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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการองคกร ทำให

องคกรมีการบูรณาการการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพไดเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
และสถานการณปจจุบันที่รูปแบบการดำเนินงานจะเปนไปแบบ New Normal รวมทั้งประเทศไทยไดให
ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มาใชเปนเครื ่องมือ
สนับสนุน (Enabling Technology) การพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนใหประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดาน
ไอซีที ประชาชนมีความรอบรูเขาถึงสามารถพัฒนาและใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน ประชาชน
มีโอกาสในการสรางรายไดและคุณภาพชีวิตดีขึ้น และไอซีทีมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และปจจุบันรัฐบาลไดตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งเปนท้ังโอกาสและความทาทายของประเทศไทย หนวยงานของรัฐที่จะปรับปรุงทิศทางการ
ดำเนินงานของประเทศดวยการใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล  

เพื ่อใหการดำเนินงานของกองทุนฯ มีความรวดเร็ว ถูกตอง สมบูรณ และมีการสื ่อสารที ่ทันสมัย  
เพื่อใหบริการแกองคกรตาง ๆ และประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย โดยอาศัยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน 
เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศไดงายและรวดเร็ว สงผลตอการปฏิบัติงานและการวางแผนการดำเนินการ
ระยะยาว อีกท้ังยังสงผลใหวิถีการตัดสินใจหรือการเลือกทางเลือกการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำหรับการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปบัญชี 
พ.ศ. 2565 ไดกำหนดใหการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลเปนตัวชี้วัดหนึ่งที่กองทุนฯ ตองดำเนินการ 
โดยมีการกำหนดเกณฑการประเมินจากประเด็นหลักที่สำคัญ ไดแก การจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ซึ่งพิจารณาจากการจัดใหมีระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนฯ และสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ผูใชบริการภายในและผูใชบริการภายนอกของกองทุนฯ และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัลรวมท้ัง
นโยบายตาง ๆ ท่ีสำคัญของภาครัฐ โดยคาดหวังประโยชนท่ีกองทุนฯ จะไดรับ ไดแก 

1) ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ (Decision Risk) หรือชวยชี้แนวทางในการแกไขปญหา (Problem 
Solving) 

2) สนับสนุนการจัดการ (Management) หรือการดำเนินงานของกองทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

3) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เชน การติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธ การขอรับการสนับสนุน
โครงการ การจัดทำขอมูลสำคัญในการประชุมของผูบริหาร เปนตน 

4) ใชในการกำกับ ติดตาม (Monitoring) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจเพื่อตดิตามความกาวหนา
ของการดำเนินงาน 

5) เพ่ือเปนฐานขอมูลในการจัดทำองคความรูสำหรับการเรียนรูผานสื่อประเภทตาง ๆ 
 

ดังนั้น กองทุนฯ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 รวมท้ัง
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2566 เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทุนฯ ตอไป 
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บทที่ 2 

กรอบนโยบายและแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป พ.ศ. 2566 ของกองทุนฯ ในครั้งนี้ ไดมีการทบทวนกรอบนโยบายและแผนในระดับตาง ๆ ท่ีมีผลตอ
การกำหนดแนวทางการพัฒนาสารสนเทศของกองทุนฯ ซ่ึงสามารถรวบรวมไดดังนี้ 

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึน 
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อใชเปนกรอบในการผลักดันให
เทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การคา และการบริการ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสูความม่ันคง  
ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในทายท่ีสุด ประกอบดวยสาระสำคัญ ไดแก 

 

วิสัยทัศน 
ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเปาหมายใน

ภาพรวม 4 ประการดังตอไปนี้ 
1) เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 
2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ผานสื่อดิจิทัลเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดำเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทำงานและการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช

ประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เพื ่อใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกำหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานคือ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
จะมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชน 

ไดแบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกำหนดใหเทคโนโลยีที่ใชมีความเร็วพอเพียงกับความตองการ และใหมีราคาคาบริการ 
ที่ไมเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการของประชาชนอีกตอไป นอกจากนี้ในระยะยาวโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงจะกลายเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชนเดียวกับถนน ไฟฟา น้ำประปา ท่ีสามารถรองรับการเชื่อมตอ
ของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
จะกระตุนเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันใหภาคธุรกิจไทยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการลดตนทุนการ

ผลิตสินคาและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงธุรกิจรูปแบบ
ใหมในระยะยาว นอกจากนี้ย ุทธศาสตรยังมุ งเนนการสรางระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล เพื ่อเสริม
ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจไทยที่จะสงผลตอการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของ
ไทยอยางยั่งยนืในอนาคต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุงสรางประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูที่อยูในชุมชนหางไกล 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตาง ๆ ของรัฐผานเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีขอมูล องคความรู ท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ิน ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงและ
นำไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก และมีประชาชนที่รู เทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
มุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐท้ังสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ใหเกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจำกัด
ทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นำไปสูการหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว นอกจากนี้ 
รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ การบริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอการดำเนินงานของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ใหความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน  

ใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ใหมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนำไปสูการสรางและจางงานที่มีคุณคาสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุงเนนการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคลองกับ

หลักเกณฑสากล เพื ่ออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและ 
ทำธุรกรรมออนไลนตาง ๆ รวมถึงสรางความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุมครองสิทธิ์ใหแก
ผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล และการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต 
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๒. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2561 – 2565 

จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
“บูรณาการ สรางสรรค การบริหารงานกระทรวงอยางมีประสิทธิภาพและการใหบริการการทองเท่ียว 

และการกีฬาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให

กระทรวงบรรลุพันธกิจและเปาหมาย โดยมีโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 บูรณาการเช่ือมโยงและเขาถึงบริการการทองเท่ียวและกีฬาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรนี ้มีเปาหมายเพื ่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นที ่เปนนวัตกรรมในการใหบริการดานการ

ทองเที่ยวและกีฬา และบูรณาการขอมูลดานการทองเที่ยวและการกีฬาของหนวยงานในกำกับทั้ง 7 หนวยงาน
ของกระทรวงให ม ีความเช ื ่อมโยง เพื ่อให ข อม ูลก ับผ ู  เก ี ่ยวข องด านการทองเท ี ่ยวและกีฬาได อย าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 1 มีท้ังหมด 8 โครงการ 
ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นแพลตฟอรมหลักสำหรับนักทองเที่ยว (All Tourist 
Application Platform Portal) 

2) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวและผูนำเที่ยว 
(Tourism Supply Management) 

3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นแพลตฟอรมสำหรับความปลอดภัยและการให
ความชวยเหลือนักทองเท่ียว (Tourist Security and Emergency Platform) 

4) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแพลตฟอรมสำหรับสงเสริมประชาชนใหออกกำลังกาย (Thai 
Exercise Application Platform) 

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

6) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นแพลตฟอรมสำหรับการบริหารจัดการการ
แขงขันกีฬาระดับเยาวชนและอาชีพ (Sport Competition Management Application Platform) 

7) โครงการเชื่อมโยงเปดเผยขอมูลกับหนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
กีฬา (Open Data) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตรวมถึงเนื้อหาขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา (MOTS Website) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบแอปพลิเคช่ันและบูรณาการขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
บริหารของกระทรวงอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเพื่อปรับกระบวนการปฏิบัติงานและการสื่อสารของกระทรวงและหนวยงาน 
ในกำกับอยางมีประสิทธิภาพ และบูรณาการขอมูลแหลงทองเที่ยวของกระทรวงใหมีความเชื่อมโยง ทันสมัย 
ถูกตอง ครบถวน รวมถึงการจัดทำมาตรฐานขอมูลในการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยการเปดเผยขอมูลใหภายนอก 
(Open Data) โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 2 มีท้ังหมด 7 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) 
2) โครงการพัฒนาคลังขอมูล Big Data และรายงานอัจฉริยะดานการทองเที ่ยว (Tourism Data 

Warehouse, Big Data and Business Intelligence) 
3) โครงการพัฒนาคลังขอมูล Big Data และรายงานอัจฉริยะดานการกีฬา (Sport Data Warehouse, 

Big Data and Business Intelligence) 
4) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล การบริหารเอกสาร และสื่อดิจิทัลท่ีสำคัญขององคกร (Enterprise 

Content Management: ECM) 
5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น สำหรับนักกีฬาทีมชาติและผูฝกสอน (Sport Hero 

Application) 
6) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น ตรวจติดตาม ประเมินมาตรฐานแหลงทองเที่ยว

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

Support (Facility, Incident, IT, Security) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและยกระดับคนดิจิทัล เพ่ือการประยุกตใชอยางสรางสรรค 
ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในกระทรวงในทุกระดับ 

ทั ้งที ่เปนผูใชทั ่วไปและผูเชี ่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อเขาใจถึงระบบแอปพลิเคชั่น หรือขอมูล/ 
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานท่ีบังคับ
ใช โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 3 มีท้ังหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาทีมสงเสริมการประยุกตใชงานดิจิทัล (Digital Team) 
2) โครงการพัฒนาและสงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Competency) 
3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชัน่แพลตฟอรม บริหารจัดการองคความรูการเรียน

การสอน และการทดสอบประเมินผล (e-Learning and e-Testing) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเพ่ือปรับและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังดานขอมูลและ

ระบบเครือขายท่ีทันสมัยใหเหมาะสมและสามารถรองรับการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเท่ียวและ
กีฬาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการใชทรัพยากรรวมกันไดอยางคุมคา รวมถึงการบริหารใหมีความ
ม่ันคง ปลอดภัย โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 4 มีท้ังหมด 6 โครงการ ดังนี้ 

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

2) โครงการพัฒนาบูรณาการโครงสรางระบบคอมพิวเตอรแมขาย สำหรับระบบโปรแกรมและ
แอปพลิเคชั่นภายนอก (Hybrid / Private Cloud) 
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3) โครงการเชาใชบริการการประชุมทางไกลผานเครือขาย (e-Conference) 
4) โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนบูรณาการระบบเครือขาย (Network Integration Planning) 
5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเฝาระวังระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังกระทรวง (All Digital System 

Monitoring) 
6) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและโปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน (Computer and 

Office Software) 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ 
ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเพื่อใหมีนโยบายที่เปนกลไกพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลและ

ระบบเครือขาย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการใหบริการขอมูลดานการทองเที่ยว และใชปฏิบัติงานของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงวา
สามารถใหบริการใหเปนไปตามเปาหมายของกระทรวง ตามนโยบายที่เปนกลไกในการกำกับดานความมั่นคง
และปลอดภัย โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 5 มีท้ังหมด 11 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการจัดจางบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร (IT MA Outsourcing) 
2) โครงการพัฒนาแผนการนโยบายและพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) 
3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการการเขาถึงระบบการทำงานหลักสำหรับองคกร 

(Password and Active Directory Management) 
4) โครงการจัดทำนโยบายทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Policy) 
5) โครงการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความตอเนื่อง (BCM) และแผน

ฉุกเฉินดานดิจิทัล 
6) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสำรองขอมูล (Backup Solution) 
7) โครงการพัฒนาศูนยปฏิบัติการทางไอซีทีสำรองในกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) 
8) โครงการปรับปรุงหองประชุมและติดตั้งระบบสั่งการแบบรวมศูนย (War Room) 
9) โครงการจัดทำสถาปตยกรรมองคกรของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

(MOTS Enterprise Architecture) 
10) โครงการสถาปตยกรรมทางดานขอมูลภายใตสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (MOTS 

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

2570) (MOTS DE Master Plan) 
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๓. แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2566 – 2570  

 

 วิสัยทัศน (Vision) 
“เปนกองทุนท่ีม่ันคง เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยใหเปนแหลงกระจายรายไดท่ีเปนธรรม และสรางความ

เชื่อม่ันใหแกนักทองเท่ียว” 
 

พันธกิจหลัก (Mission) 
1. สรางขีดความสามารถในการแขงขันแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที ่ยว

แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว และมาตรการเพ่ือสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเท่ียว 
2. พัฒนาทักษะดานการบริหาร การตลาด และการสงเสริมสินคาและการบริการทางการทองเท่ียวใหม ๆ 

ใหแกชุมชน 
3. สนับสนุนการดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเท่ียว และการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวของทองถ่ิน  
4. จัดใหมีการประกันภัยแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในระหวางทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อสราง

ความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียว 
5. บริหารจัดการกองทุนใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  

 
เปาประสงคหลัก (Goal) 
1. กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย มีอัตลักษณ และมีทิศทางในการดำเนินงานที่สอดคลอง

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว และมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหาร
และพัฒนาการทองเท่ียว 

2. กองทุนเพื ่อสงเสริมการทองเที ่ยวไทยมีการดำเนินงานที ่มีประสิทธิภาพและประสิทธ ิผล            
และเปนกองทุนหมุนเวียนท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศ 

3. นักทองเที่ยวตางชาติมีความเชื่อมั่นตอการปกปอง ดูแล เยียวยาระหวางการทองเที่ยวภายในประเทศ
ไทย 

4. อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวไทยเปนแหลงกระจายรายไดที ่เปนธรรม และไดรับการยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวในระดับสากล 

 
ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนอยางเปนระบบ 

แนวทาง 1.1  การบริหารการจัดเก็บรายไดกองทุน 
แนวทาง 1.2  การบริหารจัดการ และการควบคุมทางดานการเงินอยางเปนระบบ  

ยุทธศาสตรที ่ 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที ่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที ่ยวแหงชาติ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที ่ยว และมาตรการเพื ่อสงเสริมการบริหารและ
พัฒนาการทองเท่ียว 
แนวทาง 2.1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ตามแผนพัฒนาการทองเที่ยว

แหงชาติ แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที ่ยว และมาตรการเพื ่อสงเสริมการบริหารและพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

แนวทาง 2.2  การบูรณาการงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวไทย 

แนวทาง 2.3 การสรางพันธมิตรและเครือขายรวมดำเนินงาน 
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แนวทาง 2.4 การพัฒนาศักยภาพหนวยงานของรัฐท่ีรวมดำเนินงานกับกองทุน 
แนวทาง 2.5  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการท่ีกองทุนใหการ

สนับสนนุ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเช่ือม่ันแกนักทองเท่ียว 

แนวทาง 3.1  การจัดทำประกันภัยและสิทธิประโยชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นแก
นักทองเท่ียวตางชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพกองทุน สูกองทุนท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทาง 4.1  การพัฒนาดานการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน 
แนวทาง 4.2  การพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ และระบบการปฏิบัติงานของกองทุน 
แนวทาง 4.3  การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงานกองทุน 
แนวทาง 4.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุน 
แนวทาง 4.5  การพัฒนาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี ่ยง และการ

ควบคุมภายใน 
แนวทาง 4.6 การประชาสัมพันธ 
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บทที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการที่ผานมาและ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกกองทุนฯ  

 

กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2566 เพื่อใชเปนกรอบ
ในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ และตามบันทึกขอตกลงระหวางกองทุนฯ กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได
กำหนดใหกองทุนฯ มีการทบทวน/ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำป
ของกองทุนฯ ใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น ดังนั้นการจัดทำแผนในครั้งนี้จึงไดมีการทบทวนผลการ
ดำเนินงานที่ผานมาตามแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2565 รวมทั้งดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกกองทุนฯ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการของกองทุนฯ ตอไป 
 
1. ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการท่ีผานมา 

กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ในแตละป เพื่อติดตามความกาวหนาในการดำเนินการตามแผน และนำมาพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจำป ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สำหรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการติดตามและประเมินผล เปนดังนี้ 

 

กิจกรรม/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
เอกสารอางอิง 

๑.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการจดัเก็บรายได
คาธรรมเนียมจาก
นักทองเท่ียวตางประเทศ
ของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มรีะบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศรองรับ
การจัดเก็บรายได
คาธรรมเนียมจาก
นักทองเท่ียวตางประเทศ 

รอยละของความ
คืบหนาในการพัฒนา
ระบบ 

ดำเนินงานแลว
เสร็จ 

- 

๒.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการ
บริหารจดัการกองทุนฯ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และ/หรือ 
ลดข้ันตอนปฏิบัติงาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

รอยละความสำเรจ็ของ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

- 

๓.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ประเมินผล การตดิตาม
และรายรายงานผลการ
ดำเนินการโครงการท่ีรับ
การสนับสนุน 

กองทุนฯ พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการประเมินผล 
การติดตามและรายงานผล
การดำเนินการโครงการท่ีรับ
การสนับสนุน  
 

รอยละความสำเรจ็ของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ประเมินผล การตดิตาม
และรายงานผลการ
ดำเนินการโครงการท่ีรับ
การสนับสนุน 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 
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กิจกรรม/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
เอกสารอางอิง 

๔.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับ
สถานะโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนฯ 

กองทุนฯ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสถานะโครงการท่ี
ขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนฯ  

รอยละความสำเรจ็ของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสถานะ
โครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 

๕.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบรายงาน
ใหกับผูบริหารกองทุนฯ 
เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจมีการรายงานใน
รูปแบบอินโฟกราฟก 
(Info graphic) 

รายงานใหกับผูบริหาร
กองทุนฯ ประกอบการ
ตัดสินใจเปนแบบ รูปภาพ 
กราฟ ฯลฯ ท้ังท่ีเปน
จอแสดงผล และ/หรือ บน
เอกสาร 

รอยละของรายงาน
ใหกับผูบริหารกองทุนฯ
ประกอบการตัดสินใจ
เปนแบบ รูปภาพ กราฟ 
ฯลฯ ท้ังท่ีเปน
จอแสดงผลและ/หรือ 
บนเอกสาร 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 

 

๖.โครงการพัฒนาและ
สงเสริมสมรรถนะ
บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากรกองทุนฯ ไดรับการ
อบรม เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอยละของบุคลากร
กองทุนฯ ท่ีไดรับการ
อบรมเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 

 
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกองทุนฯ 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
สรุปไดดังนี้ 
 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. ผูบริหารใหความสำคญัและสนับสนุนดานระบบสารสนเทศ
และดิจทัิล 

๒. กองทุนฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเปดโอกาส
ใหเขารับการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ 

๓. กองทุนฯ ในปจจุบันมีขอบเขตการดำเนินงานไมมาก ทำให
สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทัลไดงาย 

๔. ภารกิจของกองทุนฯ ตองมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

๕. กองทุนฯ สามารถเก็บคาธรรมเนียมจากนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ ทำใหมีงบประมาณการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดในอนาคต 
 

๑. ขอมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณในเชิงวิเคราะหเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหารยังไมเพียงพอ 

๒. การเผยแพรขอมลูผานเว็บไซตยังไมทันเหตุการณหรือเปนปจจบัุน 
๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรงเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศของกองทุนฯ ตองพ่ึงพาบุคลากรจากสวนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสำนักงานปลดักระทรวงทองเท่ียวและกีฬาเปนหลัก 

๔. ขาดซอฟแวรท่ีจำเปนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนฯ 
เชน ระบบบริหารจัดการกองทุนฯ ระบบบัญชีและการเงิน เปนตน 

๕. งบประมาณในการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ในปจจุบันมีนอยมาก 

๖. ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศขนาดใหญ ใน
การจัดเก็บขอมูลท่ีสมบูรณเพียงพอ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึน 
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

๑. นโยบายของรัฐสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐปรับปรุง
โดยใชเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึง
พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๒. นโยบายกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬามีแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของ
กระทรวงฯ รวมท้ังมีแผนการพัฒนาบุคลากรในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

๓. แอปพลิเคชันใหม ๆ ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ิม
มากข้ึน ท่ีสามารถนำมาพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานได เชน Line , VDO Conference , Cloud 
Services เปนตน 

๔. การสื่อสารขอมลูในสื่อสังคมออนไลนมากยิ่งข้ึน  
ทำใหมีชองทางในการนำเสนอขอมูลและขาวสาร
เก่ียวกับกองทุนฯ ไดมากยิ่งข้ึน 

๕. การเพ่ิมข้ึนของผูมสีวนไดสวนเสียทำใหมีความตองการ
ขอมูลตาง ๆ จากกองทุนฯ มากข้ึน ทำใหกองทุนฯ มี
แนวโนมท่ีจะตองพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
รองรับตั้งแตการประชาสัมพันธ การใหขอมูลท่ีสำคัญ
จำเปน 

๖. ตามบันทึกขอตกลงท่ีระหวางกองทุนฯ กับกระทรวง 
การคลังไดใหความสำคญักับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๗. นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 
เน่ืองจากสถานการณโควิด 19 เริม่ดีข้ึน 

๑. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว 
ทำใหบุคลากรไมสามารถศึกษาขอมูลดานสารสนเทศได
ทันเหตุการณ 

๒. ความกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหการวางแผนการพัฒนา
ดิจิทัลของกองทุนฯ ในระยะยาวทำไดยาก 

๓. การคุกคามตอความปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
แนวโนมมีปรมิาณมากข้ึน 

๔. การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศตองใชงบประมาณการ
ลงทุนคอนขางสูง 

๕. ความเหลื่อมล้ำของสังคมเมืองและชุมชนในชนบท ทำให
การเขาถึงเทคโนโลยสีมัยใหม ซึ่งเปนขอจำกัดของ
ผูรับบริการกองทุนฯ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีชนบท 
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บทที่ 4 
วิสัยทัศน พันธกิจ และ ยทุธศาสตร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 
 

 จากการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผานมาตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวมทั้งดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของกองทุนฯ สามารถนำผลที่ไดรับมา
ดำเนินการจัดทำวสิัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 
ของกองทุนฯ ไดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
 “บริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลของกองทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพ 
2) นำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
3) พัฒนาบุคลากรใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีเพ่ือนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานกองทุนฯ 

 

เปาประสงคหลัก 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนฯ รองรับการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน ภารกิจและกล

ยุทธของกองทุนฯ 
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนฯ รองรับการดำเนินงานของผูมีสวนไดสวนเสียของ

กองทุนฯ 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของกองทุนฯ รองรับการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียม

การทองเท่ียวจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
4) มีสารสนเทศรองรับการบริหาร การตัดสินใจ การติดตามผลการดำเนินงาน 
5) บุคลากรของกองทุนฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานรวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลไดดี 
6) สามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองตอแผน

ระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

แนวทางการดำเนินการ 
 แนวทางการการดำเน ินการภายใต แผนปฏิบ ัต ิการด ิจ ิท ัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 
ประกอบดวย 2 แนวทาง ดังนี้ 

 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 
1) กองทุนฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในสวนของโครงสรางพื้นฐานและระบบใหมี

ความทันสมัยไดมาตรฐาน พรอมใชงาน 
2) กองทุนฯ นำระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
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แนวทางท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการประยุกตใชอยางเหมาะสม 
 

เปาหมาย 
1) บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเขาใจถึง

ระบบฐานขอมูล หรือขอมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

 

แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 ของกองทุนฯ 
กองทุนฯ ไดมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-

2570 ซ่ึงประกอบดวยแผนงาน/โครงการท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 

แผนงาน/โครงการ ตามแนวทางที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุนฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการนี้มุงเนนลักษณะโครงการที่สอดคลองกับเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียนในประเด็น (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (2) โครงการสำหรับ
ประชาชน/ผูใชบริการไดรับความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ (3) โครงการจัดใหมีสารสนเทศ 
และ/หรือระบบดิจิทัลท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ (4) โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือ
ชวยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน ตามที่กรมบัญชีกลางไดระบุไว โดยจัดเรียง
ตามลำความสำคัญ ไดดังนี้ 
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แผนงาน ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะโครงการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

๑. พัฒนาและดูแลรักษาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
รองรับการจัดเก็บรายได
ของคาธรรมเนียมจาก
นักทองเท่ียวตางประเทศ
ของกองทุนฯ 

ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล และสารสนเทศ
รองรับการจดัเก็บ
รายไดของกองทุนฯ
และไดรับดูแลรักษา 

จำนวน อยางนอย 
ปละ 1 ระบบ 

5.0  10.0 20.0 20.0 
 

20.0 ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 

- จัดใหมีและพัฒนา ดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนตาม
ลักษณะการจัดเก็บรายไดของ
กองทุนฯ 

๒. พัฒนาและดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศของกองทุนฯ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ใชการบริหารจดัการ
ของกองทุนฯท่ีไดรับ
พัฒนาและดูแลรักษา 

จำนวน อยางนอย 
ปละ 1 ระบบ 

  0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 

- การจัดใหมีสารสนเทศ และ/หรือ
ระบบดิจิทัล ท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

๓. ดูแลรักษาและปรับปรงุ
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 
(EIS/MIS) 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำรายงานให
ผูบริหารประกอบการ
ตัดสินใจในรูปแบบของ  
Info graphic 

รอยละ รอยละ  100  
ของรายงาน 
ท่ีใหผูบริหาร 
ประกอบการ
ตัดสินใจเปน
แบบ รูปภาพ 
กราฟ ฯลฯ 
ท้ังท่ีเปน

จอแสดงผล 
และเอกสาร 

0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 ฝายพัฒนาบริหาร
จัดการ 

- พัฒนาปรับปรุงระบบรายงาน 
ใหกับผูบริหาร เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ เปนรูปแบบ รูปภาพ 
กราฟ ฯลฯ ท้ังท่ีเปนจอแสดงผล 
และ/หรือบนเอกสาร 

 

๔. ดูแลรักษาและปรับปรุง
เว็บไซตของกองทุนฯ 

ระดับความสำเร็จของ
ดูแลรักษาและการ
ปรับปรุงเว็บไซตของ
กองทุนฯ 

รอยละ รอยละ 100
ความสำเร็จ

ของการ
ปรับปรุง  

0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 

- จัดทำและปรับปรุงขอมูลบน
เว็บไซตสำหรับผูมีสวนไดสวน
เสีย/ผูใชบริการ ท่ีเปนปจจุบัน
ใหไดรับความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ 
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แผนงาน ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ ลักษณะโครงการ 
2566 2567 2568 2569 2570 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีของกองทุนฯ 

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับการสนับสนุน
โครงการ 

ระดับความสำเร็จ 
ในการพัฒนาระบบ 
การสนับสนุนโครงการ
ท่ีขอการสนับสนุน 

รอยละ รอยละ 
100

ความสำเร็จ
ของการ

พัฒนาระบบ 

- 3.0 1.0 1.0 1.0 ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 

- การพัฒนาระบบรองรับ
หนวยงานท่ีของบประมาณใน
การสนับสนุนดำเนินงาน
โครงการ 

- ระบบสารสนเทศในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ 

๖. ดูแลรักษาและปรับปรงุ
ฐาน ขอมลูของกองทุนฯ 
ใหเปนปจจุบัน และ
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารกับหนวยงาน 
ตาง ๆ ได 

- ระดับความสำเร็จใน
การดูแลรักษาและ
ปรับปรุงฐานขอมูล
ใหเปนปจจุบัน 

- จำนวนหนวยงานท่ีมี
การแลกเปลี่ยน
ขอมูล 

รอยละ 
และ 

จำนวน 

- รอยละ 
100

ความสำเร็จ
ของการ
ปรับปรุง
ฐานขอมูล 
- จำนวน

หนวยงานท่ีมี
แลกเปลีย่น
ขอมูลปละไม
นอยกวา 2 
หนวยงาน 

- 3.0 1.0  3.0 1.0 
 

ฝายพัฒนาบรหิาร
จัดการ 

- การปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิผลการใชขอมูลของ
กองทุนฯ  
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แผนงาน/โครงการตามแนวทางท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการประยุกตใชอยางเหมาะสม 
 แผนงาน/โครงการนี้ กองทุนฯ ไดกำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ ใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพและทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศ ใหสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมคีวามรู
ดานเทคโนโลยดีิจิทัลและสารสนเทศ 

จำนวนสูตรท่ีอบรมหรือพัฒนา
ทักษะบุคลากรกองทุนฯ ดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

จำนวน ปละไมนอยกวา 
2 หลักสูตร 

0.5      1.0    2.0 
 
 

3.0 3.0 ฝายพัฒนา 
บริหารจดัการ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 ของกองทุนสงเสริมการทองเท่ียวไทย  
 

 

 
 

 
ความเช่ือมโยงระหวางแผนสารสนเทศในระดับตาง ๆ 

 ความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 ของกองทุนฯ กับแผน
ยุทธศาสตรที ่สำคัญตาง ๆ ในระดับประเทศ ไดแก นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนยุทธศาสตรกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 
2562 – 2565 สามารถแสดงใหเห็นการเชื่อมโยง ไดดังนี้ 
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ความสอดคลองและเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570  
ของกองทุนฯ 
 

ความสอดคลองและเชื่อมโยงเปนดังภาพ 

 
 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 – 2570 กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
(ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 ของกองทุนฯ 

 
ความสอดคลองและเชื่อมโยงเปนดังภาพ 

 

 



แผนปฏิบัติการดจิิทัลกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2566                                                                                               5- 1 

 

บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป พ.ศ. 2566 

 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป พ.ศ. 2566 ไดจัดทำใหมีความสอดคลองตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งประกอบดวย 2 แนวทางในการดำเนินงาน ไดแก แนวทางที่ 1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ อยางมีประสิทธิภาพ และแนวทางที่ 2 
เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการประยุกตใชอยางเหมาะสม และแผนงานจำนวน 7
แผนงานซ่ึงอยูภายใต 2 แนวทาง ท้ังนี้กองทุนฯ ไดกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานในแตละแผนงานไว โดย
นำเสนอตามองคประกอบหลักและองคประกอบเพิ่มเติมที่ครบถวนตามเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี พ.ศ. 2565 ไดแก 
 1. องคประกอบหลัก ประกอบดวย 1) แผนงาน/โครงการ 2) เปาหมาย 3) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ และ 6) ผูรับผิดชอบ 
 2. องคประกอบเพิ่มเติม ประกอบดวย 1) การจัดกลุมและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ  
ในแตละยุทธศาสตร โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาเปนโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของตามภารกิจ
หลักของกองทุนฯ และมีความจำเปนเรงดวนท่ีตองดำเนินการในป โดยไดจัดลำดับเรียงตามหัวขอของแผนงานไว
แลว และ 2) ตัวชี้วัดแสดงความสำเร็จและผลลัพธท่ีคาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการท่ีดำเนินการ รายละเอียด
ของแผนปฏิบัติการ ประจำป พ.ศ. 2566 เปนดังตารางตอไปนี้ 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ 

ท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
1 2 3 4 

แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

๑.พัฒนาและดูแลรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การจัดเก็บรายไดของ
คาธรรมเนียมจากนักทองเท่ียว
ตางประเทศของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีการดูแลและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศ
รองรับการจดัเก็บรายได
คาธรรมเนียมจาก
นักทองเท่ียวตางประเทศ 

ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศ 
รองรับการจดัเก็บ
รายไดของกองทุนฯ
และไดรับดูแลรักษา 
จำนวน 1 ระบบ 

กองทุนฯ มีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศในการ
จัดเก็บรายไดคา  
ธรรมเนียมจากนัก 
ทองเท่ียวตางประเทศ
และมีการตดิตาม 
วิเคราะห และรายงาน
ผลการจัดเก็บรายได 
และไดรับการดูแลและ
พัฒนาใหทันสมัยอยู
เสมอ 

1. ศึกษาขอมูลภาพรวมวิธีการ
จัดเก็บรายได เพ่ือให
เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการของกองทุนฯ 

2. ประชุมหารือ คณะทำงาน
กองทุนฯ เพ่ือกำหนด
แนวทางในการบำรุงรักษา
ระบบ 

3. พิจารณาออกแบบระบบให
มีความเหมาะสม 
สอดคลองกับการใชงาน 

4. ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ 

5. นำเสนอคณะทำงาน
กองทุนฯ 

6. ปรับปรุงแกไขจนสำเร็จ
ตามเปาหมาย 

    5,000,000 ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

 

๒.พัฒนาและดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศของกองทุนฯ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ  

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือใชการบริหาร
จัดการของกองทุนฯ
ท่ีไดรับพัฒนาและ
ดูแลรักษา จำนวน 
1 ระบบ 

กองทุนฯ มีการดูแล
รักษาและพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ใชในการบริหาร
กองทุนฯ จำนวน 1 
ระบบ ท่ีทำใหสามารถ

1. ศึกษาขอมูลภาพรวมระบบ
เพ่ือใหเหมาะสมกับการ
บริหารจดัการของกองทุนฯ 

2. ประชุมหารือ คณะทำงาน
กองทุนฯ 

3. ดำเนินการพัฒนาระบบ 

    500,000  
 

ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

มาก 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ 

ท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
1 2 3 4 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

4. นำเสนอคณะทำงาน
กองทุนฯ 

5. ปรับปรุงแกไขจนสำเร็จ
ตามเปาหมาย 

6.  ดูแล บำรุงรักษาระบบ 
3. ดูแลรักษาและปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 
(EIS/MIS) 

กองทุนฯ มีการดูแล และ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการรายงานผลการ
ดำเนินการของกองทุนฯ 
รูปแบบInfo graphic 

ระดับความสำเร็จใน
การจัดทำรายงานให
ผูบริหารประกอบการ
ตัดสินใจในรูปแบบ
Info graphic รอยละ 
80 

กองทุนฯ มกีารพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
รองรับในการตดิตาม
และรายงานผลการ
ดำเนินการเพ่ือการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
ในรูปแบบInfo 
graphic พรอมท้ังได 
รับการดูแลและพัฒนา
ใหทันสมัยอยูเสมอ 

1. ออกแบบระบบสารสนเทศ
ใหมีความเหมาะสมกับ
ความตองการในการใช
งานของผูบริหาร 

2. ประชุมหารือ คณะทำงาน
กองทุนฯ ในการ
ดำเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

3. นำเสนอคณะทำงาน
กองทุนฯ 

4. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการเพ่ือการ
ตัดสินใจของผูบริหารใน
รูปแบบInfo graphic 

5. พัฒนาและปรับปรุงแกไข
ใหสำเรจ็ตามเปาหมาย 

    500,000 ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

มาก 

4. ดูแลรักษาและปรับปรุง
เว็บไซตของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีระบบฐาน 
ขอมูลของโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนจาก     
กองทุนฯ  

ระดับความสำเร็จ 
ในการพัฒนาระบบ 
การสนับสนุน
โครงการท่ีขอการ

- กองทุนฯ มีระบบการ
การเสนอขอสนับสนุน
โครงการ การอนุมัติ 
การสนับสนุน การ

1. ศึกษาจุดดอยของเว็บไซต
ของกองทุนฯ 

2. ประชุมหารือ คณะทำงาน
กองทุนฯ ในการ

    500,000 
 
 
 

ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

มาก 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ 

ท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
1 2 3 4 

สนับสนุน รอยละ 
80 
 
 
 
 
 

ติดตามประเมินผล 
และรวบรวมขอมลู
เก่ียวกับสถานะ
โครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ
ใหมีประสิทธิภาพ มี
ความเปนปจจุบัน และ
เพ่ิมความคลองตัว
สะดวกรวดเร็วในการ
คนหาขอมูลโครงการ
ตาง ๆ  

ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต
ของกองทุนฯ 

3. ปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต 

4. จัดทำขอมูลบนเว็บไซตให
เปนปจจุบัน 

5. เผยแพรขอมลู เพ่ือการ
ประชาสมัพันธกองทุนฯ 

 

๕.พัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับการสนับสนุนโครงการ 

กองทุนฯ มีขอมูลการ
ดำเนินงานในการ
สนับสนุนโครงการ และ
ขอมูลของโครงการท่ีได
ดำเนินงานอยางครบถวน 

รอยละ 80 ของ
ความสำเร็จของการ

พัฒนาระบบท่ี
สมบูรณ 

- ระบบรองรับหนวย 
งานท่ีของบประมาณใน
การสนับสนุนโครงการ 
-ระบบสารสนเทศใน
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
- ฐานขอมูลของ
โครงการท่ีสนับสนุน 

1. รวบรวมขอมลูรายงาน 
โครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ 

2. ออกแบบระบบฐานขอมูล
โครงการท่ีกองทุนฯ 
สนับสนุน เพ่ือรองรับการ
พัฒนาระบบในปถัดไป 

    -- ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

ปานกลาง 

แนวทางท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการประยุกตใชอยางเหมาะสม 

1. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ใหมคีวามรูดาน
ดานเทคโนโลยดีิจิทัลและ
สารสนเทศ 

รอยละ 90 ของบุคลากร
กองทุนฯ ไดรับการอบรม 
เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จำนวนหลักสตูรท่ี
บุคลากรไดรับการ
อบรมหรือพัฒนา
ทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

บุคลากรกองทุนฯ  
มีความรูและทักษะ 
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศเพ่ิมข้ึน
และสามารถ

1. ศึกษาความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

2. พิจารณาสรรหาหลักสตูร 
เพ่ือการอบรมหรือฝก

    500,000 
 
 
 
 

ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

ปานกลาง 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ 

ท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
1 2 3 4 

และสารสนเทศ ป
ละไมนอยกวา 2 
หลักสตูร 

ประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม 

ทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศ 

3. สงบุคลากรเขารวม 
การฝกอบรม หรือดูงาน
ดานเทคโนโลยสีารดิจิทัล
และสารสนเทศ 

4. ติดตามประเมินผลการ
พัฒนา 
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บทที่ 6 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
 การวัดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การประจำป พ.ศ. 2566 จะประสบความสำเร็จดังเปาหมายที่ตั้งไวหรือไมนั้น จำเปนตองมีการบริหารจัดการ 
ในการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารแผนดังกลาว และเพ่ือใหการ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังตอไปนี้ 
 
1. การบริหารจัดการ 
 การบรหิารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ตองกำหนดนโยบาย
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด 
และตอกำหนดใหมีการรายงานผลการดำเนินงานเปนรายไตรมาส ในสวนของผูบริหารของกองทุนฯ เมื่อรับ
นโยบายมาแลวนั ้น ตองกำหนดรายละเอียดของการดำเนินงาน ทำการชี ้แจง อธิบายและมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน โดยเฉพาะตองรับผิดชอบในความสำเร็จตามเปาประสงคและตัวชี้วัดของ
แผนงาน 
 
2. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติ
การประจำป พ.ศ. 2566 จัดตั ้งคณะทำงานดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ  
ใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่ระบุไวในแผน และ
นำเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือรับทราบถึงผลการดำเนินงาน 
 
 3. การจัดทำขอเสนอแนะ 

จากการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2566-2570 และแผน
ปฏิบัติงานรายปดังกลาว เมื ่อสิ ้นสุดในแตละปงบประมาณของกองทุนฯ จะตองมีการสรุปรายงานและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานใหคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบเพื่อใหนโยบายดานการปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกองทุนฯ ในปตอ ๆ ไปได รวมท้ังในป พ.ศ. 2570 เปนการสิ้นสุดตามระยะเวลาของแผน จะตองมี
การสรุปผลของแผนงานโดยรวม รวมท้ังจัดทำขอเสนอแนะ ท่ีมีการประเมินจุดออน จุดแข็งและประเด็นท่ีตอง
มีการพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือใชในการจัดทำแผนในระยะตอไป 
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