การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจทิ ัล (ระยะยาว)
และ
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลประจําปีบญ
ั ชี 2565

บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการองค์กร ทําให้
องค์กรมีการบูรณาการการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ปัจจุบันที่รูปแบบการดําเนินงานจะเป็นไปแบบ New Normal รวมทั้งประเทศไทยได้ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุน (Enabling Technology) การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไอซีที ประชาชนมีความรอบรู้เข้าถึงสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน ประชาชน
มีโอกาสในการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น และไอซีทีมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย หน่วยงานของรัฐที่จะปรับปรุงทิศทางการ
ดําเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้ ก ารดํา เนิ น งานของกองทุ นฯ มีค วามรวดเร็ ว ถู กต้ อง สมบู รณ์ และมี การสื่ อสารที่ทั นสมั ย
เพื่อให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัว
สนับสนุน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการวางแผนการ
ดําเนินการระยะยาว อีกทั้งยังส่งผลให้วิถีการตัดสินใจหรือการเลือกทางเลือกการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
สําหรับการดําเนินงานของกองทุนฯ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีบัญชี
พ.ศ. 2564 ได้กําหนดให้การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่กองทุนฯ ต้องดําเนินการ
โดยมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินจากประเด็นหลักที่สําคัญ ได้แก่ การจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล
(ระยะยาว) รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งพิจารณาจากการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนฯ และสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ผู้ใช้บริการภายในและผู้ใช้บริการภายนอกของกองทุนฯ และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัลรวมทั้ง
นโยบายต่าง ๆ ที่สําคัญของภาครัฐ โดยคาดหวังประโยชน์ที่กองทุนฯ จะได้รับ ได้แก่
1) ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ (Decision) หรือช่วยชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
2) ช่วยหรือสนับสนุนการจัดการ (Management) หรือการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
3) ใช้ทดแทนทรัพยากร (Resources)
ทางกายภาพ เช่น การติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
การขอรับการสนับสนุนโครงการ การจัดทําข้อมูลสําคัญในการประชุมของผู้บริหาร เป็นต้น
4) ใช้ในการกํากับ ติดตาม (Monitoring) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจเพื่อตดตามความก้าวหน้าของ
การดําเนินงาน
5) ใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดทําองค์ความรู้สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
ดังนั้น กองทุนฯ จึงได้ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565
รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทุนฯ ต่อไป
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บทที่ 2
กรอบนโยบายและแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
การจัดทํ าแผนปฏิบัติการดิจิ ทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 และการจัดทํ าแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ. 2565 ของกองทุนฯ ในครั้งนี้ ได้มีการทบทวนกรอบนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสารสนเทศของกองทุนฯ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ ดังนี้
๑. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิ ต การค้า และการบริการ การปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่
วิสัยทัศน์
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายใน
ภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้
1) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ด้ ว ยการใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) เตรียมความพร้ อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่ อ ให้ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล บรรลุ ผ ล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
จะมุ่ ง พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ ป ระชาชนทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง และ
ใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกําหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มีราคา
ค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ในระยะยาวโครงสร้างพื้นฐาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับถนน ไฟฟ้า น้ําประปา ที่สามารถรองรับ
การเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน
การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของ
ไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจํากัด
ทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นําไปสู่การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้
รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้
มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับ
มาตรฐานสากลเพื่อนําไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ ส ากล เพื่ อ อํ า นวยความสะดวก ลดอุ ป สรรค เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบกิ จ กรรมและ
ทําธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต
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๒. แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมภายใต้ ภ ารกิ จ ของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
พ.ศ. 2561 – 2565
จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
วิสัยทัศน์
“บูรณาการ สร้างสรรค์ การบริหารงานกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการการท่องเที่ยว
และการกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถูกกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้
กระทรวงบรรลุพันธกิจและเป้าหมาย โดยมีโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการเชื่อมโยงและเข้าถึงบริการ การท่องเที่ยวและกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุ ทธศาสตร์ นี้ มี เป้ าหมายเพื่ อพั ฒนาระบบแอปพลิ เคชั่ นที่ เป็ นนวั ตกรรมในการให้ บริ การด้ านการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และบูรณาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาของหน่วยงานในกํากับทั้ง 7 หน่วยงาน
ของกระทรวง ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยง เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 มีทั้งหมด 8 โครงการ
ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มหลักสําหรับนักท่องเที่ยว (All Tourist
Application Platform Portal)
2) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและผู้นําเที่ยว
(Tourism Supply Management)
3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มสําหรับความปลอดภัยและการให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Security and Emergency Platform)
4) โครงการพัฒ นาแอปพลิ เ คชั่นแพลตฟอร์ ม สํ า หรับ ส่ ง เสริม ประชาชนให้ อ อกกํ าลั ง กาย (Thai
Exercise Application Platform)
5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม สําหรับบริหารจัดการสถานที่
ออกกําลังกาย (Stadium Sports Field Gym and Fitness and Sport Place Platform)
6) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มสําหรับการบริหารจัดการการ
แข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและอาชีพ (Sport Competition Management Application Platform)
7) โครงการเชื่อมโยงเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
กีฬา (Open Data) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (MOTS Website)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นและบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
บริหารของกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อปรับกระบวนการปฏิบัติงานและการสื่อสารของกระทรวงและหน่วยงาน
ในกํากับอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกระทรวงให้มีความเชื่อมโยง ทันสมัย
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการจัดทํามาตรฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ภายนอก
(Open Data) โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 มีทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้
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) โครงการพั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การบริ ห ารเอกสาร และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ สํ า คั ญ ขององค์ ก ร
(Enterprise Content Management: ECM)
5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น สําหรับนักกีฬาทีมชาติและผู้ฝึกสอน (Sport
Hero Application)
6) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น ตรวจติดตาม ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
และการกีฬา (Tourism Locations and Sport Standard Evaluation Application Platform)
7) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการสํานักงานสนับสนุน All Office
Support (Facility, Incident, IT, Security)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและยกระดับคนดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในกระทรวงในทุกระดับ
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ทั่ ว ไปและผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เข้ า ใจถึ ง ระบบแอปพลิ เ คชั่ น หรื อ ข้ อ มู ล /
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้ อง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใ หม่ ๆ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน
ที่บังคับใช้ โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 มีทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาทีมส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานดิจิทัล (Digital Team)
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Competency)
3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม บริหารจัดการองค์ความรู้การเรียน
การสอน และการทดสอบประเมินผล (e-Learning and e-Testing)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อปรับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งด้านข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายที่ทันสมัยให้เหมาะสมและสามารถรองรับการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการบริหารให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 มีทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแบบเสมือน โดยยุบรวมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Virtualization Transform Migration and Server Consolidation)
2) โครงการพัฒนาบู รณาการโครงสร้ างระบบคอมพิ วเตอร์ แ ม่ข่าย สําหรั บระบบโปรแกรมและ
แอปพลิเคชั่นภายนอก (Hybrid / Private Cloud)
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3) โครงการเช่าใช้บริการการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (e-Conference)
4) โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนบูรณาการระบบเครือข่าย (Network Integration Planning)
5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเฝ้าระวังระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งกระทรวง (All Digital System
Monitoring)
6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน (Computer and
Office Software)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงปลอดภั ย และการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อให้มีนโยบายที่เป็นกลไกพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลและ
ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และใช้ปฏิบัติงานของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง
ว่าสามารถให้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงตามนโยบายที่เป็นกลไกในการกํากับด้านความมั่นคง
และปลอดภัย โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 มีทั้งหมด 11 โครงการ ดังนี้
1) โครงการจัดจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT MA Outsourcing)
2) โครงการพัฒนาแผนการนโยบายและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการการเข้าถึงระบบการทํางานหลักสําหรับองค์กร
(Password and Active Directory Management)
4) โครงการจัดทํานโยบายทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Policy)
5) โครงการจัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความต่อเนื่อง (BCM) และแผน
ฉุกเฉินด้านดิจิทัล
6) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสํารองข้อมูล (Backup Solution)
7) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทางไอซีทีสํารองในกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site)
8) โครงการปรับปรุงห้องประชุมและติดตั้งระบบสั่งการแบบรวมศูนย์ (War Room)
9) โครงการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(MOTS Enterprise Architecture)
10) โครงการสถาปัตยกรรมทางด้านข้อมูลภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (MOTS
Database Architecture)
11) โครงการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 2570) (MOTS DE Master Plan)
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๓. แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565
วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนที่มั่นคงที่สนับสนุนทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
พันธกิจ (Mission)
1) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2) ส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเชี่ ย วชาญด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ
3) บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์หลัก (Goal)
๑) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีอัตลักษณ์และทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
๒) กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวไทยมีผลการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียนที่ เป็นที่ ยอมรับใน
ระดับประเทศ
๓) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากองทุนให้สามารถสนับสนุนเงินทุน เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพื่อการดําเนินกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและข้อมูลทางวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวของ
ไทย
กลยุทธ์ที่ 1.3 ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐ และ/หรือ เอกชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุน ในรูปแบบการสนับสนุน
งบประมาณสมทบ (Matching Fund)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพด้านการเงินของกองทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
กลยุทธ์ที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 3.๓

การบริหารจัดการกองทุนสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ
การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
การพัฒนาธรรมาภิบาล
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บทที่ 3
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการที่ผา่ นมาและ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกองทุนฯ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิผล
และประสิ ท ธิ ภ าพ และตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งกองทุ น ฯ กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง ได้
กําหนดให้กองทุนฯ มีการทบทวน/ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการจัดทําแผนในครั้งนี้จึงได้มีการทบทวนผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกกองทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการของ
กองทุนฯ ต่อไป
1. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการทีผ่ า่ นมา
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ในแต่ละปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผน และนํามาพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําปี ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สําหรับแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการติดตามและประเมินผล เป็นดังนี้
กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการกองทุนฯ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ/
หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการประเมิน
ผลการติดตาม และรายงานผล
การดําเนินการโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุน

กองทุนฯ มีระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารกองทุนฯ ที่ทําให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานได้
กองทุนฯ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการ
ประเมินผล การติดตาม
และรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการที่รับ
การสนับสนุน

ร้อยละความสําเร็จ
ของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

๓.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ

กองทุนฯ มีระบบการ
ทํางานในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ
โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มีความเป็นปัจจุบัน และ
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ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ในการประเมินผล
การติดตาม และ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ที่รับการสนับสนุน
ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สถานะโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ

ผลการ
ดําเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

แล้วเสร็จร้อยละ
100

แล้วเสร็จร้อยละ
100

เอกสารอ้างอิง
-

-

กิจกรรม/โครงการ

๔.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบรายงานให้ กับผู้บริหาร
กองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในรูปแบบอินโฟ
กราฟิก
(Info graphic)
๕.โครงการพัฒนาและส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพิ่มความคล่องตัวสะดวก
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ผู้บริหารกองทุนฯ มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเป็น
แบบ รูปภาพ กราฟ ฯลฯ
ทั้งที่เป็นจอแสดงผลและ/
หรือ บนเอกสาร

บุคลากรกองทุนฯ
มีความรู้และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้นและ
สามารถประยุกต์ใช้กับ
การทํางานได้อย่าง
เหมาะสม

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละของ
แล้วเสร็จร้อยละ
รายงานให้กับ
100
ผู้บริหารกองทุนฯ
ประกอบการ
ตัดสินใจเป็นแบบ
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ
ทั้งที่เป็นจอแสดงผล
และ/หรือบนเอกสาร
ร้อยละของบุคลากร จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม
กองทุนฯ ที่ได้รับ
คิดเป็นร้อยละ
การอบรมเกี่ยวกับ
100
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เอกสารอ้างอิง

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

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองทุนฯ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
สรุปได้ดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
๑.
๒.
๓.
๔.

จุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนด้านระบบ
สารสนเทศและดิจิทัล
กองทุนฯ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ
กองทุนฯ ในปัจจุบันมีขอบเขตการดําเนินงานไม่มาก
ทําให้สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลได้ง่าย
เมื่อกองทุนฯ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทําให้มีงบประมาณการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น

จุดอ่อน
๑. ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ในเชิงวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
๒. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ยังไม่ทันเหตุการณ์หรือเป็น
ปัจจุบัน
๓. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ต้องพึ่งพาบุคลากร
จากส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหลัก
๔. ขาดซอฟแวร์ที่จาํ เป็นต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
กองทุนฯ เช่น ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ ระบบบัญชี
และการเงิน เป็นต้น
๕. ที่มางบประมาณในการดําเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศของกองทุนฯ ยังขาดความชัดเจน
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส
๑. นโยบายของรัฐสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. นโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแผนพัฒนา
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของ
กระทรวงฯ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๓. มีแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่ สามารถนํามา พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานได้ เช่น Line , VDO
Conference , Cloud Services เป็นต้น
๔. มีการสื่อสารข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น
ทําให้มีช่องทางในการนําเสนอข้อมูลและข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนฯ มากยิ่งขึ้น
๕. การเพิ่มขึ้นของความต้องการของผู้สนใจทําให้มี
ความต้องการข้อมูลต่าง ๆ จากกองทุนฯ มากขึ้น
ทําให้กองทุนฯ มีแนวโน้มที่จะต้องพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่การประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ การให้ข้อมูลที่สําคัญจําเป็นในการยื่น
ข้อเสนอโครงการ
๖. การรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนฯ
ตามบันทึกข้อตกลงที่ระหว่างกองทุนฯ และ
กระทรวงการคลัง ยังคงให้ความสําคัญกับ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. เมื่อกองทุนฯ สามารถเก็บค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ต้องมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศรองรับขนาดใหญ่
ทําให้เกิดโอกาสในการพัฒนากองทุนฯ ในด้านนี้
โดยรวมเพิ่มยิ่งขึ้น

อุปสรรค
๑. มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําให้
บุคลากรไม่สามารถศึกษาข้อมูลด้านสารสนเทศได้ทัน
เหตุการณ์
๒. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้การวางแผนการพัฒนา
ดิจิทัลของกองทุนฯ ในระยะยาวทําได้ยาก
๓. การคุกคามต่อระบบสารสนเทศมีแนวโน้มมีปริมาณ
มากขึ้น
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณการ
ลงทุนค่อนข้างสูง
๕. ความเหลื่อมล้ําของสังคมเมืองและชุมชนในชนบทมีผล
ต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นข้อจํากัดของ
ผู้รบั บริการกองทุนฯ ที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565
จากการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมทั้งดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกองทุนฯ สามารถนําผลที่ได้รับมา
ดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 25632565 ของกองทุนฯ ได้ดงั นี้
วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
พันธกิจ
1) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกองทุ น ฯ ให้ มี ค วามทั น สมั ย ได้ ม าตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ
2) นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
3) พัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์หลัก
1) กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ได้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
2) กองทุ น ฯ นํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารเทศมาสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
3) กองทุนฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใช้เพื่อสนับสนุน
การทํางานได้อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ แ ผนแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้ ว ย 2
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1) กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมใช้งาน
2) กองทุ น ฯ นํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารเทศมาสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

-12-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม
เป้าหมาย
บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าใจถึง
ระบบฐานข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนฯ
กองทุนฯ ได้มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 25632565 ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังนี้
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้มุ่งเน้นลักษณะโครงการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ทุนหมุนเวียนใน
ประเด็น (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (2) โครงการสําหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ (3) โครงการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดหารายได้ของกองทุนฯ (4) โครงการจัดให้มีสารสนเทศ และ/หรือระบบดิจิทัล
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ (5) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน ตามที่กรมบัญชีกลางได้ระบุไว้
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แผนงาน

งบประมาณ
2564

หน่วยนับ

เป้าหมาย

มีระบบสารสนเทศ
รองรับการจัดหา
รายได้ของกองทุนฯ

จํานวน

1 ระบบ

มีระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้การบริหาร
จัดการของกองทุนฯ

จํานวน

อย่างน้อย
1 ระบบ

-

500,000

๓. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองทุนฯ

ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองทุนฯ

ร้อยละ

100

-

๔. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของ
กองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบนั

มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน

จํานวน

อย่างน้อย
1 เรื่อง

๕. พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
(EIS/MIS)

ผู้บริหารสามารถดู
รายงานประกอบการ
ตัดสินใจในรูปแบบของ
อินโฟกราฟิก
(info graphic)

จํานวน

อย่างน้อย
1 ระบบ

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการจัดหารายได้ของ
ค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศของกองทุนฯ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของ
กองทุนฯ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ลักษณะโครงการ

ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ

- โครงการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ ที่สนับสนุนการจัดหา
รายได้ของกองทุนฯ

500,000

ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ

200,000

200,000

ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ

-

200,000

200,000

ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ

-

200,000

200,000

ฝ่ายพัฒนาบริหาร
จัดการ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และ/หรือ ลดข้นตอนการปฏิบัติงาน
- โครงการจัดให้มีสารสนเทศ และ/หรือ
ระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
- โครงการสําหรับประชาชน/
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ
- โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับกองทุนฯ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- โครงการจัดให้มีสารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนฯ
พัฒนาปรับปรุงระบบรายงาน
ให้กับผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ เป็นรูปแบบ รูปภาพ
กราฟ ฯลฯ ทั้งที่เป็นจอแสดงผล และ/
หรือ บนเอกสาร

2563
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2565
34,000,000

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุ ลากรเพือ่
การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ กองทุนฯ ได้กําหนดแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา
บุคลากรของกองทุนฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
แผนงาน/โครงการ
๑. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
ให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนฯ
ที่ได้รับการอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จํานวน

80

2563
-

งบประมาณ
2564
2565
100,000 100,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ

แผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
วิสัยทัศ น์

เป้าประสงค์

บริหารจัดการกองทุน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
1. กองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ โครงสร้างพื้น ฐานและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
2. กองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบตั ิงาน
3. กองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใช้เพื่อสนับสนุน การทํางานได้อย่างเหมาะสม
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 1
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุท ธศาสตร์

แผน งาน

ยุท ธศาสตร์ท ี่ 2
เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
1. กองทุน ฯ มีร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน
2. กองทุน ฯ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน การบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
บุคลากรของกองทุน ฯ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เข้าใจถึงระบบฐานข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม

1. พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน
2. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุน
3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของกองทุน ให้เป็นปัจจุบนั
4. พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศทีส่ นับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร
(EIS/MIS)

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนสารสนเทศในระดับต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนฯ กับแผน
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญต่าง ๆ ในระดับประเทศ ได้แก่ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสั งคม (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคมภายใต้ ภารกิจของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2562 – 2565 สามารถแสดงให้เห็นการเชื่อมโยง ได้ดังนี้
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
และแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2561 – 2565
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ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565
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บทที่ 5
แผนปฏิบัติการดิจทิ ัล ประจําปี พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําปี พ.ศ. 2565 ได้จัดทําให้มีความสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
(ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 2 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และแผนงานจํานวน 5
แผนซึ่งอยู่ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้กองทุนฯ ได้กําหนดรายละเอียดการดําเนินงานในแต่ละแผนงานไว้โดย
นําเสนอตามองค์ประกอบหลักและองค์ ประกอบเพิ่มเติมที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ การประเมินทุนหมุนเวียน
ประจําปีบัญชี พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน
4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ 6) ผู้รับผิดชอบ
2. องค์ประกอบเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1) การจัดกลุ่มและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานของตามภารกิจหลัก
ของกองทุนฯ หรือไม่ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในปี พ.ศ. 2564 เพียงใด 2) ตัวชี้วัดแสดง
ความสําเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ. 2565 ดังตารางต่อไปนี้
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แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ
ร้อยละของความ
โครงการพัฒนาระบบ
กองทุนฯ มีระบบ
คืบหน้าในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
พัฒนาระบบ
การจัดหารายได้ของ
สารสนเทศรองรับการ
ค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยว จัดเก็บรายได้
ต่างประเทศของกองทุนฯ
ค่าธรรมเนียมจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

โครงการพัฒนาระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สารสนเทศด้านการบริหาร
ปฏิบัติงานกองทุนฯ
จัดการกองทุนฯ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ร้อยละความสําเร็จ
ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง

ขั้นตอน

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

กองทุนฯ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหาร
กองทุนฯ ที่ทําให้
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้
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1. ศึกษาข้อมูลภาพรวมวิธกี าร
จัดเก็บรายได้ เพื่อให้
เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการของกองทุนฯ
2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ เพื่อกําหนดความ
ต้องการใช้งานในระบบ
3. ออกแบบระบบให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน
4. ดําเนินการพัฒนาระบบ
5. นําเสนอคณะทํางาน
กองทุนฯ
6. ปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ
ตามเป้าหมาย
1. ศึกษาข้อมูลภาพรวมระบบ
เพื่อให้เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการของกองทุนฯ
2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ
3. ดําเนินการพัฒนาระบบ
4. นําเสนอคณะทํางาน
กองทุนฯ
5. ปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ
ตามเป้าหมาย

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ
ความสําคัญ

34,000,000

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ

มาก

500,000

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ

มาก

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

แผนงานที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนฯ
โครงการพัฒนาระบบ
กองทุนฯ พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการประเมินผล สารสนเทศในการ
การติดตามและรายรายงานผล ประเมินผล การติดตาม
การดําเนินการโครงการที่รับ
และรายงานผลการ
การสนับสนุน
ดําเนินการโครงการที่รับ
การสนับสนุนร้อยละ
100

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ประเมินผล
การติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ที่รับการสนับสนุน

แผนงานที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน
โครงการพัฒนาระบบ
กองทุนฯ พัฒนาระบบ ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานะ
ฐานข้อมูลสถานะ
ฐานข้อมูลสถานะ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน โครงการที่ขอรับ
โครงการที่ขอรับการ
จากกองทุนฯ
การสนับสนุนจาก
สนับสนุนจาก
กองทุนฯ แล้วเสร็จ
กองทุนฯ
ร้อยละ 100

ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง

ขั้นตอน

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ
ความสําคัญ

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

กองทุนฯ จัดระบบการ
ทํางานในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ
โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ
ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นมีความเป็น
ปัจจุบัน และเพิ่มความ
คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
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

แผนงานที่ 4 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร(EIS/MIS)
ร้อยละ 80 ของรายงาน ร้อยละของรายงาน รายงานให้กับผู้บริหาร 1. รวบรวมข้อมูลรายงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ให้กับผู้บริหารกองทุนฯ ให้กับผู้บริหาร
ที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบรายงานให้กับผู้บริหาร
กองทุนฯ ประกอบการ
กองทุนฯ
ประกอบการตัดสินใจ
ของบริหารทั้งหมด
กองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจเป็นแบบ
เป็นแบบ รูปภาพ กราฟ ประกอบการ
2. ออกแบบระบบรายงาน
ตัดสินใจมีการรายงานใน
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ
ตัดสินใจเป็นแบบ
ฯลฯ ทั้งที่เป็น
รูปแบบอินโฟกราฟิกที่
รูปแบบอินโฟกราฟิก
ทั้งที่เป็นจอแสดงผล
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ และ/หรือ บนเอกสาร
จอแสดงผล และ/หรือ
เหมาะสม
(Info graphic)
ทั้งที่เป็นจอแสดงผล
บนเอกสาร
3. ดําเนินการพัฒนารูปแบบ
และ/หรือ
รายงาน
บนเอกสาร
4. นําเสนอคณะทํางาน
กองทุนฯ
5. ปรับปรุงแก้ไขจนสําเร็จ
ตามเป้าหมาย
แผนงานที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ร้อยละ 90 ของบุคลากร ร้อยละของบุคลากร บุคลากรกองทุนฯ
การฝึกอบรม หรือดูงาน
มีความรู้และทักษะ
สมรรถนะบุคลากร
กองทุนฯ ได้รับการอบรม กองทุนฯ ที่ได้รับ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การอบรมเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้นและ
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สามารถประยุกต์ใช้กับ
สารสนเทศ
การทํางานได้อย่าง
เหมาะสม
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับ
ความสําคัญ

200,000

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ

มาก

100,000

ฝ่ายพัฒนา
บริหารจัดการ

ปานกลาง

บทที่ 6
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การวัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การประจําปี พ.ศ. 2565 จะประสบความสําเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
และระบบติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารแผนดั ง กล่ า ว และการประเมิ น ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารของกองทุนฯ ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล และรับนโยบายและดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ของโครงการ
2. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติ
การประจํา ปี พ.ศ. 2565 จัด ตั้ ง คณะทํ า งานด้ า นการบริห ารจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกองทุ น ฯ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผน
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อรับทราบถึงผลการดําเนินงาน
3. การจัดทําข้อเสนอแนะ
จากการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ดังกล่าว
และในปี พ.ศ. 2565 เป็นการสิ้นสุดตามระยะเวลาของแผน จึงต้องมีการสรุปผลของแผนงานโดยรวม รวมทั้ง
จัดทําข้อเสนอแนะ ที่มีการประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดทํา
แผนในระยะต่อไป
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