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คำนำ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้การขอรับทุนจากกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล กองทุนฯได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 – 2565
เป็นการกำหนดทิศทางในอนาคตของกองทุนฯ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
แนวทางในการดำเนินการมีจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ร่วมกัน รวมถึงยังใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนา
กองทุนฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการ
สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับนี้นั้น
เกิดจากการทบทวนการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยได้มีการนำเอาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ งาน
ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ นอกจากนี้ การจัดทำ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ นี ้ ยั ง ได้ ร ะดมความคิ ด เห็ น จากผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ตลอดจนความคิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะที ่ ไ ด้ จ ากการสำรวจความพึ ง พอใจของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย รวมทั ้ ง ข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสังเคราะห์และใช้กำหนดแผนงาน/โครงการ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การปรับ ปรุงพัฒ นากองทุนฯ ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากที่สุด และสามารถนำแผนงานโครงการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติได้จริงในอนาคต
ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้
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บทสรุปผู้บริหาร
จากสภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บ ั น ที ่ โ ลกกำลั ง เข้ า สู ่ ย ุ ค เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ คื อ
มีการหลอมรวมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจำวันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีความเสี่ยง
และความท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ในหลายๆ ด้าน
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เข้ า มามี ส ่ ว นสำคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศอย่ า งมากในอนาคต ดั ง นั้ น
กองทุน พัฒ นาดิจ ิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคมจึงมีบ ทบาทสำคัญ อย่า งยิ่งในการมีส ่ว นร่ว มในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ โดยจะมีส่วนทั้งในด้านการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสาธารณะ ด้านการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และช่วยเติมเต็มช่องว่าง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการให้ความรู้ทางดิจิทัลและร่วมพัฒนาศักยภาพให้คนไทยต่อไปได้
มากขึ้น
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่ วยงานภายใต้สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีภารกิจหลัก คือ
(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 ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือใ ห้ความช่วยเหลือ
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 การแสวงหากํ า ไร
โดยไม่เป็นการทําลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
(2) ให้ ท ุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ั ย และพั ฒ นาแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนหรื อ บุ ค คลทั่ วไป
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนยุ ท ธศาสตร์แ ละแผนบริห ารจัด การเทคโนโลยี ข องกองทุน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ได้ ก ำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ ใ นการขั บ เคลื ่ อ นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล โดย “เป็ น กองทุ น ชั ้ น นำในการผลั ก ดั น และ
เพิ่มขีดความสามารถการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมไทยด้ว ยเทคโนโลยีดิ จิท ัล ” เพื่อให้การดำเนิ น งาน
ของกองทุ น ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนเพื ่ อ ให้ ส ามารถดำเนิ น งานได้
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ทางกองทุนฯ จึงได้กำหนดนโยบายการให้ทุนสนับสนุน ดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 การพัฒนาความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)
ด้านที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)
ด้านที่ 3 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Manpower)
ด้านที่ 5 การต่อยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ (Digital Application)
ด้านที่ 6 การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ (Digital +Plus)
1

การกำหนดยุทธศาสตร์กองทุนฯ สำหรับปี 2563-2565 มุ่งเน้นความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการสร้าง แก้ไข
และส่ ง เสริ ม พื ้ น ฐานและปั จ จั ย หลั ก ของกระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง ค ม เพื ่ อ สร้ า งผลลั พ ธ์
ที่ตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในภายนอก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการสำรวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ (Real Demand) โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ กองทุนฯ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 1 ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ มี เ ป้ า หมายเพื ่อ พั ฒ นากองทุ นฯ และสร้ า งการรับรู้
ของกองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่าน 2 มาตรการ ดังนี้
1) การสร้างอัตลักษณ์ของกองทุนฯ ที่ชัดเจน ง่ายต่อการจดจำ และการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ
ที่สามารถบ่งบอกความเป็นกองทุนฯ ทั้งในด้านเหตุผล และความรู้สึกต่อกลุ่มเป้าหมาย
2) เน้ น การประชาสั ม พัน ธ์ ท ั้ งในรู ปแบบ Online และ Offline โดยเน้ นการสื่ อ สารเชิงรุก
และการสื ่ อ สารสู ่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายในวงกว้ า งและแผนงานที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมุ ่ ง เน้ น ความรวดเร็ ว
ในการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐานตามนโยบายการ
ให้ทุนสนับสนุนทั้ง 6 ด้านจากการกำหนดทิศทางจากบนลงล่าง หรือ Strategic Granted ที่ขาดผู้ขอรับทุนใน
แต่ละด้าน หรือเป็นนวัตกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน โดยมีมาตรการ คือ ศึกษาโครงการ
ที่มีน วัตกรรมที่น ่าสนใจ ที่ส ามารถสร้างให้เกิดประโยชน์สาธารณะในวงกว้างในแต่ล ะด้านเพื่อนำเสนอ
ให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ แต่ไม่มีผู้ขอรับการสนับ สนุนเงินทุน และทำการประกาศหาผู้เชี่ยวชาญ
ในการทำ และขอรับการสนับสนุนทุน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นสารสนเทศ/ระบบฐานข้ อ มู ล /บุ ค ลากรของกองทุ น ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 9 กิจกรรม ได้แก่ 1) จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ให้มีจำนวนเพียงพอและสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน 2) พัฒนา/ปรับปรุง Software คอมพิวเตอร์ 3) พัฒนา/
ปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข่ า ยที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4) พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
ที่มีประสิทธิภาพ 5) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารกองทุนฯ แบบ Real time อย่างต่อเนื่อง 6) พัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน 7) การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนฯ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการกองทุนฯ และการตัดสินใจของผู้บริหาร 8) พัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนฯ 9) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกองทุนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบและกระบวนการการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับทุนได้ โดยผ่าน 2 มาตรการ
1) ปรั บ ปรุ ง ขั ้ น ตอนการทำงานภายในให้ ล ดเวลาที ่ ไ ม่ จ ำเป็ น ที ่ ใ ช้ ต ั ้ ง แต่ ย ื ่ น ขอรั บ ทุ น จนถึ ง
การพิจารณาคำขอเงินทุน
2) แต่ ง ตั ้ ง ที ่ ป รึ ก ษา/ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ/เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการช่ ว ยวิ เ คราะห์ โ ครงการและ
ตรวจรับ เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ขอรับทุน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ผู้ขอรับการสนับสนุนทุน โดย 2 มาตรการ
1) มีกิจกรรมในการดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับทุน
2) การให้บริการผู้ขอรับทุนในลักษณะต่างๆ ตามแต่ละช่องทางด้วยความรวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้า นการใช้ทรัพยากรอย่า งคุ ้มค่า ในการบริ หารจัดการ มีเป้าหมายเพื่อ ให้ มี
การจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า ผ่าน 2 มาตรการ
1) มีการกำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสนับสนุนการขอรับทุน
2) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึ ด ถื อ ตามความสำคั ญ และ
กรอบยุทธศาสตร์กองทุนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากร มี 5 เป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1) มี โ ครงสร้ า งและอั ต รากำลั ง บุ ค ลากรที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงาน สามารถผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์
การดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
2) กองทุ น มี ร ะเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลและระบบพั ฒ นาบุ ค ล า ก ร
ที่มีประสิทธิภาพ
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3) บุ ค ลากรกองทุ น ได้ ร ั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ และสามารถน ำมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการปฏิบัติงานได้
4) กองทุนมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
5) บุคลากรมีความผูกพัน ความสามัคคี และทำงานเป็นทีม
โดยผ่าน 10 มาตราการ คือ 1) ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลังของสำนักงานฯ 2) จัดทำแผนปฏิบัติ
การทรัพยากรบุคคลให้เป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 3) กำหนดลักษณะงาน/ขอบเขตความ
รับผิดชอบของบุคลากรกองทุน 4) จัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
บุคคล 5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่ละคน และมีระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency) 6) จั ด หาหลั ก สู ต รที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านตามสายงานให้ แ ก่ บ ุ ค ลากรกองทุ น
7) มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และแนวทางการธรรมาภิบาลที่ดี 8) จัดทำรายงานผลการดำเนิน งาน
กองทุ น เสนอผู ้ บ ริ ห ารอย่ า งน้ อ ยไตรมาสละ 1 ครั ้ ง 9) จั ด ให้ ม ี ก ิ จ กรรมพั ฒ นาองค์ ก ร Organization
Development ที ่ ส ร้ า งบรรยากาศการทำงานเป็ น ที ม 10) พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน
เพื่อสร้างความผูกพันและความภูมิใจในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูป ธรรมและสามารถประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัว ชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล จำเป็ น ที ่ จ ะต้ อ งมี ก ระบวนการประสานเพื ่ อ การแปลงแผนไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ใ นระดั บ ต่ า งๆ
ประกอบด้ว ย (1) การสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจในแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ กองทุนฯ ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฯ แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งองค์กรระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถิ่น (2) การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในทุกๆ ระดับ กอง
ทุนฯ ควรนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
ผู้บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นและกำหนดเป็นแผนแม่บทของหน่วยงาน เพื่อให้ความเข้ าใจในทิศทางของ
กองทุนฯ ตรงกัน และสามารถบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันได้ นอกจากนี้กองทุนฯ ควรให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนกองทุนฯ ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารจัดการ
กองทุนฯ รวมถึงกำหนดรายละเอียดในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละคนและตัวชี้วัดให้ตรงกับ
รายละเอียดงานที่ทำ และต้องตรงกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่
เกี ่ ย วข้ อ งจะสามารถตอบสนองและผลัก ดั นการทำงานเพื ่อ วัต ถุป ระสงค์ เ ดี ยวกั น (3) การติ ด ตามและ
ประเมินผล เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ทำการติดตามและประเมินผล อีกทั้งยังสามารถนำเอา
ผลมาช่วยในการพัฒนากองทุนในอนาคตได้อีกด้วย
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บทที่ 1
บทนำ
ในอนาคตบริบ ทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
มีพลวัตสูงและ ซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะ
การพัฒนาด้านดิจิทัลที่จะมามีบทบาทสำคัญในทุกๆ มิติ กองทุนฯ จึงจำเป็นต้อง “รู้เท่าทัน” และ “เข้าใจ”
บริบทต่างๆ เหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความเสี่ยงความท้าทายทางดิจิทัลที่ต้องบริหารจัดการ
ได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์ เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น
และเชิงรับในการบริหารความเสี่ยงบนพื้นฐานของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” ของกองทุนฯ
อย่ า งรอบด้ า น และกำหนดเป็ น เป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ก องทุ น ฯ ที ่ ช ั ด เจนเพื ่ อ ที ่ เ ป็ น ส่ ว นสำคั ญ
ในการที่จะช่วยริเริ่ม เติมเต็ม หรือผลักดันประเทศไทยไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาด้านดิจิทัลให้ได้
จากการศึกษาสภาวะแวดล้อม สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญในการคาดการณ์อนาคตและ
ทิศทางของกองทุนฯ ได้ดังนี้
(1) กระแสเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงและความท้าทาย
ต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็ว ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ
(2) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทาง
เศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ดังนั้นประเทศไทยจำต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของนวัตกรรมดิจิทัล
ที่เป็นแรงสนับสนุนทุกๆ อุตสาหกรรมในอนาคตให้ดี
(3) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการขาด
แรงงานและเงินทุน ในขณะที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเพื่อตอบรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ยังต้องคำนึงถึง
การพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัลเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตอีกด้วย
(4) เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จะเป็นโอกาสทางธุรกิจและการดำรงชีวิต
ของคนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้การแข่งขันมีความยากลำบากมากขึ้น
และหากไม่รู้เท่าทันการอาจส่งผลเสียจากการนำมาใช้ไม่เหมาะสม ซึ่งกองทุนฯ อาจจะทำหน้าที่ช่วยสนับสนุน
ให้ เ กิ ด เทคโนโลยีท ี ่ด ี ต่ อ สั ง คม และเป็ น ประโยชน์ใ นวงกว้า งให้ ม ากขึ ้น ในขณะที ่ พ ยายามป้อ งกัน หรือ
สร้างนักรบไซเบอร์ในการช่วยป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนสำหรับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการที่ผิด
(5) แนวโน้มความต้องการพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ต้องสร้างสมดุลความมั่นคง
ด้านพลังงานและอาหาร โดยการทำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
(6) การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี และระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่มีความเข้มข้น
มากขึ้น การเปลี่ยนการบริหารองค์กรของรัฐให้เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง
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จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมากในอนาคตอันใกล้
ดังนั้นกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ของประเทศ ซึ่ ง กองทุ น ฯ จะมี ส ่ ว นทั ้ ง ในด้ า นการสนั บ สนุ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสาธารณะ ด้านการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
และช่วยเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ทางดิจิทัลและร่วมพัฒนาศักยภาพให้คนไทยต่อไปได้
มากขึน้
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บทที่ 2
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการภายใต้การพิจารณา
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมดิจิทัลจึงมีผลต่อการกำหนดแนวทางของกองทุนฯ
ดังนั้นการวิเคราะห์พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล จึ ง มี ค วามสำคั ญ มากในการนำมาพิ จ ารณา
เพื่อกำหนดแนวทางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 2579)
แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้มีการพิจารณาจากทุกมิติ ทั้งในมิติของประเด็นการพัฒนา (Issuebased) มิติการพัฒนารายสาขา (Sector-based) และมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยที่ประชาชน
ทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ในขั้นตอน การจัดทำ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลที่เกิดขึ้น 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” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว ่า “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
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จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะยุทธศาสตร์ด้านใดก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัลล้วนมีส่วนในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่ทุกๆ ยุทธศาสตร์ ดังนั้นกองทุนฯควรพิจารณาการให้ทุนในยุทธศาสตร์
ด้านต่างๆ อย่างรอบคอบและเหมาะสม
2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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
2.2.1 วิสัยทัศน์

“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดจิ ทิ ัลไทยแลนด์”
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 ในการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.2.2 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
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2.3 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
พ.ศ. 2561 – 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสำนักงานฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.3.1 วิสัยทัศน์
สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน และกำลังคนที่สามารถปรับตัวและ
สร้างโอกาสจากเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล
2.3.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล
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2.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 สำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมมีหน้าที่
รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการเฉพาะด้าน และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในส่วนของกองบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติด้วย
2.4.1 วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก”
2.4.2 พันธกิจ
(1) กำหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(2) เป็นแกนกลางในการส่งเสริม สนับ สนุน ประสาน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
ให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
(3) วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง รองรับรูปแบบและปริมาณ
การใช้งานในอนาคต
(4) ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เ อื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
2.4.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
โดยมาตรการที่เกี่ย วข้องกับกองบริห ารกองทุนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1 กำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (คท./สลธ./ยศ./กท./พน.) และ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกองทุน มีดังต่อไปนี้
(1) จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านรัฐบาล
ดิจิทัล (พน./ขศ./สลธ./ยศ./กท.) จำนวน 5 เรื่องต่อปี
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่อมูลค่าของเงินที่กองทุนฯ อนุมัติ (กท.) ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 0.025
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2.5 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนด
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า
“กองทุนพัฒนาดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นอกจากนี ้ พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. 2560 มาตรา 2 6
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 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) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ สำนักงานในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน
(4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการ
บริการกองทุนเห็นสมควร
(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
2.6 บทบาทของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นค่อนข้างจะมีภารกิจที่ค่อนข้างมาก โดยบทบาทของกองทุนนั้นจะ
แบ่งได้เป็น
(1) การผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(2) การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดช่องว่าง
ทางสังคม
(3) ช่วยให้ความรู้และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม
(4) พัฒนากระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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2.7 การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
จากทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งเน้นที่จะผลักดันการพัฒนาดิจิทัล
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเพื่อเศรษฐกิจ สังคม หรือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเพื่อดำเนิน การ ทำให้เกิดการพัฒนา หรือเป็นส่วนช่วยไม่มากก็น้อยในยุทธศาสตร์ต่างๆ อาทิ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีการกล่าวถึงการวางระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีการนำเอานวั ต กรรมเข้ า มามี ส ่ว นช่ว ยในการพัฒ นาทั ้งภาคการผลิต และภาคบริ ก าร ยุทธศาสตร์ ท ี่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นการสร้างแรงงานที่มีสมรรถนะทักษะสูง มีนวัตกรรม
และจัดการดิจิทัลเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม
ซึ ่ ง สามารถนำเอาเทคโนโลยีไ ปใช้ เพื ่ อ เป็ นส่ว นช่ ว ยในการก่ อ ให้ เ กิด สั ง คมแห่ง โอกาส ยุ ท ธศาสตร์ ท ี่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้ างการเติบ โตบนคุ ณภาพชีว ิต ที่ เป็ นมิตรกับสิ ่ง แวดล้อ ม ที่ส ามารถใช้น วัต กรรม
ในการช่วยจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี เป็นอย่างดี โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่มีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วในทุกๆ ภาคส่วน และเป็นผลดีกับการเร่งพัฒนาประเทศอีกด้วย โดยแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสำนักคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติ ก็ มุ่งเน้นการพั ฒ นาทั้ งเศรษฐกิจดิจ ิท ัล และสั ง คมดิ จิ ทั ล เช่ นเดี ย วกั น
อย่างไรก็ตามเมื ่อ พิจ ารณามาตราที่เ กี่ ยวข้ องกับ กองทุน พัฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสัง คมประเทศ
ในยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยังมีรายละเอียดค่อนข้างน้อย ซึ่งสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อาจจะสามารถใช้กองทุนฯ ในการช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้มากกว่านี้
ดังนั้นถ้าพิจารณาจากทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องแล้วกองทุนฯ ควรจะมีนโยบายการให้ทุน
สนับสนุนที่สอดรับกับวัตถุประสงคจัดตั้งกองทุนในแต่ละปีอย่างชัดเจน โดยสามารถพิจารณาจากยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ในแต่ละปี รวมถึงมีการนำเอาแผนในแต่ละปีมา
วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทางกองทุนฯ ควรจะรู้เท่าทันเทคโนโลยีและให้การสนับสนุนในเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการ
ผลักดันทั้งเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง
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บทที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายการให้ทุนสนับสนุน และเป้าประสงค์กองทุน
การกำหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2562 โดยได้ยึดถือหลักการพื้นฐาน
ตามที ่ ไ ด้ เ สนอก่ อ นหน้ า นี ้ คื อ ความสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี และแผนพั ฒ นาดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบาย ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนากองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ เพื่อให้แผนฯ สามารถรองรับพลวัตของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กำหนดในวิสัยทัศน์ คือ
“เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
3.2 พันธกิจ

(1) เป็นกองทุนที่สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
(2) เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนวัตกรรมและมีการบริหารจัดการที่ดี
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(3) เป็ น กองทุ น ที ่ ผ ู ้ ข อรั บ ทุ น ยอมรั บ และน่ า เชื ่ อ ถื อ ซึ ่ ง เน้ น การสนั บ สนุ น ประโยชน์ ท างดิ จ ิ ทั ล
เพื่อสาธารณะ
(4) เป็นกองทุนที่ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
(5) เป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(6) เป็นกองทุนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย
3.3 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ จ ่ า ยเงิ น กองทุ น ตาม มาตรา 26 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารพั ฒ นาดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หรือแนวทางในการให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้
(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 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) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนัก งาน ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน
(4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนเห็นสมควร
(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
3.4 นโยบายการให้เงินสนับสนุนของกองทุน
3.4.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
(1) เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ บุคคลทั่ วไป ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่ว ยเหลือดังกล่าวต้องมีว ัตถุประสงค์ เ พื่ อ
ประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอั นพึงมี
ตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
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(3) ให้ ท ุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ั ย และพั ฒ นาแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนหรื อ บุ ค คลทั่ วไป
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ำซ้อนกับการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่
(4) สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ที่มีผลกระทบสูงและในวงกว้าง
(5) ไม่ซ้ำซ้อนกับการขอรับการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจำปีและกองทุนอื่นๆ
3.4.2 นโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้
สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ทางกองทุนฯ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายการให้
ทุนสนับสนุน เพื่อใช้สำหรับดำเนินการให้ทุนทั้ง 6 ด้านให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งมาจากการต่อยอดกรอบ
นโยบายที่ทางกองทุนทำการจัดสรรในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 การพัฒนาความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)
ปั จ จุ บ ั น เทคโนโลยี แ ละบริ บ ททางเศรษฐกิ จ และสั ง คมกำลั ง เปลี ่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ไปสู่ยุคดิจิทัล เกิดแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทั้งในด้านการผลิต การบริการ การค้า โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ในขณะที่พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และไม่ห ยุดยั้ง ความเสี่ย งด้านความปลอดภั ยในโลกดิ จิทัล ก็ เพิ่ม จำนวนขึ้น อย่างมห าศาลเช่นเดี ย วกั น
ไม่ว ่าจะเป็น การก่อกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้ระบบ การเข้าถึงข้อมูล และระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
การยั บ ยั ้ ง ข้ อ มู ล และระบบ การสร้ า งความเสี ย หายแก่ ร ะบบ การจารกรรมข้ อ มู ล บนระบบต่ า งๆ หรื อ
แม้แต่การโจมตีโ ครงสร้างพื้น ฐานที่มีความสำคัญยิ่งยวดที่ส ามารถทำให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักและ
ได้รับความเสียหาย หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน โดยที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เหล่า นี้
ล้วนแล้วแต่พัฒนาอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และหลายครั้งเป็นเรื่องที่ทำจากนอกประเทศ
ทำให้การป้องกันหรือติดตามจับกุมการกระทำผิดเป็นเรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย
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ความปลอดภัยในโลกดิจิทัลเป็นเรื่องที่ทุกๆ ประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก แนวทาง
ที่ส ำคัญของการพัฒ นาความปลอดภัย ในโลกดิจิทัล นั้น มีอยู่ 2 แนวทาง คือการป้องกัน และการแก้ ไ ข
ซึ่งหากสามารถป้องกันภัยคุกคามมากเท่าใด การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะลดน้อยลง ซึ่งการป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์นั้นรวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
ดังนั้น กองทุนจึงมุ่งเน้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนการพัฒนาความปลอดภัยในโลกดิจิ ทัล
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “เน้นการส่งเสริม ให้ความเข้าใจ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งการป้องกันและ
แก้ไขภัยคุกคามทางโลกดิจิทัล” และแผนงานการให้ทุนเพื่อขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนาความปลอดภัย
ในโลกดิจิทัล 5 ด้าน คือ

(1) การสร้างและสนับสนุนหน่วยงานในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเมื่อมีภัยคุกคามต่างๆ
ทางด้านดิจิทัล เช่น National Cyber Security Agency
(2) การริเริ่มการป้องกันโดยมีระบบนิเวศฯ ที่ส่งเสริมความปลอดภัยในโลกดิจิทัล
(3) การเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ASEAN-JAPAN Cyber Security Capacity
Building Center
(4) การป้องกัน Digital Infrastructure จากภัยคุกคามต่างๆ
(5) การเร่ ง ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจกั บ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทั ้ ง ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคประชาชน
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ด้านที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับ
การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้าง
พื ้ น ฐานที ่ ส ำคัญ ไม่ ไ ด้ป ระกอบด้ ว ยแค่ โครงสร้ างพื ้น ฐานด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ โทรค มนาคมและ
การแพร่ภาพกระจายเสียงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้การใช้งานทางดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของทั้งเศรษฐกิจและสังคม
ที่สำคัญในหลายๆ ด้าน รวมถึง ระบบนิเวศน์ที่มีประสิทธิภาพ การมีเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่ให้ต้นทุนทางดิจิทัลต่ำลง
และโครงสร้ า งพื ้ น ฐานดิ จ ิ ท ั ล ในด้ า นต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น Digital ID, Digital Logistics, Digital Health &
Tourism และ Digital Education อีกทั้งกฎหมายทางด้านดิจิทัลก็ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอีกด้วย

ดั ง นั ้ น กองทุ น ฯ เล็ ง เห็ น ความสำคัญ ในการผลั ก ดัน ในเรื ่อ งการพั ฒ นาโครงสร้า งพื ้ นฐาน
ทางดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
(1) มี โ ครงสร้า งพื ้น ฐานดิจ ิท ั ล ที ่ เพี ย งพอทั ้ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ เพื ่ อ ให้ ส ามารถรองรับ
การเจริญเติบโตทางดิจิทัลทั้งเศรษฐกิจและสังคม
(2) มีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ทำให้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการพัฒนาและดำเนินงาน
ทางดิจิทัลต่ำลง (Cost Effectiveness)
(3) สามารถตอบสนองการบริก ารสาธารณะ (Public Services) และการบริ ก ารเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service) ได้
แผนงานการให้ทุนเพื่อขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมีอยู่ 5 ด้าน
คือ
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(1) การสร้างและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เป็นรากฐานในการเจริญเติบโตทั้งทางบก
น้ ำ อากาศ และอวกาศ เช่ น การทำ Server Farm, การพั ฒ นาระบบนิ เวศน์ท างดิ จิ ท ัล , การทำ Digital
Logistics/Transportation, การทำโครงสร้างพื้นฐาน Digital Tourism เป็นต้น
(2) การริ เ ริ ่ ม การสร้ า งโครงสร้ า งพื ้ น ฐานทางดิจ ิ ท ั ล เพื ่ อ สัง คม เช่ น Telemedicine หรื อ
โครงการทางด้าน Digital Health หรือ Digital Education
(3) การเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในส่วนของการบริการของหน่วยงานของรัฐ เช่ น National
Digital ID
(4) การเพิ ่ ม Internet Network และ Connectivity รวมทั ้ ง เพื ่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โต
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น เน็ตประชารัฐ
(5) การเร่ ง สร้ า งกฎหมายเพื ่ อ รองรั บ การเติ บ โตทางดิ จ ิ ท ั ล เช่ น โครงการนโยบาย
จากประชาชน Bottom up policy

ด้านที่ 3 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
การปรั บ เปลี ่ ย นภาครั ฐ สู ่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ท ั ล เป็ น การมุ ่ ง เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิทัล
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
นำไปสู่การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐ เสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้รัฐ บาลดิจิทัล ในอนาคต
จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
รวมถึ ง การนำเอาข้ อ มู ล (Open Data) เพื ่ อ นำไปพั ฒ นาเทคโนโลยี ต ่ า งๆ ต่ อ การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จ ิ ทั ล
เป็ น การมุ ่ ง เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ในกระบวนการทำงานและให้ บ ริ ก ารประชาชนของภาครั ฐ
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เพื่อก่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
อำนวยความสะดวกให้ ก ั บ ประชาชนซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร สร้ า งบริ ก ารของรั ฐ ที ่ ม ี ธ รรมาภิ บ าล และ
สามารถให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ ต้องคำนึงถึง
การ Re-process หรื อ การนำขั ้ น ตอนหรื อ กระบวนการต่ า งๆ ที ่ ท ำอยู ่ ใ นปั จ จุ บ ั น กลั บ มาพิ จ ารณาให ม่
ให้ ข ั ้ น ตอนหรื อ กระบวนการใหม่ ม ี ค วามเหมาะสมกั บ โลกยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล ตลอดจนการปรั บ แก้ ก ฎหมาย
ให้มีความเหมาะสมหลังจากที่มีการ Re-process แล้ว วัตถุประสงค์ของกองทุน ในการสนับสนุนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล คือ “เพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานราชการต่างๆให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ล และการพั ฒ นาบริ ก ารต่ า งๆ ของทางภาครั ฐ ให้ เ ข้ า สู ่ โ ลกดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ก ารประชาชน
มีความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว เสริมสร้างการกระจายรายได้ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

แผนงานการให้ทุนเพื่อขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีอยู่ 5 ด้าน คือ
1) การสร้างและสนับสนุนการทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เช่น
โครงการ Government Big Data
2) การริเริ่มการทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสังคม เช่น การพัฒนาดิจิทัลจากข้อมู ลภาครัฐ ,
การทำ Open Data เพื่อให้ภ าคประชาชนและภาคเอกชนนำข้อมูล ไปพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ๆ , การสร้าง
มาตราฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ
3) การเพิ่มหรือแปลงการบริการของภาครัฐ เข้าสู่การบริการดิจิทัล เช่น Digital Election,
E-Tax, Digital, Transform Public Utility
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4) การเพิ่ม One Stop Service สำหรับบริการดิจิทัลหน่วยงานราชการ เช่น การ Re-Process
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำ One Stop Service, โครงการ Ease of Doing Business
5) การเร่งสร้างข้าราชการดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ
ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Manpower)
การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลมุ่งเน้นการพั ฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัล แก่บุคลากร
ต่างๆ (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นตั้งแต่การศึกษาแนวโน้ม
แรงงานดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ต ้ อ งการในอนาคต การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรดิ จ ิ ท ั ล ทั ้ ง วั ย ทำงานและเยาวชน
การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
บุ ค ลากรในสาขาเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล โดยตรง ให้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถและความเชี ่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
ในระดับมาตราฐานสากล เพื่อนำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล ในบุ คลากรทั ้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึ ก ษา
ให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยยกระดับและ
เดินหน้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชาติไปสู่เป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว และแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะสำเร็จได้จะต้องมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษาในการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน เรื่อง “บุคลากร” ที่เป็นมิติส ำคัญของการพัฒ นาดิ จ ิ ทั ล
เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทย ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงประสานในการนำพาประเทศไทย เดิ น หน้ า
ไปสู่ยุทธศาสตร์ในการยกระดับเศรษฐกิจของชาติไปสู่อนาคตที่มั่นคงในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
วัตถุป ระสงค์ของกองทุน ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล คือ “การเสริมสร้าง
บุคลากรดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
ประกอบด้วย แผนงานการให้ทุนเพื่อขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลมีอยู่ 5 ด้าน คือ
(1) การจั ด ทำโครงสร้ า งทางการศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ รองรั บ การเติ บ โตทางดิ จ ิ ทั ล
ในอนาคต เช่น Digital Curriculum for Future workforce, One University One Expertise program
(2) การริเริ่มโครงการสำหรับการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เช่น โครงการการพัฒ นาแรงงาน
ทางด้านดิจิทัล, โครงการเพื่อ Re-train หรือ Re-skill กำลังคนวัยทำงานปัจจุบัน
(3) การสร้างโรงเรียนทางดิจิทัลต่างๆ ให้เติบโต
(4) การเพิ่มการพัฒนาความรู้ทางดิจิทัลสำหรับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาล ประถม และ
มัธยม เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีทักษะในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีทางดิจิทัลตั้งแต่เด็ก เช่น โครงการ
Coding Thailand
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(5) การเร่งสร้างบุคลากรดิจิทัลที่มีศักยภาพ เช่น Digital Startups หรือ ผู้ประกอบการ SME
ในด้านต่างๆ

ด้านที่ 5 การต่อยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ (Digital Application)
เทคโนโลยีดิจ ิทัล เป็น เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ การใช้ช ีว ิตของประชาชนทุ ก คน
การดำเนินงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทุกๆ องค์กร แต่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอยู่ตลอดเวลาและยากต่อการคาดเดาในระยะยาว การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการวางรากฐานใน
ระยะยาวนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยี
ดิจ ิทัล ให้เติบ โตและเข้าสู่ร ะบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้ว ยนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่า (Value
Creation) และขีดความสามารถทางการแข่ ง ขัน ในระดับ สากล ตลอดจนการยกระดับ คุ ณภาพชีว ิ ต ของ
ประชาชนในประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่แพร่กระจายไปทุกภาคส่วน เพื่อสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการสร้างและนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้ผลิตและสร้างมูลค่า
ดังนั้นกองทุ นมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล คือ “การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ และการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ล ในทุ ก ๆ ภาคส่ ว น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ภาคธุ ร กิ จ การเกษตร อุ ต สาหกรรม การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข
การท่องเที่ยว การบริการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการกระจายรายได้สู่ชุมชน”
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แผนงานเพื่อขับเคลื่อนกรอบนโยบายการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ 5 ด้าน คือ
(1) การสร้างหน่วยงานการพัฒนาดิจิทัลแบบครบวงจร สำหรับ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชน เช่น
Digital Incubator
(2) การริเริ่มโครงการการสร้างสรรค์ IoT
(3) การสร้างเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโครงการสมาร์ทซิตี้ หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(4) การเพิ่มการพัฒ นาแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันเพื่อสังคม เช่น โครงการการพัฒนา
การศึกษาทางไกล
(5) โครงการ Power Up Program สำหรับ SME ที่มีศักยภาพ เช่น โครงการพัฒนาเกษตร
ดิจิทัลแบบครบวงจร
3.5 กลุ่มเป้าหมายกองทุนฯ
กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมผู้ขอรับทุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้ประโยชน์กับประเทศ

23

3.6 เป้าประสงค์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
เป้าประสงค์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ควรอยู่บนหลักการของการบริหารกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
(1) การบริหารงบประมาณของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงบประมาณที่รับเข้า
ในแต่ละปีอย่างคุ้มค่า เป้าหมายสูงสุดในระยะยาว คือ การบริหารงบประมาณจำนวน 5,000 ล้านบาทต่อปี
(2) การบริหารโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการแยกเป้าหมายโครงการที่สมัครเข้าขอรับทุน ,
เป้าหมายโครงการที ่เ ข้า รับ การพิจ ารณา และเป้าหมายโครงการที ่ไ ด้รั บ การอนุมั ติ และเพิ่มเป้า หมาย
ในด้านอัตราความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
(3) เกิ ด โครงการหรื อ นวั ต กรรมที ่ ส ามารถสร้ า งผลกระทบในวงกว้ า ง ( Impact) สู ่ ป ระเทศ
ซึ ่ ง มี ก ารกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด โครงการแต่ ล ะโครงการทั ้ ง ด้ า นปริ ม าณ (Quantitative) และ ด้ า นคุ ณ ภาพ
(Qualitative)
(4) การปฏิ บ ั ต ิ ง านของกองทุ น เป็ น การปฏิ บ ั ต ิ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถลดระยะเวลา
การดำเนินตั้งแต่วันที่ขอรับการสนับสนุนจนถึงวันที่สามารถเริ่มได้รับเงินทุนที่ขอรับการสนับสนุนให้อยู่ภายใน
1-3 เดือน
(5) เกิดกลไก ภาคี เครือข่ายที่ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัล
(6) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัลที่ช่วยผลักดันการเติบโตให้กับประเทศ
(7) เกิดการสร้างและพัฒ นาทั ้ง งานวิจ ัยและบุคลากรทางดิจ ิทั ล เพื่อเป็นรากฐานในการเติ บ โต
ทางดิจิทัลในอนาคต

24

บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีของกองทุนระยะ 3 ปี
การกำหนดยุทธศาสตร์กองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมสำหรับปี 2563 2565 มุ่งเน้นความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดย
มุ่งเน้นการสร้าง ปรับปรุง และส่งเสริมพื้นฐานและปัจจัยหลักของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้น
การเกิดผลโดยตรงจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุน ฯ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ( Real
Demand) โดยมีความเชื่อมโยงดังแผนภูมิในหน้าถัดไปและมีรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ขอรับทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากร
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แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับชาติ สู่การส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธฯ ชาติ
20 ปี:

แผนพัฒนา
ฉบับ 12

1. ด้านความมั่นคง
1.5 เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร์

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

6. ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6.2 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนภาครัฐ
6.6 ต่อการการทุจริตในการทำภาครัฐ

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 ยกระดับการศึกษา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

1. การเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

5. ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.2 ระบบจัดการทรัพยากรและระบบ
พยากรณ์และเตือนภัย

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
นวัตกรรม
9. การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
4.5 ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ พัฒนาปชช.ให้
รู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะออนไลน์

2. การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธฯ DE

ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความเชื่อมั่น

ยุทธฯ DEPA

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล

ยุทธฯ สดช.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

กรอบการ
ให้ทุน

ด้านที่ 1
การพัฒนาความปลอดภัยในโลกดิจิทัล

ยุทธศาสตร์
กองทุน DE

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย

(1) พัฒนากองทุนฯ
และสร้างการรับรูข้ อง
กองทุนฯ ให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านที่ 2
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการส่งเสริม
นวัตกรรม

(1) มีโครงการพื้นฐาน
ตามกรอบยุทธศาสตร์
ทั้ง 6 ด้านจากการ
กำหนดทิศทางจากบน
ลงล่าง หรือ Strategic
Granted ที่ขาดผู้ขอรับ
ทุนในแต่ละด้าน หรือ
เป็นนวัตกรรมที่ควร
ได้รับการสนับสนุน
อย่างเร่งด่วน

ด้านที่ 3
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และสามารถ
ช่วยเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กองทุนฯได้อย่าง
เหมาะสม
(3) บุคลากรของกองทุนฯได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้สารสนเทศ
อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนากำลังคนดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านที่ 4
การพัฒนาบุคคลดิจิทัล

ด้านที่ 5
การต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพ

ด้านที่ 6
การพัฒนาตามนโยบาลเร่งด่วนของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ขอรับทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าในการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากร

(1) บริหาร
จัดการที่ดแี ละมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ขอรับทุนได้

(1) เพิ่มความ
พึงพอใจให้กับ
ผู้ขอรับการ
สนับสนุนทุน

(1) มีการ
จัดสรร
งบประมาณ
อย่างคุม้ ค่า

(1) มีโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ภาระงาน สามารถผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ
(2) กองทุนมีระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและ
ระบบพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
(3) บุคลากรกองทุนได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
(4) กองทุนมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(5) บุคลากรมีความผูกพัน ความสามัคคี และทำงานเป็นทีม
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มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม
2563

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(1) การสร้างอัตลักษณ์ของ
กองทุนฯ ที่ความชัดเจน
ง่ายต่อการจดจำ และการ
นำเสนอข้อมูลที่สำคัญ ที่
สามารถบ่งบอกความเป็น
กองทุนฯ ทั้งในด้านเหตุผล
และความรู้สึกต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
(2) เน้นการประชาสัมพันธ์
ทั้งในรูปแบบ Online และ
Offline โดยเน้นการ
สื่อสารเชิงรุก และการ
สื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายใน
วงกว้างและแผนงานที่มี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้น
ความรวดเร็วในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นส่วน
สำคัญ

(1) ศึกษาโครงการ
ที่มีนวัตกรรมที่
น่าสนใจ ที่
สามารถสร้างให้
เกิดประโยชน์
สาธารณะในวง
กว้างในแต่ละด้าน
เพื่อนำเสนอให้
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
แต่ไม่มีผู้ขอรับการ
สนับสนุนเงินทุน
และทำการ
ประกาศหา
ผู้เชี่ยวชาญในการ
ทำ และขอรับการ
สนับสนุนทุน

(1) จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ให้มจี ำนวนเพียงพอและสนับสนุนต่อ
การปฏิบัตงิ าน
(2) พัฒนา/ปรับปรุง Software คอมพิวเตอร์
(3) พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
(4) พัฒนา/ปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
(5) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหาร
กองทุนฯแบบ Real time อย่างต่อเนื่อง
(6) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อ มูลในระบบ
สารสนเทศกองทุนฯที่ใช้ในปัจจุบัน
(7) การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนฯเพือ่ ใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
(8) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุน
(9) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
กองทุนฯ

(1) ปรับปรุงขั้นตอน
การทำงานภายใน
ให้ลดเวลาที่ไม่
จำเป็นที่ใช้ตั้งแต่ยื่น
ขอรับทุนจนถึงการ
พิจารณาคำขอ
เงินทุน
(2) แต่งตั้งที่
ปรึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญ/
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการช่วย
วิเคราะห์โครงการ
และตรวจรับ เพื่อ
ลดเวลาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
พิจารณาโครงการ

(1) มีกิจกรรมใน
การดำเนินการ
ให้คำปรึกษาแก่
ผู้ขอรับทุน
(2) การ
ให้บริการผู้ขอรับ
ทุนในลักษณะ
ต่างๆ ตามแต่ละ
ช่องทางด้วย
ความรวดเร็ว

(1) การกำหนด
งบประมาณ
ประจำปีเพื่อใช้
ในการบริหาร
จัดการ
สนับสนุนการ
ขอรับทุน
(2) การเบิกจ่าย
เงินกองทุนฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยยึดถือตาม
ความสำคัญ
และกรอบ
ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ

(1) โครงการสร้างอัต
ลักษณ์และแนวทางการ
ใช้อัตลักษณ์ต่างๆ
เพื่อให้กองทุนฯ เป็นที่
รู้จักและส่งเสริมให้การ
ประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพ
(2) โครงการ
ประชาสัมพันธ์กองทุน
ทั้งในรูปแบบ Online
และ Offline

(1) กิจกรรม
การศึกษานวัตรรม
ที่สามารถสร้างให้
เกิดประโยชน์
สาธารณะในวง
กว้าง

(1) กิจกรรมการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
ของกองทุน
(2) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
บริหารกองทุนฯ แบบ Real Time
(3) โครงการการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนฯ
(4) โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของกองทุนฯ

(1) กิจกรรมปรับปรุง
กระบวนการการ
ทำงาน (Work
Process/Work
Flow) ที่เหมาะสม
กับการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพของ
กองทุนฯ
(2) โครงการจัดหาที่
ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการช่วย
วิเคราะห์โครงการ
เพื่อลดเวลาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
พิจารณาโครงการ

(1) โครงการ
จัดหาที่ปรึกษา
ในการ
ดำเนินการให้
คำปรึกษาแก่ผู้
ขอรับทุนใน
ภูมิภาคต่างๆ
(2) กิจกรรมการ
พัฒนาความพึง
พอใจของผู้ขอรับ
ทุน

(1) กิจกรรม
จัดทำ
งบประมาณ
จำปีเพื่อใช้ใน
การบริหาร
จัดการ
สนับสนุนการ
ขอรับทุน
(2) กิจกรรม
การจัดการ
ภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มนโยบายและแผน
กองทุน

กลุ่มบริหารกองทุน

กลุ่มบริหารกองทุน/ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป/กลุ่มนโยบาย
และแผนกองทุน

กลุ่มนโยบายและ
แผนกองทุน/ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

กลุ่มนโยบายและ
แผนกองทุน/ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

(1) ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลังของสำนักงานฯ
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลให้เป็น
รูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
(3) กำหนดลักษณะงาน/ขอบเขตความรับผิดชอบของ
บุคลากรกองทุน
(4) จัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไขระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
(5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่ละคน และมีระบบ
ติดตามและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency)
(6) จัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสาย
งานให้แก่บุคลากรกองทุน
(7) มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และแนวทางการ
ธรรมาภิบาลที่ดี
(8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเสนอผู้บริหาร
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(9) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาองค์กร Organization
Development ที่สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
(10) พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้าง
ความผูกพันและความภูมิใจในการทำงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของกองทุน

(1) กิจกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลังของ
สำนักงานตามความเหมาะสม
(2) กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลให้เป็น
รูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
(3) กิจกรรมจัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไขระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
(4) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่ละคน และมี
ระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Competency)
(5) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสายงาน
ให้แก่บุคลากรกองทุน
(6) กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และ
แนวทางการธรรมาภิบาลที่ดี
(7) กิจกรรมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุน
(8) กิจกรรมพัฒนาองค์กร Organization
Development ที่สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
(9) กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กลุ่มนโยบายและ
แผนกองทุน/กลุ่มบริหารกองทุน
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4.1 ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์
เนื่องจากกองทุนฯ เป็นกองทุนจัดตั้งใหม่และยังไม่ได้มีเริ่มประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง การรับรู้เกี่ยวกับ
กองทุน (Awareness) ของกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนมีค่อนข้างต่ำ ทางกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมควรมีแผนงานประชาสัมพันธ์กองทุนฯ โดยเร่งด่วน โดยร่วมกับ ทางสำนักงานคณะกรรมการดิจ ิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ในการทำการประชาสัมพันธ์ไปพร้อมๆ กัน ด้วยผู้ขอรับการสนับสนุนในหลายๆ
หน่วยงานทั้งหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน หรือ ประชาชนทั่วไปยังมีความรับรู้ต่ำในด้านหน่วยงานต้น
สั ง กั ด ที ่ ด ู แ ลกองทุ น ฯ เช่ น เดี ย วกั น ตั้ ง แต่ ห น่ ว ยงาน สดช. คื อ หน่ ว ยงานอะไร, วิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ
ของหน่วยงานคืออะไร, หน่วยงานย่อยภายในมีอะไรบ้าง, การรับรู้ของหน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
อื่นๆ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างต่ำ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
4.1.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์
พัฒนากองทุนฯ และสร้างการรับรู้ของกองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
4.1.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1) การสร้างอัตลักษณ์ของกองทุนฯ ที่ชัดเจน ง่ายต่อการจดจำ และการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ
ที่สามารถบ่งบอกความเป็นกองทุนฯ ทั้งในด้านเหตุผล และความรู้สึกต่อกลุ่มเป้าหมาย
2) เน้ น การประชาสั ม พัน ธ์ท ั ้ง ในรูป แบบ Online และ Offline โดยเน้ น การสื ่อ สารเชิงรุก
และการสื ่ อ สารสู ่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายในวงกว้ า งและแผนงานที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมุ ่ ง เน้ น ความรวดเร็ ว
ในการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญ
4.1.3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่รู้จักของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
บุคคลทั่วไป
2) มี ก ารดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ท ั ้ ง ในรู ป แบบ Online และ Offline โดยอย่ า งน้ อ ย
จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- มี Facebook : 15 Contents ต่อเดือน
- มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Twitter/Blog 100% ได้ตามแผนปฏิบัติงาน
- Offline Activation ที่รวมถึง การจัด Roadshow ในละภูมิภาค
4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม
การริเริ่มโครงการตามกรอบการให้ทุนที่กำหนดที่ผ่านการประชาพิจารณ์เห็นด้วย ตามกรอบนโยบาย
การให้ทุนทั้ง 6 ด้าน แนวทางการพัฒนากรอบโครงการเพื่อกำหนดแนวทางที่ถูกทาง ดังนั้นแนวทางการพัฒนา
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Innovation and pipeline โครงการพื้นฐานตามกรอบโครงการทั้ง 6 ด้าน บางส่วนควรเกิดจากการกำหนด
ทิศทางจากบนลงล่าง หรือ Strategic Granted เพื่อให้กองทุนสามารถสนับสนุนเงินทุนและหาผู้พัฒ นา
โครงการที ่ ต รงตามความเชี ่ ย วชาญเหล่ า นั ้ น ตามความสำคั ญ ของกรอบกองทุ น ในแต่ ล ะด้ า นที ่ ข าดไป
จากการที่ไม่มีผู้ขอรับทุนในด้านนั้นๆ ในขณะที่เป็นนวัตกรรมที่ควรจะมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
4.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์
มีโครงการพื้นฐานตามกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านจากการกำหนดทิศทางจากบนลงล่าง หรือ
Strategic Granted ที่ขาดผู้ขอรับทุนในแต่ละด้าน หรือเป็นนวัตกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน
4.2.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ศึกษาโครงการที่มีนวัตกรรมที่น่าสนใจ ที่สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์สาธารณะในวงกว้ าง
ในแต่ละด้านเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ แต่ไม่มีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินทุน และ
ทำการประกาศหาผู้เชี่ยวชาญในการทำ และขอรับการสนับสนุนทุน
4.3.3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
มี ก ารนำเสนอโครงการนวั ต กรรมที ่ ค วรได้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แก่ ค ณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาดิจ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นกองทุนที่เน้นทางด้านนวัตกรรมทางดิจิ ทัล
ที่จะสามารถผลิตนวัตกรรมทางดิจิทัลใหม่ๆ ดังนั้นด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางกองทุนฯ
มี เ ป้ า หมายที่ จ ะนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาพั ฒ นาระบบการขอรั บ ทุ น และบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ
เพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับกองทุนอื่นๆ ในประเทศให้ได้
4.3.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์
1) มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และสามารถช่วยเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
ได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ, เว็บไซต์กองทุน เป็นต้น
3) บุคลากรของกองทุนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
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4.3.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1) จั ด หาและทดแทนคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ใ ห้ ม ี จ ำนวนเพี ย งพอและสนั บ สนุ น
ต่อการปฏิบัติงาน
2) พัฒนา/ปรับปรุง Software คอมพิวเตอร์
3) พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
4) พัฒนา/ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
5) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารกองทุนฯ แบบ Real time อย่างต่อเนื่อง
6) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน
7) การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
8) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนฯ
9) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกองทุนฯ
4.3.3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Software และคอมพิวเตอร์ Version ที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน
3) ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
4) มีการสำรองข้ อ มูล และมีการปรั บปรุง ข้ อ มู ล ลงในฐานข้ อมูล สารสนเทศของกองทุ น ฯ
ทุกไตรมาสให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
5) มีระบบบริหารจัดการกองทุนฯแบบ Real time ที่ดีมีการบำรุงรักษาให้สามารถใช้ บริการได้
อย่างต่อเนื่อง
6) ระดับความสำเร็จในการทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ ที่เป็นปัจจุบัน
ภายใน 3 ปี
7) มีฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
8) มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทุก
เดือน
4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
การบริหารจัดการกองทุนฯ มุ่งเน้นเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ระยะเวลาในการยื่นแบบคำขอรับทุนจนถึงการอนุมัติโครงการที่ไม่ควรเกิน 3 เดือน โดยกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรมีโครงสร้างในการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความสามารถปฏิบัติตาม
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ยุทธศาสตร์ที่กำหนดเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ควรมุ่งเน้น ให้
กองทุนฯ มีโครงสร้างองค์กรที่มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนการบริหารงานที่ชัดเจน มี
การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานในต่ละส่วนได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกลุ่มคนที่เข้า
มามีส่วนรวมในการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ
(2) เป็นกองทุนของรัฐที่มีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4.4.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์
บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับทุนได้
4.4.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1) ปรับ ปรุงขั้น ตอนการทำงานภายในให้ล ดเวลาที่ไม่จำเป็นที่ใช้ตั้งแต่ยื่นขอรับทุนจนถึง
การพิจารณาคำขอเงินทุน
2) แต่งตั้งที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่ายความร่วมมือในการช่ว ยวิเคราะห์โ ครงการและ
ตรวจรับ เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาโครงการ
4.4.3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) จำนวนโครงการที่พร้อมเสนอพิจารณาภายในระยะเวลา 3 เดือน
2) มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่ายความร่วมมือในการช่วยวิเคราะห์โครงการ
อย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน/ทีมงาน
4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ขอรับทุน
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ พบว่า ผู้ขอรับการสนับสนุนส่วนใหญ่มีความต้องการให้
กองทุนฯ ให้ความสำคัญเรื่องดังต่อไปนี้ ตามลำดับ
(1) กรอบวงเงินที่สามารถขอรับการสนับสนุน
(2) ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
(3) เงื่อนไขการดำเนินงานหลังสร็จสิ้นโครงการ
(4) กระบวนการขอรับทุน
(5) การพิจารณาคำขอรับทุน
(6) การให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางและขั้นตอนการขอรับทุนแก่ผู้ขอรับทุน
นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมจากหลายส่วนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ ขอรับทุน โดยส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการดูแลและช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการขอรับทุน
4.5.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ขอรับทุน
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4.5.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1) มีกิจกรรมในการดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับทุน
2) การให้บริการผู้ขอรับทุนในลักษณะต่างๆ ตามแต่ละช่องทางด้วยความรวดเร็ว
4.5.3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2) ความสะดวกและรวดเร็วของการใช้บริการ
4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการบริหารจัดการ
การสร้างประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลของการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินการของกองทุ น ฯ
เป็ น สิ ่ ง ที ่ ค วรคำนึ ง ถึ ง ในหลายๆ ด้ า น โดยเฉพาะกองทุ น ฯ เป็ น กองทุ น ที ่ เ ปิ ด ใหม่ ต้ อ งมี ก ารลงทุ น
ในการใช้ทรัพยากรในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นกองทุนฯ ควรมี คำนึงถึง
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ด้วย
4.6.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า
4.6.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1) มีการกำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสนับสนุนการขอรับทุน
2) การเบิกจ่ายเงิน กองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ โดยยึดถือตามความสำคั ญ และ
กรอบยุทธศาสตร์กองทุนฯ
4.6.3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) มีกรอบประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และ
เป็นไปตามแผนการจัดสรรงบ
2) การเบิกจ่ายเป็นไปตามสูตรคำนวณความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อมูลค่า
โครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน โดยอย่างน้อยต้องไม่มากกว่าผลการดำเนินงานในปีก่อนหน้า
สูตรคำนวณ =

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ×100
มูลค่าโครงการที่กองทุนฯให้การสนับสนุน

- ค่ า ใช้ จ ่ า ยดำเนิ น งาน หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ ป รากฏตามงบแสดงผลการดำเนิ น งาน
ทางการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี 2562 โดยไม่รวมค่าเสื่อม ราคาและค่าตัดจำหน่าย
- มูล ค่าโครงการที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน หมายถึง จำนวนเงิน จากโครงการทั้งหมด
ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมติการสนับสนุนจาก กองทุนฯ ในปีบัญชี 2562
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ทั ้ ง นี ้ แ ต่ ล ะปี ค วรมี ก ารคำนวณค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ ทั ้ ง หมด
โดยแยกงบลงทุนออกจากงบในการบริหารจัดการ ซึ่งช่วงแรกอาจจะมีงบในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง
เมื่อเป็นสัดส่วนที่เทียบกับจำนวนเงินกองทุนฯ ที่ต้องบริหารจัดการ แต่ในปีถัดๆ ไปการกำหนดงบประมาณ
ในแต่ ล ะส่ ว นควรจะมี ส ั ด ส่ ว นที ่ เ ที ย บกั บ จำนวนเงิ น กองทุ น ฯ ที ่ ต ้ อ งบริ ห ารจั ด การ ที ่ ล ดลงตามลำดั บ
เพื่อความมีประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนในการบริหารจัดการ
4.7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรของกองทุนเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งทางกองทุนฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
โครงสร้างที่กำหนดเพื่อตอบสนองความรวดเร็วในการขอสนับสนุนเงินทุน หรือการสนับสนุนงานด้านต่างๆ
ให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ดังนั้นส่วนที่จำเป็นต้องคำนึงถึงในด้านนี้ คือ
(1) เป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความ Responsive และ Accountability สูง
(2) ผู้บริหารกองทุนฯ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารกองทุน และมีความสามารถ
ในการใช้กลยุทธในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและรวดเร็ว รวมถึงสามารถช่วยสนับสนุนการบริหาร
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายกองทุน
(3) กองทุนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
(4) การมีช่องทางรองรับในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาขอรับทุนในรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา
ใน 4 ด้าน ได้แก่
o การให้คำปรึกษาด้านการประสานงานในการขอทุน
o การให้คำปรึกษาในด้าน Technology และ Platform
o การให้คำปรึกษาในด้าน Model / commercial and feasibility consultancy
o การให้คำปรึกษาในด้าน Designing และ Marketing โครงการ
4.7.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์
1) มีโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงาน สามารถผลักดันยุทธศาสตร์
การดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
2) กองทุ น มี ร ะเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลและระบบพั ฒ นาบุ ค ลากร
ที่มีประสิทธิภาพ
3) บุ ค ลากรกองทุ น ได้ ร ั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ และสามารถนามาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการปฏิบัติงานได้
4) กองทุนมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
5) บุคลากรมีความผูกพัน ความสามัคคี และทำงานเป็นทีม
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4.7.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1) ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลังของกองทุนฯ
2) จัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลให้เป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
3) กำหนดลักษณะงาน/ขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรกองทุน
4) จัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่ละคน และมีระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Competency)
6) จัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสายงานให้แก่บุคลากรกองทุน
7) มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และแนวทางธรรมาภิบาลที่ดี
8) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเสนอผู้บริหารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9) จั ด ให้ ม ี ก ิ จ กรรมพั ฒ นาองค์ก ร (Organization Development) ที ่ ส ร้ า งบรรยากาศการ
ทำงานเป็นทีม
10) พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างความผูกพันและความภูมิใจในการทำงาน
เป็นส่วนหนึ่งของกองทุน
4.7.3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) มีโครงสร้างการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรครบตามกรอบอัตรากำลัง
2) มีแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
3) ร้อยละ 100 ของตำแหน่งทั้งหมดมีการจัดทำแบบบรรยายลักษณะของพนักงาน
4) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการปรับปรุง/แก้ไข
5) มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรแต่ ล ะคน และมี ร ะบบติ ด ตามและรายงานผล
การพัฒ นาสมรรถนะบุคลากร (Competency) ซึ่งสามารถบอกได้ว ่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขาดความรู้
ในด้านใดและมีการกำหนดหลักสูต รเพื่อให้เติมเต็มความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ ได้ ซึ่งรายงานผล
ไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละปี
6) บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
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7) กองทุ น มี ช ่ อ งทางในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพื ่ อ ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบผลการดำเนิ น งาน
และมีการเปิดเผยครบถ้วนอย่ างน้อย 10 ประเด็นขึ้นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน1
8) มีการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาองค์กร (Organization Development) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับความพึงพอใจ
จากพนักงาน/เจ้าหน้าที่กองทุนฯอย่างน้อยร้อยละ 80

1 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศที ่ ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง เชื ่ อ ถื อ ได้ ทั น กาล ตามกรอบหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการดำเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น

ประกอบด้วย
(1) กำหนดพิจารณาประเมินผลจากสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานประจำปี website หรือช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ของทุน
หมุนเวียน
(2) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ 2) ข้อมูลการดำเนินงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน 3) โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน 4) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน 5)
วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 6) ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 7) โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) 8)
การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา 9) นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 10) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของ
กระทรวงต้นสังกัด 11) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ 12) สถานที่
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน
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บทที่ 5
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565
5.1 แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2563 - 2565
5.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการโครงการของกองทุนฯ ในปี 2563 มีเป้าหมายและโครงการที่สำคัญที่กองทุนฯ
ควรดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
(4) การพัฒนาโครงการ หรือ กิจกรรม โดยโครงการจะใช้ทรัพยากรภายนอกปฏิบัติงานและ
กิจกรรมจะเป็นการปฏิบัติงานภายในจากเจ้าหน้าที่กองทุน
โดยหลักการในการกำหนดระยะเวลา จะคำนึงถึงความสำคัญของโครงการแต่ละโครงการ ดังนี้
ลำดับความสำคัญโครงการ / กิจกรรม
โครงการ *** สำคัญมาก
โครงการ ** สำคัญปานกลาง
โครงการ * สำคัญ

ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2
ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3-4
ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

*อย่างไรก็ตาม ลำดับอาจจะมีการเปลีย่ นตามความเร่งด่วนและการพิจารณาของกองทุน

ดังนั้น แผนปฏิบ ัติงานโดยละเอียดในแต่ล ะโครงการควรมีก ารจัดทำแยกโดยผู้รับผิ ด ชอบ
โครงการ / กิจกรรม และสร้างความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อให้ปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม
เหล่านั้นให้ได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่แนะนำ

36

5.1.2 แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2563 -2565
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์

(1) พัฒนากองทุนฯ และ
สร้างการรับรูข้ องกองทุนฯ
ให้เป็นที่รจู้ ักในวงกว้าง

(1) มีโครงการพื้นฐานตาม
กรอบยุทธศาสตร์ทั้ง 5+1
ด้านจากการกำหนดทิศทาง
จากบนลงล่าง หรือ
Strategic Granted ทีข่ าดผู้
ขอรับทุนในแต่ละด้าน หรือ
เป็นนวัตกรรมที่ควรได้รับ
การสนับสนุนอย่างเร่งด่วน

กลยุทธ์/มาตรการ
(1) การสร้างอัตลักษณ์ของกองทุน
ที่ชัดเจน ง่ายต่อการจดจำ และ
การนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ
ที่สามารถบ่งบอกความเป็นกองทุน
ทั้งในด้านเหตุผล และความรู้สกึ ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
(2) เน้นการประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบ Online และ Offline โดย
เน้นการสื่อสารเชิงรุก และการ
สื่อสารสูก่ ลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
และแผนงานที่มีประสิทธิภาพโดย
มุ่งเน้นความรวดเร็วในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญ
(1) ศึกษาโครงการที่มนี วัตกรรม
ที่น่าสนใจ ที่สามารถสร้างให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง
ในแต่ละด้านเพือ่ นำเสนอให้
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
แต่ไม่มีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินทุน
และทำการประกาศหาผู้เชีย่ วชาญ
ในการทำ และขอรับการสนับสนุน
ทุน

ปี 2563

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต
ปี 2564

ปี 2565

100% ตามแผนปฏิบัติงาน

- มี Facebook : 15
Contents ต่อเดือน
- มีการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทาง Twitter/Blog 100%
ได้ตามแผนปฏิบัติงาน
- Offline Activation ที่รวมถึง
การจัด Roadshow ในละ
ภูมิภาค
- มีการนำเสนอโครงการ
นวัตกรรมที่ควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนแก่
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการอย่างน้อย 1
ครั้งต่อปี

- มี Facebook : 15
Contents ต่อเดือน
- มีการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทาง Twitter/Blog 100%
ได้ตามแผนปฏิบัติงาน
- Offline Activation ที่รวมถึง
การจัด Roadshow ในละ
ภูมิภาค
- มีการนำเสนอโครงการ
นวัตกรรมที่ควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนแก่
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการอย่างน้อย 1
ครั้งต่อปี

- มี Facebook : 15
Contents ต่อเดือน
- มีการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทาง Twitter/Blog 100%
ได้ตามแผนปฏิบัติงาน
- Offline Activation ที่รวมถึง
การจัด Roadshow ในละ
ภูมิภาค
- มีการนำเสนอโครงการ
นวัตกรรมที่ควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนแก่
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการอย่างน้อย 1
ครั้งต่อปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

การสร้างอัตลักษณ์และแนว
ทางการใช้อัตลักษณ์ต่างๆ เพือ่ ให้
กองทุนฯ เป็นที่รจู้ ักและส่งเสริม
ให้การประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพ

กลุ่มนโยบาย
และแผนกองทุน

***

การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ทั้งใน
รูปแบบ Online และ Offline

กลุ่มนโยบาย
และแผนกองทุน

***

การศึกษานวัตกรรมที่สามารถ
สร้างให้เกิดประโยชน์สาธารณะใน
วงกว้าง

กลุ่มบริหาร
กองทุน

**

โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการ

(1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
ของกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม และ
สามารถสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้มจี ำนวนเพียงพอ
และสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน
(2) พัฒนา/ปรับปรุง Software
คอมพิวเตอร์
(3) พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนา/ปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
(5) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
บริหารกองทุนฯ แบบ Real time
อย่างต่อเนื่อง
(1) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล
ในระบบสารสนเทศกองทุนฯ ที่ใช้
ในปัจจุบัน

(2) มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอก และสามารถ
ช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลและ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ได้
อย่างเหมาะสม เช่น ระบบ
บริหารจัดการกองทุน,
เว็บไซต์กองทุน

(2) การจัดทำและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุน
และการตัดสินใจของผู้บริหาร
(3) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
ของกองทุนพัฒนาดิจทิ ัลฯ

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต
ปี 2564

ปี 2563

ปี 2565

100% สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

การบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสารสนเทศของ
กองทุน

กลุ่มบริหาร
กองทุน

*

การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหาร
กองทุนฯ แบบ Real Time

กลุ่มบริหาร
กองทุน

***

การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์/
เครือข่ายสือ่ สังคมออนไลน์ของ
กองทุนฯ

กลุ่มบริหาร
กองทุน

***

100% จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทมี่ ีโปรแกรม Software และคอมพิวเตอร์ Version ที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
100% เป็นไปตามมาตรฐาน
สำรองข้อมูล และมีการปรับปรุงข้อมูลลงในฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ทุกไตรมาสให้เป็น
ข้อมูลปัจจุบัน
มีการบำรุงรักษาให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ระดับความสำเร็จในการ
ระดับความสำเร็จในการ
ระดับความสำเร็จในการ
ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูล ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูล ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนที่เป็น
สารสนเทศกองทุนที่เป็น
สารสนเทศกองทุนที่เป็น
ปัจจุบัน > 60%
ปัจจุบัน > 70%
ปัจจุบัน > 80%
มีฐานข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ และการตัดสินใจของผู้บริหาร

> 55% มีการรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจาก
ผู้เข้าชมเว็บไซต์/ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และสรุป
รายงานเสนอผู้บริหารทุกเดือน

> 60% มีการรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจาก
ผู้เข้าชมเว็บไซต์/ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และสรุป
รายงานเสนอผู้บริหารทุกเดือน

> 65% มีการรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจาก
ผู้เข้าชมเว็บไซต์/ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ และสรุป
รายงานเสนอผู้บริหารทุกเดือน
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ขอรับทุน

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์/มาตรการ

(3) บุคลากรของกองทุนฯ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ในการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่าง
เหมาะสม

(1) การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของกองทุนฯ

(1) บริหารจัดการที่ดแี ละ
มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ขอรับทุนได้

(1) ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ภายในให้ลดเวลาที่ไม่จำเป็นที่ใช้
ตั้งแต่ยนื่ ขอรับทุนจนถึงการ
พิจารณาคำขอเงินทุน
(2) แต่งตั้งที่ปรึกษา/ผู้เชีย่ วชาญ/
เครือข่ายความร่วมมือในการช่วย
วิเคราะห์โครงการ เพื่อลดเวลา
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
พิจารณาโครงการ
(1) มีกิจกรรมในการให้คำปรึกษา
แก่ผู้ขอรับทุน

(1) เพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ผู้ขอรับการสนับสนุนทุน

(2) การให้บริการผูข้ อรับทุนใน
ลักษณะต่างๆ ตามแต่ละช่องทาง
ด้วยความรวดเร็ว

ปี 2563

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต
ปี 2564

ปี 2565

จำนวนครั้งที่บุคลากรดูแลด้าน
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อยกว่าปีละ 1
ครั้ง
>80% ของบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จำนวนโครงการที่พร้อมเสนอ
พิจารณาภายในระยะเวลา 3
เดือน >50%

จำนวนครั้งที่บุคลากรดูแลด้าน
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อยกว่าปีละ 1
ครั้ง
>90% ของบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จำนวนโครงการที่พร้อมเสนอ
พิจารณาภายในระยะเวลา 3
เดือน >75%

จำนวนครั้งที่บุคลากรดูแลด้าน
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อยกว่าปีละ 1
ครั้ง
>100% ของบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- จำนวนโครงการที่พร้อมเสนอ
พิจารณาภายในระยะเวลา 3
เดือน >80%

แต่งตั้งที่ปรึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ/เครือข่ายความร่วมมือในการช่วยวิเคราะห์โครงการอย่างน้อยปีละ 1
หน่วยงาน/ทีมงาน

>50% ความพึงพอใจ
จาก Survey

>75% ความพึงพอใจ
จาก Survey

>80% ความพึงพอใจ
จาก Survey

- >50% ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ดแู ลโครงการ
(ความรวดเร็วและตรงประเด็น
ในการตอบคำถาม)

- >75% ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ดแู ลโครงการ
(ความรวดเร็วและตรงประเด็น
ในการตอบคำถาม)

- >80% ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ดแู ลโครงการ
(ความรวดเร็วและตรงประเด็น
ในการตอบคำถาม)

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของกองทุนฯ

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

***

การปรับปรุงกระบวนการการ
ทำงาน (Work Process/
Work Flow) ที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ
การจัดหาที่ปรึกษา/ผูเ้ ชี่ยวชาญ/
เครือข่ายความร่วมมือในการช่วย
วิเคราะห์โครงการ เพื่อลดเวลา
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
พิจารณาโครงการ
การดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ผู้
ขอรับทุน

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

**

กลุ่มนโยบาย
และแผนกองทุน

**

กลุ่มนโยบาย
และแผนกองทุน

**

การพัฒนาความพึงพอใจของผู้
ขอรับทุน

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

**
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการ
บริหารจัดการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
(1) มีการใช้งบประมาณ
อย่างคุม้ ค่า

(1) มีโครงสร้างและ
อัตรากำลังบุคลากรที่
สอดคล้องกับภาระงาน
สามารถผลักดันยุทธศาสตร์
การดำเนินงานของกองทุนให้
มีประสิทธิภาพ

(2) กองทุนมีระเบียบ
หลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลและระบบพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/มาตรการ

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต
ปี 2564

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

การจัดทำงบประมาณจำปีเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการสนับสนุนการ
ขอรับทุน
การบริหารจัดการกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มนโยบาย
และแผนกองทุน

**

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

**

การปรับปรุงโครงสร้าง/
อัตรากำลังของสำนักงานตาม
ความเหมาะสม
การจัดทำแผนปฏิบัตกิ าร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นรูปธรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

***

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

***

ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการปรับปรุง/แก้ไข

การจัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไข
ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

***

มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่ละคน และมีระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Competency) ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขาดความรู้ในด้านใดและ
มีการกำหนดหลักสูตรเพือ่ ให้เติมเต็มความรูค้ วามสามารถในด้านนัน้ ๆ ได้ ซึ่งรายงานผลไม่ควรต่ำกว่า
80% ในแต่ละปี

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่
ละคน และมีระบบติดตามและ
รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Competency)

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

***

ปี 2563

ปี 2565

(1) การกำหนดงบประมาประจำปี มีระบบประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง และ 100% แผนการ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการขอรับทุน
(2) การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ
การเบิกจ่ายเป็นไปตามสูตรคำนวณ โดยอย่างน้อยต้องไม่มากกว่าผลการดำเนินงานในปีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ×100
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สูตรคำนวณ =
ยึดถือตามความสำคัญและกรอบ
มูลค่าโครงการที่กองทุนฯให้การสนับสนุน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏตามงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ณ สิ้นปีบัญชี 2562 โดยไม่รวมค่าเสือ่ ม ราคาและค่าตัดจำหน่าย
- มูลค่าโครงการทีก่ องทุนฯ ให้การสนับสนุน หมายถึง จำนวนเงิน จากโครงการทั้งหมดทีผ่ ่าน
การพิจารณาและได้รับอนุมติการสนับสนุนจาก กองทุนฯ ในปีบัญชี 2562
(1) ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลัง
มีโครงสร้างการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรครบตามกรอบอัตรากำลัง
ของสำนักงานฯ
(2) จัดทำแผนปฏิบัตกิ ารทรัพยากร
บุคคลให้เป็นรูปธรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ
(3) กำหนดลักษณะงาน/ขอบเขต
ความรับผิดชอบของบุคลากร
กองทุน
(1) จัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไข
ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพยากรบุคคล
(2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่
ละคน และมีระบบติดตามและ
รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Competency)

มีแผนปฏิบัตกิ ารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม

100% ของตำแหน่งทั้งหมดมีการจัดทำแบบบรรยายลักษณะของพนักงาน

40

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
(3) บุคลากรกองทุนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
ต่างๆ และสามารถนามา
ประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
(4) กองทุนมีการดำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

(5) บุคลากรมีความผูกพัน
ความสามัคคี และทำงาน
เป็นทีม

กลยุทธ์/มาตรการ
(1) จัดหาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบัติงานตามสายงานให้แก่
บุคลากรกองทุน

(1) มีการเปิดเผยข้อมูลการ
ดำเนินงาน และแนวทางการ
ธรรมาภิบาลที่ดี
(2) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานกองทุนเสนอผู้บริหาร
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(1) จัดให้มีกจิ กรรมพัฒนาองค์กร
Organization Development ที่
สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
(2) พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เพื่อสร้างความผูกพันและ
ความภูมิใจในการทำงานเป็นส่วน
หนึ่งของกองทุน

ปี 2563

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต
ปี 2564

ปี 2565

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลำดับ
ความสำคัญ

บุคลากร 100% ได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี

การส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน
ตามสายงานให้แก่บุคลากรกองทุน

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

***

กองทุนมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับทราบผลการดำเนินงาน และมีการเปิดเผย
ครบถ้วนอย่างน้อย 10 ประเด็นขึน้ ไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน*

การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน
และแนวทางการ
ธรรมาภิบาลที่ดี

กลุ่มบริหาร
กองทุน

**

การจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานกองทุน

กลุ่มนโยบาย
และแผนกองทุน

**

จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาองค์กร Organization Development อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การพัฒนาองค์กร Organization
Development ที่สร้าง
บรรยากาศการทำงานเป็นทีม

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

**

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับความพึงพอใจจากพนักงาน/
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ อย่างน้อย 80%

การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

*

มีการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
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5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการประจำปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้าน
การประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

การสร้างอัตลักษณ์และแนวทางการใช้อัตลักษณ์
ต่างๆ เพื่อให้กองทุนฯ เป็นที่รู้จักและส่งเสริมให้
การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ทั้งในรูปแบบ Online
และ Offline
การศึกษานวัตรรมที่สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์
สาธารณะในวงกว้าง
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสารสนเทศของกองทุน
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารกองทุนฯแบบ
Real Time และเว็บไซต์กองทุนฯ
การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์/เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของกองทุนฯ
การปรับปรุงกระบวนการการทำงาน (Work
Process/Work Flow) ที่เหมาะสมกับ
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกองทุนฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

การจัดหาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่าย
ความร่วมมือในการช่วยวิเคราะห์โครงการ
เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณา
โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การสร้างความพึงพอใจของผู้ขอรับทุน
ความพึงพอใจแก่ผู้ขอรับทุน การดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับทุน
ยุทธศาสตร์ด้านการใช้
การจัดทำงบประมาณจำปี เพื่อใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการ จัดการสนับสนุนการขอรับทุน
บริหารจัดการ
การบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลัง
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร ของสำนักงานตามความเหมาะสม
การจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่ละคน และมี
ระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร (Competency)
การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และแนวทางการ
ธรรมาภิบาลที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุน
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บทที่ 6
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกองทุ น ฯ เป็ น สิ ่ ง สำคั ญ ในการกำหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ที ่ ดี
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในการที่จะทำให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว ซึ่งการจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์จำเป็นต้องอาศัยความร่ว มมือ
ในหลายภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนทั่วไป ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร์ ก องทุ น พั ฒ นาดิ จ ิท ั ล เพื ่อ เศรษฐกิ จและสัง คมนั ้น จะสามารถนำไปสู ่ ก ารปฏิ บั ต ิได้
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ประกอบด้วย
6.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ
(1) ระดับประเทศ กองทุนฯ ควรเผยแพร่ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ
(2) ระดับหน่วย บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมากำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานร่วมกัน
6.1.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในทุกๆ ระดับ
(1) ระดั บ คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารกองทุ น ฯ กองทุ น ฯ ควรนำเสนอ
แผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้บริหารกองทุนฯ
เพื่อให้ทราบและเข้าใจในทิศทางของกองทุนฯ และสามารถบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันได้
(2) ระดับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนกองทุนฯ กองทุนฯ ควรให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนกองทุนฯ ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารจัดการ
กองทุนฯ รวมถึงกำหนดรายละเอียดในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละคนและตัวชี้วัดให้ตรงกับ
รายละเอียดงานที่ทำและต้องตรงกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องจะสามารถตอบสนองและผลักดันการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน
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6.1.3 การติดตามและประเมินผล
สิ่งที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ คือ การติดตามและประเมินผล เพื่อประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ ์ ก ารดำเนิ น งานตามแผนยุท ธศาสตร์ ใ ห้ ท ำการติ ด ตามและประเมิ นผล โดยมี ก ารดำเนิ น งาน
ในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การติ ด ตามความก้ า วหน้ า การประเมิ น ผลสำเร็ จ และผลกระทบ
ของการดำเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
ผู้บริหารให้ทราบการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/กิจกรรม/ตัวชี้วัดต่อไป
(2) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงานตามประเด็นยุ ทธศาสตร์
โดยมีผ ู้บ ริห ารติดตามประเมิน ผลแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ การบริห ารจัด การของกองทุนฯ และ
มีการประชุมติดตามอย่า งน้ อยเดื อนละ 1 ครั้ง ซึ่งหากการปฏิบัติ การตามมาตรการใดหรื อโครงการใด
ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง อาจจะต้องถูกติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด
โดยรายละเอียดสำหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลจะอยู่ในส่วนถัดไป
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บทที่ 7
แนวทางและกลไกการดำเนินการติดตามและประเมินผล
การกำกับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญที่มุ่งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ทั้ งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริห าร
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถนำผลปร ะเมิน
มาใช้ในการวางแผนในปี ต่อ ไป ทั้งนี้เพื่อให้ม ีก ารปรับ ปรุงวิธ ี การดำเนินงานหรื อปรั บเปลี่ ยนเป้า หมาย
ของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี
และในปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา
ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
(2) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
(3) เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบั ติการประจำปี เพื่อนำไป
ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป
(4) เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทุน
7.2 สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมิ นผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่มีแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือ
แบ่งสาระสำคัญในการประเมินผลงานเป็น 4 ส่วน คือ
(1) การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
(2) การติดตามแผนกิจกรรมประจำทุก 3 เดือน
(3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(4) การประเมินแผนปฏิบัติการ
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ผ่ า นการพิ จ ารณากลั ่ น กรองอย่ า งดี ก ่ อ นนำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด
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7.3 กลไกการติดตามและประเมินผล
ระบบและกลไกสำคัญที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้
ในการกำกับปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลัก /หน่วยงานย่อยของกองทุนฯ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจหลักทั้ง 7 ด้าน คือ
(1) ด้านการประชาสัมพันธ์
(2) ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม
(3) ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ด้านการบริหารจัดการที่ดี
(5) ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ขอรับทุน
(6) ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการบริหารจัดการ
(7) ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากร
ประกอบด้ว ยหน่ว ยงานหลั กในการติด ตามและประเมินผล ซึ่งอาจมีกลุ่มนโยบายและแผนงาน
เป็นเลขานุการ โดยนำผลการติดตามและประเมิ นแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารพิจารณากำหนด
มาตรการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยของกองทุนฯ
ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละ ทุก 3 เดือน
ระบบและกลไกที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน คือ
การเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติในปีถัดไป และให้การดำเนินการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติ
การของปีถัดไปทุกหน่วยงานย่อยในกองทุนฯ โดยแผนงาน/แผนการปฏิบัติการต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลัก
7.4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
ให้ทุก ฝ่าย/กลุ่มงานภายใต้กองบริห ารกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานผล
การปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละหน่วยงาน ไปยังผู้บริหารกองทุนฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนในปีต่อไปได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ที่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล
วิธีการ
1 ติดตามเป้าหมายการใช้ ทุกเดือน
กลุ่มบริหาร ติดตามการขอ
จ่ายงบประมาณ
กองทุน
อนุมัติเงินประจำ
งวดและการใช้จ่าย

กลไก
1) ผู้บริหารกองทุน
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ที่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล
วิธีการ
2 ติดตามแผนกิจกรรม/
ทุกไตรมาส ทุกฝ่าย/ทุก ติดตามการ
โครงการ
กลุม่ งาน
ปฏิบัติงานตาม
ภายใต้ กท. ปฏิทนิ กิจกรรม
ประจำ ไตรมาส
3 ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ ์ ข อง ปลายปี
ทุกฝ่าย/ทุก ใช้ แบบติดตามและ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ กลุ่มงาน
ประเมินผล
ภายใต้ กท. แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
4 ประเมินแผนปฏิบัติการ ปลายปี
ทุกฝ่าย/ทุก ใช้ แบบติดตามและ
งบประมาณ กลุ่มงาน
ประเมินผล
ภายใต้ กท. แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
5 กระบวนการจัดทำ
ปลายปี
ทุกฝ่าย/ทุก ประชุมระดมสมอง
แผนงาน /แผนปฏิบัติการ งบประมาณ กลุ่มงาน
จัดทำแผน สรุป
ในปีถัดไป
ภายใต้ กท. และประเมินผล

กลไก
2) ผู้บริหารกองทุนรวบรวม
ข้อมูลเสนอคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส
3) หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
กองทุน
4) หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงการทำงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
5) พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

7.5 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 อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
หรือยกเลิกกิจ กรรมต่า งๆ แต่ว ัตถุป ระสงค์แ ละเป้ าหมายของโครงการ/กิจ กรรม ไม่มีการเปลี่ย นแปลง
ให้นำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาดำเนินการพิจารณาปรับได้ทันที
(2) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผ ล
ทำให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรืองบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการ
ต่อไป
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7.6 วิธีการติดตามและประเมินผล
7.6.1 การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้ , งบประมาณแผ่นดิน ,
งบอื่นๆ)
(1) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงิน
ประจำเดือน
o ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของกองทุนฯ
o ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อความต้องการ ตามลำดับความสำคัญ
(2) ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำทุกเดือน
จากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี
o ติดตามการใช้เงินประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
o กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ต้องแจ้ง ต่อผู้บริหาร
ทราบ เพื่อนำเงินไปจัดสรรในการดำเนินโครงการอื่นๆ ต่อไป
7.6.2 การติดตามแผนกิจกรรม
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี
“แบบติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติการประจำปี ” หรือในอนาคตอาจจะการปรับรูปแบบเป็นระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด
(2) วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล
o ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบติดตาม
และประเมินผล
o เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี
o กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องประจำทุกเดือน จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ
o กำหนดวันส่งแบบติดตามและประเมินผลที่ผู้บริหาร เช่น ทุกวันที่ 5 ของเดือน
(3) รวบรวมข้อมูล/นำเสนอ
o กำหนดผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล
o รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล และสรุปกิจกรรมประจำเดือนของโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจำปี ทุกเดือน
o ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี
ทุกไตรมาส ไปที่ผู้บริหาร
o นำเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ
ประจำทุก 3 เดือน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
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o ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
o นำเสนอสรุ ป ผลการดำเนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ต่ อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการ
กรอบนโยบาย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ และคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
7.6.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินแผนปฏิบัติการ (สิ้นสุดปีงบประมาณ)
o สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอผลสัมฤทธิ์ด้าน
การใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม ผลผลิต และ
ผลลัพธ์
o ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นประโยชน์ในจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไป
o นำเสนอสรุปข้อมูลต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะอนุ ก รรมการกรอบนโยบาย คณะอนุ ก รรมการกลั ่ น กรองพิ จ ารณาโครงการ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล และผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
7.6.4 กระบวนการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป
o ทุกหน่วยงานเสนอแผนงานที่จะทำในปีงบประมาณถัดไปมาที่ฝ่ายแผนงาน
o ผู้บริหาร รวบรวมแผนงานจากทุกหน่วยงานที่นำเสนอ และข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปี
o จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ทุกหน่วยงานย่อยเข้าร่วมประชุม เป็น
การระดมสมอง เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนำไปใช้ในปีถัดไป
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บทที่ 8
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นในภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ภายใต้
การดำเนินงานดังกล่าวกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต้องมีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
ทุ น หมุ น เวี ย น ในส่ ว นการบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ เป็ น ตั ว ชี ้ ว ั ด หนึ ่ ง ภายใต้ ห ั ว ข้ อ การบริ ห ารพั ฒ น า
ทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
แผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(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
8.2 เป้าหมาย
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างบูรณาการ
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูล และศักยภาพบุคลากร ในส่วนงานบริหารงานโครงการหรือส่วนงาน
บริหารภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
8.3 สรุปผลการทบทวนกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษา ทิศทางการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหาร
จัดการเทคโนโลยีของกองทุน พ.ศ. 2563-2565 มีประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกัน ดังนี้
(1) ด้ า นโครงสร้า งพื ้น ฐาน ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด มีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ โดยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
Platform ต่างๆ เพื่อช่วยบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) ด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล ให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนั บสนุน
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกัน รวมถึง
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การเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรื อกองทุนต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันและเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อใช้งานร่วมกันได้
(3) ด้านระบบงาน ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ระบบ โดยเน้นเรื่องความพร้อมใช้งานและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
(4) ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
8.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องมี
การศึกษาสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละด้าน เพื่อนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
8.4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยภายใน
จากการสำรวจสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และบุคลากร โดยมีการ
สรุปรายละเอียด ดังนี้
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1) ส่งเสริมให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
1) ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับการเติบโต
ตามนโยบายของรัฐ
ของกองทุนทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล
2) มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานในระยะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายและบุคลากร
เริ่มต้น
2) ยังไม่มีระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมในการทำงาน
3) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังต้องทำโดยบุคลากรไม่
มีระบบรองรับ
4) ยังไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก
5) ยังไม่มีการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากร
อย่างสม่ำเสมอ
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1)
2)

3)

4)

8.4.2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยภายนอก
โอกาส
อุปสรรค
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหา
1) มีความเสี่ยงจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ส่งผล
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้ใช้งาน
กระทบต่อ
มีการสื่อสารข้อมูลใน Social Media มากยิ่งขึ้น 2) ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ช่องทางในการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารการ 3) มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทำงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
รวดเร็วทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถศึกษาข้อมูล
และสังคมมากยิ่งขึ้น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันเหตุการณ์
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆของรัฐ มี 6) หากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมีปริมาณมาก
นโยบายใช้งาน Internet ความเร็วสูง เพื่อการ
และหลากหลายอาจทำให้การจัดการข้อมูลมี
บริหาร จัดการมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก
ความยุ่งยาก และอาจเกิด ข้อผิดพลาดในการ
และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน
นำเสนอ
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถช่วย 7) ขาดการนำข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
เข้ามา พัฒนารูปแบบการทำงานได้ เช่น GPRS ,
ประโยชน์อย่าง กว้างขวาง
VDO Conference , Call Center
8) ราคาในการจัดซื้อ Software ลิขสิทธิ์ค่อนข้าง
สูง

8.5 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
จากการศึกษา กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกแล้วจึงได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้งมียุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
8.5.1 วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนต้นแบบในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.5.2 พันธกิจ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างบูรณาการ ทั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนฯ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
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8.5.3 เป้าประสงค์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการพัฒนาอย่าง
บูรณาการทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ
8.5.4 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2563 - 2565 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเป็นดิจิทัลทั้งหมด และเป็น
ต้นแบบให้กับกองทุนอื่นๆ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมาย
(1) มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้
มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/มาตรการ

(1) จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ให้มีจำนวนเพียงพอและ
สนับสนุนต่อการปฏิบตั ิงาน
(2) พัฒนา/ปรับปรุง Software
คอมพิวเตอร์
(3) พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนา/ปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
(5) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
บริหารกองทุนฯ แบบ Real time
อย่างต่อเนื่อง
(2) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (1) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลใน
เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนฯ
บริหารจัดการกองทุนฯ สามารถ ที่ใช้ในปัจจุบัน
เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก และสามารถช่วย
เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
100% สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
100% จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Software
และคอมพิวเตอร์ Version ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
100% เป็นไปตามมาตรฐาน
มีการสำรองข้อมูล และมีการปรับปรุงข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ทุกไตรมาส
ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
มีการบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับ
ความสำเร็จใน
การทบทวนและ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
กองทุนฯ ที่เป็น
ปัจจุบัน > 60%

ระดับความสำเร็จ
ในการทบทวน
และปรับปรุง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
กองทุนฯ ที่เป็น
ปัจจุบัน > 70%

ระดับ
ความสำเร็จใน
การทบทวนและ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
กองทุนฯ ที่เป็น
ปัจจุบัน > 80%
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เป้าหมาย

(3) บุคลากรของกองทุนฯ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้
ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้
สารสนเทศอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์/มาตรการ

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ และการตัดสินใจของผู้บริหาร

(2) การจัดทำและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุนฯเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
(3) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์/
> 55% มีการรับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกองทุน ฟังข้อเสนอแนะ
พัฒนาดิจิทัลฯ
ข้อสังเกตจาก
ผู้เข้าชมเว็บไซต์/
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และ
สรุปรายงาน
เสนอผู้บริหาร
ทุกเดือน
(1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวนครั้งที่
ของกองทุนฯ
บุคลากรดูแล
ด้านเทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง
>80% ของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
การอบรมการใช้
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

> 60% มีการรับ
ฟังข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกตจาก
ผู้เข้าชมเว็บไซต์/
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และ
สรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหารทุกเดือน

> 65% มีการรับ
ฟังข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกตจาก
ผู้เข้าชมเว็บไซต์/
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และ
สรุปรายงาน
เสนอผู้บริหาร
ทุกเดือน
จำนวนครั้งที่
จำนวนครั้งที่
บุคลากรดูแลด้าน บุคลากรดูแล
เทคโนโลยีได้รับ ด้านเทคโนโลยี
การพัฒนา
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อย ศักยภาพไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง กว่าปีละ 1 ครั้ง
>90% ของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
การอบรมการใช้
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

>100% ของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
การอบรมการใช้
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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เป้าหมาย

มาตรการ

พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างบูรณาการ ทัง้
โครงสร้ างพื ้นฐาน ระบบฐานข้ อมูล และบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนฯ
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ รับการพัฒนาอย่าง
บูรณาการทังโครงสร้
้
างพื ้นฐาน ระบบฐานข้ อมูล
และบุคลากร ให้ มีประสิทธิภาพ

1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก และสามารถช่วยเผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯได้อย่างเหมาะสม

3. บุคลากรของกองทุนฯได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาความรู้
ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม

1. จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มีจํานวนเพียงพอและสนับสนุนต่อ
การปฏิบัติงาน

1. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทุนฯที่ใช้ในปัจจุบัน

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของกองทุนฯ

2. พัฒนา/ปรับปรุง Software คอมพิวเตอร์

5. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุนฯแบบ Real time อย่างต่อเนื่อง

2. การจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนฯเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์/เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ

1. 100% ของจํานวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

1. ระดับความสําเร็จในการทบทวนและปรับปรุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศ

2. 100% จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Software และคอมพิวเตอร์
Version ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

กองทุนฯที่เป็นมากกว่าที่กําหนด

3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนา/ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

เป็ นกองทุนต้ นแบบในการบริ หารจัดการด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

Framework ของ ยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตราฐาน
4. สํารองข้อมูล และการอัพเดทข้อมูลลง Server ทุกไตรมาส
5. มีการบารุงรักษาระบบให้ สามารถใช้ บริการได้ อย่างต่อเนื่อง

2. มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการกองทุนฯ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. การรับฟั งข้ อเสนอแนะ ข้ อสังเกตจากผู้เข้ าชม
เว็บไซต์ และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทุกเดือน

1. จํานวนครั้งที่บุคลากรดูแลด้าน
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
2. บุคลากรที่ได้รับการอบรมการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าที่
กําหนด
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8.5.5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 -2565
เป้าหมายที่ 1 : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสามารถสนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ / โครงการ

ค่าเป้าหมาย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์
บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
และอุปกรณ์ให้มีจำนวนเพียงพอและ อุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการใน
สนับสนุนต่อการปฏิบตั ิงาน
สัดส่วน 1:1
2. พัฒนา/ปรับปรุง Software
มีโปรแกรมSoftwareคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
version ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัตงิ าน
3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายที่ มีการติดตั้งระบบเครือข่าย
มีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ (Computer Network)
ครบทุกเครื่องตามมาตราฐาน สข.
4. พัฒนา /ปรับปรุงระบบป้องกัน
มีการสำรองข้อมูลทุกไตรมาส
การสูญหายของข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
5. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหาร มีระบบบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อ
จัดการกองทุนฯ แบบ Real time
ตอบสนองการทำงานในทุกๆ ขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม
Software และคอมพิวเตอร์ Version
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network) ครบทุกเครื่อง
จำนวนครั้งในการสำรองข้อมูล และ
การอัพเดทข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบริหารจัดการแบบ Real time
ที่สามารถช่วยเหลือทุกอนุกรรมการ
และสามารถใช้งานได้จริง

ระยะเวลาการดำเนินงาน/งบประมาณ
(บาท)
2563 2564 2565 งบประมาณรวม

ผู้รับผิดชอบ

/

/

/

1,633,500.00 บาท

กองบริหารกองทุนฯ

/

/

/

2,899,162.00 บาท

กองบริหารกองทุนฯ

/

/

/

-

กองบริหารกองทุนฯ

/

/

/

3,310,000.00 บาท

กองบริหารกองทุนฯ

/

/

/

9,000,000.00 บาท

กองบริหารกองทุนฯ
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เป้าหมายที่ 2 : มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก และสามารถช่วยเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม

มาตรการ / โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาการดำเนินงาน /
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
2563 2564 2565
รวม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร
1. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลใน มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ระดับความสำเร็จในการทบทวนและ
/
/
/
ทุกหน่วยงานของกองทุนทั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุน ตอบสนองความต้องการของ ปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการและ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ผู้รับบริการทั้งภายในและ
สารสนเทศกองทุนฯ ที่เป็นปัจจุบนั
กองบริหารกองทุนฯ
สังคมที่ใช้ในปัจจุบัน
ภายนอกได้
โครงการจัดการให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกองทุนแบบ Real time)
1. การจัดทำและพัฒนาระบบ
มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
/
/
ทุกหน่วยงานของกองทุนทั้ง
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สารสนเทศเพื่อใช้ใน การ
เพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจใน
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการและ
ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ
บริหารจัดการ กองทุนฯ อย่าง การจัดการกองทุนฯ ของผู้บริหาร
กองบริหารกองทุนฯ
น้อย 1 เรื่อง
โครงการสำหรับประชาชน / ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนอง (ส่วนการสมัครเข้าขอรับทุนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกองทุนแบบ Real time)
1. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์/
ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจใน ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าชม
/
/
/
กองบริหารกองทุน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกองทุน ระดับดี
เว็บไซต์/เครือข่ายสังคมออนไลน์
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เป้าหมายที่ 3 : บุคลากรของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
มาตรการ /
โครงการ
การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของ
กองทุนฯ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากรที่ดแู ลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อย กว่า 1 ครั้ง/ปี

จำนวนครั้งที่บุคลากรดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับ การ
ฝึกอบรม การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
อบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาการดำเนินงาน / งบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
2563 2564 2565
รวม
/
/
/ (งบประมาณ
ทุกหน่วยงานของกองทุนทั้ง
ตาม
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการและ
แผนพัฒนา
กองบริหารกองทุนฯ
บุคลากร)
/
/
/
3,310,000.00
บาท
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8.6 การติดตามประเมินผล
การวัดผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้อง
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนฯ และ
การประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ รวมทั้งมีการกำหนดรูปแบบการบริห าร
จัดการที่เหมาะสมกับองค์กร มีการจัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
บุคลากรในส่วนงานต่างๆ ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน
8.6.1 แนวทางการดำเนินงาน
ในการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ในแต่ละปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
และจะพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไปให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยมีการประเมินผลใน 2 แนวทางดังนี้
(1) ติดตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใน
แต่ละปี
(2) ติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เมื่อสิ้นสุดแผน
8.6.2 กลไกการดำเนินงาน
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ดำเนิน งานตามแผนแม่บ ทฯ และแผนปฏิบัติการฯ และเป็นหน่ว ยประสานกับกลุ่มงานต่างๆ ที่มีห น้าที่
รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน รวมทั้งการติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและนำเสนอต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อ
ทราบ
8.6.3 การติดตามและประเมินผลตามแผน
เป้าหมายที่ 1
มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้
มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ระยะเวลาในการประเมิน
ความเพียงพอของระบบเครือข่าย
จบแผน
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
ต่อการปฏิบตั ิงาน และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กระทรวงฯ กำหนด
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ระยะเวลาในการประเมินแต่ละมาตรการตามเป้าหมายที่ 1
มาตรการ / โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1) จัดหาและทดแทน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มี
จำนวนเพียงพอและสนับสนุน
ต่อการปฏิบตั ิงาน
2) พัฒนา/ปรับปรุง Software
คอมพิวเตอร์

บุคลากรมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เพียงพอต่อความความ
ต้องการในสัดส่วน 1:1
มีโปรแกรมSoftwareคอมพิวเตอร์
version ที่เหมาะ
เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน

3) พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

มีการติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer
Network) ครบทุกเครื่อง

4) พัฒนา /ปรับปรุงระบบ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพ
5) โครงการการจัดทำระบบ
บริหารจัดการกองทุนฯ แบบ
Realtime

มีการสำรองข้อมูลทุกเดือน

สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์
และ
อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
โปรแกรม Software และ
คอมพิวเตอร์ Version ที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบตั ิงาน
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network) ครบทุก
เครื่อง
จำนวนครั้งในการสำรองข้อมูล และ
การอัพเดทข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระบบบริหารจัดการแบบ Real
time ที่สามารถช่วยเหลือทุก
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผู้บริหารและสามารถใช้งานได้จริง

มีระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อ
ตอบสนองการทำงานในทุกๆ
ขั้นตอน

ระยะเวลา
ในการ
ประเมิน
ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

เป้าหมายที่ 2
ตัวชี้วัด
ระยะเวลาในการประเมิน
มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) จำนวนฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศใน จบแผน
เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัล
จัดการกองทุนฯ สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งภายในและภายนอก และสามารถช่วย 2) จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง
เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ได้อย่างเหมาะสม
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชม
เว็บไซต์/เครือข่ายสังคมออนไลน์
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ระยะเวลาในการประเมินแต่ละมาตรการตามเป้าหมายที่ 2
มาตรการ / โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1) พัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทุนฯ ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน
2) การจัดและพัฒนาทำระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ
3) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์/
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ

มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
ได้
มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ใน การบริหาร
จัดการ กองทุนฯ อย่างน้อย 1
เรื่อง
ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี

ระดับความสำเร็จในการทบทวน
และปรับปรุงฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กองทุนฯ ที่เป็นปัจจุบัน
มีฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุน
และการตัดสินใจของผู้บริหาร

เป้าหมายที่ 3
บุคลากรของกองทุนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม

ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าชม
เว็บไซต์//เครือข่ายสังคมออนไลน์

ตัวชี้วัด
ร้อยละของกลุม่ เป้าหมาย ที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถ ใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาใน
การประเมิน
ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

ทุก 1 ปี

ระยะเวลาในการประเมิน
จบแผน

ระยะเวลาในการประเมินแต่ละมาตรการตามเป้าหมายที่ 3
มาตรการ / โครงการ
1) การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของกองทุนฯ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากรที่ดแู ลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับการ พัฒนา
ศักยภาพไม่น้อย กว่า 1 ครั้ง/ปี

จำนวนครั้งที่บุคลากรดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับ การ
ฝึกอบรม การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
อบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาในการ
ประเมิน
ทุก 1 ปี
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บทที่ 9
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
แผนยุทธศาสตร์การบริห ารทรั พยากรบุค คล พ.ศ. 2563 – 2565 ของกองทุน พัฒ นาดิจิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตาม
แนวทาง HR scorecard ที่ ก.พ. กำหนด และเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนให้กำลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บุ ค ลากรได้ ร ั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ มี ค วามพร้ อ ม
ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ก้าวหน้าบรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้ง
9.1 ความเป็นมาและความสำคัญของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการภายใต้การพิจารณา
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมดิจิทัลจึงมีผลต่อการกำหนดแนวทางของกองทุนฯ
ดังนั้นการวิเคราะห์พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงมีความสำคัญมากในการนำมาพิจารณาเพื่อกำหนด
แนวทางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนดให้
จัดตั้งกองทุน ขึ้น กองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า
“กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ยัง
กำหนดให้เงินของกองทุน ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในการ
ดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลาย
การแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน
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(2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ ยวกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงานในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับจาก
งบประมาณแผ่นดิน
(4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการ
บริการกองทุนเห็นสมควร
(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
9.2 การบริหารงานกองทุน
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ให้ มี
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรีย กว่า “คณะกรรมการบริห ารกองทุนพัฒ นาดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั ง คม”
ประกอบด้วย
(1) รองประธานกรรมการตามมาตรา 7 (2) เป็นประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้อำนวยการสำนั ก
งบประมาณ เป็นกรรมการ
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (4) ซึ่งคณะกรรมการกำหนด จำนวนสามคน เป็นกรรมการ
(5) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 28 ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนรับผิดชอบในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 23 และมี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัติการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลื อตามมาตรา 26 (1) และ (2) โดย
ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 26 (3) (4) และ (5)
(3) บริ ห ารกองทุ น และดำเนิ น การเกี่ ยวกั บ การจั ด หาผลประโยชน์ และการจั ด การกองทุน ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
(4) วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของ
กองทุนที่ออกตามมาตรา 11 (4) และการดำเนินการอื่นที่จำเป็น
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(5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุน
(6) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่ คณะ
กรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารงานกองทุนฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ
เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทุนฯ จำนวน 3 คณะ ได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านการพัฒนาแผนงาน กรอบ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลและนโยบายของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(2) คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านการกลั่นกรองโครงการและ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทำหน้าที่ในการอนุมัติเงินทุนสนับสนุนในแต่ละโครงการ ตามความ
เหมาะสมและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์กองทุนฯ
(3) คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านการติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานกองทุน
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 31 ให้
สำนักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน และดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(1) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
(2) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดำเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
(3) ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตามมาตรา 26
(4) รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการของกองทุน
(5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองทุน
(6) ดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 32 ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ ความ
เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
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รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงานตามมาตรา 28 (6) ในรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน การตรวจเงิน
แผ่นดินแสดงความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินของกองทุนด้วย
และมาตรา 33 ให้สำนักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีของกองทุนอันถูกต้องและเหมาะสมต่อการ
ดำเนินการของกองทุน และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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9.3 โครงสร้างบริหารงานปัจจุบันของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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9.4 กรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
การเติบโตอันก้าวไกลด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้องค์กรในภาครัฐมีการเตรียมความพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทำงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของ
หน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่
มุ่งเน้นให้การดำเนินการภาครัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจำเป็น ประชาชนได้รับ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางาน
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
(4) หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
(5) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(6) แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ของสำนักงาน ก.พ.
(7) แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
(8) การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ.
(9) สมรรถนะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) กำหนด
(10) ผลการสัมภาษณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารระดับสูง
9.4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการบริหารราชการ
แผ่นดินจะต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีความต่อเนื่อง
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ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาหลักๆ ของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดระบบองค์กรให้ลักษณะเปิ ดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และกระทัดรัดโดยใช้ดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ (Full Digital Employment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
การให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนและสามารถดำเนินงานร่วมกับภาคการเมืองบนพื้นฐาน
ของความรับผิดรับชอบความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตรวจสอบได้และมีความ
เป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งจะต้องเป็นระบบที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดี คนเก่ง เข้า
มาร่วมพลังการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมาย
ที่พึงประสงค์

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ

ป้องกันและปราบปราม

ปฏิรูปกฎหมาย

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

9.4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สั ง คมไทย โดยการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน บทบาท ภารกิ จ และคุ ณ ภาพบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ มี
ความโปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้น ที่รับผิดชอบ กำหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหาร
ส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค และท้องถิ่น ให้ช ัด เจนและไม่ ซ้ำ ซ้ อน ปรับปรุงกลไกการปฏิบั ติง านของภาครั ฐ
ให้ ม ี ล ั ก ษณะบู ร ณาการ สามารถส่ ง เสริ ม กระบวนการผลิ ต และการให้ บ ริ ก ารของภาคเอกชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ
บริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยมาตรการดังต่อไปนี้
(1) กำหนดให้ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความสำคัญสูงกับการพัฒนาประเทศในวงกว้างหรื อ
มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้
(2) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบ ราชการ โดยให้คำนึงถึง
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
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(3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนกำลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการจ้า งงาน
ผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ
(4) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนราชการ
หน่ ว ยงานกำกั บ ของรั ฐ และองค์ ก รอิ ส ระ ให้ เ หมาะสมตามลั ก ษณะงาน ความเชี ่ ย วชาญสมรรถนะ
ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด
9.4.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้ความสำคัญกับการ
พัฒ นากำลั งคนวั ย ทำงานทุ กสาขาอาชี พ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพื่อ
นำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสั งคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
(1) พัฒ นาทักษะด้ านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ให้แ ก่บ ุคลากรในตลาดแรงงานที่รวมถึ งบุ คลากรภาครั ฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย
(2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
(3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร
9.4.4 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
หมายถึง หลักในการปกครอง การบริห าร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่างๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดความหมาย
สำคัญของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 10 องค์ประกอบ ไว้ ดังนี้
หลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล
(Effectiveness)

2. หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ความหมาย
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาดำเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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หลักธรรมาภิบาล
3. หลักการตอบสนอง
(Responsiveness)
4. หลักภาระรับผิดชอบ
(Accountability)
5. หลักความโปร่งใส
(Transparency)
6. หลักการมีสว่ นร่วม
(Participation)
7. หลักการกระจาย
อำนาจ(Decentralization)

8. หลักนิติธรรม
(Rule of Law)
9. หลักความเสมอภาค
(Equity)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
(Consensus Oriented)

ความหมาย
การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ วางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้อ งการของประชาชนผู้ร ับ บริก าร และ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ที ่มี ค วาม
หลากหลาย และมีความแตกต่าง
การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่
ในระดับที่สนองต่อ ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึก ในการรับ ผิดชอบต่อปั ญ หา
สาธารณะ
กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และ
สามารถตรวจสอบได้
กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความ
เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น
(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงาน
ที่ดีของส่วนราชการ
การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิก าร สภาพทางกายหรือ สุข ภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์

9.4.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การสร้างและพัฒนา
บุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ
อาชีพรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขา
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล โดยตรงและทุ ก สาขาอาชี พ ให้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถและความเชี ่ ย วชาญตามระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคม
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน เช่น
(1) พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
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ดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดสาหรับมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลายทั้งบุคลากรวัย
ทำงาน สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์
(2) พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจ ิทัล ทักษะด้านการคิด คำนวณ อย่างเป็นระบบ (computational thinking) ทักษะด้านการออกแบบ
กระบวนการทางธุร กิจ (design process thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (digital entrepreneurship) นำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง
(3) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้มีความ
รอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม
(4) พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
(5) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
(6) อำนวยความสะดวกในการเข้ามาทำงานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตทำงานให้กับบุคลากร
ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้าย
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ ม
ประเทศพันธมิตรทั่วโลก
(7) เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิ ทัล (digital specialists) ใน
สาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากลโดย
สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในทุกระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี
(8) สร้ า งเครื อ ข่ า ยความเชี ่ ย วชาญเฉพาะด้ า นทั ้ ง ในประเทศและภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น โดยเน้ น การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ๆ ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน
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(9) จัดทำแผนพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนากำลังคนทางด้าน
ดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตรากำลั ง และค่านิยมของการทำงาน
ทางด้านดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้การศึกษาด้าน
ทักษะ ด้านการคิดคำนวณอย่างเป็น ระบบ (computational thinking) การเขียนโปรแกรม (coding) ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต
(10) พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานตลอดจน
สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่า งหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ
(11) สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการ
ทำงานระหว่างหน่ว ยงาน พัฒ นาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับ
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ
9.4.6 แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
“การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ได้มีการให้คำนิยามไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าหมายความถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับ ปรุง ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และ
เป็นระบบสร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาลที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มี ข้อจำกัดทาง
กายภาพ พื้นที่และภาษา สามารถหลอมรวมการทำงานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล
อย่างมีมาตรฐาน และในท้ายที่สุดภาครัฐจะเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้าง บริการสาธารณะโดย
เอกชนและประชาชนเรียกว่าบริการร่วมกันตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal design) ประชาชน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการกำหนดแนวทางการพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ การปกครอง และเสนอความคิ ด เห็ น
ต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์
เพื่อให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีความสอดคล้อง กับบทบาท
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย จึงได้จัดกลุ่ม
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายของการพัฒ นา ออกเป็น 6 กลุ่ม พร้อมทั้ ง ได้ระบุ
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“บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง” ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของแต่ละกลุ่มไว้เพื่อกำหนด
เป็นเป้าหมายของการพัฒนารวมทั้งสิ้น 18 บทบาท ใน 3 ช่วงเวลา ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย, บทบาทและพฤติกรรมทีค่ าดหวังตามแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2561 - 2565

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถดำเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัลได้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และกลุ่มทักษะด้านดิจิทัลที่ควรส่งเสริมและพัฒนาให้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐไว้ 5 ด้าน 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้
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เป้าหมายการเรียนรู้และกลุ่มทักษะที่ต้องพัฒนา

แนวทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล ดังนี้
(1) กำหนดให้ “การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” และ “การ
สร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้” เป็นหนึ่งใน
ประเด็นหลักของการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
(2) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนา ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน โดยอาจจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการ
แบบบูรณาการเพื่อสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน
(3) กำหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาทักษะ ด้ านดิจิทัลของตนเอง
และส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่น ให้เท่าทันและสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยนำสัดส่วนการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 มาปรับใช้ (ร้อยละ 70 เรียนรู้ด้วยตนเอง
และจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน และร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฝึกอบรม)
(4) กำหนดให้การจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ นำแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานมาปรับใช้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการอบรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติการ และการเรียนรู้จากผู้อื่น และในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการอบรมให้กำหนด
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สัดส่วนการบรรยาย ไม่เกินร้อยละ 60 และการพัฒนารูปแบบอื่น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของระยะเวลา
ทั้งหมดที่ใช้ในการอบรม
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโดยเร็ว เห็นควรให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และสำนักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตาม
ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
(2) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากระทรวงกรม (Chief Information Officer: CIO)
รับ ผิดชอบการนำร่างแนวทางการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนี้ ไปดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในระดับหน่วยงาน
(3) ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ประสานและทำงานแบบบู ร ณาการ ร่ ว มกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐในสังกัด และจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการพัฒนาและการประเมิน
ทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามร่างแนวทางฯ นี้ โดยให้สำนักงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อการพัฒนาและการประเมินทักษะด้านดิจิทัลด้วย
(4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพัฒนา
การบริหารกำลังคนสำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (Technology Specialist)
(5) คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างระบบ
ดิจิทัลของหน่วยงาน โดยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 พิจารณาจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
ราชการเพิ่มเติมเพื่อเป็นอัตรากำลั งเสริมระยะสั้นให้แก่ส่วนราชการในการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สำนักงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรสำหรับการจ้างพนักงานราชการกลุ่มนี้ด้วย
(6) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดทำ
รายละเอียด ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด
(7) การผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานหรือการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
การเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดตาม
บทบาทและพฤติ กรรมที่ คาดหวั ง เป็น ข้อมูล ประกอบการพิจารณาประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการของ
ข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง โดยให้ปลัดกระทรวงหรือตำแหน่งเทียบเท่า อธิบดีหรือ ตำแหน่ง
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เทียบเท่าเอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ ที่ 2 Agenda
Based ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
(8) กำหนดให้การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ส่วนราชการ
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based (บังคับ) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการนำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
9.4.7 แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
กำหนดไว้ในเรื่องของการเรียนรู้ของบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรว่าจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
ทำงานได้ตามแผนปฏิบัติการและบรรลุผล รวมทั้งเพื่อให้เกิดการสมดุลระหว่างเป้าประสงค์กับความต้องการ
ของบุคลากร นอกจากนั้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญในเรื่องการอบรมบุคลากร
ใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการการพัฒนาภาวะผู้นำ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
และความต้องการอื่นๆ ที่สำคัญ การบริหารการฝึกอบรมจะต้องมีการหาความต้ องการการฝึกอบรม การนำ
ความต้องการการอบรมมาพัฒนาบุคลากร การนำความรู้ในองค์กรมาพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒ นา
บุคลากรจะเป็นทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ โดยการดำเนินงานจะสอดคล้องและตอบรับกับ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2563 – 2565
9.4.8 การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนดกรอบมาตรฐานความสำเร็จของการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล หรือ HR Scorecard สำหรับเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ “เพื่อจัดให้
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง สนับสนุน และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการ โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ยุทธศาสตร์ และการ
ติดตามวัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและเพื่อปรับบทบาทงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ ให้มีความเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) หรือสนับสนุนความสำเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นให้บริการอยู่” มาตรฐาน
ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (Standard for Success) หมายถึง ผลการบริหาร
ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ ต้องบรรลุ โด ยสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดกรอบมาตรฐานความสำเร็จไว้ 5 มิติ สาหรับเป็นแนวทางแก่สว่ น
ราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว ดังนี้
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มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
o มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
o มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ “กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ”
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมีการ
วิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis)
o มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อ
ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขัน
o มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่องในการ
บริห ารราชการ รวมถึงการที่ผ ู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
o กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
พัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย ฯลฯ มีความถูกต้องและทันเวลา ( Accuracy
and Timeliness)
o มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง
o สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณรายจ่าย
ของส่ ว นราชการ มี ค วามเหมาะสมและสะท้ อ นผลิ ต ภาพของบุ ค ลากร (HR Productivity)
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
o มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programmed Effectiveness)
o การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ
(Retention)
o ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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o การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
o การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
และผลงานของทีมงาน กับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
o รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน
o มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
o ข้าราชการและผู้ป ฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงานและ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
o มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบั งคับตามกฎหมาย
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
o มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่
จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
9.4.9 สมรรถนะที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
(1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการให้ดี หรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น รวมทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน
(2) การบริ ก ารที ่ ด ี (Service Mind) หมายถึ ง ความตั ้ ง ใจและความพยายามของข้ า ราชการ
ในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวายสนใจ ใฝ่รู้ เพื่อสั่งสม
พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(4) จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส ่วนตน ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญ
ในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
(5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ที่จะทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะหัวหน้าทีม
และพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น
(1) ภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
(2) คอมพิวเตอร์ มีความรู้ทักษะมีความเข้าใจถึงลักษณะการทำงานของโปรแกรม Application ต่างๆ
(3) การจัดการข้อมูล มีความรู้ในการจัดเก็บและพร้อมที่นำมาใช้อย่างถูกต้องและทันสมัย
(4) การคิดคำนวณ มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์คิดคำนวณ และงานวิจัย
(5) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทักษะด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
9.4.10 ผลสำรวจความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารระดับสูง
การพัฒนาโครงสร้างองค์กรกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดับสูงเนื่องจากเป็นกองทุนที่จัดตั้งใหม่ดังนั้นการมุ่งเน้น
o การบริหารงานองค์กรโดยโครงสร้างองค์กรที่ Small size แต่ High effectiveness
o การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยบุคลากรในองค์กรในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อสนับสนุนองค์กรขนาด
เล็ก
o การบริหารองค์กรแบบผสม โดยมีการผสมบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือ
ในแต่ละขั้นตอน และสร้างการเรียนรู้ให้กับข้าราชการในกองทุน
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o ทรัพยากรบุคคลของราชการต้องเรียนรู้โดยเร็วในการบริหารจัดการกองทุนเทียบเคียงกองทุน
ภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
o การพัฒนาข้าราชการกองทุนให้เป็นไปตามการพั ฒนากำลังคนของแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9.5 แนวโน้มในอนาคต
9.5.1 ภารกิจการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
ในปีงบประมาณ 2563-2565 กองทุนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะดำเนินการจัด สรร
เงิ น กองทุ น เพื ่ อ สนั บ สนุ น โครงการที ่ ข อรั บ การจั ด สรรมาจำนวนมาก โดยมี ก รอบการขอรั บ ทุ น อี ก ทั้ ง
ประชาสัมพันธ์กองทุนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และต้องดำเนินการกำกับดูแลและประเมินติดตามผลอย่าง
ใกล้ช ิดและต่อเนื่ อ งเพื่ อให้โ ครงการที่ ได้ร ับ การสนั บสนุน ประสบผลสำเร็จตาม เป้า หมาย รวมถึงระบบ
สารสนเทศด้านต่างๆ ของกองทุนที่ต้องได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดความ
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังต้องสร้างภาคีเครือข่ายทั้ง
ด้านการจัดสรรทุน ด้านติดตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านประชาสัมพันธ์เพื่อการระดมทุน
เผยแพร่ผลงาน หรือพัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
9.5.2 ความคาดหวังต่อกองทุน
นอกจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยิ่งมีหน่วยงานที่คาดหวังว่ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมนี้ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมและรัฐบาล หรือแม้กระทั่งนักวิชาการ นักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทุกภาคส่วน ต้องการให้สังคมและเทคโนโลยีไทย สามารถพัฒนา
ประเทศโดยการนำนวั ตกรรมและเทคโนโลยีเ ข้ า มาช่ ว ยพั ฒ นา ความสามารถ มีทักษะชีว ิต ที ่จำเป็ น ใน
ทศวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้บุคลากรของกองทุนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมาก ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยได้กำหนดให้
ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ โดยยึดวิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์ กร
ตลอดจนสมรรถนะที่จำเป็น (Competency Based Approach) เป็นกรอบการดำเนินงาน ดังนั้น ในอนาคต
บุคลากรของกองทุนจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และมีความสามารถในการกลั่นกรองโครงการ
ได้ของผู้ขอรับทุนได้

83

9.5.3 การยกระดับสถานภาพกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคลากรของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อให้หน่วยงานสามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
สนองตอบความคาดหวังของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกองทุนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสรรหาบุคลากรให้ครบ
ตามกรอบอัตรากาลัง หรือขอเพิ่มบุคลากรมากขึ้นตามภาระงานแต่ละกลุ่มงาน
9.6 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ทำการวางแผนการดำเนินงานทรัพยากร
บุคคลด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ด้านทักษะความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุ กระดับให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยการดำเนินการตาม 5 มิติ ของ HR Scorecard ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1
ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 2
ปรับ ปรุงระเบี ยบ หลักเกณฑ์ การบริห ารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 4
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 5
เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
9.6.1 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ
เป้าหมาย
กองทุนมีโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงาน สามารถผลักดัน
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
(1) มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรครบตามกรอบอัตรากำลัง
(2) กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
(3) มีการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของพนักงาน
มาตรการ
(1) ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากาลังของกองทุนฯ
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลให้เป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ
(3) กำหนดลักษณะงาน/ขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรกองทุน
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9.6.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากร
เป้าหมาย
กองทุนมีระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลและระบบพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
(1) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการปรับปรุง/แก้ไข
(2) การพัฒนาสมรรถนะของแต่ละบุคคล และรายงานผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency) ไม่ต่ำกว่า 80% ในแต่ละปี
มาตรการ
(1) จัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
(2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรแต่ละคน และมีระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร (Competency)
9.6.3 กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาบุค ลากรให้มีศ ักยภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนใน
อนาคต
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มาตรการ

บุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
(1) ร้อยละของบุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
(1) จัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสายงานให้แก่บุคลากรกองทุน

9.6.4 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
กองทุนมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
(1) กองทุนมีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับทราบผลการดำเนินงาน และมี
การเปิดเผยครบถ้วนอย่างน้อย 10 ประเด็นขึ้นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน
(2) มีการรายงานผลการดำเนินงานกกองทุนอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
มาตรการ
(1) มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และแนวทางการธรรมาภิบาลที่ดี
(2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเสนอผู้บริหารอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
9.6.5 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
เป้าหมาย
บุคลากรมีความผูกพัน ความสามัคคี และทางานเป็นทีม
ตัวชี้วัด
(1) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาองค์กร Organization Development อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับความพึงพอใจจาก
พนักงาน/เจ้าหน้าที่กองทุนฯ อย่างน้อย 80%
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มาตรการ

(1) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาองค์กร Organization Development ที่สร้างบรรยากาศการ
ทำงานเป็นทีม
(2) พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างความผูกพันและความภูมิใจในการทำงาน
เป็นส่วนหนึ่งของกองทุน

9.7 แผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ
เป้าประสงค์ กองทุนมีโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรทีส่ อดคล้องกับภาระงาน สามารถผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ
(1) ปรับปรุงโครงสร้าง/
(1) มีโครงสร้างการบริหารงาน ที่มี
/
กลุ่มนโยบาย
อัตรากำลังของกองทุนฯ
ประสิทธิภาพ มีบุคลากรครบตาม
แผนงาน และ
กรอบอัตรากำลัง
ติดตาม
รายละเอียด

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคลให้เป็น
รูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ

ตัวชี้วัด (KPIs)

(2) กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ

/

/

/

/

(3) กำหนดลักษณะงาน/
(3) มีการจัดทำแบบบรรยายลักษณะ
/
/
/
/
ขอบเขตความรับผิดชอบของ
ของพนักงาน
บุคลากรกองทุน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ กองทุนมีระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและระบบพัฒนาบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพ
มาตรการ
(1) จัดให้มีการปรับปรุง/แก้ไข (1) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
/
/
/
/
ระเบียบและกฎหมายที่
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับ
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุง/แก้ไข
(2) พัฒนาระบบติดตามและ
(2) มีการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
/
รายงานผลการพัฒนา
และมีระบบติดตามและรายงานผลการ
สมรรถนะบุคลากร
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency)
(Competency)

กลุ่มนโยบาย
แผนงาน และ
ติดตาม

กลุ่มบริหารงาน
กองทุนการเงิน
และบัญชี

กลุ่มจัดสรร
เงินทุนและ
กฎหมาย
กลุ่มนโยบาย
แผนงาน และ
ติดตาม
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ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนในอนาคต
เป้าประสงค์ บุคลากรกองทุนได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
มาตรการ
(1) จัดหาหลักสูตรที่เกีย่ วข้อง (1) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม อย่าง
/
/
/
/ กลุ่มบริหารงาน
กับการปฏิบัติงานตามสายงาน น้อย 1 หลักสูตรต่อปี
กองทุน
ให้แก่บุคลากรกองทุน
การเงินและ
บัญชี
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ กองทุนมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ
(1) มีการเปิดเผยข้อมูลการ
(1) กองทุนมีช่องทางในการเปิดเผย
/
/
/
/ กลุ่มนโยบาย
ดำเนินงาน และแนวทางการ
ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรับทราบผลการ
แผนงาน และ
ธรรมาภิบาลทีด่ ี
ดำเนินงาน และมีการเปิดเผยครบถ้วน
ติดตาม
อย่างน้อย 10 ประเด็นขึ้นไปตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน*
(2) จัดทำรายงานผลการ
(2) มีการรายงานผลการดำเนินงาน
/
/
/
/ กลุ่มนโยบาย
ดำเนินงานกองทุนเสนอ
กองทุนอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
แผนงาน และ
ผู้บริหารอย่างน้อย
ติดตาม
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กลยุทธ์ท5ี่ เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความผูกพัน ความสามัคคี และทำงานเป็นทีม
มาตรการ
(1) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนา
(1) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนา
/
/
/
/ กลุ่มนโยบาย
องค์กร Organization
องค์กร (Organization
แผนงาน และ
Development ที่สร้าง
Development) อย่าง
ติดตาม
บรรยากาศการทำงานเป็นทีม น้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ (2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เพื่อสร้างความผูกพัน
ทำงานตามความเหมาะสม โดยต้อง
/
/
/
/ กลุ่มนโยบาย
และความภูมิใจในการทำงาน
ได้รับความพึงพอใจจากพนักงาน/
แผนงาน และ
เป็นส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ อย่างน้อย 80%
ติดตาม
ของกองทุน
รายละเอียด

ตัวชี้วัด (KPIs)
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9.8 โครงสร้างการบริหารงาน และกรอบอัตรากำลังที่แนะนำ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ผู้บริหารกองทุน
ฝ่ายบริหารงานกองทุน
(Administrative)
ฝ่ายบริหารงาน
กองทุน
การเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารวิเคราะห์กลั่นกรอง
โครงการ(Analysis)

ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5
ด้านตามกรอบ
ยุทธศาสตร์

ฝ่ายบริหารงานประเมินผล
(Assessment)

ฝ่ายรายงาน
ประเมินผล

ฝ่ายนโยบาย แผนงาน
ฝ่ายข้อมูลและ
วิเคราะห์โครงการ
ฝ่ายการจัดสรรเงินทุน
และกฎหมาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คลินิกกองทุน

โครงสร้างอัตรากำลังเป็นไปตามแผนงานทรัพยากรบุคคลของกองทุนมุ่งเน้น (Small organization
with High effectiveness) – อัตรากำลังคนประมาณ 30 คนทั้งองค์กร ภายใต้กลยุทธพัฒนาบุคคลกรอบ
(3 EAs – Effective Administrative / Effective Analysis และ Effective Assessment)
กองทุน พัฒ นาดิจ ิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกองทุนเพิ่ งเริ่มจัด ตั้งดังนั้น จากการประเมิ น
ความเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนปี 2563 – 2565 จึงเกิดเป็นการคัดสรรบุคลากรอย่างเร่งด่วน โดย
ในช่วงปีแรกจะมีการเลือกบุคลากรที่เหมาะสมทั้งในราชการและภายนอกราชการเพื่อให้เป็นการพัฒ นา
บุ ค ลากรของรั ฐ ไปจากการ Training และ Coaching ของบุ ค คลผู ้ เ ชี ่ ย วชาญในสาขาต่ า งๆ โดยแนะนำ
ให้มีทั้งหมด 30 อัตรา โดยที่พนักงานหรือข้าราชการประจำมีอยู่ที่จำนวน 11 คน เนื่องจากประสบกาณ์ของ
เจ้าหน้าที่ปัจจุบันในการบริหารจัดการกองทุนค่อนข้างน้อย ดังนั้นโครงสร้างแนะนำจึงจัดให้มีผู้จัดการกองทุน
และหัวหน้ากลุ่มบริหารต่างๆ ที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามตำแหน่ง
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ที่มีการใส่เครื่องหมาย “*” ไว้ เพื่อมาช่วยในการบริหารงานกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เพื่อช่วยในการฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการตามเรื่องต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย โดย
ทุกๆ ตำแหน่งจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการกองทุน
นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เข้ามาช่วยให้คำปรึกษากับผู้เข้าขอรับทุนตามไฮไลท์
สีแดง ซึ่งขึ้นกับความพร้อมของทางกองทุนว่าจะต้องการมีคลีนิกกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเองหรือไม่ หรือทางกองทุน
สามารถแยกกิจกรรมเป็นการจัดจ้างโครงการเพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตำแหน่ง
(1) ผู้อำนวยการกองทุน
(2) ผู้จัดการกองทุน:
(3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองทุน
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองทุน การเงินและบัญชี
(Finance and account manager)
(4.1) Accounting Expertise
o พนักงานบัญชี
(4.2) Financial Expertise
o Financial Manager
(5) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานกองทุน
o นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(6) หัวหน้าฝ่ายการจัดสรรเงินทุน และกฎหมาย
นิติกร
(7) หัวหน้าคลินิกกองทุน
o Regional Clinic Manager
o Tech development coacher
o Design development coacher
o Project development coacher
(8) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
(9) หัวหน้าฝ่ายบริหารวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ
(Analysis and Screening process)
o ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์โครงการ
(10) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานประเมินผล
o พนักงานกองทุน กลุ่มรายงานประเมินผล
รวม

กรอบกำลังอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก พนักงาน/ข้าราชการประจำ
รวม
1
1
1*
1
1
1
1*
1
1
1
1*
2
1*
1*
4
1
1
1
1*
1*

2
2
1
-

1
2
1
2
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1

1*
19

2
2
11

2
1
2
30

89

