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แผนปฏบิัตกิารประจําป 2563 
 

กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเทีย่วไทย 

กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา 



 คํานํา 

การจัดตั้ งกอง ทุน เ พ่ือส ง เสริมการทอง เ ท่ียว ไทยมีวั ต ถุประสงค เ พ่ือ เปน ทุนหมุน เวี ยนใน 

การพัฒนาการทองเท่ียว การสรางขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การพัฒนาทักษะดาน

การบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหลงทองเท่ียว และ

การสงเสริมสินคาทางการทองเท่ียวใหมๆ ในทองถ่ิน โดยกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยใหการสนับสนุนเพ่ือ เปน

เงินอุดหนุนหรือเงินใหกูยืมแกหนวยงานของรัฐ นําไปใชดําเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 

รวมท้ังแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว เปนคาใชจายในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการทองเท่ียว รวมท้ังเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา การคนควา การวิจัย การฝกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูล  

ดวยภารกิจท่ีหลากหลายดังกลาว กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ไดเล็งเห็นความสําคัญใน         

การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม โดยมุงเนนการใชระบบสารสนเทศท่ีมี

มาตรฐาน และรวดเร็วในการใชงาน ตลอดจนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูมาวิเคราะหและเปรียบเทียบผล

ขอมูลท่ีไดเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานตอไป 
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บทท่ี 1  

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการองคกร เทคโนโลยี

สารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากข้ึน หนวยธุรกิจมีขนาด เล็กลง และ

เชื่อมโยงกันกับหนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขาย การดําเนินงานในหนวยงานภาครัฐในปจจุบันตองการความเร็ว ความ

ถูกตอง สมบูรณ มีการสื่อสารท่ีทันสมัย เพ่ือใหสามารถใหบริการแกประชาชนและองคกรตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพ่ือให

เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงายและรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสภาพทางการทํางานแบบทุกสถานท่ี

และทุกเวลา กอใหเกิดการวางแผนการดําเนินการระยะยาวข้ึน อีกท้ังยังทําใหวิถีการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกได

ละเอียดข้ึน  

ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ไดมีการนําสารสนเทศไปใช 3 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ และ 

ดานการดําเนินงาน รวมท้ังยังมีบทบาทสําคัญในองคกร ไดแก 

1. ชวยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ (Decision) หรือชวยชี้แนวทางในการแกไขปญหา (Problem Solving) 

2. ชวย หรือสนับสนุนการจดัการ (Management) หรือการดําเนินงานขององคการ ใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลมากข้ึน 

3. ใชทดแทนทรัพยากร (Resources) ทางกายภาพ เชน กรณีการเรียนทางไกล ผูเรียนท่ีเรียนนอก

หองเรียนจริง สามารถเรียนรูเรื่องตาง ๆ เชนเดียวกับหองเรียนจริง โดยไมตองเดินทางไปเรียนท่ี

หองเรียนนั้น 

4. ใชในการกํากับ ติดตาม (Monitoring) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ เพ่ือดูความกาวหนาของงาน 

5. สารสนเทศเปนชองทางโนมนาว หรือชักจูงใจ (Motivation) ในกรณีของการโฆษณาท่ีทําใหผูชม ผูฟง 

ตัดสินใจ เลือกสินคาหรือบริการนั้น 

6. สารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญของการศึกษา (Education) สําหรับการเรียนรู ผานสื่อประเภทตาง ๆ 

7. สารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมวัฒนธรรม และสันทนาการ (Culture & Recreation) ใน

ดานของการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน วีดิทัศน โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน 

สําหรับการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวไทย ประจําปบัญชี 2562 ไดกําหนดใหการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลเปนตัวชี้วัด

หนึ่งท่ีกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยตองดําเนินการ โดยมีการกําหนดเกณฑการประเมินจากประเด็นหลักท่ี

สําคัญ ไดแก 1) การจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท้ัง
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วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรท่ีสําคัญ รวมท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 ดวย 2) การบริหาร

จัดการสารสนเทศและดิจิทัล ซ่ึงพิจารณาจากการจัดใหมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน และระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล รวมท้ังนโยบายตาง ๆ ท่ีสําคัญ

ของภาครัฐ  

ดังนั้น กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยจึงไดดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาวในการจัดทํา/ทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 รวมท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2563 ข้ึน เพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนฯ ตอไป 
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บทท่ี 2 

กรอบนโยบายและแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2563 

ของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ในครั้งนี้ ไดมีการทบทวนกรอบนโยบายและแผนในระดับตาง ๆ ท่ีมีผลตอ

การกําหนดแนวทางการพัฒนาสารสนเทศของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ซ่ึงสามารถรวบรวมได ดังนี้ 
 

1. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึนซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เพ่ือใชเปนกรอบในการผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัล

เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดใน   

ทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิต การคา และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผนดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของ       

ประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในทายท่ีสุด ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก 
 

วิสัยทัศน  

ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีเปาหมายใน

ภาพรวม 4 ประการดังตอไปนี้ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ผานสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและ           

การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช

ประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผลแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานคือ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 

จะมุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดแบบทุกท่ี ทุกเวลา โดยกําหนดใหเทคโนโลยีท่ีใชมีความเร็วพอเพียง

กับความตองการและใหมีราคาคาบริการท่ีไมเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการของ

ประชาชนอีกตอไป นอกจากนี้ ในระยะยาวโครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

จะกลายเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชนเดียวกับถนน ไฟฟา น้ําประปา ท่ีสามารถ

รองรับการเชื่อมตอของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

จะกระตุนเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันใหภาคธุรกิจไทยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตรยัง

มุงเนนการสรางระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแขงขัน

ของภาคธุรกิจไทยท่ีจะสงผลตอการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของไทย

อยางยั่งยืนในอนาคต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

มุงสรางประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูท่ีอยูใน

ชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก

บริการตาง ๆ ของรัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล มีขอมูล องคความรู ท้ังระดับประเทศและ

ระดับทองถ่ิน ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนได

โดยงายและสะดวก และมีประชาชนท่ีรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

มุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถ

เขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษานําไปสูการหลอมรวม

การทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะ

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

การบริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด

ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ใหมี

ความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในระดับมาตรฐานสากลเพ่ือ

นําไปสูการสรางและจางงานท่ีมีคุณคาสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล

เปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
   

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

มุงเนนการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ

สอดคลองกับหลักเกณฑสากล เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการประกอบกิจกรรมและทําธุรกรรมออนไลนตาง ๆ รวมถึงสรางความม่ันคง

ปลอดภัย และความเชื่อม่ัน ตลอดจนคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก

ภาคสวนเพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 

2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา     

พ.ศ. 2561 – 2565 
 

จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา   

พ.ศ. 2561 – 2565 มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน   

“บูรณาการ สรางสรรค การบริหารงานกระทรวงอยางมีประสิทธิภาพและการใหบริการการทองเท่ียว 

และการกีฬาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือสนับสนุนให

กระทรวงบรรลุพันธกิจและเปาหมาย โดยมีโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสนับสนุนรวม 35 โครงการ ตาม

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีนําเสนอ 5 ดาน ดังนี้  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 บูรณาการ เชื่อมโยง และเขาถึง บริการการทองเท่ียวและกีฬาดวยเทคโนโลยี ดิจิทัล  

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาระบบแอปพลิเคชันท่ีเปนนวัตกรรมในการใหบริการ

ดานการทองเท่ียวและกีฬา และบูรณาการขอมูลดานการทองเท่ียวและการกีฬาของหนวยงานในกํากับท้ัง 7 หนวยงาน

ของกระทรวง ใหมีความเชื่อมโยง เพ่ือใหขอมูลกับผูเก่ียวของดานการทองเท่ียวและกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 1 มีท้ังหมด 8 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันแพลตฟอรมหลักสําหรับ     

นักทองเท่ียว (All Tourist Application Platform Portal)  

2) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว

และผูนําเท่ียว (Tourism Supply Management)  

3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันแพลตฟอรมสําหรับความปลอดภัยและ

การใหความชวยเหลือนักทองเท่ียว (Tourist Security and Emergency Platform)  

4) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันแพลตฟอรมสําหรับสงเสริมประชาชนใหออกกําลังกาย 

(Thai Exercise Application Platform)  

5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันแพลตฟอรมสําหรับบริหารจัดการ

สถานท่ีออกกําลังกาย (Stadium Sports Field Gym and Fitness and Sport 

Place Platform)  

6) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันแพลตฟอรมสําหรับการบริหาร

จั ดกา รการแข ง ขั น กีฬาระดั บ เ ย าวชนและอาชี พ  (Sport Competition 

Management Application Platform)  

7) โครงการเชื่อมโยงเปดเผยขอมูลกับหนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและกีฬา (Open Data) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต รวมถึง

เนื้อหาขอมูลของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (MOTS Website) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบแอปพลิเคชันและบูรณาการขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ

บริหารของกระทรวงอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเพ่ือปรับกระบวนการปฏิบัติงานและการสื่อสารของกระทรวง

และหนวยงาน ในกํากับอยางมีประสิทธิภาพ และบูรณาการขอมูลแหลงทองเท่ียวของกระทรวงใหมีความเชื่อมโยง 

ทันสมัย ถูกตอง ครบถวน รวมถึงการจัดทํามาตรฐานขอมูลในการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยการเปดเผยขอมูลใหภายนอก  

(Open Data) โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 2 มีท้ังหมด 7 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)  

2) โครงการพัฒนาคลังขอมูล Big Data และรายงานอัจฉริยะดานการทองเท่ียว  

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

Data Warehouse, Big Data and Business Intelligence)  

4) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล การบริหารเอกสารและสื่อดิจิทัลท่ีสําคัญของ

องคกร (Enterprise Content Management: ECM)  

5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชัน สําหรับนักกีฬาทีมชาติและผูฝกสอน 

(Sport Hero Application)   

6) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชัน ตรวจติดตาม ประเมินมาตรฐาน

แหล งท อ ง เ ท่ี ย วและการ กีฬา  (Tourism Locations and Sport Standard 

Evaluation Application Platform)  

7) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันบริหารจัดการสํานักงานสนับสนุน 

All Office Support (Facility, Incident, IT, Security) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและยกระดับคนดิจิทัล เพ่ือการประยุกตใช อยางสรางสรรค  

ยุทธศาสตรนี้ มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรใน

กระทรวงในทุกระดับ ท้ังท่ีเปนผูใชท่ัวไปและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเขาใจถึงระบบแอปพลิเคชัน หรือ

ขอมูล/ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานท่ี  

บังคับใช โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 3 มีท้ังหมด 3 โครงการ ดังนี้   

1) โครงการพัฒนาทีมสงเสริม การประยุกตใชงานดิจิทัล (Digital Team)  

2) โครงการพัฒนาและสงเสริมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Competency)  

3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันแพลตฟอรม บริหารจัดการองค

ความรูการเรียนการสอน และการทดสอบประเมินผล (e-Learning and e-Testing) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเพ่ือปรับและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ัง

ดานขอมูลและระบบเครือขายท่ีทันสมัยใหเหมาะสมและสามารถรองรับการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเท่ียว

และกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการใชทรัพยากรรวมกันไดอยางคุมคา รวมถึงการบริหารใหมีความม่ันคง 

ปลอดภัย โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 4 มีท้ังหมด 6 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแบบเสมือน โดยยุบรวมระบบเครื่อง

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ม ข า ย  ( Virtualization Transform Migration and Server 

Consolidation) 

2) โครงการพัฒนาบูรณาการโครงสรางระบบคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับระบบ

โปรแกรมและแอปพลิเคชันภายนอก (Hybrid / Private Cloud)  

3) โครงการเชาใชบริการการประชุมทางไกลผานเครือขาย (e-Conference)  
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4) โครงการปรับปรุงและจัดทําแผนบูรณาการระบบเครือขาย (Network Integration 

Planning)  

5) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเฝาระวังระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังกระทรวง         

(All Digital System Monitoring)  

6) โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐาน  

(Computer and Office Software) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ  
 

ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเพ่ือใหมีนโยบายท่ีเปนกลไกพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ฐานขอมูลและระบบเครือขาย เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยในการใหบริการขอมูลดานการทองเท่ียว และใชปฏิบัติงาน

ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงวาสามารถ

ใหบริการใหเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงตามนโยบายท่ีเปนกลไกในการกํากับดานความม่ันคงและปลอดภัย 

โครงการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 5 มีท้ังหมด 11 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการจัดจางบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร (IT MA Outsourcing)  

2) โครงการพัฒนาแผนการนโยบายและพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

(Cyber Security)  

3) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการการเขาถึงระบบการทํางานหลัก

สําหรับองคกร (Password and Active Directory Management)  

4) โครงการจัดทํานโยบายทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Policy)  

5) โครงการจัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความตอเนื่อง 

(BCM) และแผนฉุกเฉินดานดิจิทัล   

6) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสํารองขอมูล (Backup Solution)  

7) โครงการพัฒนาศูนย ปฏิบัติการทางไอซีทีสํารองในกรณีฉุกเ ฉิน (Disaster 

Recovery Site)  

8) โครงการปรับปรุงหองประชุมและติดตั้งระบบสั่งการแบบรวมศูนย (War Room)  

9) โครงการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวง           

การทองเท่ียวและกีฬา (MOTS Enterprise Architecture)  

10) โครงการสถาปตยกรรมทางดานขอมูลภายใตสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(MOTS Database Architecture)  

11) โครงการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2566 - 2570) (MOTS DE Master Plan) 
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3. แผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน 

ประจําปงบประมาณ 2562)    
 

วิสัยทัศน  

 เปนกองทุนท่ีม่ันคงท่ีสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทย     
 

พันธกิจหลัก (Mission)  

1. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนา อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศ   

2. สงเสริมองคความรูและสรางความเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร ดานการทองเท่ียวของประเทศ  

3. บริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ  
 

เปาประสงคหลัก (Goal)  

1. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีอัตลักษณและทิศทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน  

2. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีผลการดําเนินงานกองทุนหมุนเวียนท่ีเปนท่ียอมรับใน

ระดบัประเทศ  

3. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยมีการบริหารจัดการกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ   
 

ยุทธศาสตร (Strategy)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนากองทุนใหสามารถสนับสนุนเงินทุน เพ่ือสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตรการ ทองเท่ียวของประเทศ     

กลยุทธท่ี 1.1 สงเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพ่ือการดําเนินกิจกรรมท่ี

ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียวของประเทศ  

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาฐานขอมูลนักทองเท่ียวชาวตางชาติและขอมูลทางวิชาการ

เพ่ือการทองเท่ียวของไทย  

กลยุทธท่ี 1.3 ผสานความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรในภาครัฐและ/หรือเอกชน 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนฯ 

ในรูปแบบการ สนับสนุนงบประมาณสมทบ (Matching Fund)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพทางการเงินใหกับกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย  

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาศักยภาพในการจัดการรายไดและการใชจายของกองทุน

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย  

กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาและจัดทําหลักเกณฑการประเมินผลโครงการ  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน  

กลยุทธท่ี 3.1 การบริหารการเงินของกองทุนใหมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธท่ี 3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ

กองทุน  

กลยุทธท่ี 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย  

กลยุทธท่ี 3.4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

กลยุทธท่ี 3.5 การตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี 3 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการท่ีผานมาและการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 

ในชวงปท่ีผานมา กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562 เพ่ือใช

เปนกรอบในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนฯ ใหเกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และตามบันทึกขอตกลงระหวางกองทุนฯ กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได

กําหนดใหกองทุนฯ มีการทบทวน/ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ เพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น การจัดทําแผนในครั้งนี้จึงไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาตาม

แผนปฏิบัติการประจําป 2562 รวมท้ังดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกกองทุนฯ เพ่ือเปน

ขอมูลประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ ตอไป 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการที่ผานมา 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการสารสนเทศของ

กองทุนฯ ในแตละป เ พ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินการตามแผน และนํามาพิจารณาปรับปรุง             

แผนปฏิบัติการประจําปในปถัดไปใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สําหรับป 2562           

ผลการติดตามและประเมินผลพบผลการดําเนินการดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. เช่ือมโยงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขาย

สารสนเทศผานอินเตอรเน็ตระหวาง

กองทุนฯ กับสํานักงาปลัดกระทรวง 

เช่ือมโยงระบบได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินการแลว หนังสือประสานกับศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

เพ่ือดําเนินการรวมกัน 

2. จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารกลาง 

(DATA CENTER) 

 

มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบศูนยขอมูล

ขาวสารเพ่ือสืบคนขอมูลขาวสารตาง 

ๆ ของผูมาใชบริการ 

1 คน ดําเนินการแลว คําสั่งมอบหมายงาน

เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ 

 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศการบริหารเพ่ือการบริการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุด

ในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. จัดหาคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล 

มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลตามมาตรฐาน ICT  

2 เครื่อง ยังไมไดดําเนินการ - 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร 

 

 

มีระบบสารสนเทศ ดังน้ี 

- ระบบจัดการฐานขอมูลทะเบียน

ประ วัติหนวยงานท่ีขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน 

และประเมินผล 

6 ระบบ อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบภายในองคกร

ระบบภายในกองทุนฯ จํานวน 6 ระบบ ไดแก 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการยื่นขอ

เสนอโครงการ 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสัม พันธ

กองทุนฯ 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการรับเรื่องรองเรียน 

- 
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กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

- ระบบการ พัสดุ  และทะ เ บียน

ทรัพยสิน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ   

(G-procurement) 

- ระบบงานสารบรรณ 

- ระบบทะเบียนบุคลากร        

- ระบบการใหงบประมาณสนับสนุน

และการจัดทําสัญญา 

4. ระบบสารสนเทศสําหรับแสดงรายงาน จํานวน

โครงการและงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ   

ตอป  

4. ระบบสารสนเทศสํ าหรับแสดงรายงาน 

ความกาวหนาของแตละโครงการ  

5. ระบบสารสนเทศสําหรับแสดงรายงาน การ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ

การใชเว็บไซต และกองทุน 

6. ระบบสารสนเทศสําหรับแสดงรายงานการเขา

ใชงานของสมาชิก 

3. พัฒนาระบบสารสน เทศ เ พ่ื อ

สนับสนุนการตัดสินใจ 

มีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผูบริหาร ในรูปแบบของกราฟ 

Flow Chart และ Info Graphic   

1 งาน อยู ร ะหว า งดํ า เ นินการจั ด ทําสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ในรูปแบบ

ของกราฟ Flow Chart และ Info Graphic 

- 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

ฝกอบรมของบุคลากร 

1 ครั้ง ดําเนินการแลว ภาพการเขารวมฝกอบรม

ของบุคลากรกองทุนฯ 
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกองทุนฯ 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย สรุปได

ดังนี้ 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดออน 

1. กองทุนฯ มีการจัดทําและทบทวนแผนแมบท

สารสนเทศท่ีตอบสนองและสนับสนุนตอแผน

ยุทธศาสตรท้ังวิสัยทัศน ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธของ

องคการ และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

ประจําปเปนแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯในแตละป 

2. กองทุนฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการจัดหา และปรับปรุงโครงสรางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

สนับสนุนการอํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ

และสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนฯ อยาง

ตอเนื่อง 

3. กองทุนฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

โดยเปดโอกาสใหเขารับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ 

1. กองทุนฯ ยังขาดขอมูลสารสนเทศในเชิงวิเคราะห

เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร  

2. กองทุนฯ มีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตแตขอมูล

ยังไมทันเหตุการณหรือเปนปจจุบัน 

3. กองทุนฯ ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยตรง

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ เชน 

ดานการเขียนเว็บไซต ดานการเขียนโปรแกรม ดาน

เทคนิคคอมพิวเตอร ทําใหการพัฒนา แกไข อัพเดท

ขอมูลตองพ่ึงพาบุคลากรจากสวนงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสํานักงานปลัดฯ เปนหลัก 

4. โปรแกรมท่ีใชในการทํางานเปนลักษณะโปรแกรม

พ้ืนฐาน เชน Microsoft office ไมมีโปรแกรมท่ีถูก

พัฒนาเพ่ือรองรับหรือครอบคลุมความตองการใน

การปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนฯ ไดท้ังหมด เชน

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการ

ขอมูลโครงการการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร 
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

1. แผนพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย มียุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู

การเปนรัฐบาลดิจิทัล 

2. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬามีแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงฯ 

เพ่ือใชขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงฯ 

3. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬามีการฝกอบรม    

เพ่ือพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานตาง ๆ      

อยูเสมอ 

4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถชวยเขามา 

พัฒนารูปแบบการทํางานได เชน GPRS , VDO 

Conference , Call Center, Cloud Services 

5. มีการสื่อสารขอมูลในสื่อสังคมออนไลนมากยิ่งข้ึน 

ทําใหมีชองทางในการนําเสนอขอมูลและขาวสาร

เก่ียวกับกองทุนฯ มากยิ่งข้ึน 

6. การเพ่ิมข้ึนของความตองการของผูสนใจทําใหมี

ความตองการขอมูลตาง ๆ จากกองทุนฯ มากข้ึน 

ทําใหกองทุนฯ มีแนวโนมท่ีจะตองพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแตการประชาสัมพันธ

กองทุนฯ การใหขอมูลท่ีสําคัญจําเปนในการยื่น

ขอเสนอโครงการ 

7. การรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ตาม

บั น ทึ ก ข อ ต ก ล ง ท่ี ร ะ ห ว า ง ก อ ง ทุ น ฯ  แ ล ะ

กระทรวงการคลั ง  ยั งคง ให ความสํ า คัญ กับ          

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว  

ทํ า ให บุ คล ากร ไม ส ามารถ ศึกษาข อ มู ลด าน

สารสนเทศไดทันเหตุการณ 

2. ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการวางแผนการ

พัฒนาดิจิทัลของกอองทุนฯ ในระยะยาวทําไดยาก 

3. การคุกคามตอระบบสารสนเทศมีแนวโนมมีปริมาณ

มากข้ึน 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตองใชงบประมาณ

การลงทุนคอนขางสูง 

5. ความเหลื่อมล้ําของสังคมเมืองและชุมชนในชนบทมี

ผลตอการเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม ซ่ึงเปนขอจํากัด

ของผู รับบริการกองทุนฯ  ท่ีอยู ใน พ้ืนท่ีชนบท

หางไกล 
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บทท่ี 4 

วิสัยทัศน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 
 

จากการทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาตามแผนปฏิบัติการประจําป 2562 รวมท้ังดําเนินการวิเคราะห

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย สามารถนํามาสูการจัดทําวิสัยทัศน 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 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังโครงสรางพ้ืนฐานและระบบฐานขอมูล

ท่ีทันสมัย ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

2. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนได

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

3. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นํามาใชเพ่ือสนับสนุนการทํางานไดอยางเหมาะสม 
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4. ยุทธศาสตร 

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

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

1. กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาท้ังในสวนของโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน พรอมใชงาน  

2. กองทุนฯ นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนได

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการประยุกตใชอยาง

เหมาะสม 
 

เปาหมาย 

บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือเขาใจถึงระบบฐานขอมูล หรือขอมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ และ

สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

 

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

สงเสริมการทองเที่ยวไทย 
 

กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) 

พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนฯ ซ่ึงประกอบดวยแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญดังนี้ 
 

5.1 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 นี้มุงเนนลักษณะโครงการท่ีสอดคลองกับเกณฑทุนหมุนเวียนใน

ประเด็น 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขนตอนการปฏิบัติงาน 2.โครงการสําหรับประชาชน/ผูใชบริการ

ไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 3. โครงการจัดใหมีสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ท่ี

สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ 4.โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือชวยการสื่อสารท้ังภายในและ

ภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน  ตามท่ีกรมบัญชีกลางไดระบุไว  
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ลักษณะโครงการ 
2563 2564 2565 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
กองทุน 
 

มีระบบ
สารสนเทศ
เพื่อใชการ
บริหารจัดการ
ของกองทุน 

จํานวน อยางนอย  
1 ระบบ 

300,000 300,000 300,000 กลุม
ขับเคล่ือนฯ 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขนตอนการปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดใหมีสารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

พัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต
ของกองทุน 

รอยละ
ความสําเร็จ
ของการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
เว็บไซตของ
กองทุน 

รอยละ 100 200,000 200,000 200,000 กลุม
ขับเคล่ือนฯ 

- โ ค ร ง ก า ร สํ าห รับ ปร ะชาชน /
ผูใชบริการไดรับความสะดวกและ
ไดรับการตอบสนองความตองการ 

- โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศ
เพื่อชวยการส่ือสารทั้งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
ฐานขอมูลของ
กองทุนใหเปน
ปจจุบัน  

มีการพัฒนา
และปรับปรุง
ฐานขอมูลให
เปนปจจุบัน 

จํานวน อยางนอย  
1 เร่ือง 

200,000 200,000 200,000 กลุม
ขับเคล่ือนฯ 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขนตอนการปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดใหมีสารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

 
5.2 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการ

ประยุกตใชอยางเหมาะสม 

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 นี้ กองทุนฯ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร

ของกองทุนฯ ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางเหมาะสม 

 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รอยละของบุคลากร
กองทุนฯท่ีไดรับการ
อบรม เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 80 100,000 100,000 100,000 กลุม
ขับเคลื่อนฯ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนสงเสริมการทองเที่ยวไทย 

 

 

1. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังโครงสรางพ้ืนฐานและระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
2. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด

ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3. กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใชเพ่ือสนับสนุนการทํางานไดอยางเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน          

อยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 
1. กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกพัฒนาท้ังในสวนของ

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน 
พรอมใชงาน  

2. กองทุนฯ นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดใน
การปฏิบัติงาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือการประยุกตใช   

อยางเหมาะสม 
เปาหมาย 
บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเขาใจถึงระบบฐานขอมูล หรือขอมูลสารสนเทศ หรือเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวของ และสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน 
2. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของกองทุน 
3. พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลของกองทุนใหเปนปจจุบัน 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมคีวามรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

วิสัยทัศน  บริหารจดัการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 

เป้าประสงค์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร 

แผนงาน 
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6. ความเช่ือมโยงระหวางแผนสารสนเทศในระดับตางๆ 

ความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย และแผนยุทธศาสตรท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของ

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ประจําป

งบประมาณ 2562) สามารถแสดงใหเห็นการเชื่อมโยง ไดดังนี้  
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ความสอดคลองและเชือ่มโยงกับ 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)  

และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใตภารกิจของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2561 – 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา 

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 บูรณาการ เช่ือมโยง และเขาถึงบริการ
การทองเท่ียวและกีฬาดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

 

  
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบแอปพลิเคชันและบูรณาการ

ขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
บริหารของกระทรวงอยางมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและยกระดับคนดิจิทัล  
 เพ่ือการประยุกตใชอยางสรางสรรค  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ส งเสริมการบูรณาการโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี

ประสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได 

  

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายใต
ภารกิจของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พั ฒนา โ ค ร งส ร า ง พ้ื น ฐ า น ดิ จิ ทั ล
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียม
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสู ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุนฯ 
อยางมีประสิทธิภาพ 

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

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรเพ่ือ
การประยุกตใชอยาง
เหมาะสม 
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ความสอดคลองและเชือ่มโยงกับ 

แผนยุทธศาสตรกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ประจาํปงบประมาณ 2562) 
 

 

แผนยุทธศาสตรกองทนุเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวไทย 
พ.ศ. 2562 – 2565 

  เปนกองทุนท่ีม่ันคงท่ีสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทย     

พันธกิจหลัก  
1. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนา อุตสาหกรรม

การทองเท่ียวของประเทศ   

2. สงเสริมองคความรูและสรางความเช่ียวชาญ

ดานการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวของประเทศ 

3. บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ใ ห มี

ประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน 

1. การพัฒนากองทุนใหสามารถสนับสนุนเงินทุน 

เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรการทองเท่ียว

ของประเทศ     

ยุทธศาสตร 
2. การพัฒนาศักยภาพทางการเงินใหกับกองทุน

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

3. เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการกองทุน 

กลยุทธ 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนเงินของกองทุนเพ่ือ
การดําเนินกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร  

1.2 พัฒนาฐานขอมูลนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
และขอมูลทางวิชาการเพ่ือการทองเท่ียว
ของไทย  

1.3 ผสานความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร  

 

2.1 พัฒนาศักยภาพในการจัดการรายไดและ 
การใชจายของกองทุนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวไทย  

2.2 พัฒนาและจัดทําหลักเกณฑการประเมินผล
โครงการ 

 
 

3.1 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ใ ห มี

ประสิทธิภาพ  

3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การบริหารทรัพยากรมนุษย 

3.4 การบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน  

3.5 การตรวจสอบภายใน 

แผนปฏบิตักิารดิจิทัล  
(ระยะยาว)                       

พ.ศ. 2563-2565  
ของกองทนุฯ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหาร
จัดการกองทนุฯ อยางมีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกบคุลากร 
เพื่อการประยุกตใชอยางเหมาะสม 
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บทท่ี 5 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป 2563 

 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป 2563 จะสอดคลองตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 ซ่ึง

ประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญ 2 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

บุคลากรเพ่ือการประยุกตใชอยางเหมาะสม และ แผนงานจํานวน 4 แผนซ่ึงอยูภายใตยุทธศาสตรท้ัง 2 ท้ังนี้กองทุนฯ 

ไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานในแตละแผนงานไวโดยนําเสนอตามองคประกอบหลักและ องคประกอบเพ่ิมเติม

ท่ีครบถวนตามเกณฑการประเมินทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2562 ตัวชี้วัดเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศและ

ดิจิทัล ไดแก 

1. องคประกอบหลัก ประกอบดวย 1) แผนงาน/โครงการ 2) เปาหมาย 3) ข้ันตอนการดําเนินงาน 4) ระยะเวลา 

5) งบประมาณ 6) ผูรับผิดชอบ   

2. องคประกอบเพ่ิมเติม ประกอบดวย 1) การจัดกลุมและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ในแตละ

ยุทธศาสตร โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาวาเปนโครงการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของตามภารกิจหลัก

ของกองทุนฯ หรือไม และมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการในป 2563 เพียงใด 2) ตัวชี้วัดแสดง

ความสําเร็จและผลลัพธท่ีคาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ 

ประจาํป 2563 ดังตาราง 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธที่คาดหวัง ขั้นตอน ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ ลําดับ
ความสําคัญ 

1 2 3 4 
แผนงานที่ 1 พฒันาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 
เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการโครงการ
ท่ีไดรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน 

กองทุนฯพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
โครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุน
จากกองทุนฯ 
แลวเสร็จรอยละ 
100 

รอยละ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 
เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการโครงการ
ท่ีไดรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุน 

กองทุนฯ มีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรท่ี
สามารถแสดงขอมูลเชิง
พื้นท่ีและพิกัดของ
โครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการบริหาร
จัดการ เชน การติดตาม
และประเมินผล 
โครงการ 

1. ศึกษาขอมูลภาพรวมระบบ
เพือ่ใหเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการของกองทุนฯ 

2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ 

3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแกไขจนสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

    300,000 กลุม
ขับเคล่ือนฯ 

มาก 

แผนงานที่ 2 พฒันาและปรับปรุงเว็บไซตของกองทนุฯ 

โครงการพัฒนา
ระบบติดตาม
เรื่องรองเรียน
ผานทางเว็บไซต
ของกองทุนฯ 
 

กองทุนฯ พัฒนา
ระบบติดตาม
เรื่องรองเรียน
ผานทางเว็บไซต
ของกองทุนฯ 
แลวเสร็จรอยละ 
100 

รอยละ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ติดตามรองเรียน
ผานทางเว็บไซต
ของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีระบบการ
ติดตามเรื่องรองเรียน
ผานทางเว็บไซตของ
กองทุนฯสําหรับ
ผูรับบริการกองทุนฯ  

1. ออกแบบระบบใหมีความ
เหมาะสมกับการใชงาน 

2. ประชุมหารือ คณะทํางาน
กองทุนฯ 

3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแกไขจนสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

    200,000 กลุม
ขับเคล่ือนฯ 

ปานกลาง 
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แผนงาน/โครงการ เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธที่คาดหวัง ขั้นตอน ระยะเวลา  
(ไตรมาส) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ ลําดับ
ความสําคัญ 

1 2 3 4 
แผนงานที่ 3 พฒันาและปรับปรุงฐานขอมูลของกองทุนฯ ใหเปนปจจุบัน 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
ทะเบียนบุคลากร
ของกองทุน 

กองทุนฯพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
ทะเบียนบุคลากร
ของกองทุนแลว
เสร็จรอยละ 
100 

รอยละ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
ทะเบียนบุคลากร
ของกองทุน 

กองทุนฯ จัดระบบการ
ทํางานในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  
มีความเปนปจจุบัน และ 
เพิ่มความคลองตัว
สะดวกรวดเร็วในการ
คนหาขอมูล 

1. รวบรวมขอมูลบุคลากร
ท้ังหมดตามหัวขอรายการ
ท่ีตองการ 

2. ออกแบบระบบฐานขอมูล 
3. ดําเนินการพัฒนาระบบ 
4. นําเสนอคณะทํางาน

กองทุนฯ 
5. ปรับปรุงแกไขจนสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

    200,000 กลุม
ขับเคล่ือนฯ 

มาก 

แผนงานที่ 4 พฒันาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนา
และสงเสริม
สมรรถนะ
บุคลากรดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอยละ 80 ของ
บุคลากรกองทุนฯ 
ไดรับการอบรม 
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- รอยละของ
บุคลากรกองทุนฯ 
ท่ีไดรับการอบรม 
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บุคลากรกองทุนฯ มี
ความรูและทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ประยุกตใชกับการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม 

สงบุคลากรเขารวมการ
ฝกอบรม หรือดูงาน  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    100,000 กลุม
ขับเคล่ือนฯ 

มาก 
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บทท่ี 6 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 

การวัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 รวมท้ังแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2563 จะประสบความสําเร็จดังเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมนั้น จําเปนตองมีการบริหารจัดการและระบบติดตาม

ประเมินผลเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารแผนดังกลาว และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

 

1. การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงดําเนินการโดยคณะทํางานดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย และกองยุทธศาสตรและแผนงาน ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย ซ่ึงมีหนาท่ีกําหนดนโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรับนโยบายและดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จตามเปาประสงคและ

ตัวชี้วัดของโครงการ  

 

2. การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจําป 

2563 จะมีคณะทํางานดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว และ      

กองยุทธศาสตรและแผนงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย

เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีระบุไวในแผน และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทยเพ่ือรับทราบ 
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