
 
 
 

 
 
 

การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจทิัล (ระยะยาว) 
และ 

แผนปฏิบัติการดิจทิัลประจําปีบญัชี 2565 
 
 
 
   



-2- 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอย่างย่ิงในการบริหารจัดการองค์กร ทําให้

องค์กรมีการบูรณาการการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้เพ่ิมขึ้น รวมไปถึงการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ปัจจุบันที่รูปแบบการดําเนินงานจะเป็นไปแบบ New Normal รวมทั้งประเทศไทยได้ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) มาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุน (Enabling Technology) การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ไอซีที ประชาชนมีความรอบรู้เข้าถึงสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน ประชาชน
มีโอกาสในการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น และไอซีทีมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย หน่วยงานของรัฐที่จะปรับปรุงทิศทางการ
ดําเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล  

เพ่ือให้การดําเนินงานของกองทุนฯ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีการสื่อสารที่ทันสมัย  
เพ่ือให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัว
สนับสนุน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการวางแผนการ
ดําเนินการระยะยาว อีกทั้งยังส่งผลให้วิถีการตัดสินใจหรือการเลือกทางเลือกการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สําหรับการดําเนินงานของกองทุนฯ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีบัญชี 
พ.ศ. 2564 ได้กําหนดให้การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงที่กองทุนฯ ต้องดําเนินการ 
โดยมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินจากประเด็นหลักที่สําคัญ ได้แก่ การจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งพิจารณาจากการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนฯ และสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ผู้ใช้บริการภายในและผู้ใช้บริการภายนอกของกองทุนฯ และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัลรวมทั้ง
นโยบายต่าง ๆ ที่สําคัญของภาครัฐ โดยคาดหวังประโยชน์ที่กองทุนฯ จะได้รับ ได้แก่ 

1) ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ (Decision) หรือช่วยช้ีแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 
2) ช่วยหรือสนับสนุนการจัดการ (Management) หรือการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
3) ใช้ทดแทนทรัพยากร (Resources) ทางกายภาพ เช่น การติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์  

การขอรับการสนับสนุนโครงการ การจัดทําข้อมูลสําคัญในการประชุมของผู้บริหาร เป็นต้น 
4) ใช้ในการกํากับ ติดตาม (Monitoring) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจเพ่ือตดตามความก้าวหน้าของ

การดําเนินงาน 
5) ใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดทําองค์ความรู้สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 

 

ดังน้ัน กองทุนฯ จึงได้ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 
รวมท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทุนฯ ต่อไป 
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บทที่ 2 
กรอบนโยบายและแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ. 2565 ของกองทุนฯ ในครั้งน้ี ได้มีการทบทวนกรอบนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสารสนเทศของกองทุนฯ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ ดังน้ี 

 
๑. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้น 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ 

 

วิสัยทัศน์ 
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายใน

ภาพรวม 4 ประการดังต่อไปน้ี 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเคร่ืองมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้

ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านคือ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
จะมุ่ งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกําหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มีราคา
ค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากน้ีในระยะยาวโครงสร้างพ้ืนฐาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับถนน ไฟฟ้า นํ้าประปา ที่สามารถรองรับ
การเช่ือมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน 

การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากน้ียุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของ
ไทยอย่างย่ังยืนในอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจํากัด
ทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา นําไปสู่การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากน้ี 
รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้

มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในระดับ
มาตรฐานสากลเพ่ือนําไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเช่ือม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์สากล เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและ 
ทําธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเช่ือมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธ์ิให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น 
ในอนาคต 
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๒. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
พ.ศ. 2561 – 2565 

จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน์ 
“บูรณาการ สร้างสรรค์ การบริหารงานกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการการท่องเที่ยว 

และการกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน” 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้

กระทรวงบรรลุพันธกิจและเป้าหมาย โดยมีโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการเชื่อมโยงและเข้าถึงบริการ การท่องเที่ยวและกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์น้ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคช่ันที่เป็นนวัตกรรมในการให้บริการด้านการ

ท่องเท่ียวและกีฬา และบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของหน่วยงานในกํากับทั้ง 7 หน่วยงาน
ของกระทรวง ให้มีความเช่ือมโยง เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ เ ก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 มีทั้งหมด 8 โครงการ 
ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคช่ันแพลตฟอร์มหลักสําหรับนักท่องเที่ยว (All Tourist 
Application Platform Portal) 

2) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวและผู้นําเที่ยว 
(Tourism Supply Management) 

3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคช่ันแพลตฟอร์มสําหรับความปลอดภัยและการให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Security and Emergency Platform) 

4) โครงการพัฒนาแอปพลิเคช่ันแพลตฟอร์มสําหรับส่งเสริมประชาชนให้ออกกําลังกาย (Thai 
Exercise Application Platform) 

5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคช่ันแพลตฟอร์มสําหรับบริหารจัดการสถานที่   
ออกกําลังกาย (Stadium Sports Field Gym and Fitness and Sport Place Platform) 

6) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคช่ันแพลตฟอร์มสําหรับการบริหารจัดการการ
แข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและอาชีพ (Sport Competition Management Application Platform) 

7) โครงการเช่ือมโยงเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
กีฬา (Open Data) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเน้ือหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (MOTS Website) 
 

  



-6- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นและบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
บริหารของกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์น้ีมีเป้าหมายเพ่ือปรับกระบวนการปฏิบัติงานและการส่ือสารของกระทรวงและหน่วยงาน 
ในกํากับอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกระทรวงให้มีความเช่ือมโยง ทันสมัย 
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการจัดทํามาตรฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ภายนอก 
(Open Data) โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 มีทั้งหมด 7 โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) 
2) โครงการพัฒนาคลังข้อมูล Big Data และรายงานอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว (Tourism Data 

Warehouse, Big Data and Business Intelligence) 
3) โครงการพัฒนาคลังข้อมูล Big Data และรายงานอัจฉริยะด้านการกีฬา (Sport Data 

Warehouse, Big Data and Business Intelligence) 
4) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล การบริหารเอกสาร และสื่อดิจิทัลที่สําคัญขององค์กร 

(Enterprise Content Management: ECM) 
5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคช่ัน สําหรับนักกีฬาทีมชาติและผู้ฝึกสอน (Sport 

Hero Application) 
6) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคช่ัน ตรวจติดตาม ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

และการกีฬา (Tourism Locations and Sport Standard Evaluation Application Platform) 
7) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคช่ันบริหารจัดการสํานักงานสนับสนุน All Office 

Support (Facility, Incident, IT, Security) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและยกระดับคนดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์น้ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในกระทรวงในทุกระดับ 

ทั้งที่เป็นผู้ใช้ทั่วไปและผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเข้าใจถึงระบบแอปพลิเคช่ัน หรือข้อมูล/ 
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน 
ที่บังคับใช้ โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 มีทั้งหมด 3 โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาทีมส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานดิจิทัล (Digital Team) 
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Competency) 
3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคช่ันแพลตฟอร์ม บริหารจัดการองค์ความรู้การเรียน

การสอน และการทดสอบประเมินผล (e-Learning and e-Testing) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์น้ีมีเป้าหมายเพ่ือปรับและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งด้านข้อมูลและ

ระบบเครือข่ายที่ทันสมัยให้เหมาะสมและสามารถรองรับการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการบริหารให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทั้งหมด 6 โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแบบเสมือน โดยยุบรวมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Virtualization Transform Migration and Server Consolidation) 

2) โครงการพัฒนาบูรณาการโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สําหรับระบบโปรแกรมและ
แอปพลิเคช่ันภายนอก (Hybrid / Private Cloud) 
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3) โครงการเช่าใช้บริการการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (e-Conference) 
4) โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนบูรณาการระบบเครือข่าย (Network Integration Planning) 
5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเฝ้าระวังระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งกระทรวง (All Digital System 

Monitoring) 
6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน (Computer and 

Office Software) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ 
ยุทธศาสตร์น้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้มีนโยบายที่เป็นกลไกพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลและ

ระบบเครือข่าย เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยในการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเท่ียว และใช้ปฏิบัติงานของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง 
ว่าสามารถให้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงตามนโยบายที่เป็นกลไกในการกํากับด้านความมั่นคง
และปลอดภัย โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 มีทั้งหมด 11 โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการจัดจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT MA Outsourcing) 
2) โครงการพัฒนาแผนการนโยบายและพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 
3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการการเข้าถึงระบบการทํางานหลักสําหรับองค์กร 

(Password and Active Directory Management) 
4) โครงการจัดทํานโยบายทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Policy) 
5) โครงการจัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความต่อเน่ือง (BCM) และแผน

ฉุกเฉินด้านดิจิทัล 
6) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสํารองข้อมูล (Backup Solution) 
7) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทางไอซีทีสํารองในกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) 
8) โครงการปรับปรุงห้องประชุมและติดต้ังระบบสั่งการแบบรวมศูนย์ (War Room) 
9) โครงการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(MOTS Enterprise Architecture) 
10) โครงการสถาปัตยกรรมทางด้านข้อมูลภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (MOTS 

Database Architecture) 
11) โครงการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 

2570) (MOTS DE Master Plan) 
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๓. แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นกองทุนที่มั่นคงที่สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

 
พนัธกิจ (Mission)  
1) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
2) ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างความเช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 
3) บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงคห์ลัก (Goal)  
๑) กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 
๒) กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยมีผลการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศ 
๓) กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนากองทุนให้สามารถสนับสนุนเงินทุน เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์  

การท่องเที่ยวของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพ่ือการดําเนินกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย

และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.2     พัฒนาฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการท่องเที่ยวของ

ไทย 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐ และ/หรือ เอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุน ในรูปแบบการสนับสนุน
งบประมาณสมทบ (Matching Fund) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1      การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
กลยุทธ์ที่ 3.2      การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 3.๓      การพัฒนาธรรมาภิบาล 
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บทที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลการดาํเนินการที่ผ่านมาและ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองทุนฯ  

 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ และตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทุนฯ กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้
กําหนดให้กองทุนฯ มีการทบทวน/ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังน้ันการจัดทําแผนในครั้งน้ีจึงได้มีการทบทวนผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกกองทุนฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการของ
กองทุนฯ ต่อไป 
 
1. ผลการตดิตามและประเมินผลการดําเนินการทีผ่า่นมา 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ในแต่ละปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน และนํามาพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําปี ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สําหรับแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการติดตามและประเมินผล เป็นดังน้ี 
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เอกสารอ้างอิง 

๑.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการกองทุนฯ เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและ/
หรือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

กองทุนฯ มีระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารกองทุนฯ ท่ีทําให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานได้ 

ร้อยละความสําเร็จ
ของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

- 

๒.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการประเมิน  
ผลการติดตาม และรายงานผล
การดําเนินการโครงการท่ีได้รับ
การสนับสนุน 

กองทุนฯ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการ
ประเมินผล การติดตาม 
และรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการท่ีรับ
การสนับสนุน 

ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
ในการประเมินผล 
การติดตาม และ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ท่ีรับการสนับสนุน 

แล้วเสร็จร้อยละ 
100 

- 

๓.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสถานะ
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีระบบการ
ทํางานในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ
โครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ  
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
มีความเป็นปัจจุบัน และ

ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สถานะโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ 

แล้วเสร็จร้อยละ 
100 
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กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เอกสารอ้างอิง 

เพ่ิมความคล่องตัวสะดวก
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 

๔.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบรายงานให้ กับผู้บริหาร
กองทุนฯ เพ่ือสนบัสนุนการ
ตัดสินใจในรูปแบบอินโฟ
กราฟิก 
(Info graphic) 

ผู้บริหารกองทุนฯ มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเป็น
แบบ รูปภาพ กราฟ ฯลฯ  
ท้ังท่ีเป็นจอแสดงผลและ/
หรือ บนเอกสาร 

ร้อยละของ 
รายงานให้กับ
ผู้บริหารกองทุนฯ
ประกอบการ
ตัดสินใจเป็นแบบ 
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ 
ท้ังท่ีเป็นจอแสดงผล
และ/หรือบนเอกสาร 

แล้วเสร็จร้อยละ 
100 

 

๕.โครงการพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากรด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรกองทุนฯ  
มีความรู้และทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มข้ึนและ
สามารถประยุกต์ใช้กับ
การทํางานได้อย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนฯ ท่ีได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวนบุคลากรท่ี
ได้รับการอบรม 
คิดเป็นร้อยละ 

100 
 
 

- ศึกษาดูงาน 
ธนาคารกรุงไทย 
- อบรมกับ IT 
2 คร้ัง 
- อบรม ระบบ 
GF Thai กับ
กรมบัญชีกลาง 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองทุนฯ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
สรุปได้ดังน้ี 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนด้านระบบ
สารสนเทศและดิจิทัล 

๒. กองทุนฯ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ 

๓. กองทุนฯ ในปัจจุบันมีขอบเขตการดําเนินงานไม่มาก 
ทําให้สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลได้ง่าย 

๔. เม่ือกองทุนฯ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทําให้มีงบประมาณการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึน 
 

๑. ข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ในเชิงวิเคราะห์เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๒. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ยังไม่ทันเหตุการณ์หรือเป็น
ปัจจุบัน 

๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยตรงเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ต้องพ่ึงพาบุคลากร
จากส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหลัก 

๔. ขาดซอฟแวร์ท่ีจาํเป็นต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
กองทุนฯ เชน่ ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ ระบบบญัชี
และการเงนิ เป็นต้น 

๕. ท่ีมางบประมาณในการดาํเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศของกองทุนฯ ยังขาดความชดัเจน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

๑. นโยบายของรัฐสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๒. นโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแผนพัฒนา
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของ
กระทรวงฯ รวมท้ังมีแผนการพัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

๓. มีแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ท่ี สามารถนํามา พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานได้ เช่น Line , VDO 
Conference , Cloud Services เป็นต้น 

๔. มีการสื่อสารข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์มากย่ิงข้ึน  
ทําให้มีช่องทางในการนําเสนอข้อมูลและข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนฯ มากย่ิงข้ึน 

๕. การเพ่ิมข้ึนของความต้องการของผู้สนใจทําให้มี
ความต้องการข้อมูลต่าง ๆ จากกองทุนฯ มากข้ึน  
ทําให้กองทุนฯ มีแนวโน้มท่ีจะต้องพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต้ังแต่การประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ การให้ข้อมูลท่ีสําคัญจําเป็นในการย่ืน
ข้อเสนอโครงการ 

๖. การรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนฯ  
ตามบันทึกข้อตกลงท่ีระหว่างกองทุนฯ และ
กระทรวงการคลัง ยังคงให้ความสําคัญกับ  
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. เม่ือกองทุนฯ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ต้องมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศรองรับขนาดใหญ่ 
ทําให้เกิดโอกาสในการพัฒนากองทุนฯ ในด้านนี้
โดยรวมเพิ่มย่ิงข้ึน 

๑. มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ทําให้
บุคลากรไม่สามารถศึกษาข้อมูลด้านสารสนเทศได้ทัน
เหตุการณ์ 

๒. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้การวางแผนการพัฒนา
ดิจิทัลของกองทุนฯ ในระยะยาวทําได้ยาก 

๓. การคุกคามต่อระบบสารสนเทศมีแนวโน้มมีปริมาณ
มากข้ึน 

๔. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณการ
ลงทุนค่อนข้างสงู 

๕. ความเหลื่อมล้ําของสังคมเมืองและชุมชนในชนบทมีผล
ต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นข้อจํากัดของ
ผู้รับบริการกองทุนฯ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล 
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บทที่ 4 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ ยุทธศาสตร ์

แผนปฏิบัติการดิจทิัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 
 

 จากการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมท้ังดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกองทุนฯ สามารถนําผลที่ได้รับมา
ดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-
2565 ของกองทุนฯ ได้ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน์ 
 “บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และมี

ประสิทธิภาพ 
2) นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
3) พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

เป้าประสงค์หลัก 
1) กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ได้

มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
2) กองทุนฯ นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3) กองทุนฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใช้เพ่ือสนับสนุน

การทํางานได้อย่างเหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย 2 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
1) กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

ฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมใช้งาน 
2) กองทุนฯ นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม 

 

เป้าหมาย 
บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเข้าใจถึง

ระบบฐานข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 
 

แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนฯ 
กองทุนฯ ได้มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-

2565 ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังน้ี 
 

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ีมุ่งเน้นลักษณะโครงการท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ทุนหมุนเวียนใน
ประเด็น (1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (2) โครงการสําหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ (3) โครงการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
และสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดหารายได้ของกองทุนฯ (4) โครงการจัดให้มีสารสนเทศ และ/หรือระบบดิจิทัล 
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ (5) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยการสื่อสาร 
ทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้ระบุไว้ 
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แผนงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ลักษณะโครงการ 
2563 2564 2565 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการจัดหารายได้ของ
ค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศของกองทุนฯ 

มีระบบสารสนเทศ
รองรับการจัดหา
รายได้ของกองทุนฯ 

จํานวน 1 ระบบ   34,000,000 ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ 

- โครงการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ ที่สนับสนุนการจัดหา
รายได้ของกองทุนฯ 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของ 
กองทุนฯ 

มีระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้การบริหาร
จัดการของกองทุนฯ 

จํานวน อย่างน้อย 
1 ระบบ 

- 500,000 500,000 ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
และ/หรือ ลดข้นตอนการปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดให้มีสารสนเทศ และ/หรือ
ระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

๓. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองทุนฯ 

ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองทุนฯ 

ร้อยละ 100 - 200,000 200,000 ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ 

- โครงการสําหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ 

- โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับกองทุนฯ 

๔. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของ
กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบนั 

มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

จํานวน อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

- 200,000 200,000 ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดให้มีสารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนฯ 

๕. พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) 

ผู้บริหารสามารถดู
รายงานประกอบการ
ตัดสินใจในรูปแบบของ
อินโฟกราฟิก 
(info graphic) 

จํานวน อย่างน้อย 
1 ระบบ 

- 200,000 200,000 ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ 

พัฒนาปรับปรุงระบบรายงาน 
ให้กับผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ เป็นรูปแบบ รูปภาพ 
กราฟ ฯลฯ ทั้งที่เป็นจอแสดงผล และ/
หรือ บนเอกสาร 
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 แผนงาน/โครงการตามยทุธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแกบ่คุลากรเพือ่
การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 น้ี กองทุนฯ ได้กําหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรของกองทุนฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

๑. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
ให้มีความรู้ 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนฯ  
ท่ีได้รับการอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 80 - 100,000 100,000 ฝ่ายพัฒนา 
บริหารจัดการ 

 

 
แผนปฏบิตักิารดิจิทลั (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทนุส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

 
 
 

  

วิสัยท ัศน ์ บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

เป ้าประสงค์
1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้โครงสรา้งพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีประสิทธภิาพ
2. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบรหิารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสู์งสุดในการปฏิบติังาน
3. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใช้เพื่อสนับสนนุการทาํงานได้อย่างเหมาะสม

ประเด็น
ยุท ธศาสตร์

แผน งาน

ยุท ธศาสตรท์ ี ่1
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการกองทุน

อย่างมีประสิทธิภาพ

เป ้าหมาย
1. กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน
2. กองทุนฯ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนนุการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏบิัติงาน

ยุท ธศาสตรท์ ี ่2
เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

เป ้าหมาย
บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เข้าใจถึงระบบฐานข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม

1. พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน
2. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุน
3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของกองทุนให้เป็นปัจจุบนั
4. พัฒนาปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการสารสนเทศทีส่นับสนนุการตัดสินใจของผู้บรหิาร 

(EIS/MIS)

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



-16- 
 

6. ความเช่ือมโยงระหว่างแผนสารสนเทศในระดบัตา่ง ๆ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนฯ กับแผน
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญต่าง ๆ ในระดับประเทศ ได้แก่ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
พ.ศ. 2562 – 2565 สามารถแสดงให้เห็นการเช่ือมโยง ได้ดังน้ี 
 

ความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบั 
นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 

และแผนพฒันาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
พ.ศ. 2561 – 2565 
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ความสอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบั 
แผนยุทธศาสตรก์องทนุเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการดิจทิัล ประจําปี พ.ศ. 2565 

 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําปี พ.ศ. 2565 ได้จัดทําให้มีความสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเพ่ือการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และแผนงานจํานวน 5 
แผนซึ่งอยู่ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์ ทั้งน้ีกองทุนฯ ได้กําหนดรายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละแผนงานไว้โดย
นําเสนอตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน 
ประจําปีบัญชี พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
 1. องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ 6) ผู้รับผิดชอบ 
 2. องค์ประกอบเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 1) การจัดกลุ่มและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานของตามภารกิจหลัก
ของกองทุนฯ หรือไม่ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในปี พ.ศ. 2564 เพียงใด 2) ตัวช้ีวัดแสดง
ความสําเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ 
ประจําปี พ.ศ. 2565 ดังตารางต่อไปน้ี 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดหวัง 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ลําดับ
ความสําคัญ 

1 2 3 4 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 
โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การจัดหารายได้ของ
ค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศรองรับการ
จัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ร้อยละของความ
คืบหน้าในการ
พัฒนาระบบ 

กองทุนฯ มีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศในการ
จัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศและมีการ
ติดตาม วิเคราะห์ และ
รายงานผลการจดัเก็บ
รายได้ 

1. ศึกษาข้อมูลภาพรวมวิธีการ
จัดเก็บรายได้ เพื่อให้
เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการของกองทุนฯ 

2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ เพื่อกําหนดความ
ต้องการใช้งานในระบบ 

3. ออกแบบระบบให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

4. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
5. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
6. ปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ

ตามเป้าหมาย 

    34,000,000 ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

มาก 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการกองทุนฯ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ  

ร้อยละความสําเร็จ
ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

กองทุนฯ มีการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหาร
กองทุนฯ ที่ทําให้
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้ 

1. ศึกษาข้อมูลภาพรวมระบบ
เพื่อให้เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการของกองทุนฯ 

2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ 

3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ

ตามเป้าหมาย 

    500,000  
 

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

มาก 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดหวัง 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ลําดับ
ความสําคัญ 

1 2 3 4 

แผนงานที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนฯ 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการประเมินผล 
การติดตามและรายรายงานผล
การดําเนินการโครงการที่รับ
การสนับสนุน 

กองทุนฯ พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ประเมินผล การติดตาม
และรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการที่รับ
การสนับสนุนร้อยละ  
100 

ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ประเมินผล  
การติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ที่รับการสนับสนุน 

กองทุนฯ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใน
การประเมินผล  
การติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการที่
รับการสนับสนุน  

1. ออกแบบระบบให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ 

3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ

ตามเป้าหมาย 
 

    200,000 ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

มาก 

แผนงานที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ 

กองทุนฯ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสถานะ
โครงการที่ขอรับ 
การสนับสนุนจาก     
กองทุนฯ แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสถานะ
โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุนฯ  

กองทุนฯ จัดระบบการ
ทํางานในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ
โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ
ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นมีความเป็น
ปัจจุบัน และเพิ่มความ
คลอ่งตัวสะดวกรวดเร็ว
ในการค้นหาข้อมูล 
 
 

1. รวบรวมข้อมูลโครงการ
ทั้งหมดตามหัวข้อรายการ
ที่ต้องการ 

2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล 
3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน      

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ

ตามเป้าหมาย 

    200,000 ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

มาก 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ 

ที่คาดหวัง 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ลําดับ
ความสําคัญ 

1 2 3 4 
แผนงานที่ 4 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร(EIS/MIS) 
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบรายงานให้กับผู้บริหาร
กองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจมีการรายงานใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก 
(Info graphic) 

ร้อยละ 80 ของรายงาน
ให้กับผู้บริหารกองทุนฯ 
ประกอบการตัดสินใจ
เป็นแบบ รูปภาพ กราฟ 
ฯลฯ ทั้งที่เป็น
จอแสดงผล และ/หรือ 
บนเอกสาร  

ร้อยละของรายงาน
ให้กับผู้บริหาร
กองทุนฯ
ประกอบการ
ตัดสินใจเป็นแบบ 
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ 
ทั้งที่เป็นจอแสดงผล
และ/หรือ 
บนเอกสาร 

รายงานให้กับผู้บริหาร
กองทุนฯ ประกอบการ
ตัดสินใจเป็นแบบ 
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ  
ทั้งที่เป็นจอแสดงผล
และ/หรือ บนเอกสาร 

1. รวบรวมข้อมูลรายงาน 
ที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของบริหารทั้งหมด 

2. ออกแบบระบบรายงาน
รูปแบบอินโฟกราฟิกที่
เหมาะสม 

3. ดําเนินการพัฒนารูปแบบ
รายงาน 

4. นําเสนอคณะทํางาน
กองทุนฯ 

5. ปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 

    200,000 ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

มาก 

แผนงานที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 90 ของบุคลากร
กองทุนฯ ได้รับการอบรม 
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนฯ ที่ได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากรกองทุนฯ  
มีความรู้และทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้นและ
สามารถประยุกต์ใช้กับ
การทํางานได้อย่าง
เหมาะสม 

ส่งบุคลากรเข้าร่วม 
การฝึกอบรม หรือดูงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    100,000 ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ 

ปานกลาง 
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บทที่ 6 
การบรหิารจดัการและการติดตามประเมินผล 

 
 การวัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การประจําปี พ.ศ. 2565 จะประสบความสําเร็จดังเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่น้ัน จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
และระบบติดตามประเมินผลเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารแผนดังกล่าว และการประเมินผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปน้ี 
 
1. การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารของกองทุนฯ ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผล และรับนโยบายและดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด
ของโครงการ 
 
2. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติ
การประจําปี พ.ศ. 2565 จัดต้ังคณะทํางานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผน 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือรับทราบถึงผลการดําเนินงาน 
 
 3. การจัดทําข้อเสนอแนะ 

จากการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ดังกล่าว 
และในปี พ.ศ. 2565 เป็นการสิ้นสุดตามระยะเวลาของแผน จึงต้องมีการสรุปผลของแผนงานโดยรวม รวมทั้ง
จัดทําข้อเสนอแนะ ที่มีการประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการจัดทํา
แผนในระยะต่อไป 


