่สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร 

4. ระบบเพื่อช่วยภำร
สื่อสำรท้ังภำยในและ

ภำยนอก 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ √  √  

โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์  
(Cloud Server) √  √ √ 

โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 

  √  

ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน √ √ √  

ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการติดตามหนี้
เงินทุนหมุนเวียน  √ √ √  

ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วน
ข้ันตอนการติดตามหนี้ √ √ √  

ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วน
ข้ันตอนการด าเนินคดี √ √ √  

โครงการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู √ √ √  

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหาร √ √ √  

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารงานคลังพัสดุ
และครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียน 

 √ √  

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ √ √ √  

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลข้อมูลการเงิน 
และการบัญชี √ √ √  

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบติดตามงบประมาณ  √ √  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร ด้านการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงาน 
ได้อย่างแท้จริง 

√    

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์  
รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ของเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 √  √ 

ระบบยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน √ √ √ √ 

ระบบจัดท าสัญญาออนไลน์ √ √ √ √ 

ระบบบริการผู้กู้ยืมออนไลน์ √ √ √ √ 
ระบบย่อยกระบวนการการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน  
ในส่วนการรายงานผลการหักช าระหนี้ จากส่วนราชการ/ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

√ √  √ 
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 การจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใช้เครื่องมือลูกบอลฮาร์วีย์ (Harvey Balls) ซึ่งเป็นภาพวงกลม 
เพ่ือระบุระดับที่รายการใดตรงกับเกณฑ์เฉพาะ โดยในการจัดอันดับความส าคัญนี้ใช้เกณฑ์มีในการพิจารณา  
อยู่ 4 ด้าน คือ 1) ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์กร 2) ความจ าเป็นต่อการพัฒนา 
3) ความเร่งด่วนในการพัฒนา และ 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ในวงกว้าง และเกณฑ์แต่ละด้าน 
มีค่าน้ าหนักเท่ากันท่ี ร้อยละ 25 
 ตาราง การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของโครงการ 

 

ควำม
สอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐ 
ยุทธศำสตร์ 
และทิศทำง

องค์กร 

ควำมจ ำเป็น
ต่อกำรพัฒนำ 

ควำมเร่งด่วน
ในกำรพัฒนำ 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับ

ประโยชน์ใน
วงกว้ำง 

ผลรวม 

น้ าหนัก 25% 25% 25% 25% 100% 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      50.00 

โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์  
(Cloud Server)      43.75 

โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี      56.25 

ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
     

87.50 

ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการติดตามหนี้
เงินทุนหมุนเวียน       

87.50 

ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน  
ในส่วนข้ันตอนการติดตามหนี้      

81.25 

ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน  
ในส่วนข้ันตอนการด าเนินคดี      

81.25 

โครงการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู      43.75 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหาร      56.25 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารงานคลังพัสดุ
และครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียน      25.00 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์      25.00 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลข้อมูลการเงิน 
และการบัญชี      50.00 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบติดตามงบประมาณ      31.25 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร ด้านการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงาน 
ได้อย่างแท้จริง 

     43.75 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์  
รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ของเงินทุนหมุนเวียน      50.00 
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ควำม
สอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐ 
ยุทธศำสตร์ 
และทิศทำง

องค์กร 

ควำมจ ำเป็น
ต่อกำรพัฒนำ 

ควำมเร่งด่วน
ในกำรพัฒนำ 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับ

ประโยชน์ใน
วงกว้ำง 

ผลรวม 

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ระบบยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน      87.50 

ระบบจัดท าสัญญาออนไลน์      87.50 

ระบบบริการผู้กู้ยืมออนไลน์      87.50 

ระบบย่อยกระบวนการการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน  
ในส่วนการรายงานผลการหักช าระหนี้ จากส่วนราชการ/ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

     68.75 

 

 ตำรำง เกณฑ์กำรจัดกลุ่ม แผนงำน/โครงกำร ตำมคะแนนควำมส ำคัญ 
ประเภทโครงกำร ช่วงคะแนน ควำมส ำคัญของโครงกำร 

A  >75 - 100% แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญมาก 

B  >50 - 75% แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญพอประมาณ 

C  >25 - 50% แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญปานกลาง 

C >0 - 25% แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญค่อนข้างน้อย 
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 ตาราง ล าดบัความส าคญัของ แผนงาน/โครงการ 
ประเภทโครงกำร แผนงาน/โครงการ 

A 1. ระบบยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  
2. ระบบจัดท าสัญญาออนไลน์ 
3. ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  
4. ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน  
5. ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนขั้นตอนการติดตามหนี้ 
6. ระบบย่อยกระบวนการการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนการรายงาน 
ผลการหักช าระหนี้ จากส่วนราชการ/เขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. ระบบบริการผู้กู้ยืมออนไลน์ 

B 1. ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนขั้นตอนการด าเนินคดี 
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3. โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี

C 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์  
ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
3. โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Server) 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
5. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลข้อมูลการเงินและการบัญชี 
6. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศบคุลากร 
7. โครงการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 
8. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบตดิตามงบประมาณ 

D 1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ฐานข้อมูลการบริหารงานคลังพัสดุและครุภัณฑ์  
เงินทุนหมุนเวียน 
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ทั้งนี้ จากแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ จากการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ สามารถน ามาก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส าหรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปีบัญชี 2565 ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2. โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Server) 
3. โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 1) ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  
 2) ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน  
 3) ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนขั้นตอนการติดตามหนี้ 
 4) ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนขั้นตอนการด าเนินคดี 
ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ 
1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 1) ระบบยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  
 2) ระบบจัดท าสัญญาออนไลน์ 
 3) ระบบบริการผู้กู้ยืมออนไลน์ 
 4) ระบบย่อยกระบวนการการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนการรายงานผลการหักช าระหนี้ จาก
ส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี 2565 ทั้ง 4 โครงการ มีความเชื่อมโยงกับประเด็นโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส าหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การสนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกทุนหมุนเวียนครบถ้วน ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
  เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานที่มากแล้ว ยังขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไว้ใช้
เก็บข้อมูล รวมทั้งอาจมีภัยคุกคามต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ไวรัส โทรจัน มัลแวร์ เป็นต้น ทาให้ไฟล์งาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย ส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย เสียเวลาทาข้อมูลใหม่ และการทางานล่าช้า เพ่ือ
เป็นการ ดังนั้น โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน และสนับสนุน
การบริหารจัดการ ของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยตรง 
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 2. โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Server) : เป็นโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ทุนหมุนเวียน 
  เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายใช้งานอยู่ปัจจุบันมีเนื้อที่จ ากัด ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ใช้เครื่องแม่ข่าย
ร่วมกับ ส านักงาน ก.ค.ศ. เพราะการต้องจัดเก็บข้อมูลมีที่มีจ านวนมากขึ้น ดังนั้น โครงการจ้างเหมาบริการเครื่อง
แม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Server) จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยตรง 
 3. โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  
: เป็นโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
  แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี  
เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
 4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
: เป็นโครงการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส าหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การสนับสนุนการบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกทุนหมุนเวียนครบถ้วน  
  เนื่องจากการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู เป็นการเพ่ิมประสิทธิตามวัตถุประสงค์หลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ 
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งบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทลั ส าหรับปี 2564 
งบประมำณ รวม (บำท) 

ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 362,950 
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 128,950 
2. โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Server) 234,000 
3. โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี - 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 1,200,000 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 
 1) ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  
 2) ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน  
 3) ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนขั้นตอนการติดตามหนี้ 
 4) ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนขั้นตอนการด าเนินคดี 

 
 

500,000 
400,000 
100,000 
200,000 

ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ 2,150,000 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 
 1) ระบบยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  
 2) ระบบจัดท าสัญญาออนไลน์ 
 3) ระบบบริการผู้กู้ยืมออนไลน์ 
 4) ระบบย่อยกระบวนการการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนการรายงานผลการ
หักช าระหนี้ จากส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

900,000 
250,000 
900,000 
100,000 

รวมทุกยุทธศำสตร์ 3,712,950 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำประสงค์เชิงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1  
 1. เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันอย่างปลอดภัย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานต้องถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคล่องตัว ทั้งในด้านการ
สื่อสาร การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูล รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 
 3. เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ที่สามารถรองรับภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีกรอบแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐและพระบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี และเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าค าของบประมาณ 

ที่ กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร 
ล ำดับ
ควำม 
ส ำคัญ 

ตัวชี้วดั ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1 จัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี 
ให้มีจ านวนพอเพียง 
สามารถรองรับการ
ปฏิบัติตามภารกิจ 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

C ร้อยละ 100 ของครุภัณฑ์ 
ที่ได้มาตรฐานร 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
2) จัดซื้ออุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Hard 
disk External)  
3) จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 

จ านวนครุภัณฑ์เพียงพอ 
ต่อการปฏบิัติงาน 

228,950 กลุ่มติดตามฯ 

 โครงการจ้างเหมาบริการ
เครื่องแม่ข่ายรูปแบบ
คลาวด์ (Cloud Server) 

C ความส าเร็จในการจา้ง
เหมา 
บริการเครื่องแม่ข่าย
รูปแบบคลาวด์ (Cloud 
Server) 

เช่าบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด ์
(Cloud Server) 

เงินทุนหมุนเวียนฯ มีเครื่องแม่ข่าย
รูปแบบคลาวด์ (Cloud Server) ที่ใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล
ข้อมูล 

702,000 กลุ่มติดตามฯ 

2 จัดท าหรือทบทวน 
กฎ ระเบยีบ 
นโยบาย แนว
ปฏิบัติ และ
พระราชบัญญัติ  
ที่เกี่ยวขอ้ง   

โครงการจัดท า/ทบทวน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 

B ความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 

มีการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญช ี

เงินทุนหมุนเวียนฯ มีเ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี

- กลุ่มติดตามฯ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เป้ำประสงค์เชิงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 
 1. เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน มีความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรและสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย วางแผนของผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และสามารถ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่ กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร 
ล ำดับ
ควำม 
ส ำคัญ 

ตัวชี้วดั ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
ตอบสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วน ให้มีความ
ทันสมัยปลอดภยั 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

      

 - ระบบการเบิกจา่ยเงิน
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 

A มีผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ  

ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียน 

สนับสนุนการด าเนินงานเงนิทนุหมุนเวียน 
ด้านการให้กู้ยืมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

500,000 กลุ่มติดตามฯ 

 - ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ 
การติดตามหนี้เงินทุน
หมุนเวียน 

A มีผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ  
 

ฐานขอ้มูลลกูหนี้เงินทนุหมนุเวยีน เพื่อ
การติดตามหนี ้

สนับสนุนการด าเนินงาน 
เงินทุนหมนุเวียน ด้านการ 
ก ากับ ตดิตามหนี ้ได้อย่างม ี
ประสิทธภิาพ 

400,000 กลุ่มติดตามฯ 

 - ระบบย่อยกระบวนการ
ติดตามหนี้เงินทุน
หมุนเวียน ในส่วนขั้นตอน
การติดตาม 

A มีผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ  
 

ระบบติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ใน
ส่วนขั้นตอนการติดตาม 

สนับสนุนการด าเนินงาน 
เงินทุนหมนุเวียน ด้านการ 
ก ากับ ตดิตามหนี ้ได้อย่างม ี
ประสิทธภิาพ 

100,000 กลุ่มติดตามฯ 

 - ระบบย่อยกระบวนการ
ติดตามหนี้เงินทุน
หมุนเวียน ในส่วนขั้นตอน
การด าเนินคดี 

B มีผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ  
 

ระบบติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ใน
ส่วนขั้นตอนการด าเนินคดี 

สนับสนุนการด าเนินงาน 
เงินทุนหมนุเวียน ด้านการ 
ก ากับ ตดิตามหนี ้ลูกหนี้ด าเนินคด ีได้ด้
อย่างม ี
ประสิทธภิาพ 

200,000 กลุ่มติดตามฯ 

 

22 
22



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ 
เป้ำประสงค์เชิงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 
 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและใช้บริการระบบ  
งานดิจิทัลต่างๆ อีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 

ที่ กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงกำร 
ล ำดับ
ควำม 
ส ำคัญ 

ตัวชี้วดั ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

 สร้างช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 
เพื่อรองรับ 
การปฏิบัติงาน 
ของเงินทุน
หมุนเวียนฯ และ
ต้องปรับเปลี่ยน
ตามความปกติใหม ่
(New Normal) 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

      

 - ระบบยื่นค าขอกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียน 

A มีผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70  
มคีวามพงึพอใจ  

ระบบยื่นค าขอกู้ยืม เพิ่มประสิทธิภาพให้การยื่นค าขอกูย้ืม 900,000 กลุ่มติดตามฯ 

 - ระบบจัดท าสัญญา
ออนไลน ์

A มีผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ  

ระบบจัดท าสัญญาออนไลน ์ ลดขั้นตอนในการจัดท า 
สัญญา 

250,000 กลุ่มติดตามฯ 

 - ระบบบรกิารผู้กูย้ืม
ออนไลน์ 

A มีผู้ใช้บริการ ร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ  
 

ระบบบริการผู้กูย้ืมออนไลน ์ ให้ผู้กู้ยืมเข้าถึงข้อมูลที่เกีย่วข้องกับ เช่น 
จ านวนหนีแ้ละวันครบก าหนดช าระหนี้
ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น 

900,000 กลุ่มติดตามฯ 

  - ระบบย่อยกระบวนการ
การติดตามหนี้เงินทุน
หมุนเวียน ในส่วนการ
รายงานผลการหกัช าระ
หนี้ จากส่วนราชการ/เขต
พื้นที่การศึกษา 

A จ านวนหนว่ยงาน
ภายนอกที่สามารถใช้งาน
ข้อมูลได้ 
 

ระบบติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ใน
ส่วนการรายงานผลการหกัช าระหนี้ 
จากส่วนราชการ/เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ส่วนราชการ/เขตพื้นทีก่ารศึกษา มีการ
รายงาน 
ผลการหักช าระหนี ้
ผ่านระบบ 

100,000 กลุ่มติดตามฯ 
36 
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ภำคผนวก 
  



โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ท าให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ต้องมีการปฏิรูประบบราชการและบุคลากร ซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญในการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในฐานะที่ภารกิจกองทุน
และสวัสดิการทางการศึกษา (ส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน) เป็นภารกิจหนึ่งตามโครงสร้างของ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
รับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีหน้าที่ในการช่วยเหลือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีภาระหนี้สินได้กู้ยืมเงินไปช าระหนี้ โดยด าเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมมีปริมาณมากและเพ่ิมขึ้นทุกปี ควรที่จะบริหารจัดการ ก ากับ ดูแลให้เป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการนี้เห็นว่าการจัดท าฐานข้อมูล และการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติราชการจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ตามแผนที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
โดยมีกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการอยู่ 4 กิจกรรม คือ 1) ระบบฐานข้อมูลผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 2) เว็บไซต์ติดต่อ
ระบบฐานข้อมูล 3) ระบบบริการสมาชิกผู้กู้ยืมออนไลน์ และ 4) ระบบการก ากับติดตามลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน  
จากการพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวมีข้อจ ากัดทางด้านซอฟต์แวร์ท าให้การพัฒนาใช้งานได้ในระดับเบื้องต้น  
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องประมวลผลในระดับสูงหรือซับซ้อน การขาดบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและอุปกรณ์ด้าน ICT ที่ทันสมัยและยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูง  
  ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนฯ จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนฯ จ านวน 8 ระบบ ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการปล่อยกู้ ขั้นตอนการก ากับติดตามลูกหนี้
ก่อนฟ้องคดี ขั้นตอนการก ากับติดตามลูกหนี้ด าเนินคดี ด้านความปลอดภัยของข้อมูล การอ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการทั้งภายใน คือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา (ส านักบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน) และภายนอก คือ ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้กู้ยืม รวมถึงผู้สนใจด้วย  
จึงเห็นสมควรจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ให้เป็นระบบที่มีความพร้อมต่อการบริหารงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
  2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียน 
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3. เป้ำหมำย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู จ านวน 5 ระบบ คือ ระบบยื่นค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ระบบจัดท าสัญญาออนไลน์            
ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการติดตามหนี้ 
เงินทุนหมุนเวียน ระบบบริการผู้กูย้ืมออนไลน์ 
   3.1.2 พัฒนาระบบย่อยฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู จ านวน 3 ระบบ คือ 1) ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนขั้นตอน        
การติดตามหนี้ 2) ระบบย่อยกระบวนการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนขั้นตอนการด าเนินคดี 3) ระบบย่อย
กระบวนการการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียน ในส่วนการรายงานผลการหักเงินช าระหนี้ จากส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 เพ่ิมขีดความสามารถในด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
ในการก ากับ ติดตาม หนี้ค้างช าระฯ ของเงินทุนหมุนเวียน 
   3.2.2 มีระบบดิจิทัลและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม และสามารถ
ให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงการบริการของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
   3.2.4 ได้ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการบริหารงาน หรือ
ใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
   3.2.5 เพ่ิมขีดความสามารถให้ส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  

4. รำยละเอียดงบประมำณ 
  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   
ใช้เงินนอกงบประมาณ หมวดงบลงทุนจ านวน 3,350,000 บาท  (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  เกณฑ์รำคำกลำง  
  ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 3,350,000 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ล ำดับ ต ำแหน่งบุคลำกร 
วุฒิ
กำร 

ศึกษำ 

ประสบ 
กำรณ์ 
(ปี) 

จ ำนวน 
(คน) 

ระยะเวลำ 
(เดือน) 

อัตรำ
ค่ำจ้ำง 

ต่อเดือน 
(บำท) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1 หัวหน้าทีมพัฒนา 
(Technical Lead) 

ป.โท 5 - 10 1 6 61,200 367,200.00 

2 นักวิเคราะห์ธุรกิจ 
(Business Analyst) 

ป.โท 5 - 10 1 6 61,200 367,200.00 

3 นักวิเคราะห์ระบบ 
(System Analyst) 

ป.โท 5 - 10 1 6 61,200 367,200.00 

4 โปรแกรมเมอร์ 
(Programmer) 

ป.โท 5 - 10 2 6 59,500 714,000.00 

5 โปรแกรมเมอร์ 
(Programmer) 

ป.ตรี 5 - 10 3 6 46,800 842,400.00 

6 ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การรักษาความปลอดภัย 
(Security Specialist) 

ป.โท 5 - 10 1 5 61,200 306,000.00 

7 นักทดสอบระบบ 
(Tester) 

ป.ตรี 5 - 10 2 5 38,600 386,000.00 

จ ำนวนเงินรวม (บำท) 3,350,000.00 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ระยะเวลาการจัดจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
(หรือจนสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ) 
     ไตรมาส  1  (ต.ค. - ธ.ค.  2564)    ไตรมาส  2  (ม.ค. - มี.ค. 2565) 
     ไตรมาส  3  (เม.ย. - มิ.ย. 2565)    ไตรมาส  4  (ก.ค. - ก.ย. 2565) 
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6. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
 6.1 กิจกรรม 
  กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  จ านวน 5 ระบบ  และระบบย่อยฐานข้อมูลสารสนเทศ เ พ่ือการด าเนินงาน 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ านวน 3 ระบบ 
  6.1.1 ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
  6.1.2 จัดประชุมก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ 
  6.1.3 จัดจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบ 
  6.1.4 ตรวจรับการจ้างและติดตามผลการด าเนินงาน 
  6.1.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6.2 วิธีด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลา : ไตรมาส 
1 

ต.ค.- ธ.ค. 
2 

ม.ค.- มี.ค. 
3 

เม.ย.- ม.ิย. 
4 

ก.ค.-ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมกำร  (Plan)     
 1.1 ศึกษา/วิเคราะห์ ก าหนดความต้องการ 
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เงินทุนหมุนเวียน  

    

 1.2 ตั้งคณะท างานฯ     
 1.3  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดคุณลักษณะของ
การจัดจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน 

    

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)     
 2.1 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)     
 3.1 ตรวจรับมอบงาน      
 3.2 จัดอบรม     
4. ขั้นสรุป รำยงำนผล และปรับปรุง (Act)     
 4.1 สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ     

7. ผู้รับผิดชอบ  
  กลุ่มติดตามการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ทุกระบบ ได้ร้อยละ 100 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  9.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู จ านวน 5 ระบบ ได้ส าเร็จและใช้งานได ้
  9.2 พัฒนาระบบย่อยฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู จ านวน 3 ระบบ ได้ส าเร็จและใช้งานได ้

10. กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
  10.1  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
  10.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

  

 

29



โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเครื่องแม่ข่ำยรูปแบบคลำวด์ (Cloud  Server) 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา (ส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน) ส านักงาน ก.ค.ศ.

ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาภาระหนี้สิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการด าเนินงานดังกล่าว มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับการช่วยเหลือ 57,000 ราย ปัจจุบันมีลูกหนี้ 4,168 ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน คือ 1) ระบบฐานข้อมูลผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 2) เว็บไซต์ติดต่อระบบ

ฐานข้อมูล 3) ระบบบริการสมาชิกผู้กู้ยืมออนไลน์ และ 4) ระบบการก ากับติดตามลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัลได้ก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม 

ได้แก่ ระบบลงทะเบียนการกู้ยืมออนไลน์ ระบบการก ากับ ติดตาม ระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  

โดยระบบต่างๆ ดังกล่าวต้องใช้พ้ืนที่มากขึ้นในการจัดเก็บข้อมูล เครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีพ้ืนที่

จัดเก็บเหลือน้อยไม่เพียงพอ เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี และการจัดหาใหม่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  

  รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับ

งานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Server) มาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล 

ในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน สถานที่ จ านวนบุคลากรที่ควบคุมดูแลเครื่องแม่ข่าย  

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับการด าเนินงาน ได้แก่ ข้อมูลลูกหนี้ที่มีอยู่ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานต่างๆ 

ของเงินทุนหมุนเวียนฯ การจัดท าระบบส ารองข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเตรียมความพร้อมรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นสมควรจัดหาผู้ให้บริการ

เช่าเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud  Server) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากได้เห็นความส าคัญและ

ประโยชน์ของการเช่าใช้บริการคลาวด์ มีความคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนเอง ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย (Sever)  

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  เพ่ือจัดหาผู้ให้บริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ส าหรับระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน ที่มีมาตรฐานและสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เป้ำหมำย  

  3.1 ผลผลิต  (Output) 
   3.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ร้อยละ 90 ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารงาน หรือใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
    2) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน 
 

 

30



   3.1.2 เชิงคุณภาพ   
    ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารงาน 
หรือใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.2 ผลลัพธ์  (outcomes) 
   เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud  Server)  
ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 

4. รำยละเอียดงบประมำณ 
  โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ส าหรับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน ใช้เงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมวดงบลงทุน จ านวน 234,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
  4.1 เกณฑ์รำคำกลำงครุภัณฑ์ 
   เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 1  ราคา 6,500 บาท จ านวน 3 หน่วยต่อเดือน 

(6,500 บาท x 3 หน่วย x 12 เดือน)  รวมเป็นเงินจ านวน 234,000  บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

  4.2 คุณลักษณะพื้นฐำน 

   1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (core) 

   2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

   3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

   4) สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

   5) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 

   6) มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 

   7) มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน 

   8) รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6 

   9) มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup)  

ที่ให้บริการเช่า 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (หรือจนสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ) 
     ไตรมาส  1  (ต.ค. - ธ.ค.  2564)    ไตรมาส  2  (ม.ค. - มี.ค. 2565) 
     ไตรมาส  3  (เม.ย. - มิ.ย. 2565)    ไตรมาส  4  (ก.ค. - ก.ย. 2565) 
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6. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
  6.1 กิจกรรม 
   การจัดจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ส าหรับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน 
   1) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และขอความเห็นชอบในการจัดหาจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่าย
รูปแบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ส าหรับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน 
   2) จัดประชุมก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ 
   3) จัดจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) 
   4) ตรวจรับการจ้างและติดตามผลการด าเนินงาน 
   5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
  6.2 วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา : ไตรมาส 
1 

ต.ค.- ธ.ค. 
2 

ม.ค.- มี.ค. 
3 

เม.ย.- ม.ิย. 
4 

ก.ค.-ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมกำร  (Plan)     

1.1 ศึกษา/วิเคราะห์ ระบบที่ต้องการจัดเก็บไว้ใน 
เครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ 

    

 1.2 ตั้งคณะท างานฯ     
 1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดคุณลักษณะของ
การจัดจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ 

    

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)     
 2.1 ด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่าย
รูปแบบคลาวด์ 

    

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)     
 3.1 ตรวจรับมอบงาน      
4. ขั้นสรุป รำยงำนผล และปรับปรุง (Act)     
 4.1 สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ     

7. ผู้รับผิดชอบ  
  กลุ่มติดตามการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ร้อยละความส าเร็จของการจ้างเหมาบริการเครื่องแม่ข่ายรูปแบบคลาวด์ (Cloud  Server) ร้อยละ 100 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีเครื่องแม่ข่ายเพ่ือรองรับกับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน ที่จ าเป็นเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  
ได้ใช้ในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ได้ใช้งานอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

10. กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
  10.1  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
  10.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ภารกิจกองทุนและสวัสดิการ  
ทางการศึกษา (ส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน) มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 33 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จ านวน 25 เครื่อง งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เงินในงบประมาณกับเงินนอกงบประมาณ จากการตรวจสอบอายุการใช้งาน 
ตามเวลาที่ผ่านไปพบว่า เครื่องพิมพ์ที่ใช้เงินนอกงบประมาณมีจ านวน 18 เครื่อง มีอายุการใช้งาน 5 - 7 ปี  
จ านวน 7 เครื่อง อายุการใช้งานเกิน 5 – 7 ปี จ านวน 10 เครื่อง และอยู่ในสภาพช ารุด จ านวน 1 เครื่อง 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดมาตรฐานไว้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี 
อายุการใช้งานเกิน 5 – 7 ปี ให้สามารถเปลี่ยนแปลงทดแทนได้ เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากเป็นการซ่อม บ ารุงรักษา อาจไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ลงทุน  
จึงควรจัดหาอุปกรณ์ใหม่เพ่ือทดแทนของเดิม ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนฯ นอกจากเครื่องพิมพ์ที่มีอายุ 
การใช้งานที่มากแล้ว ยังขาด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ไว้ ใช้ เก็บข้อมูล รวมทั้งอาจมีภัยคุกคามต่างๆ  
ทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ไวรัส โทรจัน มัลแวร์ เป็นต้น ท าให้ไฟล์งานที่เก็บไว้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เกิดความเสียหาย ส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย เสียเวลาท าข้อมูลใหม่ และการท างานล่าช้า  
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จเป็นไปด้วยดีมีครุภัณฑ์เพียงพอ สามารถรองรับการปฏิบัติงาน  
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาทดแทนของเดิม จัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
และจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และป้องกันภัยคุมคามที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ใหม่ ส าหรับใช้ทดแทนเครื่องพิมพ์เดิมที่มีประสิทธิภาพต่ า  
หรืออายุการใช้งาน 5 – 7 ปี ให้แต่ละกลุ่มงานต่างๆ 
  2.2 เพ่ือความคุ้มค่าในการลงทุนแทนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานมาก 
  2.3 เพ่ือให้มีสื่อบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ ส าหรับจัดเก็บข้อมูล 
  2.4 เพ่ือส่งเสริมการใช้โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
  2.5 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ู
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3. เป้ำหมำย   
  3.1 ผลผลิต  (Output) 
   3.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
จ านวน 11 เครื่อง 
    2) จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Hard disk External) จ านวน 5 เครื่อง 
    3) จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี จ านวน 33 เครื่อง 
   3.1.2 เชิงคุณภาพ   
    จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
  3.2 ผลลัพธ์  (outcomes) 
   เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน
ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน 

4. รำยละเอียดงบประมำณ 
  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้เงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมวดงบลงทุนจ านวน 128,950 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
  4.1 เกณฑ์รำคำกลำงครุภัณฑ์ 
   1. เครื่องพิมพ์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท จ านวน 11 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 97,900 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
   2. อุปกรณ์ เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Hard disk External) ราคา 1,590 บาท  
จ านวน 5 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 7,950 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
   3. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี จ านวน 33 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 23,100 บาท 
(สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
  4.2 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
   4.2.1 เครื่องพิมพ์ใช้เทคโนโลยีกำรพิมพ์แบบเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) รำคำ 8,900 บำท 
    1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi 
    2) ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) A4 
    3) สามารถพิมพ์สองหน้าได้โดยอัตโนมัติ (Duplex Printing) 
    4) หน่วยความจ ามาตรฐานไม่ต่ ากว่า 128  MB 
    5) สามารถเชื่อมต่อทาง USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    6) สามารถเชื่อมต่อ Port ในระบบเครือข่ายชนิด Internal Ethernet 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n)  
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    7) มีระบบป้อนกระดาษจากถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน (Tray) ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
    8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
   4.2.2 อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Hard disk External) รำคำ 1,590 บำท 
    1) External Hard Disk ขนาด 3.0” , 3.5”  
    2) มีความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
    3) ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB 3.0 สูงสุด 5 Gb/sec หรือ USB 2.0 
สูงสุด 480 Mb/sec  
    4) Interface แบบ USB 2.0/3.0 หรือดีกว่า  
    5) รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 , 8 , 10  
    6) รับประกันอย่างนอย 3 ปี 
   4.2.3 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส รำคำ 700 บำทต่อปี (ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง) 
    1) สามารถป้องกันภัยคุกคามในเครือข่าย การโจมตีผ่านช่องโหว่ 
    2) สามารถบล็อกการเข้าถึงเว็บแคมโดยไม่ได้รับอนุญาต 
    3) สามารถป้องกันข้อมูลทางการเงิน 
    4) สามารถบล็อกตรวจสอบการหลอกลวงจากอีเมล และเว็บไซต์ปลอมต่าง ๆ 
    5) สามารถ VPN การเข้ารหสัข้อมูลที่ส่งและรับออนไลน์ ในขณะที่เชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะ 
    6) สามารถบริการ VPN ป้องกันการรับส่งข้อมูลสูงสุด 200 MB ต่ออุปกรณ์ต่อวัน                   
    7) สามารถล็อคและลบข้อมูลภายในเครื่องเพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
    8) เมื่อเครื่องถูกเปิด กล้องจะท าการเพ่ือถ่ายภาพขโมย 
    9) สามารถแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ 
    10) เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สนับสนุนการท างานบนระบบปฏิบัติการดังนี้ Microsoft 
Windows IE 10+.Net 4+/Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+ , Mac: macOS 10.12or higher 2.7 GB  
free space , 1 GHz Processor, 2 GB Memory Mobile: Android™ 5+, iOS®1 12.0+ 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมของเงินทุนหมุนเวียนฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (หรือจนสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ) 
     ไตรมาส  1  (ต.ค. - ธ.ค.  2564)    ไตรมาส  2  (ม.ค. - มี.ค. 2565) 
     ไตรมาส  3  (เม.ย. - มิ.ย. 2565)    ไตรมาส  4  (ก.ค. - ก.ย. 2565) 
  

 

36



6. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลา : ไตรมาส 

1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- ม.ิย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมกำร  (Plan)     
 1.1 ตั้งคณะท างานฯ     
 1.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

    

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do)     
 2.1 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ 
ที่มีคุณลักษณะตามที่ก าหนด 

    

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)     
 3.1 ตรวจรับมอบงาน พร้อมจัดส่งและ 
ติดตั้งครุภัณฑ์ 

    

4. ขั้นสรุป รำยงำนผล และปรับปรุง (Act)     
 4.1 สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ     

7. ผู้รับผิดชอบ  
  กลุ่มติดตามการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ส านักงาน ก.ค.ศ. 

8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  ร้อยละความส าเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ร้อยละ 100  

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  9.1 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
ที่สมรรถนะและมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
  9.2 มีซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันไวรัสใช้งาน  และมีการป้องกันภัยคุกคามของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
  9.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีอุปกรณ์ไว้ส าหรับส ารองข้อมูล 

10. กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
  ตรวจสอบและติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมตรวจรับมอบงาน 
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โครงกำรจัดท ำ/ทบทวน แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล (ระยะยำว) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีบัญชี  
ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  จากการที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  5 เมษายน 2559 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการของร่างแผนพัฒนาดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
จากที่ประชุมแล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ.2559 2561) (Digital Government Development Plan) และให้ทุกกระทรวง กรม รั ฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี 
ของหน่วยงานแทน การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิก  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย จัดท าแผนระยะเวลา 3 ปี และให้มีการปรับปรุงทุกปีตามความ
เหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงาน ควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกปีนอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
ทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ด าเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤตต่างๆ ซึ่งรวมทั้งเมื่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้งานส าคัญๆ ขององค์กรเกิดภาวะ วิกฤตหรือระบบถูกโจมตี ให้สามารถกู้คืนระบบกลับสู่สภาพ  
ที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมติของ ครม. ข้างต้น และเป็นการจัศเตรียมแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ในการท างานของหน่วยงานด้วยระบบดิจิทัล จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดประชุมคณะท างาน 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการก าหนด
แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นขั้นตอนที่จะช่วยขับเคลื่อนการ พัฒนาการด าเนินงาน 
ตลอดจนการให้พัฒนาการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งหน่วยงาน 
ภายในและผู้เกี่ยวข้องภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความม่ันคงปลอดภัย 
  2.2 เพ่ือจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 
ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ 
  2.3 เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การพัฒนาฐานขอ้มูล ตลอดจนการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีศักยภาพเชิงดิจิทัลในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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3. เป้ำหมำย   
  3.1 ผลผลิต  (Output) 
   3.1.1 เชิงปริมาณ 
    เงินทุนหมุนเวียนฯ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ประจ าปีบัญชี 2566 – 2568 
และ แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566  
   3.1.2 เชิงคุณภาพ   
    เงินทุนหมุนเวียนฯ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ประจ าปีบัญชี 2566 – 2568 
และ แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 น ามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผลลัพธ์  (outcomes) 
    เงินทุนหมุนเวียนฯ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ประจ าปีบัญชี 2566 – 2568 
และ แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566  

4. รำยละเอียดงบประมำณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

     ไตรมาส  1  (ต.ค. - ธ.ค.  2564)    ไตรมาส  2  (ม.ค. - มี.ค. 2565) 
     ไตรมาส  3  (เม.ย. - มิ.ย. 2565)    ไตรมาส  4  (ก.ค. - ก.ย. 2565) 

6. กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลา : ไตรมาส 

1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- ม.ิย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

 1. ศึกษา วิเคราห์ กฎ ระเบียบ นโยบายปัจจัย
ภายในภายนอก 

    

 2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว ประจ าปีบัญชี 2566 - 
2568และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2566 
(ฉบับร่าง) 

    

 3 เสนอ ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว 
ประจ าปีบัญชี 2566 - 2568และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปีบัญชี 2566 
ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
พิจารณา 
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7. ผู้รับผิดชอบ  
  กลุ่มติดตามการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ส านักงาน ก.ค.ศ. 

8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)  
ประจ าปีบัญชี 2566 – 2568 และ แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)  
ประจ าปีบัญชี 2566 – 2568 และ แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 ใช้ในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

10. กำรติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผล 
  แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 ต้องสามารถน าไปใช้งานจริง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมหลังสิ้นสุดโครงการ
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