
 
 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 
 

การทบทวน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 

ประจําปงบประมาณ 2563 
(ฉบับทบทวนปงบประมาณ 2563) 

และ 
 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการองคกร เทคโนโลยี

สารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากข้ึน หนวยธุรกิจมีขนาด เล็กลง 
และเชื่อมโยงกันกับหนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขาย การดําเนินงานในหนวยงานภาครัฐในปจจุบันตองการ
ความเร็ว ความถูกตอง สมบูรณ มีการสื่อสารท่ีทันสมัย เพ่ือใหสามารถใหบริการแกประชาชนและองคกรตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัว
สนับสนุน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงายและรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสภาพทางการ
ทํางานแบบทุกสถานท่ีและทุกเวลา กอใหเกิดการวางแผนการดําเนินการระยะยาวข้ึน อีกท้ังยังทําใหวิถีการ
ตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกไดละเอียดข้ึน 

สําหรับการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ประจําปบัญชี 2563 ไดกําหนดใหการบริหารจัดการสารสนเทศและ
ดิจิทัลเปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยตองดําเนินการ โดยมีการกําหนดเกณฑการ
ประเมินจากประเด็นหลักท่ีสําคัญ ไดแก 1) การจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ท่ีมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรท่ีสําคัญ รวมท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2563 ดวย 2) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ซ่ึงพิจารณาจากการจัดใหมีระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายใน
ทุนหมุนเวียน และระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนองตอนโยบาย
ดานดิจิทัล รวมท้ังนโยบายตาง ๆ ท่ีสําคัญของภาครัฐ 

ดังนั้น กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยจึงไดดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาวในการจัดทํา/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 รวมท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2564 ข้ึน 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนฯ ตอไป 
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แผนยุทธศาสตรปฏิบตัิการดิจิทลั พ.ศ. 2563-2565  
(ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

 จากการทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาตามแผนปฏิบัติการประจําป 2563 รวมท้ังดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย สามารถนํามาสูการ
จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 
ของกองทุนเพ่ือสงเสริม การทองเท่ียวไทย ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน 
 “บริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
 
2. พันธกิจ 

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
2) นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน 
3) พัฒนาบุคลากรใหสามารถกาวทันเทคโนโลยีเพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 
3. เปาประสงคหลัก 

1) กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
ฐานขอมูลท่ีทันสมัย ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

2) กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

3) กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนํามาใชเพ่ือสนับสนุนการทํางานไดอยางเหมาะสม 

 
4. ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรภายใตแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

เปาหมาย 
1) กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาท้ังในสวนของโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ

ฐานขอมูลใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน พรอมใชงาน 
2) กองทุนฯ นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการประยุกตใชอยาง
เหมาะสม 

 

เปาหมาย 
บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเขาใจถึง

ระบบฐานขอมูล หรือขอมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ และสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม 
 

5. แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวไทย 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนฯ ซ่ึงประกอบดวยแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญดังนี้ 

 

5.1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 นี้มุงเนนลักษณะโครงการท่ีสอดคลองกับเกณฑทุนหมุนเวียน
ในประเด็น 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขนตอนการปฏิบัติงาน 2.โครงการสําหรับประชาชน/
ผูใชบริการไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 3. โครงการจัดใหมีสารสนเทศและ/หรือ
ระบบดิจิทัล ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ 4.โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือชวยการ
สื่อสารท้ังภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน ตามท่ีกรมบัญชีกลางไดระบุไว 

 
 

 5.2 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร
เพ่ือการประยุกตใชอยางเหมาะสม 
 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 นี้ กองทุนฯ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรของกองทุนฯ ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป 2564 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป 2563 จะสอดคลองตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 
2563-2565 ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญ 2 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการประยุกตใชอยางเหมาะสม และ แผนงานจํานวน 4 แผนซ่ึงอยู
ภายใตยุทธศาสตรท้ัง 2 ท้ังนี้กองทุนฯ ไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานในแตละแผนงานไวโดยนําเสนอ
ตามองคประกอบหลักและ องคประกอบเพ่ิมเติมท่ีครบถวนตามเกณฑการประเมินทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 
2562 ตัวชี้วัดเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ไดแก 
 1. องคประกอบหลัก ประกอบดวย 1) แผนงาน/โครงการ 2) เปาหมาย 3) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ 6) ผูรับผิดชอบ 
 2. องคประกอบเพ่ิมเติม ประกอบดวย 1) การจัดกลุมและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 
ในแตละยุทธศาสตร โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาเปนโครงการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของตามภารกิจ
หลักของกองทุนฯ หรือไม และมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการในป 2564 เพียงใด 2) ตัวชี้วัดแสดง
ความสําเร็จและผลลัพธท่ีคาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ 
ประจาํป 2564 ดังตาราง 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ 

ท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
ลําดับ

ความสําคัญ 
1 2 3 4 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการบรหิาร
จัดการกองทุนเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/
หรือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกองทุน ได 
รอยละ 20  

รอยละความสาํเรจ็
ของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

กองทุนมีการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ใชในการบริหาร
กองทุนท่ีทําใหสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได 

1. ศึกษาขอมูลภาพรวมระบบ
เพ่ือใหเหมาะสมกับการ
บริหารจดัการของกองทุนฯ 

2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ 

3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแกไขจนสาํเร็จ

ตามเปาหมาย 

    500,000  
 

ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

มาก 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาและปรับปรงุเว็บไซตของกองทุนฯ 

 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการประเมินผล 
การติดตามและรายรายงานผล
การดําเนินการโครงการท่ีรับ
การสนับสนุน 

กองทุนฯ พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ประเมินผล การตดิตาม
และรายรายงานผลการ
ดําเนินการโครงการท่ีรับ
การสนับสนุนรอยละ  
100 

รอยละความสาํเรจ็
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
ประเมินผล  
การติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ท่ีรับการสนับสนุน 

กองทุนฯ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใน
การประเมินผล  
การตดิตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการท่ี
รับการสนับสนุน  

1. ออกแบบระบบใหมคีวาม
เหมาะสมกับการใชงาน 

2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ 

3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแกไขจนสาํเร็จ

ตามเปาหมาย 
 

    200,000 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 

แผนงานท่ี 3 พัฒนาและปรับปรงุฐานขอมูลของกองทุนฯ ใหเปนปจจุบัน 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับสถานะ
โครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
จากกองทุน 

กองทุนฯพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสถานะ
โครงการท่ีขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุน
แลวเสร็จรอยละ 100 

รอยละความสาํเรจ็
ของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสถานะ
โครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน 

กองทุนฯ จัดระบบการ
ทํางานในการรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับสถานะ
โครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน
ใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
มีความเปนปจจุบัน 
และเพ่ิมความคลองตัว
สะดวกรวดเร็วในการ
คนหาขอมูล 

1. รวบรวมขอมูลโครงการ
ท้ังหมดตามหัวขอรายการท่ี
ตองการ 

2. ออกแบบระบบฐานขอมลู 
3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแกไขจนสาํเร็จ

ตามเปาหมาย 

    200,000 ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

มาก 

แผนงานท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร(EIS/MIS) 
โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
ระบบรายงานใหกับผูบริหาร
กองทุนเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจมีการรายงานใน
รูปแบบ อินโฟกราฟฟก 
(Info graphic) 

รอยละ 80 ของรายงาน
ใหกับผูบริหารกองทุนฯ 
ประกอบการตัดสินใจ
เปนแบบ รูปภาพ กราฟ 
ฯลฯ ท้ังท่ีเปน
จอแสดงผลและ/หรือ 
บนเอกสาร  

รอยละของรายงาน
ใหกับผูบริหาร
กองทุนฯ 
ประกอบการ
ตัดสินใจเปนแบบ 
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ 
ท้ังท่ีเปนจอแสดงผล
และ/หรือ  
บนเอกสาร 

รายงานใหกับผูบริหาร
กองทุนฯ ประกอบการ
ตัดสินใจเปนแบบ 
รูปภาพ กราฟ ฯลฯ  
ท้ังท่ีเปนจอแสดงผล
และ/หรือ บนเอกสาร 

1. รวบรวมขอมูลรายงาน 
ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของ
บริหารท้ังหมด 
2. ออกแบบระบบรายงาน
รูปแบบอินโฟกราฟฟคท่ี
เหมาะสม 
3. ดําเนินการพัฒนารูปแบบ
รายงาน 
4. นําเสนอคณะทํางาน
กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแกไขจนสาํเร็จ
ตามเปาหมาย 

    200,000 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 

แผนงานท่ี 5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและสงเสริม
สมรรถนะบุคลากร 
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รอยละ 90 ของบุคลากร
กองทุนฯ ไดรับการอบรม 
เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอยละของบุคลากร
กองทุนฯ ท่ีไดรับ
การอบรมเก่ียวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากรกองทุนฯ  
มีความรูและทักษะ 
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมข้ึนและ
สามารถประยุกตใชกับ
การทํางานไดอยาง
เหมาะสม 

สงบุคลากรเขารวม 
การฝกอบรม หรือดูงาน 
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    100,000 ฝายพัฒนา
บริหารจดัการ 

ปานกลาง 
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