บทสรุปผูบริหาร
การทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565
ประจําปงบประมาณ 2563
(ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563)
และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการองคกร เทคโนโลยี
สารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หนวยธุรกิจมีขนาด เล็กลง
และเชื่ อมโยงกั น กั บ หน ว ยธุ ร กิ จ อื่น เป น เครือ ขาย การดําเนิ น งานในหนว ยงานภาครัฐ ในปจ จุบัน ตองการ
ความเร็ว ความถูกตอง สมบูรณ มีการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อใหสามารถใหบริการแกประชาชนและองคกรตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการใชร ะบบเครือขายคอมพิว เตอร และการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตั ว
สนับสนุน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงายและรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสภาพทางการ
ทํางานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา กอใหเกิดการวางแผนการดําเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังทําใหวิถีการ
ตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกไดละเอียดขึ้น
สําหรั บการดํ าเนิ น งานของทุ น หมุ นเวีย น ตามบันทึกขอตกลงการประเมิน ผลการดําเนิน งานของ
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย ประจําปบัญชี 2563 ไดกําหนดใหการบริหารจัดการสารสนเทศและ
ดิจิทัลเปนตัวชี้ วัดหนึ่งที่กองทุ นเพื่อส งเสริมการทองเที่ย วไทยต องดําเนินการ โดยมีการกําหนดเกณฑการ
ประเมินจากประเด็นหลักที่สําคัญ ไดแก 1) การจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรที่สําคัญ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจํ าป 2563 ดว ย 2) การบริห ารจั ดการสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งพิจารณาจากการจั ดใหมีระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายใน
ทุนหมุนเวียน และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนองตอนโยบาย
ดานดิจิทัล รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่สําคัญของภาครัฐ
ดังนั้น กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยจึงไดดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาวในการจัดทํา/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2564 ขึ้น
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนฯ ตอไป
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แผนยุทธศาสตรปฏิบตั ิการดิจิทลั พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563)
จากการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาตามแผนปฏิบัติการประจําป 2563 รวมทั้งดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย สามารถนํามาสูการ
จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565
ของกองทุนเพื่อสงเสริม การทองเที่ยวไทย ดังนี้
1. วิสัยทัศน
“บริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”
2. พันธกิจ
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
2) นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
3) พัฒนาบุคลากรใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีเพื่อนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
3. เปาประสงคหลัก
1) กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโครงสรางพื้นฐานและระบบ
ฐานขอมูลที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
2) กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3) กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามาใชเพื่อสนับสนุนการทํางานไดอยางเหมาะสม
4. ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรภายใตแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย
1) กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาทั้งในสวนของโครงสรางพื้นฐานและระบบ
ฐานขอมูลใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน พรอมใชงาน
2) กองทุนฯ นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก บุคลากรเพื่อการประยุกต ใชอยา ง
เหมาะสม
เปาหมาย
บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเขาใจถึง
ระบบฐานขอมูล หรือขอมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม
5. แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวไทย
กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล
(ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนฯ ซึ่งประกอบดวยแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังนี้
5.1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที่ 1 นี้มุงเนนลักษณะโครงการที่สอดคลองกับเกณฑทุนหมุนเวียน
ในประเด็น 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขนตอนการปฏิบัติงาน 2.โครงการสําหรับประชาชน/
ผูใชบริการไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 3. โครงการจัดใหมีสารสนเทศและ/หรือ
ระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ 4.โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อชวยการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน ตามที่กรมบัญชีกลางไดระบุไว
5.2 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร
เพื่อการประยุกตใชอยางเหมาะสม
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2 นี้ กองทุนฯ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา
บุคลากรของกองทุนฯ ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป 2564
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจํ าป 2563 จะสอดคลองตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ.
2563-2565 ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญ 2 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพื่อการประยุกตใชอยางเหมาะสม และ แผนงานจํานวน 4 แผนซึ่งอยู
ภายใตยุทธศาสตรทั้ง 2 ทั้งนี้กองทุนฯ ไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานในแตละแผนงานไวโดยนําเสนอ
ตามองคประกอบหลักและ องคประกอบเพิ่มเติมที่ครบถวนตามเกณฑการประเมินทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี
2562 ตัวชี้วัดเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ไดแก
1. องคประกอบหลัก ประกอบดวย 1) แผนงาน/โครงการ 2) เปาหมาย 3) ขั้นตอนการดําเนินงาน
4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ 6) ผูรับผิดชอบ
2. องคประกอบเพิ่มเติม ประกอบดวย 1) การจัดกลุมและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
ในแตละยุทธศาสตร โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาเปนโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานของตามภารกิจ
หลักของกองทุนฯ หรือไม และมีความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการในป 2564 เพียงใด 2) ตัวชี้วัดแสดง
ความสําเร็จและผลลัพธที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2564 ดังตาราง
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แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
โครงการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานกองทุน ได
สารสนเทศดานการบริหาร
รอยละ 20
จัดการกองทุนเพื่อปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนงานที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของกองทุนฯ
โครงการพัฒนาระบบ
กองทุนฯ พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการประเมินผล สารสนเทศในการ
การติดตามและรายรายงานผล ประเมินผล การติดตาม
การดําเนินการโครงการที่รับ
และรายรายงานผลการ
การสนับสนุน
ดําเนินการโครงการที่รับ
การสนับสนุนรอยละ
100

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง

ขั้นตอน

รอยละความสําเร็จ
ของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

กองทุนมีการพัฒนา
1. ศึกษาขอมูลภาพรวมระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
เพื่อใหเหมาะสมกับการ
ใชในการบริหาร
บริหารจัดการของกองทุนฯ
กองทุนที่ทําใหสามารถ 2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ
กองทุนฯ
ปฏิบัติงานได
3. ดําเนินการพัฒนาระบบ
4. นําเสนอคณะทํางาน
กองทุนฯ
5. ปรับปรุงแกไขจนสําเร็จ
ตามเปาหมาย

รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ประเมินผล
การติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ที่รับการสนับสนุน

กองทุนฯ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใน
การประเมินผล
การติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการที่
รับการสนับสนุน
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1. ออกแบบระบบใหมคี วาม
เหมาะสมกับการใชงาน
2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ
3. ดําเนินการพัฒนาระบบ
4. นําเสนอคณะทํางาน
กองทุนฯ
5. ปรับปรุงแกไขจนสําเร็จ
ตามเปาหมาย

ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ลําดับ
ความสําคัญ

500,000

ฝายพัฒนา
บริหารจัดการ

มาก

200,000

ฝายพัฒนา
บริหารจัดการ

มาก

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง

ขั้นตอน

แผนงานที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลของกองทุนฯ ใหเปนปจจุบัน
โครงการพัฒนาระบบ
กองทุนฯพัฒนาระบบ
รอยละความสําเร็จ
ฐานขอมูลที่เกี่ยวกับสถานะ
ฐานขอมูลสถานะ
ของการพัฒนาระบบ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน โครงการที่ขอรับ
ฐานขอมูลสถานะ
จากกองทุน
การสนับสนุนจากกองทุน โครงการที่ขอรับการ
แลวเสร็จรอยละ 100 สนับสนุนจาก
กองทุน

กองทุนฯ จัดระบบการ 1. รวบรวมขอมูลโครงการ
ทํางานในการรวบรวม
ทั้งหมดตามหัวขอรายการที่
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะ
ตองการ
โครงการที่ขอรับการ
2. ออกแบบระบบฐานขอมูล
สนับสนุนจากกองทุน 3. ดําเนินการพัฒนาระบบ
ใหมีประสิทธิภาพ
4. นําเสนอคณะทํางาน
เพิ่มขึ้น
กองทุนฯ
5. ปรับปรุงแกไขจนสําเร็จ
มีความเปนปจจุบัน
ตามเปาหมาย
และเพิ่มความคลองตัว
สะดวกรวดเร็วในการ
คนหาขอมูล
แผนงานที่ 4 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร(EIS/MIS)
โครงการพัฒนาและปรับปรุง รอยละ 80 ของรายงาน รอยละของรายงาน รายงานใหกับผูบริหาร 1. รวบรวมขอมูลรายงาน
ระบบรายงานใหกับผูบริหาร
ใหกับผูบริหารกองทุนฯ ใหกับผูบริหาร
กองทุนฯ ประกอบการ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของ
กองทุนเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบการตัดสินใจ
กองทุนฯ
ตัดสินใจเปนแบบ
บริหารทั้งหมด
ตัดสินใจมีการรายงานใน
เปนแบบ รูปภาพ กราฟ ประกอบการ
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ
2. ออกแบบระบบรายงาน
รูปแบบ อินโฟกราฟฟก
ฯลฯ ทั้งที่เปน
ตัดสินใจเปนแบบ
ทั้งที่เปนจอแสดงผล
รูปแบบอินโฟกราฟฟคที่
(Info graphic)
จอแสดงผลและ/หรือ
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ และ/หรือ บนเอกสาร เหมาะสม
บนเอกสาร
ทั้งที่เปนจอแสดงผล
3. ดําเนินการพัฒนารูปแบบ
และ/หรือ
รายงาน
บนเอกสาร
4. นําเสนอคณะทํางาน
กองทุนฯ
5. ปรับปรุงแกไขจนสําเร็จ
ตามเปาหมาย
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ลําดับ
ความสําคัญ

200,000

ฝายพัฒนา
บริหารจัดการ

มาก

200,000

ฝายพัฒนา
บริหารจัดการ

มาก

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาและสงเสริม
รอยละ 90 ของบุคลากร รอยละของบุคลากร
สมรรถนะบุคลากร
กองทุนฯ ไดรับการอบรม กองทุนฯ ที่ไดรับ
การอบรมเกี่ยวกับ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ

ผลลัพธ
ที่คาดหวัง

ขั้นตอน

บุคลากรกองทุนฯ
สงบุคลากรเขารวม
มีความรูและทักษะ
การฝกอบรม หรือดูงาน
การใชเทคโนโลยี
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศเพิ่มขึ้นและ
สามารถประยุกตใชกับ
การทํางานไดอยาง
เหมาะสม
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ระยะเวลา
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ผูรับผิดชอบ

ฝายพัฒนา
บริหารจัดการ

ลําดับ
ความสําคัญ
ปานกลาง

