
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 
เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยสามารถรองรับการให้ความรู้และการบริการแก่หน่วยงานและประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลให้มีความทันสมัย และประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวกและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ 

โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทาง 
การด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  
(KPI) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. โครงการพัฒนา
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ประชาสมัพันธ์ 
องค์ความรู้  
บริการประชาชน
และส่งเสรมิความ 
เท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์
งานและการให้บริการ
กองทุนผ่านเว็บไซต์  
และสื่อสังคมออนไลน์
สู่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างทั่วถึง 
๒. เพื่อให้ประชาชน 
และผูร้ับบริการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายและการ
ขอรับบริการกับ
กองทุนฯ มากขึ้น 

พัฒนาเว็บไซต์กองทุนฯ 
และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ 
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
จัดท าคลังความรู้ และสื่อ
ดิจิทัล เพื่อส่งเสรมิความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ  
ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 

๑. เว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ของกองทุนฯ  
ที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถึง เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย 
๒. การประชาสมัพันธ์
งานและการให้บริการ
กองทุนผ่านเว็บไซต์ 
และสื่อสังคมออนไลน ์
สู่กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างทั่วถึง 

๑. เว็บไซต์กองทุนฯ 
๒.facebook Fan Page 
๓. สถิตผิู้เข้าชม 
หรือเป็นสมาชิก  

 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

๕๐๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์ที่ ๒ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการสารสนเทศที่ทันสมัยกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๒. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ  

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
และเพิ่มทักษะการ
ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมยั 

จัดอบรมหลักสตูรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ  
แก่บุคลากรกองทุนฯ 

บุคลากรกองทุนสามารถ
ใช้ระบบงานเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  

จ านวนบุคลากรไดร้ับการ
อบรมหลักสูตรการใช้งาน
ระบบงานกองทุนฯ 

เมษายน – กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 



โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทาง 
การด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  
(KPI) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

      

๓. โครงการอบรม
หลักสตูรการ
ตระหนักถึงความ
มั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ 

๑. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และความตระหนัก 
ด้านความเสี่ยงด้านภัย
คุกคามจากการใช้งาน
ระบบ ICT  
๒. บุคลากรสามารถ 
น าความรูไ้ปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง  
๓. เพื่อลดโอกาส 
ในการถูกจู่โจมข้อมลู
จากผู้ไม่ประสงค์ด ี

ประสานศูนย์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศของกรม สค.  
เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสตูรการ
ตระหนักถึงความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
 

บุคลากรกองทุนฯ มี
ความรู ้และตระหนัก
ด้านความเสี่ยงด้านภัย
คุกคามจากการใช้งาน
ระบบ ICT และสามารถ
น าความรู้ในใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง ลดโอกาส 
ในการถูกจู่โจม 
จากผู้ไม่ประสงค์ด ี

จ านวนบุคลากรไดร้ับ 
การอบรมหลักสตูรการ
ตระหนักถึงความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๔. โครงการอบรม
ให้ความรู้การใช้งาน
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และการบริหาร
จัดการฐานข้อมลู 

๑. เพื่อใหบุ้คลากร
กองทุนฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
งานเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
๒. เพื่อใหบุ้คลากร
กองทุนฯ สามารถ
บริหารจดัการขอ้มลู
และระบบงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประสานส านักงานเลขานุกรม/
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของกรม สค. เพื่อส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมให้ความรู ้
การใช้งานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ 
การบริหารจัดการฐานข้อมลู
แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร 

บุคลากรกองทุนฯ  
มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนบุคลากรไดร้ับ
ความรู้การใช้งานระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานและการบริหาร
จัดการฐานข้อมลู 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ที่ ๓ กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการการด าเนินงานและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการให้บริการแบบออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายสามารถได้รับความสะดวกในการรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนช่วยลดขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทาง 
การด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  
(KPI) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๕. โครงการพัฒนา
ระบบการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการ
และตดิตาม
ประเมินผล 

๑. เพื่อให้ประชาชน 
และผูร้ับบริการเข้าถึง
บริการที่มีความ
สะดวกรวดเร็ว 
และทั่วถึง 
๒. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของกองทุน
ได้อย่างทันสมัย 
๓. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
และกิจกรรมทีไ่ด้รับ
เงินสนับสนุน 
๔. เพื่อมีระบบ
รายงานผลการขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการ 
ฐานข้อมูลสนับสนุน 
การด าเนินงาน และ
ข้อมูลภาคเีครือข่าย  

๑. พัฒนาระบบการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการออนไลน ์
๒. พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมทีไ่ด้รบัเงินสนับสนุน
๓. พัฒนาระบบรายงานผล
การขอรับเงินสนับสนุน
โครงการ 
 

๑. กองทุนฯ มีระบบ
รายงานผลและ
ฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการสามารถ
ประเมินผลด าเนินการ
โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 
๒. กองทุนมีฐานข้อมูล 
ที่มปีระสิทธิภาพ  
และมีความพร้อมในการ
สนับสนุนงานครอบคลุม
ภารกิจหน้าท่ี อาทิ 
ฐานข้อมูลโครงการ 
ที่ขอรับเงินสนับสนุน  
สถิติการใหเ้งินสนับสนุน 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการและ
ติดตามประเมินผล 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป 



โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทาง 
การด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  
(KPI) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 และผูร้ับบริการในการ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

 โครงการและฐานข้อมลู
ภาคีเครือข่ายและ
ผู้รับบริการ 

    

๖. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
ส าหรับผู้บรหิาร 
(MIS/EIS)  

 

๑. เพื่อรายงานผล 
การด าเนินงานของ
กองทุนได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 
๒. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการท างานได้อย่าง
ทันสมัย 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
กองทุนฯ ส าหรับผู้บริหาร 
(MIS/EIS) 
๒. รวบรวมฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้บริหารมรีะบบข้อมลู 
ที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
และช่วยประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมลูของ
กองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไดร้ับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
ด้วยความรวดเร็ว 

ระดับความส าเร็จ 
ของการพัฒนา 
ระบบ MIS/EIS 

 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ 

- นโยบายและแผน 

 

รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ๑,๕๐๐,๐๐๐  

 
หมายเหตุ    การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการที่ ๒ – ๔ และโครงการที่ ๖ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ โดยกองทุนฯ จะประสานการด าเนินงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมกิจการสตรี       
และสถาบันครอบครัว 

 


