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แผนปฏิบัติการพัฒนาดิจทิัลกองทุนภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทยประจ าปี 2565 
 

แผนงาน/โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ล าดับ

ความส าคัญ 

 

ตัวชี้วัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
1) พัฒนา/ปรับปรุง
การป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล โดยมี
โ ป ร แ ก ม ป้ อ ง กั น 
Anti virus 

คอมพิวเตอร์มี
โปรแกรมป้องกัน 
ข้อมูลสูญหาย 

- ส ารวจโปรแกม
ป้องกัน Anti virus 
- จัดหาและติดตัง้
โปรแกรมป้องกนั 
Anti virus 

            - กองทุนฯ 
ร่วมกับ IT 

กรมฯ 

ปานกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร์มี
โปรแกรม
แอนตี้ไวรัส 
ร้อยละ 100 

2) พัฒนา/ปรับปรุง
ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ 
 
 

 

มีโปรแกรม
ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์
เวอร์ชั่นที่
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- ส ารวจระบบ 
ปฏิบัติการโปรแกรม
ต่างๆ   
- จัดหาและตดิตั้ง
โปรแกรมหรือ
ระบบปฏบิัติการ
ใหม่ๆ ที่มี
ประสทิธิภาพ 

            20,000 กองทุนฯ 
ร่วมกับ IT 

กรมฯ 

น้อย จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่
มีโปรแกรม
เวอร์ชั่นที่
เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน 

3) พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการใช้งาน
ระบบ 

1. บุคลากรได้รบั
การฝึกอบรมการ
ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. บุคลากรที่ดูแล
ด้านสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี 

1. ส ารวจความ
ต้องการของ
บุคลากร 
2. บุคลากรเข้า
ร่วมการฝึกอบรม
ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

            50,000 ส านักงาน
บริหาร

กองทุนภูมิ
ปัญญา

การแพทย์
แผนไทย 

มาก 1. ระดับ
ความส าเร็จชอง
การส ารวจความ
ต้องการไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. บุคลากรที่
ดูแลด้าน
สารสนเทศได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ เป็นไป
ตามแผน 
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แผนงาน/โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ล าดับ

ความส าคัญ 

 

ตัวชี้วัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4) จัดหาและทดแทน
คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ สนับสนุนต่อ
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ในสัดส่วน 1:1 

1. ส ารวจ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพื่อซ่อม
บ ารุง 
2. ส ารวจ
คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เพื่อ
วางแผนความ
ต้องการใช้งานใน
ปี 2564 
3. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
เพื่อทดแทน
ของเดิมที่เสีย
และหมดอายุการ
ใช้งาน 

            200,000 ส านักงาน
บริหาร

กองทุนภูมิ
ปัญญา

การแพทย์
แผนไทย 

ปานกลาง สัดส่วนของ
จ านวน
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
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แผนงาน/โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน  

งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
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2.  โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
1) แผนการให้บริการ
ข้อมูลผ่านระบบ 
Internet เพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับกองทุนฯ 
 

1. ประชาชน/
ผู้รับบริการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั 
2. ประชาชน
สามารถรับรู้
ข่าวสารและ
เอกสารเผยแพร่
ต่างๆของ
หน่วยงาน 

1. จัดท าข้อมูล 
2. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จะ
เผยแพร ่
3. เผยแพร่
ข้อมูลทางเว็ป
ไซต์ให้เป็น
ปัจจุบนั 

             ส านักงาน
บริหาร

กองทุนภูมิ
ปัญญา

การแพทย์
แผนไทย 

ปานกลาง จ านวนข้อมูล
ข่าวสารที่
เผยแพร่ อย่าง
น้อย เดือนละ 
1 คร้ัง 

2) ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ ของ
กองทุนฯ ผา่นสื่อสังคม
ออนไลน์ (facebook) 

1. ประชาชน/
ผู้รับบริการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั ผา่นทาง
สื่อสังคมออนไลน์ 
(facebook) 
2. ประชาชน
สามารถรับรู้
ข่าวสารและ
เอกสารเผยแพร่
ต่างๆของ
หน่วยงาน ทาง
สื่อสังคมออนไลน์ 
(facebook) 

1. จัดท าข้อมูล 
2. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จะ
เผยแพร ่
3. เผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อ
สังคมออนไลน์ 
(facebook) 

             ส านักงาน
บริหาร

กองทุนภูมิ
ปัญญา

การแพทย์
แผนไทย 

ปานกลาง จ านวนข้อมูล
ข่าวสารที่
เผยแพร่ ทาง
สื่อสังคม
ออนไลน์ 
(facebook) 
อย่างน้อย 
เดือนละ 1 
คร้ัง 
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ด าเนินงาน 
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3. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนบัสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
แผนงานพฒันา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนนุการบริหาร
จัดการองค์กร 

มีระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนนุการ
บริหารจัดการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ศึกษาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่
สนับสนนุการ
บริหารการ
จัดการองค์กร 
- ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้มี
ความพร้อมใช้
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
- ประเมินผลการ
ใช้งานระบบ 

             ส านักงาน
บริหาร

กองทุนภูมิ
ปัญญา

การแพทย์
แผนไทย 

มาก - ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศได้
ตามแผนงาน 
- ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐ 

๔. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพือ่ช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 
พัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูล แล้วเสร็จพร้อม
ใช้งาน 

พัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูล
แล้วเสร็จพร้อม
ใช้งาน 

๑. ตรวจสอบ
ความเป็น
ปัจจุบนัของ 
Website ของ
หน่วยงาน 
๒. ปรับปรุง
ข้อมูลในระบบให้
ถูกต้องและ
ทันสมัย 

             กองทุนฯ 
(ขอความ

อนุเคราะห์
จาก IT 
กรมการ

แพทย์แผน
ไทยและ

การแพทย์
ทางเลือก) 

ปานกลาง ระดับ
ความส าเร็จ
การปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ
ครบถ้วนและ
ทันสมัย อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ 
คร้ัง 

 


