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คำนำ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจ ิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ ใช้จ่ายเกี่ยวกั บการพัฒ นาดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากการทบทวนผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสภาวะ
แวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางและกลยุทธ์
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และที่ปรึกษาของกองทุนฯ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมถึง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนการบริหารทรัพยากรบุ คคล เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้
กรอบนโยบายและทิศทางที่กองทุนฯ กำหนด
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ
ทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิด นวัตกรรม
ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และช่วยเติมเต็มช่องว่างทางเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านดิจิทัลของประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะ
ขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัย ทัศน์ “เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
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บทสรุปผู้บริหาร
จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของประชากร เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม รวมถึงภัยคุกคาม
ทางด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เกิดการหลอมรวมการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
เข้ามาในชีวิตประจำวันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดประเด็นความท้าทายในการบริหารจัดการ
ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร ตลอดจนการดำเนินชีวิตของประชาชน
ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อรับมือต่อประเด็นความท้าทายดังกล่าว และมีการจัดทำ
แผนแม่บทสำหรับประเด็นการพัฒนา/ประเด็นปฏิรูปสำคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิให้
บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ยังได้
กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น
นโยบายและแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยในปัจจุบัน
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการประกาศใช้นโยบายและแผนฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม กองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงถูกจัดตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และให้ใช้จ่ายเงินของ
กองทุนเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ในการ
ดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้ งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ ดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลาย
การแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
(2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๓) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(๔) จั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำเนิ น การของสำนั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ตามที ่ ค ณะ
กรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ จัดแผนปฏิบัติการระยะยาว
(พ.ศ. 256๕ – 256๗) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 256๕ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

๑

และสั ง คม โดยได้ พ ิ จ ารณาความสอดคล้ อ งตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื ่ อ กำหนดทิ ศ ทางตามวิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องกองทุ น ฯ ในการ “เป็ น กองทุ น ชั ้ น นำในการผลั ก ดั น และเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และสอดคล้องกับกรอบ
นโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 256๕ ตามทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒ นาดิจ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในคราวประชุมครั้ง ที่ ๓/256๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 256๔
ดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 Digital Agriculture
ด้านที่ 2 Digital Government & Infrastructure
ด้านที่ 3 Digital Manpower
ด้านที่ ๔ Digital Technology
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ มุ่งเน้นความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทการส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
ของสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ ส่งเสริมให้เกิด ผลลัพธ์ที่เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อี กทั้งยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอก การวิ เ คราะห์ ผ ู ้ ม ี ส ่ว นได้ส ่ ว นเสี ย การสำรวจความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้บ ริ ก าร และความคิ ดเห็ น
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และที่ปรึกษาของกองทุนฯ
ซึ่งนโยบายสำคัญที่ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ได้มอบนโยบาย
และให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนกองทุนฯ มีดังนี้

๒

จากนโยบายและแผนดังกล่าว จึงได้ มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ของกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 1 ด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป ในการ
ดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ
และไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน และ
ส่งเสริมการต่อยอดและขยายผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนสนับสนุนเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ กำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่
1) ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเติมเต็มช่องว่าง
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมาย
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และความริเริ่มการ
สนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) โดยกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่
1) สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2) ให้ทุนโครงการและงานวิจัยสำหรับโครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์
ของงานในระยะยาว
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและศักยภาพของบุคลากรอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกองทุน อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการในการขอรับสนับสนุนจาก
กองทุนฯ หรือการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ
โดยกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่
1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการ
2) ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
3) พัฒ นาการบริห ารจัดการทรัพยากรบุค คลเพื ่อรองรั บการดำเนิน งานตามภารกิจของกองทุ น
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้า นการบริหารจัดการที่ดี มี เป้าหมายเพื่อพัฒ นาการให้บริการของกองทุนฯ
เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก
การพัฒ นาการสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ า ง
โดยกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่
1) พัฒนากระบวนงานให้บริการของกองทุนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
2) บริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล
3) สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

๓

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนฯ
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จำเป็นจะต้องมีกระบวนการประสานเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ กองทุนฯ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฯ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อประสานการ
ทำงานร่วมกัน และมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (2) การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในทุก ๆ ระดับ เพื่อเกิดให้ความเข้าใจไปในทิศทางของกองทุนฯ ที่ตรงกัน (3) การติดตาม
และประเมินผล เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการ
ดำเนินงานของกองทุน รวมถึงนำผลมาใช้ในการกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบายของกองทุนในอนาคตต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
ในอนาคตบริบ ทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ซึ่งส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะการพัฒนาด้านดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในทุก ๆ ด้าน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงจำเป็นต้องเข้าใจ บริบทต่าง ๆ ทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้น
และความเสี่ยงความท้าทายทางดิจิทัลที่ต้องบริหารจัดการได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์ เพื่อที่จะ
กำหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและเชิงรับในการบริหารความเสี่ยงบนพื้นฐาน
ของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” ของกองทุนฯ อย่างรอบด้าน และกำหนดเป็นเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ที่ชัดเจนเพื่อที่เป็น ส่วนสำคัญในการที่จะช่วยริเริ่ม เติมเต็ม หรือผลักดันประเทศไทย
ไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาด้านดิจิทัลให้ได้
จากการศึกษาสภาวะแวดล้อม สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญในการคาดการณ์อนาคตและ
ทิศทางของกองทุนฯ ได้ดังนี้
(1) เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวมากขึ้น
อย่างเสรีและรวดเร็ว ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีของสินค้าและบริการ
(2) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการขาด
แรงงานและเงินทุน ในขณะที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเพื่อตอบรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ยังต้องคำนึงถึง
การพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัลเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตอีกด้วย
(3) เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จะเป็นโอกาสทางธุรกิจและการดำรงชีวิต
ของคนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้การแข่งขันมีความยากลำบากมากขึ้น
และหากไม่รู้เท่าทันการอาจส่งผลเสียจากการนำมาใช้ ไม่เหมาะสม ซึ่งกองทุนฯ อาจทำหน้าที่ช่วยสนับสนุน
ให้เกิดเทคโนโลยีที่ดีต่อสังคม และเป็นประโยชน์ในวงกว้างให้มากขึ้น
(4) แนวโน้มความต้องการพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ต้องสร้างสมดุลความมั่นคง
ด้านพลังงานและอาหาร โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
(5) การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น การเปลี่ยนการบริหารองค์กรของรัฐให้เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมากในอนาคตอันใกล้
ดังนั้นกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ซึ่งกองทุนฯ มีส่วนทั้งในด้านการสนับสนุน และการผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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บทที่ 2
กรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการภายใต้การพิจารณา
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย
ทุกระดับที่มีผลต่อการกำหนดแนวทางของกองทุนฯ ประกอบด้วย
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2) นโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล: ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
5) แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561 – 256๕)
6) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
7) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
8) ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบรหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑
9) การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้มีการพิจารณาจากทุกมิติ ทั้งในมิติของประเด็นการพัฒนา (Issue-based)
มิติการพัฒนารายสาขา (Sector-based) และมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยที่ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ในขั้นตอน การจัดทำ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลที่เกิดขึ้น เกิดเป็นพลังร่วมในการก้าวไปสู่เป้าหมาย อนาคตประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จะมีการจัดทำแผนแม่บทสำหรับประเด็นการพัฒนา/ประเด็นปฏิรูปสำคัญ
สำหรั บ การพลิ ก โฉมประเทศไทย เพื ่ อ เป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื ่ อ นสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้
2.1.1 วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” หรือเป็น คติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มี ค วามมั ่ น คง เสมอภาค และเป็ น ธรรม โดยมี ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ ท ี ่ จ ะใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นา
ในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
การประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” การปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ
รวมถึงโครงข่ายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ ตามความถนัดของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
ที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายใน
การพัฒ นาเพื่อส่งเสริมการบริโ ภคและการผลิตที่ยั่งยืน การสร้างระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาและสร้างระบบรับ มือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัย
และเฝ้าระวังโรคผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การพัฒ นาระบบ
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
การเป็นรัฐที่มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
2.2 นโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล: ไทยแลนด์ 4.0
ประเทศไทยยังคงอยู่ในยุค “3.0” ซึ่งการพัฒนาประเทศเน้นไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก
เป็น หลัก รายได้ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับกลาง ทำให้ประเทศติดกับดักรายได้ปานกลาง ( Middle
Income Trap) มาเป็น ระยะเวลานาน ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็น
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลโดยการใช้ประโยชน์จากการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีฐานคิด
หลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่ อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดในเรื่องการ
เปลี่ยน “วิธีการ” คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่ก ารเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Farming) การเปลี่ยนลักษณะของผู้ประกอบการจาก SMEs เดิมที่
รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิมที่มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่มีการสร้างมูลค่าสูง
(High Value Services) พร้อมทั้งเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 รัฐบาลได้มุ่งเน้นการต่ อยอดการพัฒนาในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
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จากนโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล : ไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของกองทุนฯ อาทิ
1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในการ
ดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกั บ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
ของกองทุนฯ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มี
รูปแบบหลากหลาย ส่งเสริมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ การส่งเสริมให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการ
จัดการความรู้ในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาการเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลกับการจัด บริการภาครัฐ เพื่อการกำหนดนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
อาทิ คนพิการ คนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เป็นต้น ส่งเสริมการขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน บริหารจัดการ
การให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับ
จังหวัด ภาค และระดับประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรค พร้อมนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ เร่งผลักดันให้สินค้า
เกษตรและอาหารของไทยมี ค วามโดดเด่ น ในด้ า นคุ ณ ภาพ มาตรฐานและความปลอดภั ย ในตลาดโลก
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น
และสร้างรากฐานการพัฒ นาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อสังคมและส่งแวดล้อม สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือในลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนการให้
ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยการส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการสร้างตลาดกลางทรัพย์สิน
ทางปัญญา และระบบฐานข้อมูลเพื่อให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุ
ไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียว
ในมิติต่าง ๆ อาทิ เมืองอัจฉริยะ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เป็นต้น การสนับสนุนการผลิต
ภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
การพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้าน การก่อการร้าย และภัย
คุกคามความมั่นคง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ในทุกระยะ และการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับ
ชุมชน และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย สนับสนุนการวางระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า
การบริหารการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเปิ ดเผยข้อมูล (Open Data) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การปรับรูปแบบการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ การบูรณาการข้ามหน่วยงานผ่านระดับ
ดิจิทัลที่รองรับการทำงานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non-Motorized Transport: NMT)
ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ การนำเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจร
อัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร โดยมีการบูรณาการข้อมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพื้นที่ รวมถึง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสิ นค้าเกษตรถึง
ผู้บริโภค (Farm to Fork) ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายบอรดแบนด์ความเร็วสูงทั้งระบบสารและไร้สายให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบดิจทิ ัล
ส่งเสริมธุรกิจของผู้ป ระกอบการดิจิทัล รุ่นใหม่ (Startup) ผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อาทิ ระบบซอฟต์แวร์
(Software) อุป กรณ์ร ับ ส่งสัญญา ระบบสื่อสารความเร็ว สูง ระบบดาวเทียม และเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนวิจัย
และพั ฒ นาเทคโนโลยีท ี ่ น ำไปสู ่ ก ารพั ฒ นาแบบก้า วกระโดด ได้ แ ก่ เทคโนโลยีท างการแพทย์ ค รบวงจร
เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบ
เครื่ องกลที่ใช้ร ะบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ดิจ ิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เ น็ต ที่ เชื่ อมต่ อและบัง คับ อุ ปกรณ์ต่า ง ๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โดยให้ความสำคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(Public Private Partnership: PPP) หรือการเข้าครอบครอง/รับช่ว งต่อในเทคโนโลยี ใหม่ที่มีความน่าจะ
เป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยี
เพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานแบบเครือข่าย
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยใมนรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ การนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนานวัตกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
ซึ่งจาก พรบ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๘ ระบุว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ พรบ.นี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตามพรบ.นี้และให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกรอบ
ระยะเวลากับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 สิ้นสุดในปี 2565
2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
รวมถึ ง การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลไปอย่ า งสิ ้ น เชิ ง ประเทศไทยจึ ง ต้ อ งเร่ ง นำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
2.4.1 วิสัยทัศน์
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิ จ ิ ท ั ล ไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึ ง ประเทศไทย
ที ่ ส ามารถสร้ า งสรรค์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
อย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูลทุน
มนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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2.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

และกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 Digital Foundation - ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
ระยะที ่ 2 Digital Thailand I: Inclusion – ทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศไทยมี ส ่ ว นร่ ว มใน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี
ระยะที ่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้ า วสู ่ ด ิ จ ิ ท ั ล ไทย
แลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้
ภายในระยะเวลา 10 ปี
ระยะที ่ 4 Global Digital Leadership - ประเทศไทยอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ประเทศที ่ พ ั ฒ นาแล้ ว
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้บรรลุเป้าหมาย
ส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ทั้ง 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เน้นการมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้าน สามารถเชื่อต่อทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้าหมายในการพัฒนา คือ
การยกระดับผู้ประกอบการเดิมให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Technopreneur) และพัฒนาภาคเกษตร
การผลิต และบริการให้เปลี่ยนสู่การบริหารจัดการด้วยดิจิทัลและข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่ วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้าหมาย
ในการพัฒนา คือ ความเท่าเทียมของทุกกลุ่มคนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต โดยที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี/ข้อมูลได้ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีเป้าหมายในการพัฒนา คือ
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานระหว่างภาครัฐ โดยการเชื่อมโยงและ
บูรณาการเสมือนองค์กรเดียวกัน ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีเป้าหมาย
ในการพัฒนา คือ การยกระดับขีดความสามารถและทักษะของกำลังคนให้สามารถทำงานผ่านระบบดิจิทัล
แบบไร้พรมแดน เกิดงานคุณค่าสูง และมีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลที่เพียงพอต่อความต้องการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้าหมายในการพัฒนา คือ
การทำธุรกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนไปอยู่บนระบบธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งมีมาตรฐานและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
2.5 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และการส่งเสริมการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และความมั ่ น คงของประเทศ โดยมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารพั ฒ นาดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้สำนักงานฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม โดยสำนักงาน
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ได้ จ ั ด ทำแผนแม่ บ ทการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล (พ.ศ. 2561 – 256๕)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.5.1 วิสัยทัศน์
สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน และกำลังคนที่สามารถปรับตัวและ
สร้างโอกาสจากเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
2.5.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มี 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ทั้งหมด
2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการเฉพาะด้าน
และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในส่วนของกองบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติด้วย
2.๖.1 วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทั ลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก”
2.๖.2 พันธกิจ
(1) กำหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(2) เป็นแกนกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
ให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
(3) วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง รองรับรูปแบบและปริมาณ
การใช้งานในอนาคต
(4) ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
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2.๖.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.) คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1 กำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
2.7 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนด
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า
“กองทุนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจ ิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นอกจากนี้ พ ระราชบัญ ญั ติก ารพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสัง คม พ.ศ. 2560 มาตรา 26
ยังกำหนดให้เงินของกองทุน ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น หรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนหรื อ บุ ค คลทั ่ ว ไป
ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน ห รือให้ความช่วยเหลือ
ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะและไม่ เ ป็ น การแสวงหากำไร
โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
(2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงานในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน
(4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการ
บริการกองทุนเห็นสมควร
(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
2.8 ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบรหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบรหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ กำหนดให้สำนักงานจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
โดยสอดคล้องกับ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยการพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าว อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับ
ประจำปี ประมาณการรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวัน
ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน
การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน และส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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2.๙ การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
จากทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งเน้นที่จะผลักดันการพัฒนาดิจิทัล
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเพื่อเศรษฐกิจ สังคม หรือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเพื่อดำเนิน การ ทำให้เกิดการพัฒนา หรือเป็นส่วนช่วยไม่มากก็น้อยในยุทธศาสตร์ต่างๆ อาทิ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีการกล่าวถึงการวางระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีการนำเอานวัต กรรมเข้ ามามีส ่ว นช่ว ยในการพัฒ นาทั้ งภาคการผลิต และภาคบริ การ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นการสร้างแรงงานที่มีสมรรถนะทักษะสูง มีนวัตกรรม
และจัดการดิจิทัลเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันใน
สังคม ซึ่งสามารถนำเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเป็นส่วนช่วยในการก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ างการเติบ โตบนคุ ณภาพชีว ิต ที่ เป็ นมิตรกั บสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ส ามารถใช้นวั ต กรรม
ในการช่วยจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เป็นอย่างดี โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่มีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน และมีก ารพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วในทุกๆ ภาคส่วน โดยแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 4 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2565) ของสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง
เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลและในการช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้
ทั้งนั้นทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ มีนโยบายการให้ทุนสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
วัตถุป ระสงค์การจัดตั้งกองทุน ในแต่ล ะปีอย่างชัดเจน โดยสามารถพิจารณาจากยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ในแต่ละปี รวมถึงมีการนำเอาแผนในแต่ละปีมาวิเคราะห์ถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นส่วนช่วยในการผลักดันทั้งเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง
สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน โดยการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน เพื่อรองรับ การให้บริการแก่ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียของกองทุนฯ ในระดับต่าง ๆ
ทั้งผู้ใช้บริการภายใน ผู้ใช้บริการภายนอก ผู้บริหารหรือคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานของกองทุนฯ สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
การกำหนดแนวทางของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ยึดถือหลักการพื้นฐาน
ตามที่ได้เสนอก่อนหน้านี้ ที่สำคัญคือ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจ ิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.๑ โครงสร้างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกองทุนให้เป็ฯไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ซึ่งโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารกองทุน

กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน
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กลุ่มติดตามและประเมินผล
00

(1) คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน
รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมตลอดทั้งเสนอแนะมาตรการในการจัดหาพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สามารถ
ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้
3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน การเก็บรักษา
และการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน
5. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับยั้งการดำเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมายกำหนด
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
(2) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรองประธานกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 26 (1) และ (2)
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 26 (3) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
3. บริหารกองทุนและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
4. วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของ
กองทุนที่ออกตามมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
และการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็น
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5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุน
6. รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่จำเป็นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
(3) คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ง
3.1 คณะอนุกรรมการกำหนดกรอบนโยบายกองทุน ทำหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำกรอบนโยบายแนวทางบริหารกองทุน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรร
เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
2. เสนอแนะแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
3. เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
4. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ทำหน้าที่ดังนี้
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเกี่ยวกับการกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์
ขั้นตอน เงื่อนไข ในการกลั่นกรอง พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน หรือได้รับ
ทุนอุดหนุนจากกองทุน
2. กลั่นกรอง พิจารณา และอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ที่มีคำขอในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
แล้วรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
3. กลั่นกรองและพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่มีคำขอในวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ
4. เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
5. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
3.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ทำหน้าที่ดังนี้
1. เสนอความเห็นต่ อคณะกรรมการบริ หารกองทุ นเพื่ อกำหนดหลักเกณฑ์ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือความช่วยเหลือจากกองทุน หรือได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุน
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
หรือความช่วยเหลือจากกองทุน หรือผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุน
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3. รายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
4. รายงานผลประเมิ น ผลการดำเนิ น งานประจำปี ข องกองทุ น เพื ่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารกองทุน
5. เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลื อการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(4) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และดำเนินการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
1. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ
2. จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดำเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
4. รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการของกองทุน
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองทุน
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย
(5) กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมดำเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ
2. จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดำเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
3. ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
4. รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการของกองทุน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีของกองทุน
5. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มี คำสั่ง ที่ 162/2560 เรื่อง
การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง กำหนดโครงสร้าง การแบ่งงาน
ภายในของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ดังนี้
5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และอำนาจดังนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานธุรการของกองทุน
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุและงานงบประมาณของกองทุน
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
5.2 กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณ
ของกองทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ แนวทาง มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประกอบการ
กำหนดแผนงาน แนวทาง มาตรการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน
(5) พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
(6) จัดทำเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การบริหารกองทุน และการจัดทำ
ร่างแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน
(7) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
(8) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(9) พัฒนาระบบงาน มาตรฐานการดำเนินงานของกองทุน
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3 กลุ่มบริหารกองทุน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผน และกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการบริหาร
กองทุน การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(2) ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
(3) บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน และปรับทางเลือกในการบริหารเงินทุน
ให้มีประสิทธิภาพ
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(4) ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. และกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการนำส่งเงินเข้ากองทุน
รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) พิจารณาการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ตามที่ สดช. เสนอ ตามกรอบวงเงิน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
(6) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม
(7) จัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการของกองทุน
(8) ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และอำนาจดังนี้
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เสนอแนะ เพื ่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิด กลไกการติ ด ตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
(2) เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ
จากกองทุน
(3) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามงาน/
โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือจากกองทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้ง
เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(5) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
เงินกองทุน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
(6) ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(7) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม
(8) ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการบริหารความเสี่ยงของ
กองทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงินและการบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
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3.๒ สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดยุทธศาสตร์กองทุนฯที่เหมาะสมสำหรับปี 256๔-256๖ ยุทธศาสตร์ของกองทุนมุ่งเน้นความสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
โดยเลือกการเน้นการสร้าง ปรับปรุง และส่งเสริมพื้นฐาน เพื่อเน้นการเกิดผลโดยตรงจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม
อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในประกอบด้วยข้อดี ข้อเสีย และปัจจัยภายนอกประกอบด้วยโอกาสอุ ปสรรค รวมถึงการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการสำรวจความพึงพอใจ โดยมีความเชื่อมโยงดังแผนภูมิต่อไปนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมภายนอก
(PESTEL Analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลของ
กองทุนขนาดใหญ่ทั้งใน
และต่างประเทศ

(Diamond Model)

การวิเคราะห์ทิศทาง
นโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้อง (แผนชาติ/
แผน DE/แผน DEPA)

การสารวจความต้องการ
ที่แท้จริงจากผู้ขอรับการ
สนับสนุน (Real
Demand)

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS)
เป็นกองทุนชั้นนาในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วิสัยทัศน์:

พันธกิจ:

ยุทธศาสตร์กองทุน:

เป็นกองทุนที่สนับสนุน
นวัตกรรมเพือ่ สร้างความ
เปลี่ยนแปลง

เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
ในการสนับสนุนนวัตกรรม
และมีการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เป็นกองทุนที่ผู้ขอรับทุน
ยอมรับและน่าเชื่อถือ
ซึ่งเน้นการสนับสนุน
ประโยชน์ทางดิจทิ ัล
เพื่อสาธารณะบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เป็นกองทุนที่ผลักดัน
นวัตกรรมทีร่ ิเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุน

การติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
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เป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็ม
ช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

เป็นกองทุนที่ให้ความรูแ้ ละ
ร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

3.๒.๑ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีสามารถตอบสนองความต้องการผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง
สรุปได้ ดังนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีการมีส่วนร่วม
ความคาดหวัง
ผู้บริหาร/คณะกรรมการฯ/ - การพิจารณาอนุมัติการส่งเสริม
- โครงการที ่ อนุ ม ั ต ิ ดำเนิ นการ
คณะอนุกรรมการฯ/
สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือตาม
อย่ างสำเร็ จลุ ล ่ วงและเกิ ดการ
คณะทำงาน
มาตรา 26(1) และ (2)
พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มี
(ระดับนโยบาย)
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือ
ประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง
ค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 26 (3) (4) และ (5) ช่วยเติมช่องว่างที่เกิดขึ้น
- การบริหารกองทุนและดำเนินการ
- กองทุนเป็นแบบอย่างในด้าน
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และ
ดิจิทัลให้กับกองทุนอื่น ๆ และ
การจัดการกองทุนตามที่
ประชาชน
คณะกรรมการกำหนด
- การดำเนินงานของกองทุน
- วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวข้อง
และมีประสิทธิผล
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน - การบริหารกองทุนเป็นไปตาม
ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
หลักธรรมาภิบาล
สำนักงานคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานธุรการของคณะ
- สามารถตอบสนองความ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
กรรมการบริหารกองทุน และดำเนินการ
ต้ อ งการในการขอรั บ การ
สังคมแห่งชาติ (เจ้าหน้าที่/ ในเรื่องดังนี้
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค วาม
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน)
- จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
ช่วยเหลือ และให้ทุนอุดหนุน
แผนการเงินและงบประมาณประจำปี
การวิจัยและพัฒนาฯ ได้อย่าง
ของกองทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
บริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
- มีเครื่องมืออำนวยความสะดวก
- จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อ
เพียงพอสำหรั บการสนั บสนุ น
ประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
การปฏิบัติงาน
- ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ - มี โ ครงสร้ า งที ่ ช ั ด เจนและมี
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากกองทุน
บุ ค ลากรที ่ เ พี ย งพอต่ อ การ
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ปฏิบัติงาน
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน และได้รับการ
ส่งเสริมสมรรถ
ผู้ขอรับทุน (หน่วยงานของ - ขอรับการส่งเสริม สนับสนุนจาก
- ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก
รัฐ/เอกชน/บุคคลทั่วไป)
กองทุน
กองทุนไปเพื ่ อดำเนิ นการตาม
- การดำเนินงานตามที่ได้รับการส่งเสริม
วัตถุประสงค์
สนับสนุนจากกองทุน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการมีส่วนร่วม
ความคาดหวัง
- การรายงานผลการดำเนินงานต่อกองทุน - ขั้นตอนในการขอรับทุนสามารถ
- การปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกองทุน ดำเน ิ นการได ้ โดยสะดวก
ไม่ซับซ้อนและรวดเร็ว
- กองทุ น มี ความโปร่งใสในการ
ดำเนิ นงานและตรวจสอบการ
ดำเนินการได้
คู่ค้า (ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษาฯ - การดำเนินงานโครงการตาม
- สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่รับดำเนินงานโครงการ
วัตถุประสงค์ที่กองทุนกำหนด
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ของกองทุน)
- จัดทำข้อมูล ข้อเสนอแนะและ
- การมีส่วนร่วมปรับปรุง
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการดำเนินงานของ
พัฒนากองทุน
กองทุน
ผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบ - การได้รับประโยชน์/ใช้ประโยชน์
- การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
จากการดำเนินงานโครงการ โดยตรงจากผลการดำเนินงานของ
ประโยชน์สูงสุด เช่นอำนวย
ของกองทุนฯ (ประชาชน
กองทุน
ความสะดวก ช่วยลด
ผู้ใช้บริการ หน่วยงานของ - การนำผลงานจากโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
ไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ต่อไป
ดำเนินงาน เป็นต้น
ประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรมที่กองทุนสนับสนุน)
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3.๒.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
(1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. (๑) โครงสร้ า งกรอบอั ต รากำลั ง
2560 กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนไว้ชัดเจน
โดยเฉพาะข้าราชการยังไม่เพียงพอ
(2) วัตถุป ระสงค์การใช้จ ่ายเงิน ของกองทุนเพื่อให้เป็นไปตาม
ต่อการปฏิบัติงานของกองทุน และ
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื่ อ
ยังมิได้มีการสรรหาพนักงานกองทุน
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ (๒) กองทุนเริ่มมีการนำระบบสารสนเทศ
ในการจั ด ทำแผนดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการ
มาสนับสนุนการทำงานในส่วนต่าง ๆ
ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลตามนโยบายและแผนดังกล่าว
บ้ า งแล้ ว แต่ ย ั ง ต้ อ งมี ก ารบูรณา
(3) สำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อ
การข้อมูล ในส่ว นละส่ว นเพื ่ อ ให้
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้สามารถผลักดันนโยบาย
สามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมาสู่การ
ได้อย่างรวดเร็ว
กำหนดกรอบนโยบายการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ (๓) การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
และการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
สังคม จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
(๔) สำนั ก งานฯ เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื่ อ
ในหลาย ๆ ด้าน บุลากรที่มีอยู่ยัง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงฯ ที่
ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ ต้อง
มีภ ารกิจ ในด้านต่าง ๆ สามารถที่จะบูรณาการการทำงาน
อาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ร่วมกัน รวมถึงให้การสนับสนุนทั้งในด้านความร่วมมือในการ
ในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งในเรื่อง
ส่งเสริมหรือการต่อยอดด้านการพัฒนาดิจิทัล
การวิเคราะห์โครงการและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ยังขาดการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนอย่างเพียงพอ
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
(๑) ที่มาหรือวงเงินงบประมาณรายรับของกองทุนของแต่ละปีมี (๑) เงินรายได้ของกองทุนส่วนใหญ่มา
จำนวนเพียงพอต่อการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาดิจิทัล
จากการจัดสรรคลื่นความถี่ ตาม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
(๒) รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนเพื่อให้ประเทศพัฒนาไปสู่ไทย
ความถี่ฯ และเงินที่ได้รับจากการ
แลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
จั ด สรรรายได้ ข องสำนั ก งาน
(3) แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มี ก าร
กสทช. ซึ่งกองทุนฯ จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการพัฒนาและวิจัย
วางแผนการใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น
รายรับ
(๔) การกระจายการพัฒนาและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการใช้ (๒) กองทุนฯ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ออกสู ่ ช ุ ม ชน ทำให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ซึ่งทำให้ขาดความคล่องตัวในการ
ภาคเอกชน และประชาชนทั ่ ว ไปให้ ค วามสนใจกั บ การใช้
ดำเนินการต่าง ๆ
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

๒๗

3.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีการอนุมัติโครงการ ดังนี้
3.๓.1 โครงการที่ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของกองทุน สำหรับหน่วยงานของรั ฐ
เอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๔ ครั้ง สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้
รายละเอียด
จำนวนวงเงินที่อนุมัติ (บาท)
1) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโรงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวด
155,646,989.40
ที ่ 1 ตามมาตรา 26 (1)(2) กรอบวงเงิ น 2,600,000,000 บาท โดย
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2562 ซึง่ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน 10 โครงการ
2) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1,508,346,175.00
ครั ้ งที ่ 1 ตามมาตรา 26 (1)(2) กรอบวงเงิ น 2,000,000,000 บาท โดย
เปิดรับข้อเสนอตั้ งแต่ว ันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562 ซึง่ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน 54 โครงการ
3) ประกาศเปิดรับ ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ในสถานการณ์การแพร่
393,879,370.18
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรา 26 (6) กรอบ
วงเงิ น 1,000,000,000 บาท โดยเปิ ด รั บ ข้ อ เสนอตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 21
เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ อนุมัติจำนวน 42 โครงการ
4) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
588,859,910.00
ครั้งที่ 2 ตามมาตรา 26 (1) (2) กรอบวงเงิน 1,000,000,000 บาท
โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม
2563 ซึง่ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน 41 โครงการ
๓.๓.๑ การประกาศเปิดรับข้อเสนอดครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์ ของเทคโนโลยี 5G
(สำหรับโครงการนำร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G) โดยกำหนดระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอ
โครงการหรือกิจ กรรมฯ ตั้งแต่ว ัน ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็น โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ

๒๘

3.๓.๓ กรอบนโยบายการให้ทุนที่ผ่านมาของกองทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564

กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จากกรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
มีการประกาศเปิดรับทุน จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้
๑) Digital Manpower : “การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต ลอดชีวิต และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ

๒๙

กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๒) Digital Health : “Advanced eHealth” ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรมดิ จ ิ ท ั ล ทางด้ า น
สาธารณสุข ครอบคลุมการสร้างเครือ ข่ายเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ การบริการสุขภาพ
และให้คำปรึกษาในทุกกลุ่มคนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง
และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๓) Digital Agriculture : “เกษตรเชิงรุกด้ว ยนวัตกรรมดิจิ ทัล ” การใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่ อ
ส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยกระดับขีดความสามารถ
ของบุคลากรและกิจกรรมในภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตร
ไปสู่มิติการพัฒนาร่วมอื่น ๆ อาทิ การท่องเที่ยว
๔) Digital Technology : “เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต” ส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล
อาทิ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง ชุมชน และแก้ปัญหา
สาธารณะ ตลอดจนการยกระดับการบริหารจัดการในภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
๕) Digital Government & Infrastructure : “รัฐบาลดิจิทัล” สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน การบูรณาการ
และการทำงานร่วมกัน (Interoperability) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการดำเนินงานภาครัฐอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
๖) Digital Agenda : “โครงการตามนโยบายเร่งด่วน” (โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี)
มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดรับทุนและการกำหนดนโยบายทิศทางในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอให้
มีการทบทวนกรอบนโยบายการให้ทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการของกองทุน ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอ
ในบทที่ ๔ ดังนี้

๓๐

3.๓.๔ ข้อมูลสถิติการยื่นข้อเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการฯ ตามประกาศเปิดรับทุนของกองทุนฯ
รอบการประกาศ
เปิดรับทุน

อนุมัติกรอบ
จำนวนเงิน

การยื่นข้อเสนอ
(จำนวนโครงการ)

ผลการอนุมัติ
ระยะเวลา
(จำนวนโครงการ) เปิดรับทุน

1. ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 2,600 ล้านบาท 12,079,535,604.06 155,646,989.40 (3 พ.ค (130 โครงการ)
(11 โครงการ)
30 มิ.ย. 62
2. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 2,000 ล้านบาท 13,454,879,761.02 1,508,346,175.00 (30 ต.ค. –
(444 โครงการ)
(54 โครงการ)
30 พ.ย. 62)
3. สถานการณ์ การแพร่ ระบาด 1,000 ล้านบาท 3,065,154,979.69 393,879,370.18 (21 เม.ย ของไวรั สโคโรนา 2019
(219 โครงการ)
(42 โครงการ)
30 เม.ย 63)
(COVID-19)
4. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 1,000 ล้านบาท 18,152,242,032.21 588,859,910.00 (27 เม.ย. (852 โครงการ)
(41 โครงการ)
27 พ.ค. 63)
5. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 3,000 ล้านบาท 21,746,062,098
(อยู่ระหว่างการ
(22 เม.ย. (649 โครงการ)
พิจารณา)
31 พ.ค. 64)

๑)
๒)
๓)
๔)

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ตามมาตรา ๒๖ (๑) และ (๒)
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของโครงการตามประกาศเปิดรับทุน ๔ ครั้ง ดังนี้
ประกาศเปิดรับทุน
จำนวน ภาพรวมงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
โครงการ
ที่ตามสัญญา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
๑๐
๑๔๖,๕๕๙,๐๖๘.๔๐ ๑๑๓,๕๐๒,๘๐๐.๓๓ ๗๗%
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (COVID-19)
๓๙
๓๘๙,๕๔๙,๘๕๔.๑๘ ๓๑๗,๓๔๓,๑๒๓.๙๑ ๘๑%
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
๕๓
๑,๔๘๗,๕๘๙,๐๗๕.๐๐ ๗๖๙,๖๖๖,๗๐๑.๑๓ ๕๒%
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
๔๑
๕๘๘,๘๕๙,๙๑๐.๐๐ ๑๙๓,๙๑๙,๓๘๑.๐๐ ๓๓%

3.๓.๕ การอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (3) และ มาตรา 26 (4) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปได้ ดังนี้
รายละเอียด
จำนวนวงเงินที่อนุมัติ (บาท)
1) มาตรา 26 (3) จัดสรรเป็น เงิน อุดหนุนแก่สำนักงานคณะกรรมการ
68,229,874.00
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน 10 โครงการ
2) มาตรา 26 (4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงาน
298,213,300
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติโครงการจำนวน ๑ โครงการ

๓๑

๓.๓.๖ ผลการศึกษาแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ปี 2564
รายงานผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกรผ่านกลไก
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกร รวมถึง
มีการลงพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านสภาพปัญหา ความต้องการ และข้อจำกัดในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ พื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายสุพจน์ โคมณี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ และมีการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกรผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หน่วยงานด้านการเกษตร และกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓ กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มยางพารา กลุ่มผลไม้ และกลุ่มข้าว
หลังจากได้รับข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นข้างต้น สำนักงานฯ ได้มีการจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกร จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. ผลักดันให้มีการนำแนวทางการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกร ผ่านกลไก
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : โมเดลนำร่องในการจัดสรรทุนด้าน Digital
Agriculture ไปสู่การปฏิบัติจริง
๒. พัฒนาบทบาทศูนย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพให้เป็น “ศูนย์เกษตรดิจิทัล” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน
๓. ผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ คำปรึกษาด้านเกษตร
ดิจิทัล (Advisory platform) สำหรับเกษตรกร และคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำการเกษตรดิจิทัล
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งทุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๔. จัดสภาพแวดล้อมเฉพาะ หรือสถานการณ์จำลอง (Sandbox) สำหรับทดลองนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในภาคการเกษตร
ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำร่าง โมเดลนำร่องในการจัดสรรทุนด้าน Digital Agriculture เพื่อส่งเสริมให้
เกิดผู้ประกอบการทางสังคม (Social Enterprise) ด้านเกษตรดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของ
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ตอบโจทย์และเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้
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๑. ต้นน้ำ : กำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน เครือข่ายความร่วมมือ เช่น สำนักงาน คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงาน ในระบบวิจัย
และนวัตกรรม หน่วยงานด้านการเกษตร ภาคเอกชน เกษตรกร เป็นต้น บูรณาการการทำงาน เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกร และกำหนดโจทย์การให้ทุน โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยของ
หน่วยงานระบบวิจัยและนวัตกรรมเป็นสำคัญ จากนั้นกองทุนฯ จึงกำหนดเป็นกรอบนโยบายการให้ทุนแบบมุ่ง
เป้า/เชิงยุทธศาสตร์
๒. กลางน้ำ : จัด สรรทุน กองทุนฯ นำกรอบนโยบายการให้ทุนแบบมุ่งเป้า/เชิงยุทธศาสตร์ มา
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ผู้สนใจ/ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) ยื่นข้อเสนอ
โครงการ และเครือข่ายความร่ว มมือร่ว มกันคัดเลือ กข้อเสนอโครงการที่มีความเหมาะสม สอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัล และด้านการเกษตรของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในส่วน ที่เป็น
งานวิจัย หรือส่วนที่ได้รับการพัฒนาเป็นนวัตกรรมแล้ว
๓. ปลายน้ำ : ดำเนินการตามข้อเสนอ ผู้รับทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัล และด้านการเกษตรของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็นงานวิจัย
หรือส่วนที่ได้รับการพัฒนาเป็นนวัตกรรมแล้ว ทั้งนี้ ระหว่างการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม เครือข่ าย ความ
ร่วมมือจะกำกับ/ติดตาม และให้คำปรึกษาในประเด็นความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วน สุดท้ายจะได้เป็น
ต้นแบบนวัตกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของเกษตรกร และเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๓๓

บทที่ 4
แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ และแผนปฏิบตั ิการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การกำหนดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมสำหรับปี 2564 - 2566
มุ่งเน้นเป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในภายนอก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างต่อ เนื่ อ งในระยะยาวอย่ า งยั่ งยืน ให้ส อดคล้ องกับ การจั ดทำยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
แต่เพื่อให้แผนฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กำหนดในวิสัยทัศน์ คือ
“เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
4.2 พันธกิจ
1. เป็นกองทุนที่สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
2. เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนวัตกรรมและมีการบริหารจัดการที่ดี
3. เป็นกองทุนที่ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นการสนับสนุนประโยชน์ทางดิจิทัลเพื่อสาธารณะ
4. เป็นกองทุนที่ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
5. เป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
6. เป็นกองทุนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย
๔.๓ วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าหมาย
๔.๓.1 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หรือแนวทางในการให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั ่ว ไป
ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะและไม่ เ ป็ น การแสวงหากำไร
โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
(2) ให้ ท ุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ั ย และพั ฒ นาแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนหรื อ บุ ค คลทั ่ ว ไป
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ำซ้อนกับการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่
(3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงาน ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน
(4) จั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำเนิ น การของสำนั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
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๔.๓.๒ นโยบาย
(1) ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดวิธีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และ
วิธีการการวิจัยและพัฒนาไว้ในข้อ ๓๐ และ ข้อ ๓๓ ดังนี้
ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนดโครงการหรือกิจกรรม กรอบจำนวน
เงินที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน เป็นคราว ๆ ไป
โดยให้ประกาศกำหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๓๓ การขอรับการอุดหนุ นวิจัยและพัฒนาจากกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศกรอบจำนวนเงิน และรูปแบบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนเป็นคราว ๆ ไป โดยให้
ประกาศกำหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(2) นโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ทางกองทุนฯ จึงได้กำหนดกรอบนโยบาย
การให้ทุนสนับสนุน เพื่อใช้สำหรับดำเนินการให้ทุนทั้ง ๔ ด้านให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งมาจากการต่อยอด
กรอบนโยบายที่ทางกองทุนทำการจัดสรรในปี 256๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) Digital Agriculture
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก
ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และกิจกรรม
ในภาคการเกษตรเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตรไปสู่มิติ
การพัฒนาร่วมอื่น ๆ
๒) Digital Government & Infrastructure
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน การบูรณาการและการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการดำเนินงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
๓) Digital Manpower
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการกำหนดนโยบายพัฒนา
บุ ค ลากรของประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานเพื ่ อ เสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

๓๕

๔) Digital Technology
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เช่น การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
ทางด้านสาธารณสุขหรือบริการสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับขีดความสามารถหรือการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน
๔.๓.๓ เป้าประสงค์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
เป้าประสงค์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ อยู่บนหลักการของการบริหารกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
(1) การบริหารงบประมาณของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงบประมาณที่รับเข้า
ในแต่ละปีอย่างคุ้มค่า เป้าหมายสูงสุดในระยะยาว คือ การบริหารงบประมาณจำนวน 5,000 ล้านบาทต่อปี
(2) การบริหารโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการแยกเป้าหมายโครงการที่สมัครเข้าขอรับทุน
, เป้าหมายโครงการที่เข้ารับการพิจ ารณา และเป้าหมายโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และเพิ่มเป้าหมาย
ในด้านอัตราความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
(3) เกิดโครงการหรือนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้าง (Impact) สู่ประเทศซึ่ง
มีการกำหนดตัวชี้วัดโครงการแต่ละโครงการทั้งด้านปริมาณ (Quantitative) และ ด้านคุณภาพ (Qualitative)
(4) การปฏิ บ ัต ิ งานของกองทุน เป็น ไปอย่ างมีป ระสิท ธิ ภ าพ และสามารถลดระยะเวลาการ
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ขอรับการสนับสนุนจนถึงวันที่ได้รับเงินทุน
(5) เกิดกลไก ภาคี เครือข่ายที่ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัล
(6) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัลที่ช่วยผลักดันการเติบโตให้กับประเทศ
(7) เกิดการสร้างและพัฒนาทั้งงานวิจัยและบุคลากรทางดิจิทัล เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโต
ทางดิจิทัลในอนาคต
4.๔ ยุทธศาสตร์
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
๔.๕ เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์
(๑) กองทุนสามารถ ให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แก่หน่วยงานหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน และบุคคลทั่วไป ตามกรอบนโยบายการให้ทุนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) กองทุนสามารถ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่หน่วยงานหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
และบุคคลทั่วไป ตามกรอบนโยบายการให้ทุนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๓) ระบบการบริหารจัดการของกองทุนทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกองทุน

๓๖

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ และแผนปฏิบตั ิการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์
กองทุน พ.ศ.
2564 - 2466

เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นกองทุนที่
- สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
- มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนวัตกรรมและมีการบริหารจัดการที่ดี
- ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นการสนับสนุนประโยชน์ทางดิจิทัล
เพื่อสาธารณะ
- ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
- ช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ให้ความรู้และร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓๗

65

แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับชาติ สู่การส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล

๓๘

แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เกิ ด การพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมที ่ มี
ประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้ าง และมีการริเริ่มการ
สนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนหรื อ บุ ค คลทั ่ ว ไปในเรื ่อ งที่ เ กี ่ ย วกับ การ
พัฒนาดิจ ิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมเพื่อ ก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง และความริเริ่มการ
สนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ประกอบด้วย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรั บ
และเพื่อตอบสนองความต้องการในการขอรับสนั บสนุ น
จากกองทุ น หรื อการสนั บสนุ นงานด้ านต่ าง ๆ ให้ กั บ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาการบริหารจัดการของกองทุน เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเติมเต็ม
ช่องว่างการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความ
ร่วมมือของการพัฒนาดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือบุคคล
ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.2 ให้ทุนโครงการและงานวิจัยสำหรับ
โครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่องและมี
ผลสัมฤทธิ์ของงานในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ที่ 3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของ
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนากระบวนงานของกองทุน
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการกองทุนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.3 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ผลผลิต/ผลลัพธ์
- กองทุนมีก รอบนโยบายและการจัดสรรเงิน ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ
- กองทุนมีการสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant)
และทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
- กองทุนมีแนวทางการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความ
ร่วมมือ
- เกิดเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาเพื่อการต่อยอดการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต/ผลลัพธ์
- กองทุ น มี ท ิ ศ ทางและแผนงานการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองทุนมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการกองทุนทั้งใน
ด้านการบริหารงานและการให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กองทุนมีการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
- บุ ค ลากรของกองทุ น มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
- กองทุนมีแผนงานกระบวนการต่า ง ๆ เพื่อให้
การบริ ห ารงานของกองทุ น เป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
- กองทุนมีคู่มือกองทุน คู่มือประชาชน และคู่มือ
การสื่อสารองค์กรในสภาวะต่าง ๆ
- การใช้เงินของกองทุน เพื่อ พัฒ นาดิ จ ิท ั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมเกิดประโยชน์สูงสุด

- กองทุนมีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/
แบบเปิ ด (Open Grant) และการอุ ด หนุ น การวิ จ ั ย และ
พัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
- กองทุ น มี แ นวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ท ุ น สำหรั บ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อการพัฒนาต่อยอด
- กองทุนมีฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
เงินทุนต่อเนื่องฯ และคลังข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
- กองทุนมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

๓๙

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปใน
การดำเนิน การพัฒ นาดิจ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการ
สาธารณะ และไม่ เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการ
ภาคเอกชน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสนับสนุนให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าหมายยุทธศาสตร์
เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และมีการริเริ่ม
การสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะและเติมเต็มช่องว่างการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการดำเนินงาน
1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อกำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน
2) ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไปในการวิจัยและพัฒนา ทั้งการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ และ
การติดตามประเมินผล
3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant)
4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการดำเนินงาน
1) ศึกษาแนวทางการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ/หรือส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผู้รับทุนในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็ง
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาโครงการด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 1 ส่ ง เสริ ม
การพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื่ อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เ ป ็ น ป ร ะ โ ย ช น ์ ต่ อ
สาธารณะและเติมเต็ม
ช่องว่างการพัฒนา

ตัวชี้วัด
- กรอบทิศทางนโยบายและการจัดสรรเงินในการส่งเสริม สนับสนุนฯ
- การทบทวนและกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับส่งเสริมและสนับสนุน
หรือให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไปในการ
พัฒนา ครอบคลุมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการและการติดตามประเมินผล
- การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant)
- ผลการศึกษาแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)

๔๐

กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 2 ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ของการ
พ ั ฒ น า ด ิ จ ิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม

- ผลการศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือของผู้รับทุน
- เกิ ด เครื อ ข่ า ยนั ก วิ จั ย และนั ก พั ฒ นาเพื ่ อ การต่ อ ยอดการพั ฒ นาดิ จิ ท ั ล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- มีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง และความริเริ่มการ
สนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
เป้าหมายยุทธศาสตร์
มีทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเกิดโคงการวิจัยและพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน หรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการดำเนินงาน
1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อกำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน
2) ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไปในการวิจัยและพัฒนา ทั้งการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ และ
การติดตามประเมินผล
3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant)
4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 ให้ทุน โครงการและงานวิจัยสำหรับโครงการที่มีร ะยะเวลาการ
ดำเนินงานต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ของงานในระยะยาว
แนวทางการดำเนินงาน
1) ศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
2) กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
3) ให้ทุนโครงการและงานวิจัยสำหรับโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการดำเนินงาน
1) รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนา
2) เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
3) กำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการและงานวิจัย
4) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานวิจัยและต่อยอดงานวิจัย/ผลงานจากหน่วยงานอื่น
5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการและงานวิจัย

๔๑

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
แ ล ะ พ ั ฒ น า แ ก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
เอกชนหรือบุคคลทั่วไป
เกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 2 ให้ ทุ น
โครงการและงานวิ จั ย
สำหรั บ โครงการที ่ มี
ระยะเวลาการดำเนินงาน
ต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์
ของงานในระยะยาว
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 3 ส่ ง เสริ ม
การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
งานวิ จ ั ย และพั ฒ นา
ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม

ตัวชี้วัด
- กรอบทิศทางนโยบายและการจัดสรรเงินในการส่งเสริม สนับสนุนฯ
- การทบทวนและกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไปในการวิจัยและ
พัฒนา ครอบคลุมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการและการติดตามประเมินผล
- การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant)
- ผลการศึกษาแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
- แนวทางและหลักเกณฑ์การให้ทุนสำหรับโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อการ
พัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน
- การเปิดรับข้อเสนอโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

- ฐานข้อมูลโครงการ/งานวิจัยและพัฒนา
- ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ Website และการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
- แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจากโครงการและงานวิจัย
- แนวทางการต่อยอดงานวิจัย/ผลงานจากหน่วยงานอื่นเพื่อบูรณาการการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับและเพื่อตอบสนองความต้องการในการขอรับสนับสนุนจากกองทุน หรือการสนับสนุนงานด้านต่าง
ๆ ให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ
เป้าหมายยุทธศาสตร์
กองทุนมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนและ
การให้บริการ
แนวทางการดำเนินงาน
1) เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมการ
บริหารจัดการกองทุนแบบเรียลไทม์ (Real Time)

๔๒

2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
3) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) ศึกษาและพัฒนานโยบายและทิศทางของกองทุนโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
แนวทางการดำเนินงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในประเด็นการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาให้ทุนอุดหนุน
2) กำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในประเด็นการวิจัยแลพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพิจารณาให้ทุนอุดหนุน
3) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบูรณาการข้อมูล
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนินงาน
1) จัดทำแผนกำลังคน สมรรถนะของบุคลากรและการบริหารจัดการบุคลากร
2) ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและมีการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
3) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและกองทุน
4) กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารกองทุนและบุคลากร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 1 มี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
รองรับการบริหาร
จัดการกองทุนและการ
ให้บริการ

กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 2 ส่ ง เสริ ม
การบู ร ณาการข้ อ มู ล
ระหว่างหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
รองรับ การดำเนิน งาน
ตามภารกิจของกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
- บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ
- โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
- มีการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่องตามมาตรฐาน สข.
- มีการสำรองข้อมูลทุกไตรมาส และทบทวนปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศกองทุน
- มีระบบบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อตอบสนองการทำงานทุก ๆ ขั้นตอน
- เจ้าหน้าที่กองทุนมีความพึงพอใจในใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน
- มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
- แนวทางและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุน
- แนวทางเชิงนโยบายและทิศทางการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น
- ผลการศึกษาการกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานฯ
- แนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานฯ
- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบูรณาการข้อมูล
- มีอัตรากำลังครบตามเป้าหมาย
- จำนวนบุคลากรกองทุนได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
- ผู้ได้รับทุนจากกองทุนเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน
- มีแนวทางและการประเมินผู้บริหารกองทุนและบุคลากร

๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
พัฒ นาการบริหารจัดการของกองทุน โดยยึด หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้ ผ ู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงการให้บริการและข้อมูลข่าวสารกองทุน มีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
เป้าหมายยุทธศาสตร์
กองทุ น มี ก ารบริห ารจัด การเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การที่ ดี (Good Governance)
กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนงานของกองทุนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
แนวทางการดำเนินงาน
1) โครงการกำกับบริหาร ฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
2) โครงการจ้างบริหารงาน (PMO) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
3) พัฒนา ทบทวน ปรับปรุง กระบวนงานของกองทุนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยการ
กำหนดหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการดำเนินงาน
1) เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปิดเผยได้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุน
2) กำหนด/ทบทวนแนวทางและคู่มือการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกองทุน
3) จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4) จัดให้มีการตรวจสอบภายใน
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี
6) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 3 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
แนวทางการดำเนินงาน
1) โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) กำหนดแนวทางและวางแผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสู่
กลุ่มเป้าหมายของกองทุน และดำเนินการตามแผนฯ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 1 พั ฒ นา - แนวทางการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนทั้งระบบ
ก ร ะ บ ว น ง า น ข อ ง - มีการตรวจสอบ กำกับดูแล การบริหารโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
กองทุ น ให้ ม ี ค ุ ณ ภาพ
และมีมาตรฐาน

๔๔

- แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานของกองทุนให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 2 บริ ห าร - กรอบแนวทางการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่อ ผู้ ม ีส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสีย - คู ่ ม ื อ การติ ด ตาม
จัดการกองทุนตามหลัก ประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกองทุน
ธรรมาภิบาล
- แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี
- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส ่ว นได้ส่วนเสียและรายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ
กลยุ ท ธ์ ท ี ่ 3 สื ่ อ สาร - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพลักษณ์องค์กร
- แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของกองทุนและคู่มือการสื่อสารองค์กร

๔๕

๔.๖ แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 256๔ – 256๖) ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สามารถนำกรอบนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตาม
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
๔.๖.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการโครงการของกองทุนฯ ปี 256๔ – 256๖ มีเป้าหมายและโครงการที่สำคัญที่
กองทุนฯดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
(4) การพัฒนาโครงการ หรือ กิจกรรม โดยโครงการจะใช้ทรัพยากรภายนอกปฏิบัติงานและ
กิจกรรมจะเป็นการปฏิบัติงานภายในจากเจ้าหน้าที่กองทุน
โดยหลักการในการกำหนดระยะเวลา จะคำนึงถึงความสำคัญของโครงการแต่ละโครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม *** สำคัญมาก (
)
โครงการ/กิจกรรม ** สำคัญปานกลาง (
)
โครงการ/กิจกรรม * สำคัญ (
)
หมายเหตุ : ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรคสาม วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของกองทุน ให้ถือปีงบประมาณ
เป็นรอบปีบัญชี

๔๖

๔.๖.2 แผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 256๔ – 256๖)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์: เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และมีการริเริ่มการสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะและเติม
เต็มช่องว่างการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อกำหนดกรอบ
นโยบายการให้ทุน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
กรอบทิศทางนโยบายการให้ทุนและการจัดสรรเงินในการส่งเสริม
สนับสนุนฯ จากกองทุน
(2) ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาและการประเมินคะแนนโครงการ
หรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แก่
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ประกาศเปิดรับทุนฯ หลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการและเกณฑ์การประเมินคะแนนฯ สำหรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป
(3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant)
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด
(Open Grant)
(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) หรือตามที่คณะ
กรรมการฯ กำหนด
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant)

เป้าหมายหลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

มีการทบทวนกำหนดกรอบ
นโยบายการให้ทุนและการ
จัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับสถานการณ์

กนผ.

***

มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมฯ และ
เกณฑ์การประเมินคะแนนฯ

กนผ., กบก.

มีการเปิดรับทุนแบบทั่วไป/
แบบเปิด (Open Grant)

กนผ.,กบก.

มีการเปิดรับทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic
Grant) หรือตามที่คณะ
กรรมการฯ กำหนด

๔๗

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผนงานร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2

***
แผนงานร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2

***
**

กนผ.
กบก.

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุกปี

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือของ
การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

(1) การจัดให้มรี ะบบบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แลกเปลีย่ นข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กองทุนมีแนวทางที่นำไปสู่การจัดทำข้อตกลงการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพื่อการบริหารจัดการกองทุนและการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ
(2) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้รับทุนในการพัฒนาต่อยอดการ
พัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ

เป้าหมายหลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

มีการหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถึงความร่วมมือใน
การดำเนินการ

กนผ.
กบก.
กตป.

*

มีข้อตกลงการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล

กนผ.
กบก.
กตป.

**

๔๘

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์: มีการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเกิดโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

2.1 สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาแก่
หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนหรือ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

(1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อกำหนดกรอบ
มีการทบทวนกำหนดกรอบ
นโยบายการให้ทุน
นโยบายการให้ทุนและการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
จัดสรรงบประมาณที่
กรอบทิศทางนโยบายการให้ทุนและการจัดสรรเงินในการส่งเสริม
สอดคล้องกับสถานการณ์
สนับสนุนฯ จากกองทุน
(2) ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาและการประเมินคะแนนโครงการ
มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
หรือกิจกรรมที่จะให้ทุนอุดหนุนวิจยั และพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและ โครงการหรือกิจกรรมฯ และ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เกณฑ์การประเมินคะแนนฯ
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ประกาศเปิดรับทุนฯ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ
และเกณฑ์การประเมินคะแนนฯ สำหรับการให้ทุนอุดหนุนวิจัยและ
พัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป
(3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant)
มีการเปิดรับทุนแบบทั่วไป/
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด
แบบเปิด (Open Grant)
(Open Grant)
(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) หรือตามที่คณะ
มีการเปิดรับทุนเชิง
กรรมการฯ กำหนด
ยุทธศาสตร์ (Strategic
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด
Grant) หรือตามทีค่ ณะ
(Strategic Grant)
กรรมการฯ กำหนด
2.2 ให้ทุนโครงการ (1) ศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการที่มผี ลสัมฤทธิส์ ูง
เพื่อศึกษาแนวทางและ
และงานวิจัยสำหรับ ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผลการศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ทุน
หลักเกณฑ์การให้ทุน
โครงการที่มี
สำหรับโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในระยะยาว

๔๙

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กนผ.

ลำดับ
ความสำคัญ
***

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผนงานร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2

กนผ., กบก.

***
แผนงานร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2

กบก.

***
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุกปี

กนผ.
กบก.

***

กนผ.,
กบก.,
กตป

**

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายหลัก

ระยะเวลาการ
โครงการและงานวิจัยที่มี
ดำเนินงานต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์สูง
และมีผลสัมฤทธิ์ของ (2) กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการที่มผี ลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อมีแนวทางและ
งานในระยะยาว
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทางและหลักเกณฑ์การให้ทุนสำหรับโครงการที่มี หลักเกณฑ์รองรับการให้ทุน
ผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน
โครงการที่มผี ลสัมฤทธิ์สูง
(3) ให้ทุนโครงการและงานวิจัยสำหรับโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อให้ทุนสำหรับโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
และงานวิจัยที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
2.3 ส่งเสริมการใช้ (1) รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อรวบรวมและมีองค์
ประโยชน์จาก
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ฐานข้อมูลโครงการ/งานวิจัยและพัฒนา
ความรู้จากงานวิจัยและ
งานวิจัยและพัฒนา
พัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (2) เผยแพร่องค์ความรู้หรือผลงานของกองทุนผ่านช่องทางที่เหมาะสม
เผยแพร่องค์ความรู้หรือ
และสังคม
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ
ผลงานที่ได้จากงานวิจยั และ
Website และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย พัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อ
และพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
สาธารณะ
(3) การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ มีแนวทางการส่งเสริมการใช้
จัดสรรประโยชน์ และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ปัญญาจากโครงการและ
ทางปัญญาจากโครงการและงานวิจัย
งานวิจัยและพัฒนา
(5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการและงานวิจัย
เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ประกาศเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา

๕๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

กนผ.,
กบก.

**

กบก.
กนผ.
กบก.
กตป.

**

กบก.
บท.

**

กบก.

***

กบก.

**

**

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
เป้าประสงค์: กองทุนมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
กลยุทธ์
3.1 มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการ
กองทุนและการ
ให้บริการ

3.๒ พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
- พัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการเปิดรับและพิจารณาให้ทุนเพื่อรองรับ
การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
- พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
- พัฒนาระบบสำหรับบริหาร การเงิน - บัญชี พัสดุ กฎหมาย บุคคล
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (EIS/MIS)
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
- มีการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล
- มีฐานข้อมูลและมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(3) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนมากกว่า 2 ช่องทาง
(1) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุนฯ
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีอัตรากำลังครบตามเป้าหมาย
(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระหว่างผู้รับทุนและกองทุน
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผูไ้ ด้รับทุนจากกองทุนเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการฯ

เป้าหมายหลัก
มีระบบเว็บไซต์ของกองทุนฯ
มีข้อมูลทันกาล และมีระบบ
บริหารจัดการกองทุนที่พร้อม
อำนวยความสะดวกในด้าน
ด้าน ๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ
***

กตป.
กบก.
กนผ.
บท.

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มี
ข้อมูลทันกาล

กตป.

***

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทีส่ ามารถให้บริการ
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุนฯ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างผูร้ ับทุนและกองทุน

บท.
กบก.

**

บท.

***

บท.

***

๕๑

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ดำเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) กำหนดแนวทางการประเมินผูบ้ ริหารกองทุนและบุคลากร
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีแนวทางและการประเมินผูบ้ ริหารกองทุนและบุคลากร
(๔) ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีอัตรากำลังครบตามเป้าหมาย

เป้าหมายหลัก
หรือรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สถานะการณ์
มีการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผู้บริหารกองทุนและ
บุคลากรของกองทุนอย่าง
ต่อเนื่อง
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
กองทุนฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

๕๒

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

บท.
กนผ.

**

บท.

**

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์: กองทุนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมายหลัก

4.1 พัฒนา
(1) โครงการกำกับบริหาร ฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการ
กระบวนงานของ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน
กองทุนให้มีคุณภาพ ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทางการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนทั้งระบบ
และมีมาตรฐาน

วางระบบการดำเนินงาน
และการจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้องของทุนหมุนเวียน
ให้เป็นระบบและเพื่อ
ตอบสนองการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน
(2) การจัดให้มีการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับ
มีระบบการกำกับติดตาม
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นระบบ
โครงการทีไ่ ด้รับการอนุมัติ
กิจกรรมย่อย โครงการจ้างบริหารงาน (PMO) โครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
การใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีการตรวจสอบ กำกับดูแล การบริหารโครงการตาม
ของกองทุนฯ และตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
เป้าหมายทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิ
(3) โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กองทุน
การปรับปรุงพื้นทีก่ ารแบ่ง
ผลผลิต/ผลลัพธ์: สำนักงานได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ
โซนที่ชัดเจนทั้งการให้บริการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่กองทุน และเจ้าหน้าที่กองทุนมีความพึงพอใจต่อ
และการทำงานของเจ้าหน้าที่
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และสร้างสภาพแวดล้อมใน
การทำงานที่ดี
4.๒ บริหารจัดการ (1) เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เปิดเผยได้ เพื่อความโปร่งใสใน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มี
กองทุนตามหลักธรร การดำเนินงานของกองทุน
ส่วนได้ส่วนเสียครบทั้ง ๑๐
มาภิบาล
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็น
(๒) การจัดทำคูม่ ือสำหรับผูร้ ับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ มีการเผยแพร่คมู่ ือสำหรับ
และสังคม
ผู้รับทุนให้ทราบโดยทั่วกัน

๕๓

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

กนผ.

***

กตป.

***

กตป.

**

บท.
กบก.
กนผ.
กตป.

**

บท.
กนผ.

***

กบก.
บท.

***

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมย่อย: ทบทวนปรับปรุงคู่มอื สำหรับผูร้ ับทุนให้สอดคล้อง
ผลผลิต/ผลลัพธ์: คู่มือผู้รบั ทุนจากกองทุนฯ
(๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กิจกรรมย่อย: ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แผนบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
(๔) การดำเนินการตรวจสอบภายใน
ผลผลิต/ผลลัพธ์: รายงานผลการตรวจสอบภายใน

4.๓ สื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี
ผลผลิต/ผลลัพธ์: รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี
(๖) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ
(๑) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ
กิจกรรมย่อย: การจัดกิจกรรมคลินิกกองทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
กิจกรรมย่อย: การจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
กิจกรรมย่อย: จัดสัมนาและนิทรรศการผูร้ ับทุน
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ
(2) การจัดทำแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพทธ์ กองทุนมีการวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกองทุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

มีแผนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

กตป.

***

มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในและการ
สอบทานประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
มีการรายงานผลการดำเนินงาน
รายเดือน/ไตรมาส/ปี
มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุน
กองทุนเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่เกีย่ วข้อง

กตป.
บท.

***

กบก.
กนผ.
กบก.

***

บท.

**

มีแผนการประชาสัมพันธ์
กองทุน

บท.

**

เป้าหมายหลัก

๕๔

***

แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

5.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำปฏิบัติการประจำปี โดยถ่ายทอดตามแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวมาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำกรอบนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าหมาย: เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง
และมีการริเริ่มการสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) พร้อมทั้ง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป้าหมาย : มีทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
ในเรื ่ อ งที ่ เ กี ่ ย วกั บ การพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และเกิ ด
โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
เป้าหมาย : กองทุนมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
เป้าหมาย : กองทุน มี การบริห ารจั ด การเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารจัด การที ่ด ี (Good
Governance) กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กร

๕๕

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน/แนวทาง

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

(1) ศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้ม
(2) จัดทำร่างกรอบนโยบายการ
ให้ทุนประจำปี
(3) เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อกำหนดกรอบนโยบาย

ผลผลิต (Output): การกำหนด
กรอบนโยบายการให้ทุน ประจำปี
งบประมาณ 2565
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
กรอบนโยบายการให้ทุนก่อนเริ่มปี
บัญชี

(1) ศึกษา รวบรวม ผลการ
ดำเนินงาน กฎระเบียบ และ
ความเห็นของคณะทำงาน
คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ทบทวนและ จัดทำ (ร่าง)
หลักเกณฑ์ แนวทางและ
มาตรการ
(3) เสนอคณะอนุกรรมการฯ
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา
(1) ประกาศขอรับทุน
(2) ตรวจสอบคำขอรับทุน
(3) จัดทำบทวิเคราะห์และ
พิจารณาโครงการ
(4) คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติโครงการ

ผลผลิต (Output): การทบทวน
และกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมฯ
และเกณฑ์การประเมินคะแนนฯ
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถบริหารจัดการ การจัดสรร
เงินในการส่งเสริมและสนับสนุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะและเติม
เต็มช่องว่างการ
พัฒนา

(1) ศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มเทคโนโลยีเพือ่ กำหนด
กรอบนโยบายการให้ทุน

(2) ทบทวนหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและการประเมิน
คะแนนโครงการหรือกิจกรรมที่
ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้
ความช่วยเหลือ แก่ หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป

(3) สนับสนุนทุนแบบทัว่ ไป
(Open Grant)

เพื่อศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันเพื่อนำมากำหนด
เป็นกรอบนโยบายการให้
ทุนและการจัดสรรทุนใน
ครั้งต่อไป

กองทุนมีกรอบนโยบายการ
ให้ทุนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และแนวโน้ม
เทคโนโลยีในปัจจุบัน

เพื่อศึกษา ทบทวน และ
จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทาง
และมาตรการสำหรับ
ส่งเสริมและสนับสนุนหรือ
ให้ความช่วยเหลือแก่
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป

มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมฯ และ
เกณฑ์การประเมินคะแนนฯ

เพื่อเปิดรับการสนับสนุน
ทุนแบบทั่วไป (Open
Grant) ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ

มีการเปิดรับการสนับสนุน
ทุนแบบทั่วไป (Open
Grant)

๕๖

มิ.ย. 6๔

-

กนผ.
กบก.

ก.ค. 64
ส.ค. – ก.ย. 64
***
กนผ.
กบก.

ต.ค. 6๔ – ธ.ค.
64

ม.ค. – มี.ค. 6๕

***

เม.ย.–พ.ค. 6๕

ผลผลิต (Output): เปิดรับ
เม.ย. – มิ.ย. 6๕
ข้อเสนอโครงการแบบทัว่ ไป/แบบ
มิ.ย.-ก.ค. 6๕
เปิด (Open Grant) ประจำปี
ก.ค.. – ส.ค. 6๕
งบประมาณ 2565
ผลลัพธ์ (Outcome): การอนุมัติ ส.ค. – ก.ย. 6๕
โครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด
(Open Grant) ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุน

3,000.๐๐๐๐
หมายเหตุ
ทั้งนี้ เป็นไป
ตามที่คณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนกำหนด

กนผ.
กบก.

***

กลยุทธ์

1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือของ
การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant) หรือตามที่
คณะกรรมการฯ กำหนด

เพื่อเปิดรับการส่งเสริม
สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant) ตามที่
คณะกรรมการฯ
เห็นสมควร

มีการเปิดรับทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic
Grant) หรือตามที่คณะ
กรรมการฯ กำหนด

เพื่อบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน

เกิดการบูรณาการข้อมูล
(1) ศึกษาแนวทางการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
วิจัยและพัฒนา
(2) พัฒนาระบบให้มีการรองรับ
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

(1) การจัดให้มีระบบบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และลดความซ้ำซ้อน

เป้าหมาย

ขั้นตอน/แนวทาง
(1) ประกาศขอรับทุน
(2) ตรวจสอบคำขอรับทุน
(3) จัดทำบทวิเคราะห์และ
พิจารณาโครงการ
(4) คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติโครงการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ

ผลผลิต (Output): การเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant)
ผลลัพธ์ (Outcome): การอนุมัติ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant)

ไม่เกินร้อยละ 10
ของเงินคงเหลือ ณ
หมายเหตุระยะเวลา ไตรมาสล่าสุดที่
เปิดรับทุน
ตามที่คณะ
กรรมการฯ
เห็นสมควร ซึ่งบาง
ปีอาจจะไม่มีการ
เปิดรับทุนประเภท
นี้

กนผ.
กบก.

ผลผลิต (Output): มีระบบพร้อม
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
ระบบที่รองรับการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

ต.ค. 6๔ – พ.ค.
6๕

กนผ.
กบก.
กตป.

ผลผลิต (Output): การกำหนด
กรอบนโยบายการให้ทุน ประจำปี
งบประมาณ 2565
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
กรอบนโยบายการให้ทุนก่อนเริ่มปี
บัญชี
ผลผลิต (Output): การทบทวน
และกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมฯ
และเกณฑ์การประเมินคะแนนฯ
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถบริหารจัดการ การจัดสรร
เงินในการส่งเสริมและสนับสนุนได้

มิ.ย. 64

ม.ค.- ก.ย. 65

-

**

พ.ค. – ก.ย. ๖๕
**

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.1 สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาแก่
หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน หรือ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

(1) ศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มเทคโนโลยีเพือ่ กำหนด
กรอบนโยบายการให้ทุน

(2) ทบทวนหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและการประเมิน
คะแนนโครงการหรือกิจกรรมที่
ครอบคลุมการให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม

เพื่อศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันเพื่อนำมากำหนด
เป็นกรอบนโยบายการให้
ทุนในครั้งต่อไป

กองทุนมีกรอบนโยบายการ
ให้ทุนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และแนวโน้ม
เทคโนโลยีในปัจจุบัน

เพื่อศึกษา ทบทวน และ
จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทาง
และมาตรการที่ครอบคลุม
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาแก่หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน หรือ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมฯ และ
เกณฑ์การประเมินคะแนนฯ

(1) ศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้ม
(2) จัดทำร่างกรอบนโยบายการ
ให้ทุนประจำปี
(3) เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อกำหนดกรอบนโยบาย
(1) ศึกษา รวบรวม ผลการ
ดำเนินงาน กฎระเบียบ และ
ความเห็นของคณะทำงาน
คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ทบทวนและ จัดทำ (ร่าง)
หลักเกณฑ์ แนวทางและ
มาตรการ

๕๗

กนผ.
กบก.

ก.ค. 64
ส.ค. – ก.ย. 64
ต.ค. 6๔ – ธ.ค.
6๕

ม.ค. – มี.ค. 6๕

กบก.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

(3) สนับสนุนทุนแบบทัว่ ไป
(Open Grant)

(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant)

2.2 ให้ทุนโครงการ
และงานวิจัยสำหรับ
โครงการที่มี
ระยะเวลาการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง
และมีผลสัมฤทธิข์ อง
งานในระยะยาว
2.3 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
งานวิจัยและพัฒนา

(1) ศึกษาแนวทางและ
หลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

(1) รวบรวมองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดรับการสนับสนุน
ทุนแบบทั่วไป (Open
Grant) ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ

เป้าหมาย

มีการเปิดรับการสนับสนุน
ทุนแบบทั่วไป (Open
Grant)

ขั้นตอน/แนวทาง
(3) เสนอคณะอนุกรรมการฯ
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา
(1) ประกาศขอรับทุน
(2) ตรวจสอบคำขอรับทุน
(3) จัดทำบทวิเคราะห์และ
พิจารณาโครงการ
(4) คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติโครงการ

เพื่อเปิดรับการส่งเสริม
สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant) ตามที่
คณะกรรมการฯ
เห็นสมควร

มีการเปิดรับทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic
Grant) หรือตามที่คณะ
กรรมการฯ กำหนด

(1) ประกาศขอรับทุน
(2) ตรวจสอบคำขอรับทุน
(3) จัดทำบทวิเคราะห์และ
พิจารณาโครงการ
(4) คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติโครงการ

เพื่อศึกษาแนวทางและ
หลักเกณฑ์การให้ทุน
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

มีแนวทางและหลักเกณฑ์การ
ให้ทุนโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงในระยะยาว หรือตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร

(1) ศึกษาแนวทางการให้ทุน
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในระยะ
ยาว
(2) เสนอให้คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็น

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
จากงานวิจัยและพัฒนา

มีฐานข้อมูลองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

เม.ย.–พ.ค. 6๕

ผลผลิต (Output): การเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการแบบทัว่ ไป
(Open Grant) ประจำปี
งบประมาณ 2565
ผลลัพธ์ (Outcome): การอนุมัติ
โครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด
(Open Grant) ที่ให้ทุนอุดหนุน
การวิจยั และพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบ
นโยบายการให้ทุน
ผลผลิต (Output): การเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant)
ผลลัพธ์ (Outcome): การอนุมัติ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Grant)

เม.ย.–มิ.ย. 6๕
มิ.บ. 6๕
ก.ค. – ส.ค. 6๕

ผลผลิต (Output): รายงานสรุปผล
โครงการที่ปิดโครการ พร้อมผลผลิต
ที่ได้จากโครงการ
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
ทราบถึงโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ เพื่อ
ประกอบการประเมินการให้ทุนต่อ
ในระยะถัดไป
(1) กำหนดคุณลักษณะข้อมูล
ผลผลิต (Output): ฐานข้อมูล
โครงการ/งานวิจัยและพัฒนาทีจ่ ะ โครงการ/งานวิจัยและพัฒนา
รวบรวม

๕๘

ระยะเวลา

ส.ค. – ก.ย. 6๕

ม.ค. – ก.ย. 6๕
หมายเหตุระยะเวลา
ตามที่คณะ
กรรมการฯ
เห็นสมควร ซึ่งบาง
ปีอาจจะไม่มีการ
เปิดรับทุนประเภท
นี้

ต.ค. 6๔ – มิ.ย.
64

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ

๓,๐๐๐.๐๐๐๐
หมายเหตุ
ทั้งนี้ เป็นไป
ตามที่คณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนกำหนด

ไม่เกินร้อยละ 10
ของเงินคงเหลือ
ณ ไตรมาสล่าสุด
ที่เปิดรับทุน

กบก.
กนผ.
กตป.

กบก.
กนผ.
**

กนผ.
กบก.
กตป.

ก.ค. – ก.ย. 6๕
**
ต.ค. ๖๔ – ส.ค.
6๕

กบก.
บท
**

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

(2) ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูล
โครงการ/งานวิจัยและพัฒนา
แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามกรอบ
นโยบายการให้ทุน
(2) เผยแพร่องค์ความรู้หรือ
ผลงานของกองทุนผ่านช่องทางที่
เหมาะสม

(๓) การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธกี าร
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา การจัดสรรประโยชน์
และการรักษาสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา

3.1 มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการ
กองทุนและการ
ให้บริการ

ขั้นตอน/แนวทาง

(1) ดำเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกองทุน

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
หรือผลงานที่ได้จาก
งานวิจัยและพัฒนา

เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา การ
จัดสรรประโยชน์ และการ
รักษาสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกองทุนและมี
อุปกรณ์ที่รองรับการ
ทำงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

มีองค์ความรู้หรือผลงานที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ
พัฒนาที่ได้รับการอุดหนุน
จากกองทุนฯ เผยแพร่ให้
ทราบโดยทัว่ กัน

(1) กำหนดช่องทางและ
ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้

มีหลักเกณฑ์ วิธีการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้

(๑) ศึกษาและกำหนดแนวการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ
(๒) เสนอคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
(๓) การประกาศ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
มีระบบบริหารจัดการกองทุน (1) รวบรวมข้อมูลความต้องการ
ที่มีข้อมูลทันกาล และมี
ระบบบริหารจัดการกองทุน (2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ
พร้อมอำนวยความสะดวก
(3) พัฒนาระบบ
ในด้านด้าน ๆ
(4) การทดสอบและการใช้งาน
ระบบ
(๒) ติดตั้งและทดสอบระบบ
บริหารจัดการแบบ Real Time

๕๙

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
ส.ค. – ก.ย. 6๕
คลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้
จากงานวิจัยและพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการต่อยอดได้ รวมถึง
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่
ผู้สนใจ
ผลผลิต (Output): ช่องทางการ ม.ค. – ก.ย. 6๕
เผยแพร่องค์ความรู้
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
จากหลากหลายช่องทาง และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ผลผลิต (Output): แนวทางการ ต.ค. 6๔ – เม.ย.
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
6๕
ทรัพย์สินทางปัญญาจากโครงการ
และงานวิจยั
พ.ค. – ก.ค. 6๕
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากโครงการและ
ส.ค. – ก.ย. 6๕
งานวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต (Output): ระบบบริหาร
จัดการกองทุนที่สำคัญ ได้แก่
เว็บไซต์ ระบบเปิดรับทุน ระบบ
ติดตามประเมินผล และระบบการ
เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผู้บริหารกองทุน

ต.ค. 6๔ – ก.ย.
6๕

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ

-

กบก.
บท.
**

-

กบก.

***

บท.
กบก.
กนผ.
กตป.
***

ม.ค. - ก.ย. ๖๕

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(๒) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ผู้บริหาร (EIS/MIS)
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (EIS/MIS)

(๔) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.๒ พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
สามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็น
ปัจจุบัน

ขั้นตอน/แนวทาง

(1) พัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนฯ
(2) นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อปรับปรุงช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอยู่เสมอ

ปรับปรุงช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีขึ้น

(๑) ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีอยู่เดิม

(1) การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุนฯ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุนฯ

บุคลากรของกองทุนได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
การใช้งานดิจิทัลและทักษะ
ด้านอื่น ๆ

(๑) ส่งเสริมการฝึกอบรมให้
เจ้าหน้าที่กองทุน

(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างผู้รับทุนและกองทุน

เพื่อจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระหว่างผู้รับทุน
และกองทุน หรือการสร้าง
การรับรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับสถานะการณ์

ผู้ได้รับทุนได้เข้ารับการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ
กองทุนฯ เพื่อเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการให้ทุน
และสามารถนำไปปฏิบัติ
ใช้ได้

(1) ประกาศผลผู้รับผ่านการ
คัดเลือกให้ได้รับทุน
(2) มีหนังสือแจ้งผลผู้รับทุนและ
เชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ หรือการ
สร้างการรับรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับสถานะการณ์

๖๐

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

ระยะเวลา

สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการ
กองทุนที่มีความแม่นยำ
ผลผลิต (Output): มีฐานข้อมูล
ต.ค. 6๔ – ก.ย.
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
6๕
บริหารจัดการกองทุนและการ
ตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้บริหาร
กองทุนใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ ปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
ผลผลิต (Output): มีช่องทางการ ต.ค. ๖๔ – ธ.ค.
รับเรื่องร้องเรียนของกองทุนที่ดีขึ้น
6๕
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกองทุนสามารถเข้าถึง
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องได้
และกองทุนสามารถรับผลสะท้อน
กลับ (Feedback) ในด้านต่าง ๆ
ตามความเป็นจริงเพื่อนำมา
ปรับปรุงการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลผลิต (Output): บุคลากร
ต.ค. ๖๔ – ก.ย.
กองทุนได้รับการอบรมอย่างน้อย
6๕
1 ครั้ง/ปี
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากร
ของกองทุนมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ผลผลิต (Output): ร้อยละ 80
ของผู้ได้รับทุนจากกองทุนเข้ารับ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ
กองทุนฯ
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้รับทุนที่
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

ต.ค. 6๔ – ก.ย.
6๕
หมายเหตุ
ระยะเวลา
ดำเนินการต้อง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ
กตป.

***
บท.
กบก.
**

๐.3๐๐๐

บท.

0.5000

กบก.
กนผ.
กตป.
บท.

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(๓) กำหนดแนวทางการประเมิน เพื่อมีการประเมินผู้บริหาร มีการประเมินผู้บริหาร
ผู้บริหารกองทุนและบุคลากร กองทุนและบุคลากรของ กองทุนและบุคลากรของ
ของกองทุน
กองทุนอย่างต่อเนื่อง
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ดำเนินการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานกองทุนฯ

4.1 พัฒนา
กระบวนงานของ

(1) โครงการกำกับบริหาร ฟื้นฟู
ปรับปรุง และพัฒนา

เพื่อสรรหาและคัดเลือก
พนักงานกองทุนฯ

เพื่อศึกษาวิเคราะห์การ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ฟื้นฟู

มีพนักงานกองทุนฯ ตาม
กรอบอัตรากำลัง

จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุน
หมุนเวียนพร้อมทั้งฟื้นฟู

ขั้นตอน/แนวทาง

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

(3) ผู้ผ่านการตัดเลือกแสดงความ
ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
(4) มีการประเมินผลการสัมมนา
ฯ เพื่อรับข้อคิดเห็นไปปรับปรุง
(1) วิเคราะห์กระบวนงาน
กิจกรรมหลักและตัวชีว้ ัด
รายบุคคล
(2) จัดทำรายละเอียด
กระบวนงาน กิจกรรมหลัก และ
ตัวชี้วัดรายบุคคลในแบบฟอร์ม
ตัวชี้วัดกลุ่มงานและบุคคล แบบ
สรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(3) จัดทำตัวชีว้ ัดรายบุคคลตาม
แบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(4) แจ้งเวียนตัวชี้วัดรายบุคคล
ตามแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
(5) จัดทำตัวชีว้ ัดผู้บริหารกองทุน
(1) ประกาศเปิดรับสมัคร
พนักงานกองทุนฯ
(๒) มีการคัดเลือกและประกาศ
ผลการคัดเลือกบรรจุ/แต่งตั้ง
(๓) ลงนามสัญญาพนักงานกองทุน

มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ดำเนินงานร่วมกับกองทุน และ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการให้ทุน
พร้อมผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการรับทุน
ผลผลิต (Output): แนวทางและ
การประเมินผู้บริหารกองทุนและ
บุคลากร
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถนำผลการประเมินมา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของกองทุน
และใช้วางแผนการพัฒนาบุคลากร
ต่อไป

(1) การออกแบบรูปแบบปฏิทิน
ตามตัวชี้วัดและการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ

ผลผลิต (Output): แนวทางการ
กำกับดูแลทุนหมุนเวียนทั้งระบบ
การทบทวนและกำหนดขั้นตอน

๖๑

ระยะเวลา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ

สอดคล้องกับ
การประกาศรับ
ทุน
พ.ย. – ธ.ค. 6๔

บท.
กนผ.

ม.ค. 6๕
**

ก.พ. – มี.ค. 6๕
มี.ค. – เม.ย. 6๕

ผลผลิต (Output): ได้มีการ
ประกาศเปิดรับสมัครพนักงาน
กองทุนฯ
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
กองทุนได้

ภายใน มี.ค. 6๕
ต.ค. ๖๔

-

พ.ย. - ธ.ค. ๖๔

บท.
**

ธ.ค. ๖๔

ก.ค. - ต.ค. ๖๔

5.0000
หมายเหตุ

กนผ.

กลยุทธ์
กองทุนให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน

วัตถุประสงค์
ปรับปรุง และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

เป้าหมาย

ขั้นตอน/แนวทาง

ปรับปรุง และพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน

(2) แผนพัฒนาการให้บริการของ
ทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์
ผู้ใช้บริการหลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุน
(3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/
รายงานผลการดำเนินด้านความ
เสี่ยง/รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๔) รายงานผลการดำเนินงาน/
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำ
(ร่าง) ตัวชี้วัดกองทุนฯ และ (ร่าง)
กรอบการประเมินผลผู้บริหารทุน
หมุนเวียน ในปีถัดไป
(1) ติดตามการดำเนินงานและ
บริหารโครงการ โครงการตาม
ประกาศรับทุนฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ,๒๕๖๓ ,
๒๕๖๔ หรือที่อนุมัติเพิ่มเติม (ถ้ามี)

กระบวนการทำงาน และปรับปรุง
กระบวนการทำงาน
ผลลัพธ์ (Outcome): การกำกับ
ดูแลทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งฟื้นฟู
ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพ
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน

ผลผลิต (Output): มีการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหาร
โครงการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
ผลลัพธ์ (Outcome): โครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมีการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค. ๖๔ - ก.ย.
๖๕

(1) การออกแบบ
(2) การปรับปรุงพื้นที่

ผลผลิต (Output): สำนักงาน
ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
การทำงานของเจ้าหน้าทีก่ องทุน
และเจ้าหน้าที่กองทุนมีความพึง
พอใจต่อการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ผลลัพธ์ (Outcome):
ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าทีก่ องทุน
ได้ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ดี
และมีอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานที่

ต.ค. ๖๔ - เม.ย.
๖๔

(2) โครงการจ้างบริหารงาน
(PMO) โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อติดตามการบริหารงาน มีการตรวจสอบ กำกับ ดูแล
โครงการที่ได้รับการ
การบริหารโครงการตาม
สนับสนุนจากกองทุนฯ
วัตถุประสงค์ของกองทุน
ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ,๒๕๖๓ ,๒๕๖๔
หรือที่อนุมัติเพิ่มเติม (ถ้า
มี)

(๓) โครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์กองทุน

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้
สอดคล้องกับการทำงาน
ของเจ้าหน้าทีก่ องทุน

การปรับปรุงพื้นทีก่ าร
แบ่งโซนที่ชัดเจนทั้งการ
ให้บริการและการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ และสร้าง
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ดี

๖๒

ระยะเวลา
ส.ค. - พ.ย. ๖๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ
งบประมาณปี
จำปี 2564
ดำเนินการในปี
2565

***

ธ.ค. ๖๔ - มี.ค.
๖๕
ม.ค. - ก.ค. ๖๕

๘.๕000
หมายเหตุ
งบประมาณปี
จำปี 2564
ดำเนินการในปี
2565

๙.๐๐๐๐

หมายเหตุ
งบประมาณปี
จำปี 2564
ดำเนินการในปี
2565

กตป.
***

บท.

กลยุทธ์

4.๒ บริหารจัดการ
กองทุนตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

(1) เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เปิดเผยได้ เพื่อความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
กองทุน
(๒) การจัดทำคู่มือสำหรับผู้รับ
ทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(๓) การจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน

(๔) การดำเนินการตรวจสอบ
ภายใน

(๕) การจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานรายเดือน/
ไตรมาส/ปี

วัตถุประสงค์

เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของกองทุน
เพื่อให้มีคู่มือแนวทางแก่
ผู้ทรับทุนทราบ
เพื่อจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน

เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
ภายใน

เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานรายเดือน/ไตร
มาส/ปี

เป้าหมาย

กองทุนฯ มีความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของกองทุน

มีการเผยแพร่คู่มือสำหรับ
ผู้รับทุนให้ทราบโดยทัว่ กัน
มีการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน

มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในและการ
สอบทานประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานรายเดือน/ไตร
มาส/ปี

ขั้นตอน/แนวทาง

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

ทันสมัยตอบสนองต่อการทำงาน
ตามภารกิจ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
ผลผลิต (Output): การเปิดเผย
ข้อมูลที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วนได้
(2) การปรับปรุงข้อมูลและการ
เผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เกีย่ วข้อง ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนคู่มือผู้รับ ผลผลิต (Output): คู่มือผู้รับทุน
ทุน และปรับปรุงคู่มือให้
ผลลัพธ์ (Outcome): คู่มือผู้รับ
สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน
ทุน แสดงข้อมูลกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนได้ชัดเจน
(1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ผลผลิต (Output): แผนบริหาร
และการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(2) เสนอคณะกรรมการบริหาร
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
กองทุนให้ความเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับสภาวการณ์และทำให้กองทุน
สามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) จัดทำรายงาน
ผลผลิต (Output): รายงานผล
(2) สอบทานและประเมินผลการ การตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
ควบคุมภายใน
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน
และการใช้ทรัพยากร การดูแล
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด
(1) รายงานผลการดำเนินงานราย ผลผลิต (Output): รายงานผล
เดือน/รายไตรมาส/รายปี
การดำเนินงานรายเดือน/รายไตร
มาส/รายปี

๖๓

ระยะเวลา

ต.ค. 6๔ – ก.ย.
6๕

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ
บท.
กนผ.
***

ต.ค. 6๔ – ก.ย.
6๕
ต.ค. 6๔ – มิ.ย.
6๕
ก.ค. – ก.ย. 6๕

-

กบก.

-

***
กตป.

***
ต.ค. 6๔
พ.ย. – ธ.ค. 6๔

-

บท.
กตป.

***
ต.ค. 6๔ – ก.ย.
6๕

-

กบก.
กนผ.
***

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

(๖) การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุน

๔.๓ สื่อสารภาพลักษณ์ (๑) การสร้างการรับรู้และความ
องค์กร
เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อประเมินความพึงพอใจ มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุน
กองทุน

เพื่อเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กองทุนเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน/แนวทาง

(1) จัดทำแบบสำรวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(2) ดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) สรุปผลการสำรวจและ
นำเสนอผลพร้อมข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ทราบ
(1) การผลิตและเผยแพร่ทำสื่อ
สิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์ผ่าน Social
Network พร้อมการผลิตสปอต
โฆษณาเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ
(2) จัดกิจกรรมคลินิกกองทุน /
สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
(3) ประเมินผลการรับรู้ของ
สาธารณะ

๖๔

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากผลการ
ดำเนินงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
และนำมาปรับปรุงแนวทางการ
บริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดความคุ้ม
ค่าสูงสุด
ผลผลิต (Output): ผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและรายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนใช้
ประโยชน์จากผลการสำรวจมา
ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน
และการให้บริการแก่ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพ
ผลผลิต (Output): การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวมของกองทุน และกองทุน
เป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ต.ค. – ธ.ค. 6๔

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
(ล้านบาท) ความสำคัญ

-

กบก.

ม.ค. – มิ.ย. 6๕
ก.ค. – ก.ย. 6๕

ต.ค. ๖๔ – ก.พ.
6๕
ต.ค. ๖๔ – ก.พ.
6๕
ต.ค. ๖๔ – ก.พ.
6๕

***

-

บท.

**

บทที่ ๕
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว
(พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๕.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(2) เพื ่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การกองทุ น พั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๕.2 เป้าหมาย
พัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจ ิทัล ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างบูรณาการ
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูล และศักยภาพบุคลากร ในส่วนงานบริหารงานโครงการหรือส่ว นงาน
บริหารภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๕.3 สรุปผลการทบทวนกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าว
กระโดด ซึ่งมีอิทธิพลต่ อรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการภาครัฐ
ที่จะต้องมีการปรับตัวต่อความต้องการทางด้านดิจิทัลจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนทั่ว ไป
ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน 5 มิติ
1) การเชื่อมต่อ (Connectivity) การสร้างให้สังคมชุมชนเศรษฐกิจ เกิดการเชื่อมต่อผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์คุณภาพสูง สำหรับการต่อยอดการพัฒนาและใช้บริการต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงคน
ทรัพยากร อุปกรณ์ดิจิทัล และทุกสรรพสิ่ง
2) ทักษะด้านดิจิทัล (Human Capital / Digital Skill) ทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
ในการใช้งานและสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การใช้ข้อมูลผ่านเครือข่าย (Data Driven) การใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเมื่อเกิดการผนวกรวมเข้า
ด้วยกันระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจและภาคบริการ ที่อาศัยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนระบบอัตโนมัติมาใช้ในทุกขั้นตอน ซึ่งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลมหาศาลผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
4) เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กติกา
รูป แบบและโครงสร้างของทุกสิ่ง ทำให้เกิดการพลิกโฉมรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจและ
เศรษฐกิจโลก และล่าสุดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
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เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เ พื่อการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ เกิดเป็น “วิถีใหม่แห่งการทำงาน” โดย
นโยบาย Work From Home เป็นหนึ่งในการทำงานรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการทบทวน
กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร และบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
5) การสร้ า งบริ ก ารสาธารณะในระบบดิ จ ิ ท ั ล (Digital Public Service) จากพฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของสาธารณชน ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ครอบคลุ ม ถึ ง การบริก ารสาธารณะในรู ปแบบต่ า ง ๆ เกิ ด การพั ฒ นาระบบแอปพลิ เ คชั น ( Application)
ที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้ใช้ที่หลากหลาย
จากการศึกษา ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 256๔ ของกองทุนฯ มีประเด็นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกัน ดังนี้
(1) ด้านโครงสร้า งพื ้น ฐาน ต้องมีก ารพัฒ นาและปรั บปรุ งระบบเครื อ ข่า ยคอมพิว เตอร์ เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด มีการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ทุกระดับ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(COVID-19) และยุ ค ชีว ิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ บ ้ า น หรื อ การประชุ ม ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(2) ด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล ให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ ข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการ
โดยเน้นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงการเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องมีการรองรับการทำงานแบบ
Work From Home ซึ่งเป็นนโยบายของสำนั กงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนในสถานการณ์ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
(3) ด้านระบบงาน ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องความพร้อมใช้งานและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
(4) ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จากการสำรวจข้อมูลระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถสรุปรายละเอียด (ณ กรกฎาคม 2564) ดังนี้
(1) ระบบเครือข่าย
กองทุนบริหารกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานภายในสำนั กงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดังนั้นการใช้งานระบบเครือข่ายจะใช้ร่วมกับ
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ระบบเครือข่ายกลางสำนักงานฯ ซึ่งได้มีการติดตั้งเครือข่ายไร้สาร (WiFi) สำหรับใช้ภายในกองเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการทำงานและสนับสนุนการประชุมต่าง ๆ ณ ห้องประชุมของกองบริหารกองทุนฯ ชั้น 6 เนื่องจาก
เครือข่ายไร้สายกลางของสำนักงานฯ ตั้งอยู่ชั้น 9 ทำให้การรับ-ส่งสัญญาณ WiFi ไม่ครอบคลุมพื้นที่การทำงาน
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สรุปได้ ดังนี้
ประเภท
1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2) โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
3) แท็บเล็ต
4) เครือ่ งพริ้นเตอร์
5) เครื่องสแกน
6) โปรเจคเตอร์
7) กล้องเว็บแคม

หน่วยงานเจ้าของ
กองทุน
สดช.
กองทุน
สดช.
กองทุน
กองทุน
สดช.
กองทุน
สดช.
กองทุน
สดช.
กองทุน
สดช.

จำนวน
14
3
6
2
16
2
8
2
1
2
1
1

หมายเหตุ

สี
สี 2 ขาวดำ 7
ขนาดเล็ก

จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖4 กองบริหารกองทุนฯ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น
๓๙ คน ซึ่งจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ประกอบกับบางส่วนได้มีการใช้อุปกรณ์จากส่วนกลางของ สดช. นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน จำนวนหลายคณะ ดังนั้น กรณี
ที่มีการจัดประชุมพร้อม ๆ กัน จำเป็นต้องใช้เครื่องแท็บเล็ตในการจัดประชุม โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น
๑๖ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในกรณีดังกล่าว
(2) ด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล
- กองทุนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะข้อมูลโครงการ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการจัดเก็บ
ข้อมูลฐานข้อมูลบ้างแล้วแต่อาจจะยังขาดการเชื่อมโยงยังไม่รองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ดี แม้กองทุนฯ จะมีการใช้ฐานข้อมูล แต่การบริหารจัดการข้อมูลยังมีการจัดเก็บแบบแยกส่วนและ
ข้อมูลบางประเภทไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยังขาดมิติการทำงานที่อาศัยการใช้ข้อมูลร่วมกัน
(3) ด้านระบบงาน
- กองทุนฯ มีการใช้งานระบบบริการพื้นฐานของส่วนกลางร่วมกับสำนักงานฯ เช่น ระบบบริหาร
จัดการหลังบ้าน (Back Office) ระบบรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินทราเน็ต และระบบอื่น ๆ บน
DOCService เป็นต้น
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- ระบบการเบิกจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการ
เปิดใช้งานระบบและสามารถเบิกจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
- ปัจจุบัน กองทุน ฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบเว็บไซต์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาและปรับปรุงระบบการเปิดรับและพิจารณา
ให้ทุนเพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล รวมถึง
พัฒนาระบบสำหรับบริหาร การเงิน -บัญชี พัสดุ กฎหมาย บุคคล ที่จะมารองรับการทำงานที่เป็นระบบใน
รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น
(4) ด้านการพัฒนาบุคลากร
- มีการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลแก่บุคลากร
กองทุนฯ รวมถึงการดำเนินการในลักษณะการฝึกปฏิ บัติงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง (On the Job
Training) ทั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ ของกองทุนฯ รวมถึงการแก้ปัญหา
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำมา
ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กองทุนฯ ผ่านกรอบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละด้าน (SWOT Analysis) เพื่อ
นำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
๕.4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับปัจจัยภายใน
จากการสำรวจสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และบุคลากร โดยมีการ
สรุปรายละเอียด ดังนี้
จุดแข็ง
ปัจจัยด้านบุคลากร (Man)

จุดอ่อน

(1) ผู้บริหารให้ความความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทลั (1) ขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึก
เข้ามาสนับสนุนต่อการปฏิบตั ิงานของกองทุน
รวมถึงเทคโนโลยีดจิ ิทัลสมัยใหม่ให้แก่บุคลากรของ
(2) มีบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการ
กองทุนฯ อย่างสม่ำเสมอ
พัฒนาดิจิทัล สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาระบบงาน
ได้บางส่วน

ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money)
(3) มีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำทุกปี (๒) การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเนื่องติด
ปัญหาเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี (Material)
(4) กองทุนฯ มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหาร (๓) ระบบสารสนเทศยังไม่รองรับการปฏิบัติงานทุก
จัดการกองทุน รวมถึงมีการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
กระบวนงานของกองทุน
สนับสนุนงานตามภารกิจ
(๔) มีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์บางส่วนที่ยังไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

๖๘

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ (Management)
(5) มีศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อสังคมดิจิทัล (ขศ.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่ให้บริการและ
อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบ Hardware Software และระบบเครือข่าย

(๖) ขาดการวิเคราะห์กระบวนการทำงานแต่ละด้าน ทำให้ไม่
สามารถออกแบบระบบการทำงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทลั
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมได้
(๗) การบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลภายในยังขาด
มาตรฐานและยังไม่รองรับการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน
(๘) ยังไม่มีนโยบายด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก

๕.4.2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับปัจจัยภายนอก
โอกาส
อุปสรรค
(1) นโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ที่เน้นการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
(2) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(Digital Thailand) เน้นการพัฒนาบุคลากรและการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในหน่วยงาน
ภาครัฐ
(3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้เกิด
ทางเลือกในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลาย และสร้างโอกาสในการ
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
(4) เกิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย
อาทิ Social Media เป็นต้น ในการนำเสนอข้อมูลและ
ข่าวสารการทำงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น
(5) มีกฎหมายรองรับการปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น ระเบียบว่าด้วยการประชุม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) กลุ่มผูร้ ับบริการหรือผู้รับทุนเป็นผู้มีความรู้ด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั อยู่แล้ว

(1) ปริมาณผูเ้ สนอขอรับทุนจากกองทุนฯ มีจำนวนมากขึ้น
โดยกองทุนไม่สามารถรองรับการบริหารจัดการได้อย่าง
ทั่วถึง
(2) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานล้าสมัยอย่างรวดเร็ว
(3) ประเภทและปริมาณของข้อมูลมีจำนวนมากและมีความ
หลากหลายมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดการข้อมูล
(4) ราคาในการจัดซื้อซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูง
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๕.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
จากการศึกษา กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกแล้วจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้งมียุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
๕.5.1 วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนต้นแบบในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๕.5.2 พันธกิจ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิจ ิทัล ของกองทุนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างบูรณาการ
ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนฯ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕.5.3 เป้าประสงค์
กองทุนมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
๕.5.4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2564 – 2566) และแผนปฏิบัติ การประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน จึงสามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

๗๐

พัฒนาระบบดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างบูรณาการ ทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล และบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนฯ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนต้นแบบในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ

๕.๖ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (๒๕๖4 – ๒๕๖6) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองทุนมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการดาเนินงาน
ตามภารกิจหลัก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหาร
จัดการกองทุนและการให้บริการ

2. ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

3. การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
๓. ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. การจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร

1. กาหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในประเด็นการวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพิจารณาให้ทุนอุดหนุน
2. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อ
การบูรณาการข้อมูล
๓. จัดให้มีระบบเพื่อเปิดให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของกองทุนฯ ในด้านดิจิทัล

1. มีระบบบริหารจัดการกองทุน ที่รองรับการปฏิบัติงานภารกิจหลักของกองทุนฯ
อย่างน้อย 1 ระบบ
2. มีระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดของผู้บริหารได้สะดวก
รวดเร็วทันกาล
3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกรวดเร็ว
๔. 100% ของจานวนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรม Software สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

1. แนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานฯ
2. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบูรณา
การข้อมูล
๓ ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

จานวนครั้งที่บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง
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๕.๗ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (๒๕๖4 – ๒๕๖6)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการ
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน
1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของกองทุน มีเว็บไซต์กองทุนฯ 1 ระบบ ระบบเว็บไซต์ของกองทุนฯ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีข้อมูลที่ทันกาล
1.1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการเปิดรับทุนและ มีระบบเปิดรับทุนฯ 1 ระบบ มีระบบเปิดรับทุนทีร่ องรับ
พิจารณาให้ทุนเพื่อรองรับการสนับสนุนเงิน
มีระบบรองรับการพิจารณา การยื่นข้อมูลเพื่อขอรับทุน
จากกองทุน
โครงการ 1 ระบบ
ผ่านทางระบบทั้งหมด และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู่
การพิจารณาโครงการผ่าน
ทางระบบได้
1.1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
มีระบบติดตามประเมินผล 1 มีระบบติดตามประเมินผล
ระบบ
โครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ และนำเข้าข้อมูล
ในระบบทั้งหมด
1.1.4 พัฒนาระบบสำหรับบริหารการเงิน-บัญชี
มีระบบรองรรับการรายงาน กองทุนมีการจ่ายเงินและ
ทางการเงินของกองทุน 1
รับเงินผ่านระบบ
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนทุก
รายการ
แผนงานที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
1.2.1 จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี ฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
กองทุนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
บริหารจัดการกองทุนฯ

๗๒

ระยะเวลาการดำเนินงาน/
งบประมาณ (บาท)
256๔ 256๕ 256๖

ผู้รับผิดชอบ

ความสำคัญ

กนผ.

**

กบก.

***

กตป.

***

บท.

***

บท.
กตป.

***

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และแผนพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ
1.2.2 พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
การดำเนินงานเป็นไปตาม
ระดับความสำเร็จในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ
แผนพัฒนาฐานข้อมูล
ทบทวนและปรับปรุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
กองทุนฯ ที่เป็นปัจจุบัน
แผนงานที่ 1.๓ ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3.1 ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่เดิม มีช่องทางการรับเรื่อง
การปรับปรุงช่องทางการรับ
ร้องเรียนมากกว่า 2 ช่องทาง เรื่องร้องเรียนที่มีอยู่เดิม
แผนงานที่ 1.๔ การจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.1.1 จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ บุคลากรมีเครื่อง
สัดส่วนของจำนวน
มีจำนวนเพียงพอและสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one สำหรับ
เพียงพอต่อความต้องการใน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ประมวลผล
สัดส่วน 1:1
ของบุคลากร
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และเครื่องแท็บเล็ต
1.1.2 พัฒนา/ปรับปรุง Software คอมพิวเตอร์
มีโปรแกรม Software
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ version ที่
มีโปรแกรม Software และ
คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและชุด
เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน คอมพิวเตอร์ Version ที่
โปรแกรมป้องกันไวรัส
เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
1.1.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายที่มี
มีการติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ (Computer
มีการติดตั้งระบบเครือข่าย
Network) ครบทุกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Computer
ตามมาตรฐาน ขศ.
Network) ครบทุกเครื่อง

ระยะเวลาการดำเนินงาน/
งบประมาณ (บาท)
256๔ 256๕ 256๖

ผู้รับผิดชอบ

ความสำคัญ

บริหารจัดการกองทุนฯ และ
การตัดสินใจของผู้บริหาร

๗๓

บท.
กตป.

***

กบก.
บท.

***

บท.

**

บท.

**

บท.

*

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาการดำเนินงาน/
งบประมาณ (บาท)
256๔ 256๕ 256๖

ผู้รับผิดชอบ

1.1.4 พัฒนา/ปรับปรุงระบบป้องกันการสูญหายของ มีการสำรองข้อมูลทุกไตรมาส จำนวนครั้งในการสำรอง
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูล และการอัพเดท
บท.
ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.5 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดประชุมผ่าน
มีระบบการประชุมออนไลน์ มีระบบการประชุมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ที่รองรับการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
บท.
งานในห้องประชุม ที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
แผนงานที่ 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในประเด็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาให้ทุนอุดหนุน
2.1.1 กำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่าง แนวทางการบูรณาการ
แนวทางการบูรณาการ
กบก.
หน่วยงานในประเด็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานฯ
กนผ.
เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาให้ทุนอุดหนุน ของกองทุน
แผนงานที่ 2.๒ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบูรณาการข้อมูล
2.๒.๑ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ข้อตกลงความร่วมมือ
ความร่วมมือระหว่าง
เพื่อการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่อการ
หน่วยงานเพื่อการบูรณา
กบก.
บูรณาการข้อมูล
การข้อมูล
แผนงานที่ 2.๓ จัดให้มีระบบเพื่อเปิดให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
๒.๓.๑ จัดให้มีระบบเพื่อเปิดให้สามารถเชื่อมโยง
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ระบบรองรับการเชื่อมโยง
กบก.
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
หน่วยงาน 1 ระบบ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 3.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุนในด้านดิจิทั
3.1.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านดิจิทลั
จำนวนครั้งที่บุคลากรได้รับ จำนวนครั้งที่บุคลากรดูแล
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บท.
ดิจิทัลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๗๔

ความสำคัญ

**

***

**

***

***

***

๕.๘ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนการปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการ
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ความเป็น
๑) สำรวจข้อมูล
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เป็นปัจจุบ
๒) ปรับปรุงพัฒนา
และสังคม
ของข้อมูล
๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
มีระบบ
๑) ศึกษา กำหนดความต้องการ
เปิดรับทุนและพิจารณาให้ทุนเพือ่
รองรับการ
๒) วิเคราะห์ออกแบบระบบ
รองรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
พิจารณา
๓) พัฒนาระบบ
๑.๓ พัฒนาระบบการติดตาม
มีระบบ
๑) ศึกษา กำหนดความต้องการ
ประเมินผล
รองรับการ
๒) วิเคราะห์ออกแบบระบบ
ติดตาม
๓) พัฒนาระบบ
ประเมินผล
๑.๔ พัฒนาระบบสำหรับบริหาร
มีระบบ
การรายงานผลผ่านระบบอย่าต่อเนื่อง
การเงิน-บัญชี
รองรับ
จ่ายเงินผ่าน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
1.๕ เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลด ระบบรองรับ 1) จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์และ
ขั้นตอน การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี การ
อุปกรณ์ให้มีจำนวนเพียงพอและสนับสนุน
ดิจิทัล
ปฏิบัติงาน
ต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 2) พัฒนา/ปรับปรุง Software คอมพิวเตอร์
กองทุน
3) พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
4) พัฒนา/ปรับปรุงระบบป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล

ตัวชี้วดั ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เว็บไซต์กองทุนฯ 1 ระบบ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

ต.ค.64- ก.ย. 65

-

กนผ.

**

ระบบเปิดรับทุนฯ 1 ระบบ
ต.ค.64- ก.ย. 65
ระบบติดตาม 1 ระบบ
ต.ค.64- ก.ย. 65
มีระบบรับจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

งบประมาณจาก
โครงการในปี
64 ดำเนินการ
ในปี 65
งบประมาณจาก
โครงการในปี
64 ดำเนินการ
ในปี 65

มีการสำรองข้อมูล และมีการปรับปรุง
ข้อมูลลงในฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนฯ ทุกไตรมาส ให้
เป็นข้อมูลปัจจุบัน

๗๕

กบก
***
กตป

ต.ค.64- ก.ย. 65

ร้อยละ 100 ของจำนวนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ร้อยละ 100 ของจำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Software
และคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100 เป็นไปตามมาตรฐาน

***

บท.
0.9000

ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕

***

บท.

**

โครงการ/กิจกรรม

1.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (EIS/MIS)

เป้าหมาย

ระบบสามารถ
ให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลทันสมัย

มีช่องทางการ
1.๗ ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่อง
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ร้องเรียนที่
ส่วนเสีย
สะดวก
รวดเร็วทัน
กาล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตัวชี้วดั ผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ระยะเวลา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

5) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดประชุมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

มีระบบการประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพ

1) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการกองทุนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
2) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน

มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ และ
การตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับความสำเร็จในการทบทวนและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนฯ
ที่เป็นปัจจุบัน มากกว่าร้อยละ 60

(พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนปฏิบัติการ 3 ปี)

-

1) ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี
อยู่เดิม

มีการพัฒนาปรับปรุงและมีชอ่ งทางรับ
เรื่องร้องเรียนมากกว่า 2 ช่องทาง

ต.ค. ๖4 – ก.ย. 6๕

-

1. รายงานความต้องการในการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล

มี.ค.๖๕ – พ.ค. 65

๒. แนวคิดการออกแบบระบบเชื่อมโยง
ข้อมูล

มิ.ย. – ก.ย. 65

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2.1 ระบบเพื่อเปิดให้สามารถ
มีระบบที่
1) กำหนดความต้องการในการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
รองรับการ
เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง 2) ออกแบบระบบ
หน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน บุคลากรของ 1) สำรวจและรวบรวมความต้องการ
จำนวนครั้งที่บุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านดิจิทัล
กองทุนมี
ศักยภาพด้านดิจิทัลไม่น้อยกว่าปีละ 1
2) ออกแบบ/จัดหาหลักสูตร
ความรู้ความ 3) พัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านดิจิทัลของ
ครั้ง
เข้าใจด้าน
บุคลากรกองทุน พร้อมทั้งประเมินศักยภาพ
ดิจิทัล
บุคลากรกองทุน

๗๖

ต.ค. 6๔ – ก.ย. 6๕

ต.ค. 64
พ.ย. 64
เม.ย. – ก.ย. 65

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

บท.
กตป.

***

กบก.
บท.

***

(เป็นกิจกรรมใน
โครงการปี 64
แต่ดำเนินการใน
ปี 65)

0.3000

กบก.

บท.

***

**

๕.๙ การติดตามประเมินผล
การวัดผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องกำหนด
แนวทางการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนฯ และการ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ รวมทั้งมีการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับองค์กร มีการจัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บุคลากร
ในส่วนงานต่างๆ ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน
๕.๙.1 แนวทางการดำเนินงาน
ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี
ของกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนิน การ
ตามแผน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และจะพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไปให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการประเมินผลใน 2 แนวทางดังนี้
(1) ติดตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละปี
(2) ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อสิ้นสุดแผน
๕.๙.2 กลไกการดำเนินงาน
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ดำเนินงานตามแผนระยะยาวฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ และเป็นหน่วยประสานกับกลุ่มงานต่างๆ ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน รวมทั้งการติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
พร้อมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อทราบเป็นระยะ
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๕.๙.3 การติดตามและประเมินผลตามแผน
มาตรการ / โครงการ
1) จัดหาและทดแทน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มี
จำนวนเพียงพอและสนับสนุน
ต่อการปฏิบตั ิงาน
2) พัฒนา/ปรับปรุง Software
คอมพิวเตอร์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากรมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เพียงพอต่อความความ
ต้องการในสัดส่วน 1:1
มีโปรแกรม Software
คอมพิวเตอร์ version ที่เหมาะ
เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน

สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
โปรแกรม Software และ
คอมพิวเตอร์ Version ที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบตั ิงาน
3) พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
มีการติดตั้งระบบเครือข่าย
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ (Computer
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network) ครบทุกเครื่อง
(Computer Network) ครบทุก
เครื่อง
4) พัฒนา /ปรับปรุงระบบ
มีการสำรองข้อมูลทุกเดือน
จำนวนครั้งในการสำรองข้อมูล และ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่
การอัพเดทข้อมูลลงในระบบ
มีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
5) พัฒนาระบบสนับสนุน
ระบบสนับสนุนการจัดประชุมผ่าน ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ที่
การจัดประชุมผ่านระบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ
อิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการทุก
ฝ่าย
6) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์/ ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจใน
ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ระดับดี
เว็บไซต์//เครือข่ายสังคมออนไลน์
กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ
7) การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของกองทุนได้รับการ
จำนวนครั้งที่บุคลากรกองทุนได้รบั
บุคลากรของกองทุนฯ
พัฒนาความรู้ และทักษะด้าน
พัฒนาความรู้ และทักษะด้านดิจิทลั
ดิจิทัลไม่น้อย กว่า 1 ครั้ง/ปี
๘) ระบบสารสนเทศของ
ระบบสมารถใช้งาน
ข้อมูลทันสมัยทันกาล
กองทุน
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ระยะเวลา
ในการ
ประเมิน
ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี
ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี
ทุก 1 ปี
ตามความ
จำเป็น
ของแต่ละ
ระบบ

บทที่ ๖
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตาม
แนวทาง HR scorecard ที่ ก.พ. กำหนด และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้กำลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัด การกองทุนพัฒนา
ดิจ ิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมให้มีป ระสิทธิภ าพ บุคลากรได้รับการพัฒ นาศักยภาพ มีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ก้าวหน้าบรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้ง
๖.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
การเติบโตอันก้าวไกลด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้องค์กรในภาครัฐมีการเตรียมความพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้ นให้หน่วยงานราชการมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทำงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของ
หน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่
มุ่งเน้นให้การดำเนินการภาครัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจำเป็น ประชาชนได้รับ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิ ดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางาน
ภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล”
ด้วยปัจจัยดังกล่าว เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ไปสู่ความสำเร็จได้ จึงได้มีการจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำ
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สามารถพัฒนาประเทศโดย
รวบรวมข้อกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
(3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๔) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(๕) การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ.
ซึ่ง (๑) – (๔) ได้มีการกล่าวถึงแล้วในบทที่ ๒ สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการจัดทำแผนกลยุทธ์
ด้ า นการบริห ารทรั พ ยากรบุค คลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็ จด้ า นการบริห ารทรั พ ยากรบุคคล ( HR
Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ.
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กรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สํานักงาน ก.พ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กาหนดภารกิจของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะผู้จัดการงานบุคคลของ
รัฐบาลให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ และกระจายอานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้
ส่ว นราชการต้น สังกัดด าเนิน การมากขึ้น โดยต้องจัดระเบียบการบริห ารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปเพื่ อ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สานักงาน ก.พ. จึงส่งเสริมให้ ส่วนราชการดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ส่วน ดังนี้
1. มาตรฐานความสําเร็จด้า นการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success)
หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้อง
บรรลุ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 มิติ คือ
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) เป็นมิติที่จะทาให้
ส่วนราชการ ทราบว่ามีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุ คคล สอดคล้องกับมาตรฐาน คือ มีนโยบาย
แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง และสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึ งดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ตลอดจนมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ และมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับปฏิบัติงาน
ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทางาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น
การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากร บุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) มีระบบฐานข้อมูล ด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง
เที่ยงตรง ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่อ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR
Productivity) ตลอดจน ความคุ้มค่า (Value for Money)
4) มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
หมายถึง การที่ส่วนราชการมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และ หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล

๘๐

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of worklife and work-life balance) หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมในการ
ทางานระบบงาน และบรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ
ภาคบังคับตาม กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับ
ข้าราชการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กาลังคนมี
ความพร้อมที่จะ ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่
2. ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน
โครงการ มาตรการและการดาเนินการต่างๆ ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทาให้ส่วนราชการบรรลุ
มาตรฐานความสาเร็จ
3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือ
ตัวที่บ่งชี้ว่า ส่วนราชการมีความคืบหน้าในการดาเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. ผลการดําเนินงาน (Results) หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า
ส่วนราชการได้ดาเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี
ความ สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จ
สมรรถนะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
(1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อ าจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น รวมทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน
(2) การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการ
ในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวายสนใจ ใฝ่รู้
เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
กับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(4) จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งตาม
หลั ก กฎหมายและคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนหลั ก แนวทางในวิ ช าชี พ ของตน โดยมุ ่ ง ประโยชน์ ข อง
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ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลัง
สำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
(5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ที่จะทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีม และพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น
(1) ภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
(2) คอมพิ ว เตอร์ มี ค วามรู ้ ท ั ก ษะมี ค วามเข้ า ใจถึ ง ลั ก ษณะการทำงานของโปรแกรม
Application ต่างๆ
(3) การจัดการข้อมูล มีความรู้ในการจัดเก็บและพร้อมที่นำมาใช้อย่างถูกต้องและทันสมัย
(4) การคิดคำนวณ มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์คิดคำนวณ และงานวิจัย
(5) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทักษะด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๖.2 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนดให้จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมดำเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี แผนการเงินและงบประมาณประจาปีของกองทุน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดาเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด
(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคาแนะนาแก่ผู้ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) รับผิดชอบในการจัดทางบดุล งบการเงิน บัญชีทาการของกองทุน และจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปีของกองทุน
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๖) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ปัจจุบันการมีโครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีโครงสร้ง
และอัตรากำลังของกองทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ดังนี้

๘๒
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๖.2.1 อัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปัจจุบันกองทุนฯ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 3๙ คน (ณ กรกฎาคม 256๔)
ประกอบด้วย
- ข้าราชการ จำนวน ๑๑ คน
- ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๘ คน
ข้าราชการ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
กลุ่มนโยบาย
และแผน
กองทุน
กลุ่มบริหาร
กองทุน
กลุ่มติดตาม
และประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

อำนวยการ
ระดับต้น

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
พิเศษ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนชำนาญการ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

นักวิชาการ
เงินและ
บัญชี
ปฏิบัติการ

รวม
ทั้งสิ้น

1
-

-

1

-

-

1

1
2

-

1

-

1

1

-

3

-

-

2

-

-

-

๒

-

1

1

-

1

-

๓

1

2

4

1

2

1
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ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง
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เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ รวม
จัดการงาน
บัญชี
การเงิน ทั้งสิ้น
ทั่วไป
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๖.3 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอก
และภายในที่มีผ ลกระทบต่อการบริห ารทรัพยากรบุคคล โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพื่อประเมิน
สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุนฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความหมาย
1. สภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัจจัยที่อยู่ภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้างวัฒนธรรมและทรัพยากร
ขององค์กร โครงสร้างจะแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มงาน ความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที่ การไหลเวียนของ
งาน การติดต่อสื่อสารภายใน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) จะหมายถึงความเชื่อความ คาดหวัง
และค่านิยมร่วมกัน โดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ยอมรับกันของ บุคคลตั้งแต่
ผู้บริหารลงมาจนถึงพนักงานระดับล่างสุด ส่วนทรัพยากรขององค์กร (Corporate Resources) จะหมายถึง
ทรัพย์สินทุกอย่างภายในองค์การ ได้แก่ คน เงินทุน วัตถุดิบ เทคโนโลยี และทักษะ เป็นต้น
(สมยศ นาวีการ. 2544 : 24 – 25 และสุพานี สฤษฏ์วานิช.2544 : 136)
ซึง่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วย
(1) จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การดำเนินงานภายในองค์ การที่ต ้ องวิ เ คราะห์ ก าร
ดำเนินงานภายใน เช่น การบริหารการเงิน การตลาด การวิจัย และพัฒนาเพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งของการ
ดำเนินงาน ภายในเหล่านี้เป็นระยะและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของการดำเนินงานเหล่านี้อยู่เสมอ
(2) จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง การดำเนินงานภายในองค์กรที่ไม่สามารถกระทำได้ดี
เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา จะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ
2. สภาวะแวดล้อมภายนอก คือปัจจัยที่อยู่ภายนอกและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมระยะสั้นของ
ผู้บ ริห ารระดับ สู ง ซึ่งสภาพแวดล้ อมภายนอกจะมี อ ยู่ ส องส่ว น คือ สภาพแวดล้อมการด ำเนิน งานและ
สภาพแวดล้อม โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (Task Environment) จะประกอบด้วยปัจจัยที่
กระทบและถูกกระทบ โดยตรงต่อการดำเนินงาน ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย รัฐบาล ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
ชุมชน คู่แข่งขันและ กลุ่มผลประโยชน์ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) จะประกอบด้วย
ปัจจัยที่ไม่กระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานระยะสั้นปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระยะยาว ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย (สมยศ นาวีการ. 2544 : 24 – 25 และสุ
พานี สฤษฏ์วานิช.2544 : 136)
ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย
(1) โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานขององค์การ ซึ่งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่านี้
เช่น การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงของประชากร และการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติ และ
การแข่งขันจากต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะทำให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป
(2) ภัยคุกคาม (Treats) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการดำเนินงานของ
องค์การ สภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการแข่งขัน
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ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมภายใน
จุดอ่อน (Weakness)
ระบบการบริหาร
1. กองทุนฯ ขาดการจัดทำรายละเอียดปฏิบัติในการ
จำแนกตามประเภทบุคลากร รวมทั้งมาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติของกองทุนฯ โดยเฉพาะเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนเป็นระบบยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาบุคลากรของกองทุนยังอยู่ระหว่างการ
จัดทำ เช่น กรอบมาตรฐานความรู้ที่จำเป็นใน
การทำงาน ทักษะแผนแม่บทสำหรับการพัฒ นา
บุ ค ลากร Training Roadmap ส่ ง ผลให้ ก าร
พัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ
3. มีการมอบหมายข้าราชการจากกองทุนฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
บุคลากร แต่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวบุคคล
ซึ่งอาจทำให้การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง
บุคลากร
๑. การจ้างงานในปัจจุบันเป็นการจ้างแบบจ้างเหมา
บริการเป็นรายปี ทำให้บุคลากรรู้สึกไม่มั่นคง ไม่มี
ความผู กพั นกั บองค์ กรเท่ าที ่ ควร จึ งมี แนวโน้ ม
ลาออกในอั ตราที ่ ค ่ อนข้ างสู ง ซึ ่ งการจ้ า งงาน
ในรู ป แบบนี ้ อาจจะไม่ ไ ด้ บ ุ ค ลากรที ่ ม ี ค วามรู้
ความสามารถมาปฏิบัติงาน เนื่องจากอัตราค่าจ้าง
ไม่สูง และไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน
๒. ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานใน
กองทุนฯ มีภาระงานมาก ทั้งการลงมือปฏิบัติงาน
เอง และต้องเป็นพี่เลี้ยง สอนงานแก่ลูกจ้างจ้าง
เหมา ส่งผลให้เกิดความล้า
๓. ข้าราชการปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่ง ส่งผลให้ไม่มี
ผลงานสำหรั บการเลื ่ อนตำแหน่ ง หรื ออาจเสี ย
โอกาสในการสะสมความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง
เทคโนโลยีและข้อมูล
1. กองทุนฯ ยังไม่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
สำหรั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บุ ค ลากรกองทุ น ใน
ฐานข้ อ มู ล โดยเฉพาะการบั น ทึ ก ประวั ต ิ ก าร
พัฒนา ฝึกอบรม
2. ยั ง ไม่ ม ี ก ารนำเทคโนโลยี ม าใช้ ส นั บ สนุ น การ
พัฒนาบุคลากรในลักษณะ Web Based Learning
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จุดแข็ง (Strengths)
ระบบการบริหาร
๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒ นา
บุคลากรของกองทุนฯ อย่างจริงจัง
๒. คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ สนั บ สนุ น
งบประมาณสำหรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรภายใน
กองทุนฯ
๓. มีคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงาน
และที ่ ป รึ ก ษาที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถจาก
หลากหลายสาขา กำกับ ดูแลและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากร
๑. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานของกองทุนฯ
๒. บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมี
จิตบริการ

เทคโนโลยีและข้อมูล
มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตทำให้มี
ก า ร แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น แ ล ะ เ ข ้ า ถ ึ ง ข ้ อ ม ู ล ร ว ม ทั้ ง
ประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ได้ ส ะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ

สภาวะแวดล้อมภายนอก
อุปสรรค (Threat)
๑. นโยบายภาครัฐในเรื่องการลดอัตรากำลัง โดยเน้น
วิ ธ ี การ outsource ในภารกิ จ สนั บสนุ น ดั งนั้ น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในบาง
ตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้การ
พัฒนาบุคลากรก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย
๒. มีหน่วยงานกองทุนฯ ในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวน
มากที ่ ต ้ อ งการบุ คลากรที ่ ม ี ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดแรงจูงใจให้บุคลากร
ของกองทุนลาออกไปปฏิบัติงาน ณ กองทุนอื่นๆ
๓. ความคาดหวังของรัฐบาลและหน่วยงานนโยบาย
ที่ต้องการให้บุคลากรขององค์กรรัฐมีความสามารถ
หลากหลาย การพัฒนาด้วยรูปแบบเดิมอาจไม่เกิด
ประสิทธิภาพ
๔. แนวโน้มการเสนอโครงการพัฒนาดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึน้ จะส่งผลให้มีภาระ
งานด้านการพิจารณาคำขอโครงการสูงขึ้น

โอกาส (Opportunity)
๑. มีนโยบายทั้งระดับประเทศและระดับหน่วยงาน
กำกั บ ดู แ ลภาครั ฐ เช่ น สำนั ก งาน ก.พ. ที ่ ใ ห้
ความสำคั ญเรื่ อ งการพัฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
อย่างจริงจัง
๒. พรบ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ได้ให้
ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างกองทุน และการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
๓. นโยบายภาครัฐในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือช่วยใน
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน เช่ น การติ ด ต่ อ สื ่ อ สารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัลที่สะดวก
รวดเร็ว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่ทำได้
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๕. นโยบายการทำงานจากที ่ บ ้ า น (Work from
Home) มีส่วนผลักดันให้บุคลากรของกองทุนได้
ศึกษา เรียนรู้ และใช้งานผ่านระบบดิจิทัล

จากการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายในของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกองทุน พัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีจุดแข็งในด้านการได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ เช่น
คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลาย
สาขาเข้ามาก ากับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ
รวมถึงงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
แต่เนื่องด้วยภาระงานที่ค่อนข้างมาก รวมถึงการขาดความเชี่ยวชาญในการจัดทำกรอบมาตรฐานความรู้
ที่จำเป็นในการทำงาน การจัดทำรายละเอียดปฏิบัติในการจำแนกตามประเภทบุคลากร และการยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรจากการสรรหาในรูปแบบลูกจ้างจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานกองทุน ทำให้กองทุนต้อง
เร่งดำเนินการในหลายส่วนเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้นั้น กองทุนจาเป็นต้องจัดทำระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมทั้งการจัดการข้อมูล บุคลากรในระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรกองทุนอย่างชัดเจน มีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ในการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) และยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน หรือการประชุมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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๖.4 แนวโน้มในอนาคต
ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ยกร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 21 (2) ประกอบประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน โดยสาระสำคัญของระเบียบฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และเมื่อระเบียบฯ ได้มีการประกาศใช้แล้ว
จะส่งผลในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้กองทุนยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน และเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการ
ทำงานที่ย ังคงมี สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคลากรศึกษา
หาความรู้ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมในการ
รองรับสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้
กองทุนจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำแผนพัฒนาอัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคลากรให้ได้ตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเจตคติที่ดีต่อการทำงานของ
บุคลากรกองทุน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มี Training
Roadmap ที่จะช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความเชื่อมั่นให้แก่
บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน อาทิ การรวบรวมมาตรฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นของตำแหน่งต่าง ๆ เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ และการปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับความพึงพอใจ
มากที่สุด และสุดท้ายคือการสร้างความสุขในการทำงานในองค์กร เช่น ส่งเสริมแรงจูงใจบุคลากรต่อการ
พัฒนาตนเองและผู้อื่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน
องค์กร เป็นต้น
๖.5 ปัจจัยในการจัดทำแผนการบริหารจั ดการทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนฯ เกิดจากการตอบรับของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ที่คาดหวังให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ปัจจุบันดิจิทัลได้กลายเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
และเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการพัฒนาประเทศ จึงทำให้ปริมาณคำขอรับทุนมีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานที่มีทุนหมุนเวียน ในลักษณะเดียวกันจึงทำให้กองทุนต้องยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์
“เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล” จึงต้องพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสร้างผลงานของกองทุนให้เป็นที่ประจักษ์
ดังนั้น การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน ตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องมีการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564
- 2566) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕

๘๘

๖.6 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ จึงกำหนดวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ตอบสนองการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดหาบุคลากรให้ครบถ้วนเป็นไปตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติ
2. พั ฒ นาสรรถนะบุ ค ลากรกองทุ น ให้ ม ี ค วามเชี ่ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ด ิจ ิ ท ัล เพื ่ อ รองรับ การ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
3. เสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของกองทุนให้กับ
บุคลากรกองทุนในทุกระดับ
4. กำหนดและขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น
เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กองทุนมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พันธกิจกองทุน
2. บุคลากรกองทุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรกองทุนสามารถปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุน
ได้โดยผ่านระบบการประเมินผลที่สามารถตรวจสอบได้
๔. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร พร้อมทำงานด้วยความเสียสละ และมีความสุข

๘๙

๖.6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง
กรอบแนวคิด
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และพันธกิจของกองทุน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
การบริหารอัตรากำลังให้ครบถ้วน - มีการประกาศใช้ระเบียบคณะ - ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการ
เพียงพอ และสอดคล้องกับภารกิจ กรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
ของกองทุ น และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า เศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการ
เกี่ยวข้อง
ด้วยการบริหารงานบุคคล กองทุน บริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัล
พัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิ จ และ เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สังคม พ.ศ. ......
- การจัดทำแผนอัตรากำลัง และดำเนินการ
- จำนวนบุคลากรกองทุนที่สรรหา สรรหาบุคลากรกองทุนในตำแหน่งต่าง ๆ
ได้ครบถ้วนตามโครงสร้าง
ให้ครบตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ
๖.6.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรอบแนวคิด
เพื่อให้บุคลากรของกองทุนมีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่กำหนด โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
บุ ค ลากรมี ส มรรถนะและขี ด - จำนวนครั้ง /จำนวนบุคลากรที่ - จั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลา ก ร ต า ม
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ ได้รับการฝึกอบรม
Training Roadmap
อย่ า งถู ก ต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุน
รวมทั้งสามารถชี้แจงกฎระเบีย บ - ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ - การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื่ อ
และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับทุนได้ ขอรั บ ทุ น ต่ อ การให้ ค วามรู ้ แ ละ ปรับปรุงกระบวนงานของกองทุน
1.การให้คำปรึกษา
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้รับ
- ระดั บ ความสำเร็ จ ของการ ทุนและกองทุน
ดำเนินการตามแผน
- การปลู ก ฝั ง กรอบความคิ ด ด้ า น
คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และผู้อื่น
๖.6.3 ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
กรอบแนวคิด
เพื่อให้เกิดการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรของกองทุนทุกตำแหน่ง มีความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิการดำเนินงานของบุคลากรของกองทุนได้
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบ/กลไกการนำผลการ ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอด - การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรกองทุน
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในเชิงการ ตั ว ชี ้ ว ั ด รายบุ ค คลของบุ ค ลากร - การพัฒนาระบบประเมิ นผลการปฏิ บ ั ติ
บริหาร
กองทุน
ราชการที่สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ

๙๐

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2564 - 2566
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นของกองทุน

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง พ.ศ. 2564 - 2566

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
อัตรากำลัง

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและ
ประเมินผลการดำเนินงาน

- ประกาศใช้ระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2564

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตาม
Training Roadmap

- การพัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการทีส่ อดคล้อง
กับผลงานและสมรรถนะ

- การจัดทำแผนอัตรากำลัง และ
ดำเนินการสรรหาบุคลากร
กองทุนในตำแหน่งต่างๆ

- โครงการพั ฒ นาสมรรถนะ
บุคลากรกองทุน
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนงานของ
กองทุน
- การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ระหว่างผู้รับทุนและกองทุน
- การปลูกฝังกรอบความคิดด้าน
คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง
และผู้อื่น

๙๑

๖.๗ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง
เป้าประสงค์
การบริหาร
อัตรากำลังให้
ครบถ้วน เพียงพอ
และสอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุน
และยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

เป้าหมายท้าทาย

- มีการประกาศใช้
ระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ
......

- มีการประกาศใช้
ระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมว่า
ด้วยการบริหารงาน
บุคคลฯ

- จำนวนบุคลากรกองทุน
ที่สรรหาได้ครบถ้วนตาม
โครงสร้าง

โครงการ/กิจกรรม

- นำระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
๒๕๖๔ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้
- ประกาศใช้ระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล กองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
- สามารถคัดเลือก/สรรหา - การจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง
บุคลากรได้ครบทุก
และดำเนินการสรรหาบุคลากร
ตำแหน่ง
กองทุนในตำแหน่งต่างๆ

๙๒

ระยะเวลาดำเนินการ
ปี 64 ปี 65 ปี 66

ผู้รับผิดชอบ ความสำคัญ
บท.
กนผ.

***

บท.

**

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายท้าทาย

โครงการ/กิจกรรม

บุ ค ลากรมี ส มรรถนะ
และขี ด ความสามารถ
ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านได้
อ ย ่ า ง ถ ู ก ต ้ อ ง มี
ประสิทธิภาพ

- จำนวนครั้ง/จำนวน
บุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ขอรั บ ทุ น ต่ อ การให้ ความรู้
และการให้คำปรึกษา
- ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผน

บุคลากรกองทุนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อนำมาวาง
แผนการปฏิบัติงาน ที่
สอดคล้องกับภารกิจของ
กองทุนโดยเฉพาะความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตาม
Training Roadmap
- โครงการพั ฒ นาสมรรถนะ
บุคลากรกองทุน
- การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ต ิ ก าร
เพื่อปรับปรุงกระบวนงานของ
กองทุน
- การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ระหว่างผู้รับทุนและกองทุน
- การปลู ก ฝั ง กรอบความคิ ด
ด้ า นคุ ณ ธรรมเพื ่ อ การพั ฒ นา
ตนเอง และผู้อื่น

๙๓

ระยะเวลาดำเนินการ
ปี 64 ปี 65 ปี 66

ผู้รับผิดชอบ ความ
สำคัญ
บท.
***

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายท้าทาย

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
รับผิดชอบ ความ
สำคัญ
ปี 64 ปี 65 ปี 66
พัฒนาระบบ/กลไกการ ระดั บ ความสำเร็ จ ในการ ความสำเร็ จ ในการจั ด ทำ - การจั ด ทำฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากร
บท./
**
นำผลการประเมินไปใช้ จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของ ตั ว ชี ้ ว ั ด รายบุ ค คลของ กองทุน
กตป.
ประโยชน์ ใ นเชิ ง การ บุคลากรกองทุน
บุคลากรกองทุน ครอบคลุม
บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อ - การพัฒนาระบบประเมินผลการ
บท.
**
นำผลการปฏิบัติงานไปใช้ ปฏิ บ ั ต ิ ร าชการที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
วางแผน พัฒนาบุคคล และ ผลงานและสมรรถนะ
เลื่อนขั้น/ให้ ค่าตอบแทน

๙๔

๖.๘ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ลำดับ
โครงการ/
เป้าประสงค์/
แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
จ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง
แผนงานที่ 2 การจัดทำแผนอัตรากำลัง และการสรรหาบุคลากรกองทุน
1 1. การจัดทำ สรรหา
แผนการ
แผนอัตรากำลัง อัตรากำลังได้
ดำเนินงาน
อย่างหมาะสม
2. ดำเนินการ ได้อย่างน้อย
สรรหาบุคลากร ร้อยละ 30
กองทุนใน
ของอัตราที่
ตำแหน่งต่างๆ ได้รับอนุมัติ
ตามกรอบ
ค่าเกณฑ์วัด
อัตรากำลังที่
ระดับ 1 =
ได้รับอนุมัติ
แต่งตั้ง
ขั้นตอน
คณะทำงานเพื่อ
๑) ประกาศ
ร่างประกาศ
เปิดรับสมัคร
คัดเลือก
พนักงานกองทุน บุคลากรกองทุน
๒) มีการ
ระดับ 2 = มี
คัดเลือกและ
ประกาศรับ
ประกาศผลการ สมัคร

๙๕

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

สดช./
บท.
กท.

***

หมาย
เหตุ

ลำดับ

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

ระดับ 3 = มี
การคัดเลือก
และประกาศ
ผลการคัดเลือก
บรรจุ/แต่งตั้ง
ระดับ 4 = มี
หนังสือแจ้งผล
ระดับ 5 = ลง
นามสัญญา
พนักงาน
กองทุน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑ จัดทำ
ระดับ
แผนการ
แผนพัฒนา
ความสำเร็จ
ดำเนินงาน
บุคลากรตาม ของแผนพัฒนา
Training
บุคลากรตาม
Roadmap
Training
ขั้นตอน
Roadmap
๑) รวบรวม
ค่าเกณฑ์วัด

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

คัดเลือกบรรจุ/
แต่งตั้ง
๓) ลงนาม
สัญญาพนักงาน
กองทุน

บท.

มาตรฐานความรู้
ทักษะที่จำเป็น

***

๙๖

หมาย
เหตุ

ลำดับ

โครงการ/
กิจกรรม
ของตำแหน่ง
ต่าง ๆ รวมทั้ง
Training
Roadmap
๒) ชี้แจงแนวทาง
Training
Roadmap ให้กับ
บุคลากรได้ทราบ
ทั่วถึง
๓) จัดทำแผน
ฝึกอบรม ปี 6๕
พร้อมทั้งศึกษา
ประวัติการอบรม
ของบุคลากร
๔) ดำเนินการจัด
ฝึกอบรม ณ
สถาบันภายนอก
หรือภายในที่
เกี่ยวข้อง
๕) บันทึกประวัติ
การพัฒนาใน
ฐานข้อมูล

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

ระดับ 1 =
มีร่าง Training
Roadmap

ระดับ 2 =
Training
Roadmap ที่รับ
ความเห็นชอบ

ระดับ 3 = มี
แผนฝึกอบรม
ปี 65
ระดับ 4 =
บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม
ณ สถาบัน
ภายนอก
ไม่น้อยกว่า 1
หลักสูตร
ระดับ 5 =
มีการลงบันทึก
การฝึกอบรมใน
ระบบ

๙๗

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

หมาย
เหตุ

ลำดับ

๒

โครงการ/
กิจกรรม
การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุง
กระบวนงาน
ของกองทุน
ขั้นตอน
๑) จัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบ/
ปรับปรุง
กระบวนงาน

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
- มีการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับ
บุคลากร
กองทุน และ
พัฒนา
กระบวนงาน
ค่าเกณฑ์วัด
ระดับ 1 มีการ
กำหนด
กระบวนงาน
ระดับ 2 มีการ
สื่อสารสร้าง
ความเข้าใจ
ระดับ 3 มีการ
วางแผนนำไปสู่
การปฏิบัติ
ระดับ 4 จัดให้
มีการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุง

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย
แผนการ
ดำเนินงาน

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)
๐.๓๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

กบก.
กนผ.
กตป.
บท.

***

๙๘

หมาย
เหตุ

ลำดับ

๓

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

กระบวนงาน
ของกองทุน
ระดับ 5 มี
การประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจของ
จนท.
ผู้ปฏิบัติงาน
การสัมมนาเชิง - ร้อยละ 80
ปฏิบัติการ
ของผู้ได้รับทุน
ระหว่างผู้รับทุน จากกองทุนเข้า
และกองทุน
รับการสัมมนา
ขั้นตอน
เชิงปฏิบัติการ
กับกองทุน
๑) กองทุนมี
ค่าเกณฑ์วัด
ประกาศผลผู้
ระดับ 1 มีการ
ผ่านการ
แจ้งผลผู้ผ่าน
คัดเลือกให้
การคัดเลือก
ได้รับทุน
ระดับ 3 มีการ
๒) มีหนังสือ
ตอบรับจาก
แจ้งผลผู้รับทุน
ผู้รับทุน

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

แผนการ
ดำเนินงาน

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

0.500

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

หมาย
เหตุ

กบก.
กนผ.
กตป.
บท.

ระยะ
เวลา
ดำเนินก
ารต้อง
สอดคล้
องกับ
การ
ประกาศ
รับทุน/
และ
สอดคล้
องกับ
สถานกา
รณ์

**

๙๙

ลำดับ

๔

โครงการ/
กิจกรรม
และเชิญเข้าร่วม
สัมมนาฯ
๓) ผู้ผ่านการ
คัดเลือกแสดง
ความประสงค์
เข้าร่วมกิจกรรม
๔) มีการ
ประเมินผลการ
สัมมนาฯ เพื่อ
รับข้อคิดเห็นไป
ปรับปรุง
การปลูกฝัง
กรอบความคิด
ด้านคุณธรรม
เพื่อการพัฒนา
ตนเอง และ
ผู้อื่น
ขั้นตอน
๑) ออกแบบ
กิจกรรมที่จูงใจ
บุคลากรให้พัฒนา

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

ระดับ 5 มีการ
ประเมินผลการ
สัมมนา

ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินการตาม
แผนคุณธรรม
จริยธรรม
ค่าเกณฑ์วัด
ระดับ 1
บุคลากรมีส่วน

บท.

**

๑๐๐

หมาย
เหตุ

ลำดับ

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

ตนเอง และ
แผนการปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
๒) ขออนุมัติ
โครงการ
๓) ดำเนิน
กิจกรรม
๔) มอบรางวัลใน
รูปแบบต่าง ๆ
เพื่อยกย่องชมเชย

ร่วมในการ
ออกแบบ
กิจกรรม
ระดับ 3 มีการ
จัดกิจกรรมตาม
แผนงาน
ระดับ 5 มีการ
ประเมินผล
โครงการ/
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
แผนงานที่ 1 การพัฒนาสารสนเทศด้านบุคลากร
1 การจัดทำ
เพื่อมี
แผนการ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ดำเนินงาน
บุคลากร
สารสนเทศที่ใช้
กองทุน
ในงานด้าน
บริหารบุคคล
ขั้นตอน
ค่าเกณฑ์วัด
๑) รวบรวม
ระดับ 1 มีการ
ข้อมูลบุคลากร สำรวจข้อมูลที่
๒) บันทึกข้อมูล จำเป็นในการ

กบก.
กนผ.
กตป.
บท.

๑๐๑

หมาย
เหตุ

ลำดับ

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

บุคลากร ใน
พัฒนา
รูปแบบ
ฐานข้อมูล
ไฟล์ข้อมูล
บุคลากร
(Excel)
ระดับ 3
๓) ปรับเปลี่ยน มีต้นแบบ
ข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูล
ระดับ 5 มีการ
ในระบบ
ทดลองใช้งาน
ฐานข้อมูล
จริง
บุคลากร
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1 การพัฒนาระบบ พัฒนากลไก
แผนการ
ประเมินผลการ การนำผลการ ดำเนินงาน
ปฏิบัติราชการที่ ประเมินไปใช้
สอดคล้องกับ ประโยชน์ใน
ผลงานและ
เชิงการบริหาร
สมรรถนะ
ระดับ 1 การ
ขั้นตอน
วิเคราะห์
๑) ศึกษา
กระบวนงาน
แนวทางการ
ระดับ 2 การ
จัดทำตัวชี้วัด
วิเคราะห์
รายบุคคล

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

**

กบก.
กนผ.
กตป.
บท.

**

๑๐๒

หมาย
เหตุ

ลำดับ

โครงการ/
กิจกรรม
๒) นำเสนอ
แนวทางการ
กำหนดตัวชี้วัด
รายบุคคลเพื่อ
ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๓) จัดฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง
การจัดทำ
ตัวชี้วัดและการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด
๔) แต่ละฝ่าย
ดำเนินการ
กำหนดตัวชี้วัด
ในความ
รับผิดชอบ
๕) ประชุมชี้แจง
การถ่ายตัวชี้วัด
ลงสู่ระดับบุคคล

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

กิจกรรมหลัก
ระดับภาระงาน
ระดับ 3 การ
กำหนดตัวชี้วัด
รายบุคคล
ระดับ 4 จัดทำ
แบบฟอร์ม
ตัวชี้วัด
รายบุคคลและ
กลุ่มงาน
ระดับ 5 แจ้ง
เวียนตัวชี้วัด
รายบุคคล ตาม
แบบสรุปการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ

๑๐๓

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

หมาย
เหตุ

ลำดับ

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

กระบวนงาน
กิจกรรมหลัก
และตัวชี้วัดราย
บุคล
๖) จัดทำ
รายละเอียด
กระบวนงาน
กิจกรรมหลัก
และตัวชี้วัดราย
บุคลใน
แบบฟอร์ม
ตัวชี้วัดกลุ่มงาน
และบุคคล แบบ
สรุปการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๗) จัดทำ
ตัวชี้วัด
รายบุคคลตาม
แบบสรุปการ

๑๐๔

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

หมาย
เหตุ

ลำดับ

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

แผนการ
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดำเนินงาน/
พ.ศ. 256๔
พ.ศ. 256๕
แผนการใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
จ่าย

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๘) แจ้งเวียน
ตัวชี้วัด
รายบุคคลตาม
แบบสรุปการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
หน่วยงานและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ

๑๐๕

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย. (ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ

หมาย
เหตุ

บทที่ ๗
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกองทุ น ฯ เป็ น สิ ่ ง สำคั ญ ในการกำหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ที ่ ดี
ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล การขั บ เคลื ่ อ นแผนปฏิ บั ต ิ ก ารไปสู ่ ก ารปฏิบ ั ต ิก ็ ม ี ค วามจำเป็ นอย่ า งยิ่ง
ในการที่จะทำให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ซึ ่ ง การจะดำเนิ น การเพื ่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ จ ำเป็ น ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ
ในหลายภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนทั่วไป ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร์ ก องทุ น พั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมนั ้ น จะสามารถนำไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ไ ด้
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ประกอบด้วย
๗.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ
(1) ระดับประเทศ กองทุนฯ เผยแพร่ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
(2) ระดับหน่วยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการมากำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานร่วมกัน
๗.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ ในทุกๆ ระดับ
(1) ระดั บ คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น ฯ กองทุ น ฯ ควรนำเสนอ
แผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อให้
ทราบและเข้าใจในทิศทางของกองทุนฯ และสามารถบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันได้
(2) ระดับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนกองทุนฯ ควรให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานใน
การสนับสนุนกองทุนฯ ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของแผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการกองทุนฯ รวมถึงกำหนด
รายละเอียดในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละคนและตัวชี้วัดให้ตรงกับรายละเอียดงานที่ทำและต้องตรง
กับวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะสามารถตอบสนองและ
ผลักดันการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
๗.3 การติดตามและประเมินผล
สิ่งที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ คือ การติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ทำการติดตามและประเมินผล โดยมีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การติ ด ตามความก้ า วหน้ า การประเมิ น ผลสำเร็ จ และผลกระ ทบ
ของการดำเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้บริหาร
ให้ทราบการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/กิจกรรม/ตัวชี้วัดต่อไป
(2) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การดำเนิ น งานและผลสั ม ฤทธิ ์ ข องงานตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
โดยมี ผ ู ้ บ ริ ห ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารและแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารบริ ห ารจั ด การของกองทุ น ฯ และ
มี ก ารประชุ ม ติ ด ตามอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั ้ ง ซึ ่ ง หากการปฏิ บ ั ต ิ ก ารตามมาตรการใดหรื อ โครงการใด
ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง อาจจะต้องถูกติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด
โดยรายละเอียดสำหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลจะอยู่ในส่วนถัดไป

๑๐๖

บทที่ ๘
แนวทางและกลไกการดำเนินการติดตามและประเมินผล
การกำกับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการ
ดำเนิ น งานในโครงการหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ ท ราบเป็ น ระยะๆ เพื ่ อ ให้ ส ามารถนำผลปร ะเมิ น
มาใช้ ใ นการวางแผนในปี ต ่ อ ไป ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ ให้ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธ ี ก ารดำเนิ น งานหรื อ ปรั บ เปลี ่ ย นเป้ า หมาย
ของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและใน
ปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจำปีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๘.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อรวบรวมผลการปฏิ บ ั ติ งานตามแผนปฏิบั ติ ก ารที ่ กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื ่ อนไขเวลา
ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
(2) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
(3) เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบั ติการประจำปี เพื่อนำไป
ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป
(4) เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทุน
๘.2 สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่มีแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่ อ งมื อ
แบ่งสาระสำคัญในการประเมินผลงานเป็น 4 ส่วน คือ
(1) การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
(2) การติดตามแผนงาน/กิจกรรมรายงานต่อคณะอนุกรรมการติดตาม
(3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(4) การประเมินแผนปฏิบัติการ
ข้อมูล ที่ ได้ จ ากการติด ตามและประเมินผลดั งกล่า วต้ อ งมี ความถู กต้ อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนนำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
มากที่สุด
๘.3 กลไกการติดตามและประเมินผล
ระบบและกลไกสำคัญที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้
ในการกำกับปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลัก/หน่วยงานย่อยของกองทุนฯ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ
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(1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(2) ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน
(4) ด้านการบริหารจัดการที่ดี
๘.3.1 การติดตามการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน
ตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ดังนี้
2) ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หรือทุน อุดหนุนการวิจ ัย และพัฒ นามีห น้าที่ต้องรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
3) ให้มีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งทำหน้าที่
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานและการใช้ จ ่ า ยเงิ น ของโครงการที ่ ไ ด้ รั บการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ให้ความช่วยเหลือ หรือให้การอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน
4) ในกรณีผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม หรือ
เงื ่ อ นไขในสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง ให้ ส ำนั ก งานรายงานผลต่ อ คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
เพื่อพิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป
หากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนความช่วยเหลือ
ในการดำเนิน การพัฒ นาดิจ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒ นาจากกองทุน ไม่
ดำเนิน การตามโครงการหรือกิจกรรม หรือเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง ให้คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อมีมติให้สำนักงานบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ ตามที่ระบุไว้
ตามสัญญาหรือข้อตกลง
5) ให้คณะอนุกรรมการด้ านติด ตามและประเมินผลจัด ทำรายงานความก้าวหน้าและผลการ
ดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนกำหนด
๘.3.2 การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประกอบด้วยหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล ซึ่งกลุ่มติดตามและประเมินผลเป็น
เลขานุการ โดยนำผลการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารพิจารณากำหนดมาตรการ
ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยของกองทุนฯ
ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี
ระบบและกลไกที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน
คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติในปีถัดไป และให้การดำเนินการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบตั ิ
การของปีถัดไป โดยแผนงาน/แผนการปฏิบัติการต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลัก
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๘.4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
ให้ ท ุ ก ฝ่ า ย/กลุ ่ ม งานภายใต้ ก องบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม รายงานผล
การปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำปี ต ่ อ ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น ฯ ตามระยะเวลาที ่ ก ำหนด เพื ่ อ รายงานผลการดำเนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
ที่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล
วิธีการ
1 ติดตามเป้าหมายการใช้ ทุกเดือน
กลุ่มบริหาร ติดตามการขอ
จ่ายงบประมาณ
กองทุน
อนุมัติเงินประจำ
งวดและการใช้จ่าย
2 ติดตามแผนกิจกรรม/
ทุกไตรมาส ทุกฝ่าย/ทุก ติดตามการ
โครงการ
กลุ่มงาน
ปฏิบัติงานตาม
ภายใต้ กท. ปฏิทินกิจกรรม
ประจำ ไตรมาส

3 ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ ์ ข อง ปลายปี
ทุกฝ่าย/ทุก ใช้ แบบติดตามและ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ กลุม่ งาน
ประเมินผล
ภายใต้ กท. แผนปฏิบัติการ
ประจำปี

4 ประเมินแผนปฏิบัติการ

ปลายปี
ทุกฝ่าย/ทุก ใช้ แบบติดตามและ
งบประมาณ กลุม่ งาน
ประเมินผล
ภายใต้ กท. แผนปฏิบัติการ
ประจำปี

5 กระบวนการจัดทำ
แผนงาน/แผนปฏิบัติการ
ในปีถัดไป

ปลายปี
ทุกฝ่าย/ทุก ประชุมระดมสมอง
งบประมาณ กลุม่ งาน
จัดทำแผน สรุป
ภายใต้ กท. และประเมินผล

๑๐๙

กลไก
1) ผู้บริหารกองทุน
1) เสนอ
คณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผล
2) ผู้บริหารกองทุน
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการ ทุกไตร
มาส
1) หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหารกองทุน
2) เสนอ
คณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลและ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณา
1) เสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ต่อ
คณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลและ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน เพื่อหา
แนวทาง
ปรับปรุงการทำงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
2) พั ฒ นางานอย่ า ง
ต่อเนื่อง

๘.5 การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี
โดยทั ่ ว ไปแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารสามารถปรั บ ปรุ ง ได้ ต ามความเปลี ่ ย นแปลงของทรั พ ยากรและ/หรื อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีอาจกระทำได้ ดังนี้ คือ
(1) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิ ก กิ จ กรรมต่ า งๆ แต่ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของโครงการ/กิ จ กรรม ไม่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลง
ให้นำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาดำเนินการพิจารณาปรับได้ทันที
(2) การปรับ แผนปฏิ บ ั ติ ก ารในระดั บโครงการ หมายถึง การยกเลิ ก หรือปรับปรุ งโครงการที่ ม ี ผ ล
ทำให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรืองบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป
๘.6 วิธีการติดตามและประเมินผล
๘.6.1 การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้,งบประมาณแผ่นดิน,งบอื่นๆ)
(1) ติดตามการใช้จ ่ายเงิน งบประมาณประจำทุกเดือน จากข้อมูล รายงานสถานะทางการเงิน
ประจำเดือน
o ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของกองทุนฯ
o ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อความต้องการ ตามลำดับความสำคัญ
(2) ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำทุกเดือน
จากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
o ติดตามการใช้เงินประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
o กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ต้องแจ้งต่อผู้บริหารทราบ
เพื่อนำเงินไปจัดสรรในการดำเนินโครงการอื่นๆ ต่อไป
๘.6.2 การติดตามแผนกิจกรรม
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี “แบบ
ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี” หรือในอนาคตอาจจะการปรับรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด
(2) วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล
o ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบติดตามและ
ประเมินผล
o เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี
o กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องประจำทุกเดือน จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ
o กำหนดวันส่งแบบติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร
(3) รวบรวมข้อมูล/นำเสนอ
o กำหนดผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล
o รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล และสรุปกิจกรรมประจำเดือนของโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจำปี ทุกเดือน
o ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปีทุก
ไตรมาส ต่อผู้บริหาร
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o นำเสนอข้ อ มู ล การติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ คณะกรรมการบริ ก ารกองทุ น ฯ และ
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
o ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
o นำเสนอสรุ ป ผลการดำเนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมแผน ปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม คณะอนุ ก รรมการ
กรอบนโยบาย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ และคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล
๘.6.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินแผนปฏิบัติการ (สิ้นสุดปีงบประมาณ)
o สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้
งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม ผลผลิต และผลลัพธ์
o ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไป
o นำเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการบริห ารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั ง คม
คณะอนุ ก รรมการกรอบนโยบาย คณะอนุ ก รรมการกลั ่ น กรองพิ จ ารณาโครงการ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล และผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๘.6.4 กระบวนการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป
o ทุกหน่วยงานเสนอแผนงานที่จะทำในปีงบประมาณถัดไปมาที่ฝ่ายแผนงาน
o กองทุนฯ รวบรวมแผนงานจากทุกหน่วยงานที่นำเสนอ และข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปี
o จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เป็นการระดมสมอง เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนำไปใช้ในปีถัดไป
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กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

