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กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำ

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกองทุนบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำวและแผนปฏิบัติกำรของกองทุนพัฒนำดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ ในระยะ ๓ ปีข้ำงหน้ำ  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนกำรสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำว (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกิดจำกกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลกำรศึกษำสภำวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภำยนอกและ
ปัจจัยภำยในที่เป็นประเด็นส ำคัญต่อกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงและกลยุทธ์ ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
ตลอดจนสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน และที่ปรึกษำของกองทุนฯ โดยน ำข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ในกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
รวมถึงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลและแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ภำยใต้กรอบนโยบำยและทิศทำงท่ีกองทุนฯ ก ำหนด 

กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตระหนักถึงบทบำทในกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัลของประเทศ 
ทั้งกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลือ และให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่
สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะในวงกว้ำง และช่วยเติมเต็มช่องว่ำงทำงเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทัลของประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะ
ขับเคลื่อนองค์กรตำมวิสัยทัศน์ “เป็นกองทุนชั้นน ำในกำรผลักดันและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

จำกสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรี
และรวดเร็วของประชำกร เงินทุน ข้อมูลข่ำวสำร กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรม รวมถึงภัยคุกคำม
ทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  
เป็นปัจจัยส ำคัญที่กระตุ้นให้โลกก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ เกิดกำรหลอมรวมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ำมำในชีวิตประจ ำวันทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดประเด็นควำมท้ำทำยในกำรบริหำรจัดกำร 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร ตลอดจนกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน 

ประเทศไทยได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ชำติ
ฉบับแรกตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เพ่ือรับมือต่อประเด็นควำมท้ำทำยดังกล่ำว และมีกำรจัดท ำ
แผนแม่บทส ำหรับประเด็นกำรพัฒนำ/ประเด็นปฏิรูปส ำคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้
บรรลุเป้ำหมำย นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ยังได้
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น
นโยบำยและแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยในปัจจุบัน 
ประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรประกำศใช้นโยบำยและแผนฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนระดับชำติดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม กองทุนพัฒนำดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงถูกจัดตั้งขึ้นในส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำร
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และให้ใช้จ่ำยเงินของ
กองทุนเพ่ือกิจกำรดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้กำรส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือ ดังกล่ำว
ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะและไม่เป็นกำรแสวงหำก ำไรโดยไม่เป็นกำรท ำลำย
กำรแข่งขันอันพึงมีตำมปกติวิสัยของกิจกำรภำคเอกชน  

(2) ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในกำร
ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่นอกเหนือจำกที่ได้รับจำกงบประมำณแผ่นดิน 

(๔) จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตำมที่คณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนเห็นสมควร 

(๕) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน 
(๖) ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติก ำหนด 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดแผนปฏิบัติกำรระยะยำว  
(พ.ศ. 2564 – 2566) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม โดยได้พิจำรณำควำมสอดคล้องตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



๒ 

เพ่ือก ำหนดทิศทำงตำมวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ ในกำร “เป็นกองทุนชั้นน ำในกำรผลักดันและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุน และสอดคล้องกับกรอบ
นโยบำยกำรให้ทุนสนับสนุน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ตำมที่คณะอนุกรรมกำรก ำหนดกรอบนโยบำยกองทุน 
ให้ข้อคิดเห็น ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2563 และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 
10 สิงหำคม 2563 ดังต่อไปนี้ 

 ด้ำนที่ 1 Digital Manpower & Education 
 ด้ำนที่ 2 Digital Health 
 ด้ำนที่ 3 Digital Agriculture 
 ด้ำนที่ 4 Digital Government & Infrastructure 
 ด้ำนที่ 5 Digital Technology 
 ด้ำนที่ 6 Digital Agenda 

 กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ของกองทุนฯ มุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
แผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของ 
ส ำนักคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปตำมวิสัยทัศน์
และพันธกิจของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน /ภำยนอก 
กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (Real Demand) และควำมคิดเห็น
ของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน และที่ปรึกษำของกองทุนฯ โดยมีกำรก ำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์ของกองทุนฯ จ ำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
มีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
และไม่เป็นกำรแสวงหำก ำไรโดยไม่เป็นกำรท ำลำยกำรแข่งขันอันพึงมีตำมปกติวิสัยของกิจกำรภำคเอกชน และ
ส่งเสริมกำรต่อยอดและขยำยผลงำนวิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ำยเพ่ือ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยก ำหนดมำตรกำร/กลยุทธ์ ๒ ด้ำน ได้แก่ 

1) ส่งเสริมกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะและเติมเต็มช่องว่ำง
กำรพัฒนำ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือของกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้ำหมำย
ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณชนในวงกว้ำง และควำมริเริ่มกำรสนับสนุน
โครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) โดยก ำหนดมำตรกำร/กลยุทธ์ ๓ ด้ำน ได้แก่ 



๓ 

 1) สนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
 2) ให้ทุนโครงกำรและงำนวิจัยส ำหรับโครงกำรที่มีระยะเวลำกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์
ของงำนในระยะยำว 
 3) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยและพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและศักยภำพของบุคลำกรอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐำนของกองทุน อำทิ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือรองรับและตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรขอรับสนับสนุนจำก
กองทุนฯ หรือกำรสนับสนุนงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้กับคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำง ๆ โดย
ก ำหนดมำตรกำร/กลยุทธ์ 3 ด้ำน ได้แก่ 

1) มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รองรับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนและกำรให้บริกำร 
2) ส่งเสริมกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
3) พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกองทุนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรของกองทุนฯ 
เกี่ยวกับกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก 
กำรพัฒนำกำรสื่อสำรองค์กร และสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง โดย
ก ำหนดมำตรกำร/กลยุทธ์ 3 ด้ำน ได้แก่ 

1) พัฒนำกระบวนงำนของกองทุนให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำน 
2) บริหำรจัดกำรกองทุนตำมหลักธรรมำภิบำล 
3) สื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร 

 นอกจำกนี้ ยังได้ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล และแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนสอดคล้องและเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรระยะยำว และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
กองทุนฯ 

 ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมและสำมำรถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล จ ำเป็นจะต้องมีกระบวนกำรประสำนเพ่ือกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติในระดับต่ ำง ๆ 
ประกอบด้วย (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง  ๆ กองทุนฯ ให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำรกิจของกองทุนฯ แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน เพ่ือให้มีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ทั้งองค์กรระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และ
ระดับท้องถิ่น (2) การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในทุก ๆ ระดับ  
กองทุนฯ ควรน ำเสนอแผนยุทธศำสตร์และแผนบริหำรจัดกำรกองทุนฯ เ พ่ือให้คณะกร รมกำร/
คณะอนุกรรมกำร/ผู้บริหำรกองทุนฯ ให้ควำมเห็นและก ำหนดเป็นแผนแม่บทของหน่วยงำน เพ่ือให้ควำมเข้ำใจ
ในทิศทำงของกองทุนฯ ตรงกัน และสำมำรถบริหำรงำนไปในทิศทำงเดียวกันได้ (3) การติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรให้ท ำกำรติดตำมและประเมินผล 
อีกท้ังยังสำมำรถน ำผลมำใช้ในกำรก ำหนดทิศทำงและพัฒนำนโยบำยของกองทุนในอนำคตต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

 ในอนำคตบริบทและสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  
ซึ่งส่งผลต่ออนำคตกำรพัฒนำประเทศไทยอย่ำงมำกโดยเฉพำะกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัลที่จะเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญ
ในทุก ๆ ด้ำน กองทุนฯ จ ำเป็นต้องเข้ำใจ บริบทต่ำง ๆ ทั้งโอกำสที่จะเกิดขึ้นและควำมเสี่ยงควำมท้ำทำยทำง
ดิจิทัลที่ต้องบริหำรจัดกำรได้อย่ำงชำญฉลำดและทันเหตุกำรณ์ เพ่ือที่จะก ำหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในกำรใช้
ประโยชน์จำกโอกำสที่เกิดขึ้นและเชิงรับในกำรบริหำรควำมเสี่ยงบนพ้ืนฐำนของควำมเข้ำใจถึง “จุดแข็ง” และ 
“จุดอ่อน” ของกองทุนฯ อย่ำงรอบด้ำน และก ำหนดเป็นเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กองทุนฯ ที่ชัดเจนเพื่อที่เป็น
ส่วนส ำคัญในกำรที่จะช่วยริเริ่ม เติมเต็ม หรือผลักดันประเทศไทยไปสู่ควำมเป็นประเทศที่พัฒนำด้ำนดิจิทัลให้ได้ 

 จำกกำรศึกษำสภำวะแวดล้อม สำมำรถวิเครำะห์และสรุปประเด็นส ำคัญในกำรคำดกำรณ์อนำคตและ
ทิศทำงของกองทุนฯ ได้ดังนี้ 
 (1) เทคโนโลยีในปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำขึ้นอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งยังมีควำมเสี่ยงต่อกำรปรับตัวมำกขึ้น
อย่ำงเสรีและรวดเร็ว ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีของสินค้ำและบริกำร 
 (2) กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยของโลก ส่งผลให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจใหม่แต่มีควำมเสี่ยงให้เกิดกำรขำด
แรงงำนและเงินทุน ในขณะที่ต้องพัฒนำเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเพ่ือตอบรับกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย ยังต้องค ำนึงถึง 
กำรพัฒนำบุคลำกรทำงดิจิทัลเพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรในอนำคตอีกด้วย 
 (3) เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน จะเป็นโอกำสทำงธุรกิจและกำรด ำรงชีวิต  
ของคนได้อย่ำงมีคุณภำพมำกข้ึน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขที่ท ำให้กำรแข่งขันมีควำมยำกล ำบำกมำกขึ้น 
และหำกไม่รู้เท่ำทันกำรอำจส่งผลเสียจำกกำรน ำมำใช้ไม่เหมำะสม ซึ่งกองทุนฯ อำจท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนให้
เกิดเทคโนโลยีที่ดีต่อสังคม และเป็นประโยชน์ในวงกว้ำงให้มำกขึ้น  
 (4) แนวโน้มควำมต้องกำรพลังงำนสะอำดและพลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ้น ต้องสร้ำงสมดุลควำมมั่นคง 
ด้ำนพลังงำนและอำหำร โดยกำรท ำเอำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 (5) กำรยึดถือหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และระบอบประชำธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่มีควำมเข้มข้น
มำกขึ้น กำรเปลี่ยนกำรบริหำรองค์กรของรัฐให้เข้ำสู่รัฐบำลดิจิทัลอย่ำงแท้จริง 
 จะเห็นได้ว่ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมำกในอนำคตอันใกล้ 
ดังนั้นกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ซึ่งกองทุนฯ มีส่วนทั้งในด้ำนกำรสนับสนุน และกำรผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สำธำรณะ 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

 

 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด ำเนินกำรภำยใต้กำรพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบำย  
ทุกระดับท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดแนวทำงชองกองทุนฯ ประกอบด้วย 

1) แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2) นโยบำยรัฐบำลด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล: ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
3) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
4) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)  
5) แผนแม่บทกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561 - 2564)  
6) แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำต ิ
7) พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
8) บทบำทของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
9) กรอบนโยบำยกำรให้ทุนสนับสนุน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนยุทธศำสตร์ชำติฉบับนี้ ได้มีกำรพิจำรณำจำกทุกมิติ ทั้งในมิติของประเด็นกำรพัฒนำ (Issue-based) 

มิติกำรพัฒนำรำยสำขำ (Sector-based) และมิติกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ (Area-based) โดยที่ประชำชนทุกภำค
ส่วนมีบทบำทส ำคัญตั้งแต่ในขั้นตอน กำรจัดท ำ กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลที่เกิดขึ้น เกิดเป็นพลังร่วมในกำรก้ำวไปสู่เป้ำหมำย อนำคตประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
ทั้งนี้ ภำยใต้ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำน จะมีกำรจัดท ำแผนแม่บทส ำหรับประเด็นกำรพัฒนำ/ประเด็นปฏิรูปส ำคัญ
ส ำหรับกำรพลิกโฉมประเทศไทย เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศ 
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคม 
มีควำมมั่นคง เสมอภำค และเป็นธรรม โดยมียุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ  
ในระยะ 20 ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้ำนที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  
ด้ำนที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ด้ำนที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
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ด้ำนที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
ด้ำนที่ 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้ำนที่ 6 ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 
 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกยุทธศำสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมี
ควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมี
ควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร
ยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
กำรประยุกต์และผสมผสำนกับเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” กำรปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ 
รวมถึงโครงข่ำยพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและ
บริกำรอนำคต (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” กำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
21 เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ ตำมควำมถนัดของ
ตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ
ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประสังคม ชุมชนท้องถิ่นมำร่วมขับเคลื่อน 



๗ 

โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำเพ่ือส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน กำรสร้ำงระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม 
ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภำคกำรผลิต กำรตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มำของวัตถุดิบ กำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน ตลอดจนกำรพัฒนำและสร้ำงระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ โดยพัฒนำโครงสร้ำงระบบสำธำรณสุข เครือข่ำยเตือนภัย
และเฝ้ำระวังโรคผ่ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศำสตร์ป้องกันทั้งระบบ รวมถึงกำรพัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ โดยกำรส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและอุตสำหกรรมที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
กำรเป็นรัฐที่มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำง
คุม้ค่ำ 

 

2.2 นโยบายรัฐบาล: ไทยแลนด์ 4.0  
ประเทศไทยยังคงอยู่ในยุค “3.0” ซึ่งกำรพัฒนำประเทศเน้นไปทำงอุตสำหกรรมหนักและกำรส่งออก

เป็นหลัก รำยได้ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับกลำง ท ำให้ประเทศติดกับดักรำยได้ปำนกลำง (Middle 
Income Trap) มำเป็นระยะเวลำนำน ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นควำมมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนเป็น 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) ซึ่งรัฐบำลได้ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลโดยกำรใช้ประโยชน์จำกกำรสื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล โดยมีฐำนคิด
หลัก คือ เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม และ
เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น จึงเป็นที่มำของแนวคิดในเรื่องกำร
เปลี่ยน “วิธีกำร” คือ เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นกำรบริหำร
จัดกำรและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Farming) กำรเปลี่ยนลักษณะของผู้ประกอบกำรจำก SMEs เดิมที่
รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises และ Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มี
ศักยภำพสูง เปลี่ยนจำกกำรบริกำรแบบดั้งเดิมที่มีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ ำ ไปสู่กำรบริกำรที่มีกำรสร้ำงมูลค่ำ
สูง (High Value Services) พร้อมทั้งเปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ ำไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และ
ทักษะสูง  

ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นประเทศไทย 4.0 รัฐบำลได้มุ่งเน้นกำรต่อยอดกำรพัฒนำในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสำหกรรม จ ำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 



๘ 

1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ  
2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ปัญญำประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
5) กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 

 

 จำกนโยบำยรัฐบำลด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล : ไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยของกองทุนฯ อำทิ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 2) ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศำสตร์ โดยมี
ยุทธศำสตร์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                                ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์  



๙ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  

 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำย
ของกองทุนฯ 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สนับสนุนกำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ที่มี
รูปแบบหลำกหลำย ส่งเสริมกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบ
อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ให้ทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ กำรส่งเสริมให้
เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัย รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงกำร
จัดกำรควำมรู้ในชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม กำรพัฒนำกำรเชื่อมโยง
ระบบฐำนข้อมูลกับกำรจัดบริกำรภำครัฐ เพ่ือกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
อำทิ คนพิกำร คนจน ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ เป็นต้น ส่งเสริมกำรขยำยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้โครงข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลและขำดแคลนครูผู้สอน บริหำรจัดกำร
กำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่ำนกำรพัฒนำระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับ
จังหวัด ภำค และระดับประเทศ ควบคู่ไปกับกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรระบบควบคุมโรค พร้อมน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์เฉพำะทำงในพ้ืนที่ห่ำงไกล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมกำร
พัฒนำนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตของสินค้ำและบริกำร เร่งผลักดันให้สินค้ำ
เกษตรและอำหำรของไทยมีควำมโดดเด่นในด้ำนคุณภำพ มำตรฐำนและควำมปลอดภัยในตลำดโลก เพ่ิม
ศักยภำพของอุตสำหกรรมเดิมให้สำมำรถต่อยอดสู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่ำงเข้มข้น 
และสร้ำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่บนฐำนของควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมให้
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมปรับกระบวนกำรผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบ
ต่อสังคมและส่งแวดล้อม สร้ำงระบบกลไกและเครือข่ำยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพในกำรเชื่อมโยงควำม
ร่วมมือในลักษณะคลัสเตอร์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำตั้งแต่ภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ตลอดจนกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยกำรส่งเสริมกำรจดทะเบียนและใช้ผลงำน
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สร้ำงสรรค์ด้ำนนวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สนับสนุนกำรสร้ำงตลำดกลำงทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ และระบบฐำนข้อมูลเพ่ือให้นักวิจัยและผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำทรัพย์สินทำงปัญญำที่หมดอำยุไป
พัฒนำต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กำรขยำยผลกำรพัฒนำเมืองสี
เขียวในมิติต่ำง ๆ อำทิ เมืองอัจฉริยะ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองอุตสำหกรรมนิเวศ เป็นต้น กำรสนับสนุนกำร
ผลิตภำคกำรเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและ
ยั่งยืน กำรพัฒนำระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนกำรก่อกำรร้ำยทั้งหน่วยงำนภำยในและหน่ วยงำน
ภำยนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรติดตำม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำน กำรก่อกำรร้ำย 
และภัยคุกคำมควำมมั่นคง กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ในทุกระยะ และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชำติ ระดับ
จังหวัด ถึงระดับชุมชน และกำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย สนับสนุนกำรวำงระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรแบบออนไลน์ในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ 
กำรบริหำรกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ และสำมำรถเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำถึงเพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรปรับรูปแบบกำรให้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลเพ่ือเชื่อมโยงกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ กำรบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำนผ่ำนระดับ
ดิจิทัลที่รองรับกำรท ำงำนและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำครัฐร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกเพ่ือสนับสนุนกำรเดินทำงที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non-Motorized Transport: NMT) 
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ กำรน ำเทคโนโลยีระบบกำรขนส่งและจรำจร
อัจฉริยะมำใช้ในกำรควบคุมและสั่งกำรจรำจร โดยมีกำรบูรณำกำรข้อมูลกำรเดินทำงทุกรูปแบบในพ้ืนที่ รวมถึง
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ในภำคกำรเกษตร ตั้งแต่ระดับฟำร์มจนส่งมอบสินค้ำเกษตรถึง
ผู้บริโภค (Farm to Fork) ตลอดจนกำรพัฒนำโครงข่ำยบอรดแบนด์ควำมเร็วสูงทั้งระบบสำรและไร้สำยให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล 
ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบกำรดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และ
วิสำหกิจชุมชน สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำที่สำมำรถน ำไปต่อยอดในเชิงพำณิชย์ อำทิ ระบบซอฟต์แวร์ 
(Software) อุปกรณ์รับส่งสัญญำ ระบบสื่อสำรควำมเร็วสูง ระบบดำวเทียม และเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนกำรลงทุนวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีที่น ำไปสู่กำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด ได้แก่ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ครบวงจร 
เทคโนโลยีชีวภำพ (ยำชีววัตถุ เภสัชพันธุศำสตร์ อำหำรแปรรูป) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) หรือกำรเข้ำครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีควำมน่ำจะ
เป็นไปได้ในตลำดโลกผ่ำนกลไกกองทุนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ตลอดจนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของ



๑๑ 

ประชำชน อำทิ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิกำร เทคโนโลยี
เพ่ือผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ โดยอำศัยกลไกกำรด ำเนินงำนแบบเครือข่ำย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรพัฒนำฐำนกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรปลอดภัยใมนรูปแบบฟำร์มเกษตรอัจฉริยะ กำรน ำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำพัฒนำเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปัญหำสิ่งแวดล้อม หรือกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำว 

2.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้ำสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ

สนับสนุนกำรท ำงำนเฉกเช่นที่ผ่ำนมำอีกต่อไป หำกแต่จะหลอมรวมเข้ำกับชีวิตคนอย่ำงแท้จริง และจะเปลี่ยน
โครงสร้ำงรูปแบบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กระบวนกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงสังคมอ่ืนๆ 
รวมถึงกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลไปอย่ำงสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน ำเทคโนโลยีดิจิทัล  
มำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัล
สำมำรถตอบปัญหำควำมท้ำทำยที่ประเทศก ำลังเผชิญอยู่ หรือเพ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม 

2.4.1 วิสัยทัศน์ 
 

“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดจิทิัลไทยแลนด์” 
 
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมำยถึง ประเทศไทย 

ที่ ส ำมำรถสร้ ำ งส ร รค์ แ ล ะ ใช้ ป ร ะ โ ยชน์ จ ำ ก เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 
อย่ำงเต็มศักยภำพ ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนวัตกรรม ข้อมูลทุน

มนุษย์และทรัพยำกรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มีเป้ำหมำยในภำพรวม 4 ประกำรดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยกำรใช้นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรผลิต กำรบริกำร 
(2) สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียม ด้วยข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ ผ่ำนสื่อดิจิทัล  

เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
(3) เตรียมควำมพร้อมให้บุคลำกรทุกกลุ่ม มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินชีวิตและ

กำรประกอบอำชีพในยุคดิจิทัล 
(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ 

กำรใช้ ประโยชน์จำกข้อมูล เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

2.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล  

แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 6 ด้ำน คือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมคุณภำพท่ีทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 

และก ำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและเป้ำหมำยใน 4 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 Digital Foundation - ประเทศไทยลงทุน และสร้ำงฐำนรำกในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้ำหมำยส่วนนี้ได้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 6 เดือน 
ระยะที่  2 Digital Thailand I: Inclusion – ทุกภำคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมใน

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตำมแนวทำงประชำรัฐ โดยให้บรรลุเป้ำหมำยส่วนนี้ได้ภำยในระยะเวลำ 5 ปี 
ระยะที่  3 Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้ำวสู่ดิจิทัลไทย

แลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่ำงเต็มศักยภำพโดยให้บรรลุเป้ำหมำยส่วนนี้ได้
ภำยในระยะเวลำ 10 ปี 

ระยะที่  4 Global Digital Leadership - ประเทศไทยอยู่ ในกลุ่มประเทศที่ พัฒนำแล้ว 
สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและคุณค่ำทำงสังคมอย่ำงยั่งยืน โดยให้บรรลุเป้ำหมำย
ส่วนนี้ได้ภำยในระยะเวลำ 20 ปี 
  แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ทั้ง 6 
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เน้นกำรมีอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงถึงทุกบ้ำน สำมำรถเชื่อต่อทุกที่ ทุกเวลำ ทุกอุปกรณ์อย่ำงไร้รอยต่อ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ คือ  
กำรยกระดับผู้ประกอบกำรเดิมให้เป็นผู้ประกอบกำรเทคโนโลยี (Technopreneur) และพัฒนำภำคเกษตร 
กำรผลิต และบริกำรให้เปลี่ยนสู่กำรบริหำรจัดกำรด้วยดิจิทัลและข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้ำหมำยใน 
กำรพัฒนำ คือ ควำมเท่ำเทียมของทุกกลุ่มคนในกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ต โดยที่ประชำชนทุกคนสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยี/ข้อมูลได้ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำน
ดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ คือ  
กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือกำรสร้ำงนวัตกรรมมำใช้ในกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ โดยกำรเชื่อมโยงและ  
บูรณำกำรเสมือนองค์กรเดียวกัน ขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้บริกำรสำธำรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำ คือ กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถและทักษะของก ำลังคนให้สำมำรถท ำงำนผ่ำนระบบดิจิทัลแบบไร้
พรมแดน เกิดงำนคุณค่ำสูง และมีผู้เชี่ยวชำญดิจิทัลที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ คือ 
กำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ เปลี่ยนไปอยู่บนระบบธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งมีมำตรฐำนและไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำ 

2.5 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตำมที่ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภำรกิจหลักเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และกำรส่งเสริมกำรน ำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของประเทศ โดยมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้ส ำนักงำนฯ จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
พ.ศ. 2561 – 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม โดยส ำนักงำนฯ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.5.1 วิสัยทัศน์ 
สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต บนฐำนของสังคมท่ีรู้คิด รู้เท่ำทัน และก ำลังคนที่สำมำรถปรับตัวและ

สร้ำงโอกำสจำกเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล 
 

2.5.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำก ำลังคนสู่ยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภำคเศรษฐกิจเข้ำสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับนวัตกรรมดิจิทัล 
แผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มี 4 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับกองทุนฯ ทั้งหมด 

2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ส านักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรม  
มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรด้ำนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน 
และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในส่วนของกองบริหำรกองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นหน่วยงำนในสังกัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติด้วย 

 2.4.1 วิสัยทัศน์ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่ำงยั่งยืนเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และ

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีประชำคมโลก” 

 2.4.2 พันธกิจ 
(1) ก ำหนดทิศทำง และวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(2) เป็นแกนกลำงในกำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำน และบูรณำกำรควำมร่วมมือทุกภำคส่วน 

ให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้อย่ำงเต็มศักยภำพ ในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม 
(3) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูง รองรับรูปแบบและปริมำณ

กำรใช้งำนในอนำคต  
(4) ส่งเสริมให้เกิดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และกำรใช้ประโยชน์ 

จำกเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม 

 2.4.3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมดิจิทัลอย่ำงมีคุณภำพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ 
โดยมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกองบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กท.) คือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 มำตรกำรที่ 1 ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/
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มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล (หน่วยงำนภำยใน สดช. ที่เกี่ยวข้อง 
คือ คท./สลธ./ยศ./กท./พน.) และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับกองทุน มีดังต่อไปนี้ 

(1) จ ำนวนนโยบำย/แผน/กฎหมำย/กฎระเบียบ/มำตรกำร/มำตรฐำน/ควำมร่วมมือด้ำนรัฐบำลดจิทิลั 
(หน่วยงำนภำยใน สดช. ที่เกี่ยวข้อง คือ พน./ขศ./สลธ./ยศ./กท.) จ ำนวน 5 เรื่องต่อปี 

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนต่อมูลค่ำของเงินที่กองทุนฯ อนุมัติ (กท.) ดีขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  
ร้อยละ 0.025 

2.7 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มำตรำ 23 ได้ก ำหนด 
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เรียกว่ำ 
“กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มำตรำ 26  
ยังก ำหนดให้เงินของกองทนุ ใช้จ่ำยเพื่อกิจกำรดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 
ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กำรส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือ
ดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประโยชน์ต่อกำร ให้บริกำรสำธำรณะและไม่ เป็นกำรแสวงหำก ำไร 
โดยไม่เป็นกำรท ำลำยกำรแข่งขันอันพึงมีตำมปกติวิสัยของกิจกำรภำคเอกชน 
 (2) ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ส ำนักงำนในกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่นอกเหนือจำกที่ได้รับ  
จำกงบประมำณแผ่นดิน 
 (4) จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตำมที่คณะกรรมกำร
บริกำรกองทุนเห็นสมควร 
 (5) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน 
 (6) คำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

2.8 บทบาทของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตำมแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผน

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นค่อนข้ำงจะมีภำรกิจที่ค่อนข้ำงมำก โดยบทบำทของกองทุนนั้นจะ
แบ่งได้เป็น 
 (1) กำรผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ  
 (2) กำรสร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และลดช่องว่ำง
ทำงสังคม 
 (3) ช่วยให้ควำมรู้และทักษะดิจิทัลที่เหมำะสมกับบุคลำกรทุกกลุ่ม  
 (4) พัฒนำกระบวนทัศน์กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมูล เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
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2.9 กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจ าปี 2564 

 
 ด้านที่ 1 Digital Manpower & Education 
 “กำรศึกษำกับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ตลอดช่วงอำยุ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรก ำหนดนโยบำยพัฒนำ
บุคลำกรของประเทศให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

 ด้านที่ 2 Digital Health 
 “Advanced eHealth” ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลทำงด้ำนสำธำรณสุข ครอบคลุมกำร
สร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ กำรบริกำรสุขภำพและให้ค ำปรึกษำในทุกกลุ่มคนผ่ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรเข้ำถึงบริกำรอย่ำงทั่วถึง และก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำ 

 ด้านที่ 3 Digital Agriculture 
 “เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัด
กำรเกษตรแบบเชิงรุก ตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ โดยยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและ
กิจกรรมในภำคกำรเกษตรให้เข้มแข็ง นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพ่ิมมูลค่ำและต่อยอดภำคเกษตรไปสู่ มิติกำร
พัฒนำร่วมอ่ืน ๆ อำทิ กำรท่องเที่ยว เป็นต้น 

 ด้านที่ 4 Digital Technology 
 “เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนำคต” ส่งเสริมกำรน ำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อำทิ อินเตอร์เน็ตแห่ง
สรรพสิ่ง (Internet of Things) เป็นต้น มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเมือง ชุมชน และแก้ปัญหำสำธำรณะ ตลอดจน
กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรในภำคต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  
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 ด้านที่ 5 Digital Government & Infrastructure 
 “รัฐบำลดิจิทัล” สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรออกแบบบริกำรภำครัฐเพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรทุกภำคส่วน กำ รบูรณำกำรและกำรท ำงำนร่วมกัน 
(Interoperability) เพ่ือใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรด ำเนินงำนภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ด้านที่ 6 Digital Agenda 
 “โครงกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน” (โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี) มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2.10 การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 
 จำกทิศทำงนโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่ำรัฐบำลมีควำมมุ่งเน้นที่จะผลักดันกำรพัฒนำดิจิทัล
ทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม หรือกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล จะเห็นได้จำกกำรใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเพ่ือด ำเนินกำร ท ำให้เกิดกำรพัฒนำ หรือเป็นส่วนช่วยไม่มำกก็น้อยในยุทธศำสตร์ต่ำงๆ อำทิ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง มีกำรกล่ำวถึงกำรวำงระบบบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
มีกำรน ำเอำนวัตกรรมเข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำทั้งภำคกำรผลิตและภำคบริกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน มุ่งเน้นกำรสร้ำงแรงงำนที่มีสมรรถนะทักษะสูง มีนวัตกรรม 
และจัดกำรดิจิทัลเป็น ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันใน
สังคม ซึ่งสำมำรถน ำเอำเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือเป็นส่วนช่วยในกำรก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกำส ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำมำรถใช้นวัตกรรม 
ในกำรช่วยจัดกำรกับทรัพยำกรธรรมชำติ และยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยใช้ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร  

 จะเห็นได้ว่ำยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี เป็นอย่ำงดี โดยแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีควำมมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ซึ่งถือว่ำเหมำะกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ที่มี
กำรใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้ำมำในชีวิตประจ ำวันของทุกๆ คน และมีกำรพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องและ
รวดเร็วในทุกๆ ภำคส่วน โดยแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติกำร 
4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของส ำนักคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ มุ่งเน้นกำร
พัฒนำทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลและในกำรช่วยเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ได ้

 ทั้งนั้นทิศทำงนโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ มีนโยบำยกำรให้ทุนสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งกองทุนในแต่ละปีอย่ำงชัดเจน โดยสำมำรถพิจำรณำจำกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศำสตร์ของ
แผนปฏิบัติกำร 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ในแต่ละปี รวมถึงมีกำรน ำเอำแผนในแต่ละปีมำวิเครำะห์ถึงควำม
เปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้น เนื่องจำกนวัตกรรมดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นส่วนช่วยในกำรผลักดันทั้งเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้ำง  
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บทท่ี 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถปุระสงค์ นโยบายการให้ทุนสนับสนุน และเปา้ประสงค์กองทุน 
  

 กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 โดยได้ยึดถือหลักกำร
พ้ืนฐำนตำมที่ได้เสนอก่อนหน้ำนี้ คือ ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบำย ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นกำรพัฒนำ  

อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และนโยบำยและ 
แผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่เพ่ือให้แผนฯ สำมำรถรองรับพลวัตของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ตำมท่ีก ำหนดในวิสัยทัศน์ คือ 

“เป็นกองทุนชั้นน าในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

3.2 พันธกิจ 
1. เป็นกองทุนที่สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง 
2. เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนนวัตกรรมและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
3. เป็นกองทุนที่ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่ำเชื่อถือ ซึ่งเน้นกำรสนับสนุนประโยชน์ทำงดิจิทัลเพ่ือสำธำรณะ 
4. เป็นกองทุนที่ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
5. เป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มช่องว่ำงต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
6. เป็นกองทุนที่ให้ควำมรู้และร่วมพัฒนำศักยภำพคนไทย 

3.3 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ 
วัตถุประสงค์ในกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนตำม มำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หรือแนวทำงในกำรให้กำรสนับสนุนดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 

ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้กำรส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือ
ดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะและไม่ เป็นกำรแสวงหำก ำไร  
โดยไม่เป็นกำรท ำลำยกำรแข่งขันอันพึงมีตำมปกติวิสัยของกิจกำรภำคเอกชน 

(2)  ให้ทุน อุดหนุนกำรวิ จัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่ ว ไป  
ในเรื่องที่เก่ียวกับกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ ำซ้อนกับกำรวิจัยและพัฒนำที่มีอยู่ 

(3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ส ำนักงำน ในกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่นอกเหนือจำกที่ได้รับ 
จำกงบประมำณแผ่นดิน 

(4) จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตำมที่คณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนเห็นสมควร 

(5) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน 
(6) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
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3.4 นโยบายการให้เงินสนับสนุนของกองทุน 

 3.4.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
(1) เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูป แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และ บุคคลทั่วไปในกำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้กำรส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะและไม่เป็นกำรแสวงหำก ำไร โดยไม่เป็นกำรท ำลำยกำรแข่งขันอันพึงมี
ตำมปกติวิสัยของกิจกำรภำคเอกชน 

(3) ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป  
ในเรื่องที่เก่ียวกับกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ ำซ้อนกับกำรวิจัยและพัฒนำที่มีอยู่ 

(4) สนับสนุนกิจกรรม โครงกำร ที่มีผลกระทบสูงและในวงกว้ำง 
(5) ไม่ซ้ ำซ้อนกับกำรขอรับกำรจัดสรรเงินจำกงบประมำณประจ ำปีและกองทุนอ่ืนๆ  

 3.4.2 นโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้

สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุน ทำงกองทุนฯ จึงได้ก ำหนดกรอบนโยบำยกำรให้
ทุนสนับสนุน เพ่ือใช้ส ำหรับด ำเนินกำรให้ทุนทั้ง 6 ด้ำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ซึ่งมำจำกกำรต่อยอดกรอบ
นโยบำยที่ทำงกองทุนท ำกำรจัดสรรในปี 2564 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้ำนที่ 1 Digital Manpower & Education 
ด้ำนที่ 2 Digital Health 
ด้ำนที่ 3 Digital Agriculture 
ด้ำนที่ 4 Digital Technology 
ด้ำนที่ 5 Digital Government & Infrastructure 
ด้ำนที่ 6 Digital Agenda 

3.5 กลุ่มเป้าหมายกองทุนฯ 
 กลุ่มเป้ำหมำยครอบคลุมผู้ขอรับทุนจำกทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน 
และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้ประโยชน์กับประเทศ  

3.6 เป้าประสงค์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 
 เป้ำประสงค์กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของกองทุนฯ ควรอยู่บนหลักกำรของกำรบริหำรกองทุน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยค ำนึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน  
 (1) กำรบริหำรงบประมำณของกองทุนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรบริหำรงบประมำณที่รับเข้ำ
ในแต่ละปีอย่ำงคุ้มค่ำ เป้ำหมำยสูงสุดในระยะยำว คือ กำรบริหำรงบประมำณจ ำนวน 5,000 ล้ำนบำทต่อปี 
 (2) กำรบริหำรโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยโดยมีกำรแยกเป้ำหมำยโครงกำรที่สมัครเข้ำขอรับทุน , 
เป้ำหมำยโครงกำรที่เข้ำรับกำรพิจำรณำ และเป้ำหมำยโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ และเพ่ิมเป้ำหมำย 
ในด้ำนอัตรำควำมส ำเร็จของโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ 
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 (3) เกิดโครงกำรหรือนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบในวงกว้ำง ( Impact) สู่ประเทศซึ่ง 
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดโครงกำรแต่ละโครงกำรทั้งด้ำนปริมำณ (Quantitative) และ ด้ำนคุณภำพ (Qualitative) 
 (4) กำรปฏิบัติงำนของกองทุนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถลดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร
ตั้งแต่วันที่ขอรับกำรสนับสนุนจนถึงวันที่ได้รับเงินทุน 
 (5) เกิดกลไก ภำคี เครือข่ำยที่ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรพัฒนำดิจิทัล 
 (6) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบำยระดับชำติและระดับท้องถิ่นที่ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคส่วนต่ำงๆ  
ที่เก่ียวข้อง ร่วมกันพัฒนำนวัตกรรมทำงดิจิทัลที่ช่วยผลักดันกำรเติบโตให้กับประเทศ 
 (7) เกิดกำรสร้ำงและพัฒนำทั้งงำนวิจัยและบุคลำกรทำงดิจิทัล เพ่ือเป็นรำกฐำนในกำรเติบโต 
ทำงดิจิทัลในอนำคต 

3.7 โครงสร้างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้งขึ้นในส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้
เป็นไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศำสตร์
กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
2560 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม” ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรกองทุนให้เป็ฯไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน ซึ่งีโครงสร้ำงกำร
บริหำร ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการก าหนด
กรอบนโยบายกองทุน 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาโครงการ 

คณะอนุกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน กลุ่มบรหิารกองทุน กลุ่มตดิตามและประเมินผล

00 
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 (1) คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร เพื่อท ำหน้ำที่ดังนี้ 
  1. จัดท ำนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำอนุมัติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
  2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดนโยบำยและทิศทำงด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรลงทุน 
รวมทั้งมำตรกำรทำงภำษีและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมตลอดท้ังเสนอแนะมำตรกำรในกำรจัดหำพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่สำมำรถ
ขจัดปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ 
  3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย 
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  4. ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุน กำรจัดหำผลประโยชน์และกำรจัดกำรกองทุน กำรเก็บรักษำ
และกำรเบิกจ่ำยเงินและทรัพยส์ินของกองทุน โดยพิจำรณำใหส้อดคล้องกับกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 
  5. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  6. รำยงำนคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีมติยับยั้งกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนใดที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  7. ออกประกำศหรือระเบียบเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
  8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่นำยกรัฐมนตรหีรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย หรือตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด 
ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
 
 (2) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรองประธำนกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(รองนำยกรัฐมนตรี) เป็นประธำนกรรมกำร เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ 
มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
  1. พิจำรณำอนุมัติกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือตำมมำตรำ 26 (1) และ (2) 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยไม่ก่อให้เกิดกำรขัดกันแห่งผลประโยชน ์
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
  2. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินหรือค่ำใช้จ่ำย ตำมมำตรำ 26 (3) (4) และ (5) แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
  3. บริหำรกองทุนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน ์และกำรจัดกำรกองทุนตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
  4. วำงแนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยเงินและทรัพย์สินของ
กองทุนที่ออกตำมมำตรำ 11 (4) แห่งพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
และกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น 
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  5. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือจำกกองทุน 
  6. รำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรบริหำรกองทุนต่อคณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรีภำยในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยรำยงำนดังกล่ำวให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 
  7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือที่ปรึกษำเพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรตำมที่ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมอบหมำย 
  8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 
 (3) คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ง 
 3.1 คณะอนุกรรมการก าหนดกรอบนโยบายกองทุน ท ำหน้ำที่ดังนี้ 
 1. จัดท ำกรอบนโยบำยแนวทำงบริหำรกองทุน พร้อมทั้งจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรจัดสรร
เงินกองทุนตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนให้ควำมเห็นชอบ 
 2. เสนอแนะแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปีของกองทุน เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนให้ควำมเห็นชอบ 
 3. เสนอแนะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือที่ปรึกษำเพ่ือช่วยเหลือกำร
ปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 4. เชิญบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือประกอบกำร
ปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำร 
 5. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมอบหมำย 
 3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ท ำหน้ำที่ดงันี้ 
  1. เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเกี่ยวกับกำรก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน เงื่อนไข ในกำรกลั่นกรอง พิจำรณำโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกกองทุน หรือได้รับ
ทุนอุดหนุนจำกกองทุน 
  2. กลั่นกรอง พิจำรณำ และอนุมัติโครงกำรหรือกิจกรรม ที่มีค ำขอในวงเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท 
แล้วรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนทรำบ 
  3. กลั่นกรองและพิจำรณำโครงกำรหรือกิจกรรม ที่มีค ำขอในวงเงินเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท  
เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำอนุมัติ 
  4. เสนอแนะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือที่ปรึกษำ เพ่ือช่วยเหลือกำร
ปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
   5. เชิญบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือประกอบกำร
ปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำร 
   6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมอบหมำย 
  3.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ท ำหน้ำที่ดังนี้ 
  1. เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือควำมช่วยเหลือจำกกองทุน หรือได้รับทุนอุดหนุนจำกกองทุน 
  2. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินของผู้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน 
หรือควำมช่วยเหลือจำกกองทุน หรือผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจำกกองทุน 
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  3. รำยงำนผลกำรตรวจสอบประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
  4.  รำยงำนผลประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกองทุน เ พ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุน 
  5. เสนอแนะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือที่ปรึกษำ เพ่ือช่วยเหลือกำร
ปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
  6. เชิญบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือประกอบกำร
ปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำร 
  7. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมอบหมำย 
 

(4) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้เลขำธิกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และด ำเนินกำร 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
  1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปีของกองทุนเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้ควำมเห็นชอบ 
  2. จัดให้มีบุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระเพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินกำรของกองทุนเพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  3. ให้ควำมช่วยเหลือหรือค ำแนะน ำแก่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน 
  4. รับผิดชอบในกำรจัดท ำงบดุล งบกำรเงิน บัญชีท ำกำรของกองทุน 
  5. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกองทุน 
  6. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมำย 
 
 (5) กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้กองบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมด ำเนินกำรบริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ โดยมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปีของกองทุนเพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ควำมเห็นชอบ 
  2. จัดให้มีบุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระเพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินกำรของกองทุนเพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด 
  3. ให้ควำมช่วยเหลือหรือค ำแนะน ำแก่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน 
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  4. รับผิดชอบในกำรจัดท ำงบดุล งบกำรเงิน บัญชีท ำกำรของกองทุน และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของกองทุน 
  5. ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  6. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมำย 
  7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้มีค ำสั่ง ที่ 162/2560 เรื่อง 
กำรแบ่งงำนและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำยในส ำนักและกอง ก ำหนดโครงสร้ำง กำรแบ่งงำน
ภำยในของกองบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 1 ฝ่ำย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้ำที่และอ ำนำจดังนี้ 
   (1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไป งำนสำรบรรณ และงำนธุรกำรของกองทุน 
   (2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบุคคล งำนกำรเงิน งำนพัสดุและงำนงบประมำณของกองทุน 
   (3) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย 
  5.2 กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน มีหน้ำที่และอ ำนำจดังนี้ 
   (1) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำรเงินและงบประมำณ
ของกองทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนให้ควำมเห็นชอบ 
   (2) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำ แนวทำง มำตรกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลือ
หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   (3) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ด้ำนกำร
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประกอบกำร
ก ำหนดแผนงำน แนวทำง มำตรกำร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   (4) ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรก ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน  
และกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกกองทุน 
   (5) พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรและงบประมำณที่ขอรับกำรส่งเสริมสนับสนุนเงินจำกกองทุน 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำ 
   (6) จัดท ำเกี่ยวกับกำรก ำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน กำรบริหำรกองทุน และกำรจัดท ำ
ร่ำงแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
   (7) เสนอแนะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือที่ปรึกษำเพ่ือช่วยเหลือ
กำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
   (8) ปฏิบัติหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
   (9) พัฒนำระบบงำน มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
   (10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  5.3 กลุ่มบริหารกองทุน มีหน้ำที่และอ ำนำจดังนี้ 
   (1) ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือวำงแผน และก ำหนดนโยบำย แผนงำน และแนวทำงในกำรบริหำร
กองทุน กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์ และกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 
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   (2) ให้ข้อเสนอแนะและควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินหรือค่ำใช้จ่ำย  
ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำ แก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปของคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุน 
   (3) บริหำรจัดกำรสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน และปรับทำงเลือกในกำรบริหำรเงินทุน
ให้มีประสิทธิภำพ 
   (4) ประสำนงำนกับส ำนักงำน กสทช. และกระทรวงกำรคลัง เกี่ยวกับกำรน ำส่งเงินเข้ำกองทุน 
รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   (5) พิจำรณำกำรขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน ตำมที่ สดช. เสนอ ตำมกรอบวงเงิน 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนก ำหนด 
   (6) เสนอแนะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพ่ือแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือที่ปรึกษำเพ่ือช่วยเหลือ
กำรปฏิบัติงำนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
   (7) จัดท ำงบดุล งบกำรเงิน และบัญชีท ำกำรของกองทุน 
   (8) ให้ค ำแนะน ำ และควำมช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน 
   (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย 
  5.4 กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้ำที่และอ ำนำจดังนี้ 
   (1) ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ เพ่ือผลักดันให้เกิดกลไกกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
   (2) เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ
จำกกองทุน 
   (3) พัฒนำระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมงำน/
โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือจำกกองทุนที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
   (4) ติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้ง
เสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
   (5) ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำรำยงำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพิจำรณำ 
   (6) ประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกองทุนเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พิจำรณำ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
   (7) เสนอแนะคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพ่ือแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือที่ปรึกษำเพ่ือช่วยเหลือ
กำรปฏิบัติงำนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
   (8) ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
กองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
   (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 6. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน กำรเงินและกำรบัญชีของกองทุนตำมมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
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3.8 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กองทุนฯที่เหมำะสมส ำหรับปี 2564-2565 ยุทธศำสตร์ของกองทุนมุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับนโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง โดย

เลือกกำรเน้นกำรสร้ำง ปรับปรุง และส่งเสริมพ้ืนฐำน เพ่ือเน้นกำรเกิดผลโดยตรงจำกวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังยัง
มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในภำยนอก ซึ่งปัจจัยภำยในประกอบด้วยข้อดี ข้อเสีย และปัจจัยภำยนอกประกอบด้วยโอกำสอุปสรรค รวมถึงกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร และกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (Real Demand) โดยมีควำมเชื่อมโยงดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยหรือ
สภำพแวดล้อมภำยนอก

(PESTEL Analysis)

กำรวิเครำะห์ปัจจัยหรือ
สภำพแวดล้อมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพ

(Diamond Model)

กำรวิเครำะห์ข้อมูลของ
กองทุนขนำดใหญ่ทั้งใน

และต่ำงประเทศ

กำรวิเครำะห์ทิศทำง 
นโยบำยและแผนที่
เกี่ยวข้อง (แผนชำติ/
แผน DE/แผน DEPA)

กำรส ำรวจควำมต้องกำร
ที่แท้จริงจำกผู้ขอรับกำร

สนับสนุน (Real 
Demand)

กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร

การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS) 

เป็นกองทุนช้ันน าในการผลักดันและเพิ่มขดีความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

 

วิสัยทัศน์:  

 
พันธกิจ:  

 

เป็นกองทนุที่สนับสนนุ
นวัตกรรมเพือ่สร้างความ

เปลี่ยนแปลง 

เป็นกองทนุที่มีประสทิธิภาพ
ในการสนับสนนุนวัตกรรม
และมกีารบริหารจัดการที่ดี 

เป็นกองทนุที่ผู้ขอรับทนุ
ยอมรับและน่าเชื่อถอื  
ซ่ึงเน้นการสนับสนนุ
ประโยชนท์างดิจทิัล                
เพื่อสาธารณะบริหาร

จัดการที่ด ี

เป็นกองทนุที่ผลักดนั
นวัตกรรมทีร่ิเริ่มสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ 

เป็นกองทนุที่ช่วยเติมเต็ม
ช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 

เป็นกองทนุที่ให้ความรูแ้ละ
ร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย 

ยุทธศาสตร์กองทุน:  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการอุดหนุนการวจิัยและพัฒนา 
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

การติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
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 3.8.1 สรุปผลการวิเคราะห์และส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน 
 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นได้ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยของกำรส ำรวจออกเป็น 4 ส่วน คือ  
1) ผู้บริหำร/คณะกรรมกำรฯ/คณะอนุกรรมกำรฯ/คณะท ำงำน 2) เจ้ำหน้ำที่/ผู้ปฏิบัติงำนกองทุน 3) ผู้ขอรับทุน 
และ 4) คู่ค้ำ 
  กำรส ำรวจมีกำรสร้ำงแบบสอบถำมจ ำนวน 4 ชุด เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 4 กลุ่ม และประเมินผลกำรส ำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มด้วยกำรวิเครำะห์ค่ำควำมถี่ 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม (ค่ำเฉลี่ย) จำกผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด และ
สรุปแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้อ งกับ 
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจะค ำนวณโดยใช้วิธีของ Taro Yamane 
ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 
เมื่อค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงที่จะด ำเนินกำรส ำรวจในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำก

จ ำนวนประชำกร พบว่ำ เมื่อค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจะค ำนวณโดยใช้วิธีของ Taro Yamane ที่ระดับควำม
เชื่อมั่นร้อยละ 95 จะต้องด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตำรำง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขนาดประชากร 
(ราย) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 
(ราย) 

ผู้บริหำร/คณะกรรมกำรฯ/คณะอนุกรรมกำรฯ/คณะท ำงำน 64 55 
เจ้ำหน้ำที่/ผู้ปฏิบัติงำนกองทุน 30 28 
ผู้ขอรับทุน (หน่วยงำนของรัฐ/เอกชน/บุคคลทั่วไป) 374 193 
คู่ค้ำ (ผู้รับจ้ำง/ที่ปรึกษำฯ ที่รับด ำเนินงำนโครงกำรของกองทุน) 13 13 
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 3.8.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง 

ผู้บริหำร/คณะกรรมกำรฯ/
คณะอนุกรรมกำรฯ/
คณะท ำงำน  
(ระดับนโยบำย) 

- กำรพิจำรณำอนุมัติกำรส่งเสริม 
สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือตำม
มำตรำ 26(1) และ (2) 

- พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินหรือ
ค่ำใช้จ่ำย ตำมมำตรำ 26 (3) (4) และ 
(5) 

- กำรบริหำรกองทุนและด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์ และ
กำรจัดกำรกองทุนตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

- วำงแนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน 

- โครงกำรที่อนุมัติ  ด ำเนินกำร
อย่ำงส ำเร็จลุล่วงและเกิดกำร
พัฒนำเทคโนโลยี ใหม่  ๆ มี
ประโยชน์ต่อสำธำรณะในวงกว้ำง 
ช่วยเติมช่องว่ำงที่เกิดขึ้น 

- กองทุนเป็นแบบอย่ำงในด้ำน
ดิจิทัลให้กับกองทุนอ่ืน ๆ และ
ประชำชน  

- กำรด ำเนินงำนของกองทุน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีประสิทธิผล  

- กำรบริหำรกองทุนเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ(เจ้ำหน้ำที่/
ผู้ปฏิบัติงำนกองทุน) 

รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุน และด ำเนินกำร
ในเรื่องดังนี้  
- จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

แผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปี
ของกองทุนเพ่ือเสนอคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนให้ควำม
เห็นชอบ 

- จัดให้มีบุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระเพ่ือ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกองทุน 

- ให้ควำมช่วยเหลือหรือค ำแนะน ำแก่ผู้
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนจำก
กองทุน 

- จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี 

- ส ำมำ รถตอบสนองคว ำม
ต้ องกำร ในกำรขอรั บ กำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ควำม
ช่วยเหลือ และให้ทุนอุดหนุน
กำรวิจัยและพัฒนำฯ ได้อย่ำง
ส ะ ด ว ก  ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี
ประสิทธิภำพ  

- มีเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวก
เพียงพอส ำหรับกำรสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน  

- มีโครงสร้ำงที่ชัดเจนและมี
บุคลำกรที่ เ พียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน  

- บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติงำน และได้รับกำร
ส่งเสริมสมรรถ  

ผู้ขอรับทุน (หน่วยงำนของ
รัฐ/เอกชน/บุคคลทั่วไป) 

- ขอรับกำรส่งเสริม สนับสนุนจำก
กองทุน 

- กำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุนจำกกองทุน 

- ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนจำก
กองทุนไปเพ่ือด ำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค ์

- ขั้ น ต อ น ใ น ก ำ ร ข อ รั บ ทุ น
ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง 
- กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ

กองทุน  
- กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนต่ำง ๆ ของ

กองทุน 

โดยสะดวก ไม่ซับซ้อนและ
รวดเร็ว 

- กองทุน มีควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนและตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรได้  

คู่ค้ำ (ผู้รับจ้ำง/ที่ปรึกษำฯ 
ที่รับด ำเนินงำนโครงกำร
ของกองทุน) 

- กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
วัตถุประสงค์ที่กองทุนก ำหนด 

- จัดท ำข้อมูล ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำกองทุน  

- สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนด 

- กำรมีส่วนร่วมปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
กองทุน 

ผู้ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรของ
กองทุนฯ (ประชำชน
ผู้ใช้บริกำร หน่วยงำนของ
รัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
ประโยชน์จำกโครงกำร/
กิจกรรมที่กองทุนสนับสนุน) 

- กำรได้รับประโยชน์/ใช้ประโยชน์
โดยตรงจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุน  

- กำรน ำผลงำนจำกโครงกำร/กิจกรรม
ไปต่อยอดกำรใช้ประโยชน์ต่อไป  

- กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
ประโยชน์สูงสุด เช่นอ ำนวย
ควำมสะดวก ช่วยลด
ระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน เป็นต้น 

 
  



๓๐ 

 3.8.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน  
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

(1) พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
2560 ก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนไว้ชัดเจน 
(2) วัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนเพ่ือให้เป็นไปตำม
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งส ำนักงำนฯ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรจัดท ำ
แผนดังกล่ำว จึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ดิจิทัลตำมนโยบำยและแผนดังกล่ำว 
(3) ส ำนักงำนฯ เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ท ำให้สำมำรถผลักดันนโยบำยด้ำน
กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมำสู่กำรก ำหนด
กรอบนโยบำยกำรส่งเสริม สนับสนุน ควำมช่วยเหลือ และกำรให้
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
(๔) ส ำนักงำนฯ เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน่วยงำนภำยในสังกัดกระทรวงฯ ที่มี
ภำรกิจในด้ำนต่ำง ๆ สำมำรถที่จะบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน 
รวมถึงให้กำรสนับสนุนทั้งในด้ำนควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมหรือ
กำรต่อยอดด้ำนกำรพัฒนำดิจิทัล 
 

(๑) โครงสร้ำงขององค์กรและกรอบ
อัตรำก ำลั งยั ง ไม่ เ พีย งพอต่ อกำร
ปฏิบัติงำนของกองทุน 
(๒) เนื่องจำกเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ ในระยนะแรกวำงระบบงำนและ
กำรน ำระบบสำรสนเทศมำสนับสนุน
กำรท ำงำนในส่วนต่ำง ๆ ของกองทุน
ยังไม่แล้วเสร็จ 
(๓) กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จะเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำใน
หลำย ๆ ด้ำน บุลำกรที่มีอยู่ยังไม่มี
ควำมเชี่ยวชำญเพียงพอ ต้องอำศัยผู้ที่
มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ิมเติม 
(๔) ยังขำดกำรสร้ำงกำรรับรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนอย่ำงเพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
(๑) ที่มำหรือวงเงินงบประมำณรำยรับของกองทุนของแต่ละปีมี
จ ำนวนเพียงพอต่อกำรส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะในวงกว้ำง 
(๒) รัฐบำลมีนโยบำยกำรสนับสนุนเพ่ือให้ประเทศพัฒนำไปสู่ไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(3) แนวโน้มและทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลมีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ควำมต้องกำรพัฒนำและวิจัยด้ำน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมำกขึ้น 
(๔) กำรกระจำยกำรพัฒนำและกำรเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลออกสู่ชุมชน ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และประชำชนทั่วไปให้ควำมสนใจกับกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมำกข้ึน 
 

(๑) เงินรำยได้ของกองทุนส่วนใหญ่มำ
จำกกำรจัดสรรคลื่ นควำมถี่  ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่ฯ  และเงินที่ ได้ รับจำกกำร
จัดสรรรำยได้ของส ำนักงำน กสทช. ซึ่ง
กองทุนฯ จะต้องมีกำรวำงแผนกำรใช้
ให้สอดคล้องกับรำยรับ 
(๒) กองทุนฯ ไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคล 
ซึ่ งท ำให้ขำดควำมคล่องตัวในกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ  
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3.9 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ได้มีกำรอนุมัติโครงกำร ดังนี้ 
3.9.1 โครงกำรที่ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรมของกองทุน ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ เอกชน 

และประชำชนทั่วไป จ ำนวน 4 ครั้ง สรุปผลกำรด ำเนินงำนได้ ดังนี้ 
รายละเอียด จ านวนวงเงินที่อนุมัติ (บาท) 

1) ประกำศเปิดรับข้อเสนอโรงกำร/กิจกรรมฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 งวดที่ 1 ตำมมำตรำ 26 (1)(2) กรอบวงเงิน 2,600,000,000 
บำท โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคม 2562 ถึงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2562 
- คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ อนุมัติจ านวน 10 โครงการ  

146,559,068.40 

2) ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรมฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 1 ตำมมำตรำ 26 (1)(2) กรอบวงเงิน 2,000,000,000 
บำท โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกำยน 2562 
- คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ อนุมัติจ านวน 54 โครงการ 

1,508,346,175.00 

3) ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรมฯ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมมำตรำ 26 (6) กรอบ
วงเงิน 1,000,000,000 บำท โดยเปิดรับข้อเสนอตั้ งแต่วันที่  21 
เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563  
- คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ อนุมัติจ านวน 42 โครงการ  
หมายเหตุ: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา 

393,879,370.18 

4) ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรมฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 3 ตำมมำตรำ 26 (1) (2) กรอบวงเงิน 1,000,000,000 
บำท โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 27 
พฤษภำคม 2563 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ วิเครำะห์ และตรวจสอบ
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมฯ ของคณะท ำงำนวิเครำะห์โครงกำร/
กิจกรรมของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจำกข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563  
มีข้อเสนอโครงการที่ย่ืนมาจ านวน 875 โครงการ  

รวมเงินตำมข้อเสนอ 
17,409,169,650 
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 3.9.2 กำรอนุมัติโครงกำรตำมมำตรำ 26 (3) และ มำตรำ 26 (4) สรุปได้ ดังนี้ 
รายละเอียด จ านวนวงเงินที่อนุมัติ (บาท) 

1) มำตรำ 26 (3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่
นอกเหนือจำกท่ีได้รับจำกงบประมำณแผ่นดิน 
- คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ อนุมัติจ านวน 10 โครงการ  

923,318,714.00 
(รวมโครงกำรพัฒนำระบบ 

คลำวด์กลำงภำครัฐ 
(Government Data Center 

and Cloud services : 
GDCC วงเงิน 

797,973,000) 
2) มำตรำ 26 (4) จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเห็นสมควร 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ อนุมัติโครงกำรจ ำนวน 3 โครงกำร และงบ
อ ำนวยกำรของส ำนักงำน 

298,213,300 

 3.9.3 กำรอนุมัติโครงกำรตำมมำตรำ 26 (3) และ มำตรำ 26 (4) สรุปได้ ดังนี้ 
รายละเอียด จ านวนวงเงินที่อนุมัติ (บาท) 

กำรอนุมัติโครงกำรตำมมำตรำ 26 (5) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน  26,748,800.00 



๓๓ 

บทท่ี 4 
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 3 ปี 

  

 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่เหมำะสมส ำหรับปี 2564 - 2566 
มุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20 ปี  
โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง ปรับปรุง และส่งเสริมพ้ืนฐำนและปัจจัยหลักของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เน้นกำรเกิดผลโดยตรงจำกวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนฯ อีกทั้งยังมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในภำยนอก  
กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร และกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร (Real Demand) 
โดยมีควำมเชื่อมโยงดังแผนภูมิในหน้ำถัดไปและมีรำยละเอียดในแต่ละยุทธศำสตร์ดังต่อไปนี้ 

(1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของกองทุน 
(4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี

 

 
 

ยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วิสัยทัศน์ เป็นกองทุนชั้นน ำในกำรผลักดันและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พันธกิจ เป็นกองทุนที่ 
- สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง 
- มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนนวัตกรรมและมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
- ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่ำเชื่อถือ ซึ่งเน้นกำรสนับสนุนประโยชน์ทำงดิจิทัล  
เพื่อสำธำรณะ 
- ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
- ช่วยเติมเต็มช่องว่ำงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ให้ควำมรู้และร่วมพัฒนำศักยภำพคนไทย 

ยุทธศาสตร์
กองทุน พ.ศ. 

2564 - 2466 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร

พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้ำนกำรอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 



๓๔ 

 
 
  

แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับชาติ สู่การส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล 



๓๕ 

 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2564 – 2566) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้าน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
เกิดกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ประโยชน์ต่อสำธำรณะในวงกว้ำง และมีกำรริเริ่มกำร
สนับสนุนโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
พร้อมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐ
และเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่ เกี่ยวกับกำร
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสำธำรณชนในวงกว้ำง และควำมริเริ่มกำร
สนับสนุนโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของกองทุน ประกอบด้วย ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และทรัพยำกรบุคคล เพื่อรองรับ
และเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรขอรับสนับสนุน
จำกกองทุน หรือกำรสนับสนุนงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้กับ
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนต่ำง ๆ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของกองทุน เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ำถึงกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน 
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
รวมถึงสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุน
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง 

กลยุทธ์ที่ 1.1 สง่เสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเติมเต็ม
ช่องว่างการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สง่เสริมและสนับสนุนเครือข่ายความ
ร่วมมือของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือบุคคล
ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ให้ทุนโครงการและงานวิจัยส าหรับ
โครงการที่มีระยะเวลาการด าเนินงานต่อเนื่องและมี
ผลสัมฤทธิ์ของงานในระยะยาว 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สง่เสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สง่เสริมการบูรณาการขอ้มูลระหว่าง
หน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับการด าเนินงานตามภารกิจของ
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนากระบวนงานของกองทุน
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการกองทุนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.3 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีกรอบนโยบำยและกำรจัดสรรเงินในกำร
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 
- กองทุนมีกำรสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) 
และทุนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
- กองทุนมีแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมควำม
ร่วมมือ 
- เกิดเครือข่ำยนักวิจัยและพัฒนำเพื่อกำรต่อยอดกำร
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีกำรประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรแบบทั่วไป/
แบบเปิด (Open Grant) และกำรอุดหนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำในเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant)  
-  กองทุนมีแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรให้ทุนส ำหรับ
โครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อกำรพัฒนำต่อยอด 
- กองทุนมีฐำนข้อมูลโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน
เงินทุนต่อเนื่องฯ และคลังข้อมูลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
- กองทุนมีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีทิศทำงและแผนงำนกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- กองทุนมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรกองทุนทั้งใน
ด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กองทุนมีกำรบูรณำกำรข้อมูลกับหน่วยงำนอื่น 
- บุคลำกรของกองทุนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีแผนงำนกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อให้
กำรบริหำรงำนของกองทุนเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ 
- กองทุนมีคู่มือกองทุน คู่มือประชำชน และคู่มือ
กำรส่ือสำรองค์กรในสภำวะต่ำง ๆ 
- กำรใช้เงินของกองทุนเพื่อพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเกิดประโยชน์สูงสุด 
 



๓๖ 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 มุ่งเน้นกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปใน
กำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อกำรให้บริกำร
สำธำรณะ และไม่เป็นกำรแสวงหำก ำไรโดยไม่เป็นกำรท ำลำยกำรแข่งขันอันพึงมีตำมปกติวิสัยของกิจกำร
ภำคเอกชน และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัยและพัฒนำ ตลอดจนกำรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 4.1.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เกิดกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสำธำรณะในวงกว้ำง และมีกำรริเริ่ม

กำรสนับสนุนโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) พร้อมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

4.1.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะและเติมเต็มช่องว่างการพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงาน 
1) ศึกษำสถำนกำรณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีเพ่ือก ำหนดกรอบนโยบำยกำรให้ทุน 
2) ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทำง และมำตรกำรส ำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ควำมช่วยเหลือ

แก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน หรือประชำชนทั่วไปในกำรวิจัยและพัฒนำ ทั้งกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำร และ
กำรติดตำมประเมินผล 

3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) 
4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ศึกษำแนวทำงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และ/หรือส่งเสริม

กำรรวมกลุ่มของผู้รับทุนในมิติต่ำง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีควำมเข้มแข็ง 
2) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนำโครงกำรด้ำนดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริม
กำรพัฒนำดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมที่
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
สำธำรณะและเติมเต็ม
ช่องว่ำงกำรพัฒนำ 

- กรอบทิศทำงนโยบำยและกำรจัดสรรเงินในกำรส่งเสริม สนับสนุนฯ  
- กำรทบทวนและก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ส ำหรับส่งเสริมและสนับสนุน
หรือให้ควำมช่วยเหลือแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน หรือประชำชนทั่วไปในกำร
พัฒนำ ครอบคลุมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำรและกำรติดตำมประเมินผล 
- กำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 
- ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
กำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
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กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริม
และสนับสนุนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือของกำร
พั ฒ น ำ ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ
เศรษฐกิจและสังคม 

- ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือของผู้รับทุน 
- เกิดเครือข่ำยนักวิจัยและนักพัฒนำเพ่ือกำรต่อยอดกำรพัฒนำดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
- มีหน่วยงำนที่เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เก่ียวกับกำร
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณชนในวงกว้ำง และควำมริเริ่มกำร
สนับสนุนโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant)  

 4.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
มีทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ

กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเกิดโคงกำรวิจัยและพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant)  

4.2.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

        มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน หรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ศึกษำสถำนกำรณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีเพ่ือก ำหนดกรอบนโยบำยกำรให้ทุน 
2) ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทำง และมำตรกำรส ำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ควำมช่วยเหลือ

แก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน หรือประชำชนทั่วไปในกำรวิจัยและพัฒนำ ทั้งกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำร และ
กำรติดตำมประเมินผล 

3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) 
4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 ให้ทุนโครงการและงานวิจัยส าหรับโครงการที่มีระยะเวลาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ของงานในระยะยาว 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ศึกษำแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรให้ทุนโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
2) ก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรให้ทุนโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
3) ให้ทุนโครงกำรและงำนวิจัยส ำหรับโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการด าเนินงาน 
1) รวบรวมองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและพัฒนำ 
2) เผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม 
3) ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำของโครงกำรและงำนวิจัย 
4) ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผลงำนวิจัยและต่อยอดงำนวิจัย/ผลงำนจำกหน่วยงำนอื่น 



๓๘ 

5) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำของโครงกำรและงำนวิจัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน
ทุน อุดหนุนกำรวิ จั ย
แ ล ะ พั ฒ น ำ แ ก่
หน่วยงำนของรัฐและ
เอกชนหรือบุคคลทั่วไป
เกี่ ย วกั บกำร พัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคม 

- กรอบทิศทำงนโยบำยและกำรจัดสรรเงินในกำรส่งเสริม สนับสนุนฯ  
- กำรทบทวนและก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ส ำหรับส่งเสริมและสนับสนุน
หรือให้ควำมช่วยเหลือแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน หรือประชำชนทั่วไปในกำร
วิจัยและพัฒนำ ครอบคลุมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำรและกำรติดตำม
ประเมินผล 
- กำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 
- ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
กำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 

กลยุ ทธ์ ที่  2  ให้ ทุ น
โครงกำรและงำนวิจัย
ส ำหรั บโครงกำรที่ มี
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์
ของงำนในระยะยำว 

- แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรให้ทุนส ำหรับโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเพ่ือกำร
พัฒนำต่อยอดอย่ำงยั่งยืน 
- กำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง   

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม
กำรใช้ประโยชน์จำก
งำนวิ จั ยและ พัฒนำ
ดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

- ฐำนข้อมูลโครงกำร/งำนวิจัยและพัฒนำ 
- ช่องทำงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย อำทิ Website และกำรเผยแพร่
และประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ที่ ได้จำกงำนวิจัยและพัฒนำเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ 
- แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำจำกโครงกำรและ
งำนวิจัย 
- แนวทำงกำรต่อยอดงำนวิจัย/ผลงำนจำกหน่วยงำนอื่นเพ่ือบูรณำกำรกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- ประกำศเรื่องกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของกองทุน ประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และทรัพยำกรบุคคล 
เพ่ือรองรับและเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรขอรับสนับสนุนจำกกองทุน หรือกำรสนับสนุนงำนด้ำนต่ำง 
ๆ ให้กับคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนต่ำง ๆ 

4.3.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
กองทุนมโีครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 
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4.3.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

        มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนและ
การให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) เพ่ิมประสิทธิภำพ และ/หรือ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมกำร

บริหำรจัดกำรกองทุนแบบเรียลไทม์ (Real Time) 
2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร (EIS/MIS)  
3) ปรับปรุงช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) ศึกษำและพัฒนำนโยบำยและทิศทำงของกองทุนโดยใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนอ่ืน 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1) ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในประเด็นกำร

วิจัยและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรพิจำรณำให้ทุนอุดหนุน 
2) ก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในประเด็นกำรวิจัยแลพัฒนำเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรพิจำรณำให้ทุนอุดหนุน 
3) ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพ่ือกำรบูรณำกำรข้อมูล 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการด าเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดท ำแผนก ำลังคน สมรรถนะของบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
2) ด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและมีกำรบริหำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) 
3) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้รับทุนและกองทุน 
4) ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผู้บริหำรกองทุนและบุคลำกร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ที่  1 มีระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ร อ ง รั บ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
จัดกำรกองทุนและกำร
ให้บริกำร 

- บุคลำกรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
- โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน 
- มีกำรติดตั้งระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่องตำมมำตรฐำน สข. 
- มีกำรส ำรองข้อมูลทุกไตรมำส และทบทวนปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศกองทุน 
- มีระบบบริหำรจัดกำรกองทุนฯ เพ่ือตอบสนองกำรท ำงำนทุก ๆ ขั้นตอน 
- เจ้ำหน้ำที่กองทุนมีควำมพึงพอใจในใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุน 
- มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนและกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร 
- แนวทำงและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนของกองทุน 
- แนวทำงเชิงนโยบำยและทิศทำงกำรใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น  
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กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริม
กำรบูรณำกำรข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน 

- ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนฯ 
- แนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนฯ 
- ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อกำรบูรณำกำรข้อมูล 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรบุคคลเพ่ือ
รองรับกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของกองทุน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- มีอัตรำก ำลังครบตำมเป้ำหมำย 
- จ ำนวนบุคลำกรกองทุนได้รับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ และกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้งต่อปี 
- ผู้ได้รับทุนจำกกองทุนเข้ำรับกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ 
- ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
- มีแนวทำงและกำรประเมินผู้บริหำรกองทุนและบุคลำกร 

 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของกองทุน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) เพ่ือให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำถึงกำรให้บริกำรและข้อมูลข่ำวสำรกองทุน มีกำรติดตำมและประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน รวมถึงสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุน 
 

4.4.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
กองทุนมีกำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) 

กระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กร 

4.4.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนงานของกองทุนใหมี้คุณภาพและมีมาตรฐาน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1) โครงกำรก ำกับบริหำร ฟ้ืนฟู ปรับปรุง และพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน 
2) โครงกำรจ้ำงบริหำรงำน (PMO) โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
3) พัฒนำ ทบทวน ปรับปรุง กระบวนงำนของกองทุนให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำน โดยกำร

ก ำหนดหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนกำรท ำงำนที่ชัดเจน  

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการด าเนินงาน 
1) เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปิดเผยได้ เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

กองทุน 
2) ก ำหนด/ทบทวนแนวทำงและคู่มือกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรและกำรใช้จ่ำย

เงินกองทุน  
3) จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
4) จัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน 
5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี 
6) กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน 
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มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 3 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
แนวทางการด าเนินงาน 
1) โครงกำรประชำสัมพันธ์กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2) ก ำหนดแนวทำงและวำงแผนกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสู่

กลุ่มเป้ำหมำยของกองทุน และด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
กลยุ ทธ์ ที่  1  พัฒนำ
ก ร ะ บ ว น ง ำ น ข อ ง
กองทุน ให้มีคุณภำพ
และมีมำตรฐำน 

- แนวทำงกำรก ำกับดูแลทุนหมุนเวียนทั้งระบบ 
- มีกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแล กำรบริหำรโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 
- แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนของกองทุนให้มีคุณภำพและมี
มำตรฐำนสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่  2  บริหำร
จัดกำรกองทุนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

- กรอบแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คู่มือกำรติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน 
- แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี 
- ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรำยงำนผลให้คณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ทรำบ 

กลยุทธ์ที่  3  สื่ อสำร
ภำพลักษณ์องค์กร 

- กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ของกองทุนและคู่มือกำรสื่อสำรองค์กร 
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บทท่ี 5 
แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2564 – 2566)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5.1 แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2564 – 2566) ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำว โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้สำมำรถน ำกรอบนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
แยกตำมยุทธศำสตร์ของกองทุนฯ ทั้งหมด 4 ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

5.1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรของกองทุนฯ ปี 2564 - 2566 มีเป้ำหมำยและโครงกำรที่ส ำคัญที่

กองทุนฯด ำเนินกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ก ำหนด โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
(1) กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม 
(2) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
(3) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 
(4) กำรพัฒนำโครงกำร หรือ กิจกรรม โดยโครงกำรจะใช้ทรัพยำกรภำยนอกปฏิบัติงำนและ

กิจกรรมจะเป็นกำรปฏิบัติงำนภำยในจำกเจ้ำหน้ำที่กองทุน 
โดยหลักกำรในกำรก ำหนดระยะเวลำ จะค ำนึงถึงควำมส ำคัญของโครงกำรแต่ละโครงกำร ดังนี้  
โครงกำร/กิจกรรม *** ส ำคัญมำก (        ) 
โครงกำร/กิจกรรม ** ส ำคัญปำนกลำง (        ) 
โครงกำร/กิจกรรม * ส ำคัญ (        ) 

 
 
หมำยเหตุ : ระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรคสำม วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของกองทุน ให้ถือปีงบประมำณ
เป็นรอบปีบัญชี
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5.1.2 แผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2564 – 2566) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าประสงค์: เกิดกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสำธำรณะในวงกว้ำง และมีกำรริเริ่มกำรสนับสนุนโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
พร้อมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะและเติมเต็ม
ช่องว่ำงกำรพัฒนำ 

(1) ศึกษำสถำนกำรณ์และแนวโนม้เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อก ำหนดกรอบนโยบำยกำรให้ทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์:  
- กรอบทิศทำงนโยบำยและกำรจดัสรรเงินในกำรส่งเสริม สนับสนุนฯ 
- กองทุนมีกรอบนโยบำยกำรให้ทุนในมิติทั่วไปและเชิงยุทธศำสตร ์

กนผ. ***    

(2) ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทำงและมำตรกำรส ำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ควำม
ช่วยเหลือแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน หรือประชำชนท่ัวไปในด้ำนกำรพัฒนำ 
ครอบคลมุประเด็นกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำรและกำรตดิตำมประเมินผล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กำรทบทวนและก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑส์ ำหรับส่งเสรมิและ
สนับสนุนหรือให้ควำมช่วยเหลือแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน หรอืประชำชนท่ัวไปใน
กำรพัฒนำ ครอบคลมุกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำรและกำรติดตำมประเมินผล 

กบก. ***    

(3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 

กบก. ***    

(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
    กิจกรรมย่อย 1 : การศึกษาแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์  
    กิจกรรมย่อย 2 : การเปิดรับขอ้เสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์:  
- ผลผลิตจำกกจิกรรมย่อย 1 : ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรเปดิรับข้อเสนอโครงกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ (Strategic Grant)  
- ผลลัพธ์จำกกิจกรรมย่อย 1 : แนวทำงกำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Gran)  

 
กนผ. 
กบก. 

***    

แผนงำนร่วมยุทธศำสตร์ที่ 1 และ 2 

แผนงำนร่วมยุทธศำสตร์ที่ 1 และ 2 

เปิดรับข้อเสนอโครงกำรทุกป ี
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

- ผลผลติจำกกจิกรรมย่อย 2 : กำรเปิดรบัข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
- ผลลัพธ์จำกกิจกรรมย่อย 2 : กำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์  
(Strategic Grant) 

1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือของกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

(1) ศึกษำแนวทำงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของกลุ่ม
ผู้รับทุน และ/หรือกำรส่งเสริมกำรรวมกลุม่เพื่อพัฒนำโครงกำรด้ำนดจิิทัลที่เป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือของ
ผู้รับทุน 

กนผ. 
กบก. 
กตป. 

**    

(2) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนำโครงกำรด้ำนดิจิทลัที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: เกิดเครือข่ำยนักวิจัยและนักพัฒนำเพื่อกำรต่อยอดกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

กนผ. 
กบก. 
กตป. 

**    

(3) ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงผู้รับทุนในกำรพัฒนำต่อยอดกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีหน่วยงำนท่ีเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

กนผ. 
กบก. 
กตป. 

*    



๔๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2: ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าประสงค์: มีกำรอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เก่ียวกับกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเกิดโครงกำร
เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant)  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2.1 สนับสนุน
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำแก่หน่วยงำนของ
รัฐและเอกชนหรือบุคคล
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม 

(1) ศึกษำสถำนกำรณ์และแนวโนม้เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อก ำหนดกรอบนโยบำยกำรให้ทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์:  
- กรอบทิศทำงนโยบำยและกำรจดัสรรเงินในกำรส่งเสริม สนับสนุนฯ 
- กองทุนมีกรอบนโยบำยกำรให้ทุนในมิติทั่วไปและเชิงยุทธศำสตร ์

กนผ. ***    

(2) ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทำงและมำตรกำรส ำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ควำม
ช่วยเหลือแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน หรือประชำชนท่ัวไปในกำรวิจัยและพัฒนำ 
ครอบคลมุประเด็นกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำรและกำรตดิตำมประเมินผล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กำรทบทวนและก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑส์ ำหรับส่งเสรมิและ
สนบัสนุนหรือให้ควำมช่วยเหลือแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชน หรอืประชำชนท่ัวไปใน
กำรวิจัยและพัฒนำ ครอบคลุมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำรและกำรติดตำมประเมินผล 

กบก. ***    

(3) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
    กิจกรรมย่อย 1 : การศึกษาแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์  
    กิจกรรมย่อย 2 : การเปิดรับขอ้เสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์:  
- ผลผลิตจำกกจิกรรมย่อย 1 : ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรเปดิรับข้อเสนอโครงกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ (Strategic Grant)  
- ผลลัพธ์จำกกิจกรรมย่อย 1 : แนวทำงกำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Gran)  
- ผลผลติจำกกจิกรรมย่อย 2 : กำรเปิดรบัข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 
- ผลลัพธ์จำกกิจกรรมย่อย 2 : กำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์  
(Strategic Grant) 

 
กนผ. 
กบก. 

***    

แผนงำนร่วมยุทธศำสตร์ที่ 1 และ 2 

แผนงำนร่วมยุทธศำสตร์ที่ 1 และ 2 



๔๖ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

2.2 ให้ทุนโครงกำรและ
งำนวิจัยส ำหรบัโครงกำร
ที่มีระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่องและ
มีผลสัมฤทธ์ิของงำนใน
ระยะยำว 

(1) ศึกษำแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรให้ทุนโครงกำรที่มผีลสมัฤทธิส์ูง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผลกำรศึกษำแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรให้ทุนส ำหรับโครงกำรที่มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงในระยะยำว 

กนผ. 
 

**    

(2) ก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑก์ำรให้ทุนโครงกำรทีม่ีผลสมัฤทธิ์สูง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรให้ทุนส ำหรับโครงกำรที่มีผลสมัฤทธ์ิสูงเพื่อ
กำรพัฒนำต่อยอดอย่ำงยั่งยืน 

กนผ. 
 

**    

(3) ให้ทุนโครงกำรและงำนวิจัยส ำหรับโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรที่มีผลสมัฤทธ์ิสูง   

กบก. 
กนผ. 

**    

2.3 ส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำกงำนวิจยั
และพัฒนำดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

(1) รวบรวมองค์ควำมรู้จำกงำนวจิัยและพัฒนำ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ฐำนข้อมูลโครงกำร/งำนวิจัยและพัฒนำ 

กบก. 
กตป. 

**    

(2) เผยแพร่องค์ควำมรูผ้่ำนช่องทำงที่เหมำะสม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ช่องทำงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย อำทิ Website และกำร
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัยและพัฒนำเพื่อประโยชน์สำธำรณะ 

กบก. **    

(3) ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปญัญำของโครงกำร
และงำนวิจัย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยส์นิทำงปัญญำจำก
โครงกำรและงำนวิจัย  

กบก. **    

(4) ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ำกผลงำนวิจยัและต่อยอดงำนวิจยั/ผลงำนจำก
หน่วยงำนอ่ืน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทำงกำรต่อยอดงำนวิจัย/ผลงำนจำกหน่วยงำนอ่ืนเพื่อบูรณำกำร
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กบก. **    

(5) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำของโครงกำรและงำนวิจัย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ประกำศเรื่องกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปญัญำ 

กบก. **    



๔๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
เป้าประสงค์: กองทุนมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่รองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

3.1 มรีะบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีรองรับกำร
บริหำรจดักำรกองทุน
และกำรให้บริกำร 

(1) เพิ่มประสิทธิภำพ และ/หรือ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ครอบคลมุกำรบริหำรจดักำรกองทุนแบบเรียลไทม์ (Real Time) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์:  
- บุคลำกรมเีครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณเ์พียงพอต่อควำมต้องกำร 
- โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน 
- มีกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่องตำมมำตรฐำน สข. 
- มีกำรส ำรองข้อมูลทุกไตรมำส และทบทวนปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศกองทุนให้เป็นปัจจุบัน 
- มีระบบบรหิำรจดักำรกองทุนฯ เพื่อตอบสนองกำรท ำงำนทุก ๆ ขั้นตอน 
- เจ้ำหน้ำท่ีกองทุนมีควำมพึงพอใจในใช้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของกองทุน 

บท. 
กตป. 

***    

(2) พัฒนำระบบฐำนข้อมลูสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำร (EIS/MIS) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์:  
- มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
- กำรทบทวนและปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

กตป. ***    

(3) ปรับปรุงช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจำกผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทำงและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนของกองทุน 

กบก. ***    

(4) ศึกษำและพัฒนำนโยบำยและทิศทำงของกองทุนโดยใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทำงเชิงนโยบำยและทิศทำงกำรใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนอ่ืน 

กบก. *    

3.2 ส่งเสริมกำรบูรณำ
กำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำน 

(1) ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมลูระหวำ่งหน่วยงำนใน
ประเด็นกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรพิจำรณำให้ทุนอุดหนุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนฯ 
 

กนผ. ***    



๔๘ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

(2) ก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในประเด็นกำรวิจัยและพัฒนำ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรพิจำรณำให้ทุนอุดหนุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำนฯ 

กบก. 
กนผ. 

***    

(3) ผลักดันใหเ้กิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อกำรบูรณำกำรข้อมูล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อกำรบูรณำกำรข้อมูล 

กบก. ***    

3.3 พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อรองรับกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกจิ
ของกองทุนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

(1) จัดท ำแผนก ำลังคน สมรรถนะของบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีอัตรำก ำลังครบตำมเป้ำหมำย 

บท. ***    

(2) โครงกำรพัฒนำสมรรนะบุคลำกรของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: จ ำนวนบุคลำกรกองทุนได้รับกำรอบรมเพื่อเพ่ิมทกัษะ และกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้งต่อป ี

บท. ***    

(3) กำรสัมมนำเชิงปฏิบตัิกำรระหว่ำงผู้รับทุนและกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผู้ไดร้ับทุนจำกกองทุนเข้ำรับกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ 

บท. ***    

(4) โครงกำรปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กองทุน 
- ปรับปรุงพืน้ที่ส ำนกังำนกองทุนพฒันำดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ขนำดพื้นที่ 687 ตรม. 
และพื้นที่ห้องประชุม 608 ของบรษิัท ธนำรักษ์พัฒนำสนิทรัพย์ จ ำกดั 
- ติดตั้งอุปกรณส์ ำนักงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  

บท. **    

(5) ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผูบ้ริหำรกองทุนและบุคลำกร 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีแนวทำงและกำรประเมินผู้บริหำรกองทุนและบุคลำกร 

บท. ***    

 



๔๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4: ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์: กองทุนมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) กระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4.1 พัฒนำกระบวนงำน
ของกองทุนให้มีคุณภำพ
และมมีำตรฐำน 

(1) โครงกำรก ำกบับรหิำร ฟื้นฟู ปรบัปรุง และพัฒนำประสิทธภิำพกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทำงกำรก ำกับดูแลทุนหมุนเวียนทั้งระบบ 

กนผ. ***    

(2) โครงกำรจำ้งบริหำรงำน (PMO) โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนพัฒนำดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแล กำรบรหิำรโครงกำรตำมวตัถุประสงค์ของกองทุน 

กตป. ***    

(3) พัฒนำ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงำนของกองทุนให้มีคุณภำพและมมีำตรฐำน โดย
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีชัดเจน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทำงกำรพัฒนำและปรบัปรุงกระบวนงำนของกองทุนให้มีคุณภำพ
และมมีำตรฐำนสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและกำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

บท. 
กบก. 
กนผ. 
กตป. 

**    

4.2 บรหิำรจัดกำรกองทุน
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

(1) เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เปดิเผยได้ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของกองทุน 
     กิจกรรมย่อย : ทบทวนกรอบแนวทำงและขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมลูฯ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กรอบแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

บท. 
กบก. 
กนผ. 
กตป. 

**    

(2) ก ำหนดแนวทำงและคูม่ือกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรและกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุน 
    กิจกรรมย่อย : ทบทวนแนวทำงและคู่มือกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร
และกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: คู่มือกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน 

กบก. 
กตป. 

***    

(3) จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
กิจกรรมย่อย: ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยใน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แผนบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน 

กตป. 
 

***    



๕๐ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

(4) กำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน 

กตป. ***    

(5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี 

กตป. ***    

(6) กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีและรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนฯ ทรำบ 

กบก. ***    

4.3 สื่อสำรภำพลักษณ์
องค์กร 

(1) โครงกำรประชำสมัพันธ์กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

บท. **    

(2) ก ำหนดแนวทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
กิจกรรมย่อย: ทบทวนกระบวนกำรสื่อสำรองค์กรต่อกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อปรับปรุงกำร
ท ำงำนของกองทุนให้มีประสิทธิภำพ และด ำเนินกำรตำมแผนกำรสือ่สำรฯ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แผนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ของกองทุนและคู่มือกำรสื่อสำรองค์กร 

บท. **    

 

 



๕๑ 

5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดท ำปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยถ่ำยทอดตำมแผนปฏิบัติกำร

ระยะยำวมำสู่ แผนปฏิบั ติ ก ำรประจ ำปี  ซึ่ ง มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ ให้ ส ำมำรถน ำกรอบนโยบำยสู่  
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม แยกตำมยุทธศำสตร์ของกองทุนฯ 
ทั้งหมด 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าหมาย: เกิดกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสำธำรณะในวงกว้ำง 

และมีกำรริเริ่มกำรสนับสนุนโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) พร้อมทั้ง
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าหมาย :  มีทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป

ในเรื่องที่ เกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเกิด
โครงกำรวิจัยและพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Grant) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
เป้าหมาย :  กองทุนมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่รองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าหมาย :  กองทุนมีกำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good 

Governance) กระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและส่งเสริมภำพลักษณ์
องค์กร 

 
 
 



๕๒ 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
1.1 ส่งเสริมการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะและเติมเต็ม
ช่องว่างการพัฒนา 

(1) ศึกษำสถำนกำรณ์และ
แนวโน้มเทคโนโลยีเพือ่
ก ำหนดกรอบนโยบำยกำร
ให้ทุน 

(1) ศึกษำสถำนกำรณ์และแนวโน้ม ผลผลิต (Output): กำรก ำหนดกรอบ
นโยบำยกำรให้ทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมีกรอบ
นโยบำยกำรให้ทุนในมิติทั่วไปและเชิง
ยุทธศำสตร์  

ต.ค. 63 – มี.ค. 64  กนผ. 

(2) จัดท ำร่ำงกรอบนโยบำยในมิติทัว่ไป
และเชิงยุทธศำสตร์ 

เม.ย. – มิ.ย. 64 

(3) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
เพื่อก ำหนดกรอบนโยบำยในมิติทั่วไปและ
เชิงยุทธศำสตร์ 

ก.ค. – ก.ย. 64 

(2) ทบทวนหลกัเกณฑ์ 
แนวทำงและมำตรกำร
ส ำหรับส่งเสริมและ
สนับสนุนหรือให้ควำม
ช่วยเหลือแก่หนว่ยงำนของ
รัฐและเอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไปในกำร
พัฒนำครอบคลุมประเด็น
กำรกลั่นกรองพจิำรณำ
โครงกำรและกำรติดตำม
ประเมินผล 

(1) เผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ควำม
ช่วยเหลือ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง และมำตรกำร 

ผลผลิต (Output): กำรทบทวนและก ำหนด
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมหรือให้
ควำมช่วยเหลือแกห่น่วยงำนของรัฐและเอกชน 
หรือประชำชนทัว่ไปในกำรวจิัยและพัฒนำ 
รวมถึงเกณฑ์กำรกลั่นกรองโครงกำร และกำร
ติดตำมประเมินผล 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรจัดสรรเงินในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64  กบก. 

(2) ทบทวนหลกัเกณฑ์ แนวทำง และ
มำตรกำร 

เม.ย. – มิ.ย. 64 

(3) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ก.ค. – ก.ย. 64 

(3) สนับสนุนทุนแบบทัว่ไป 
(Open Grant) 

(1) ประกำศขอรับทุน ผลผลิต (Output): เปิดรับข้อเสนอโครงกำร
แบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 
ผลลัพธ์ (Outcome): กำรอนุมัตโิครงกำร
แบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) ทีส่่งเสริม
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรให้ทุน 

ธ.ค. ๖๓ – ม.ค. 6๔ 500.0000 กบก. 
กนผ. 
กตป. 

(2) ตรวจสอบค ำขอรับทุน ก.พ. 6๔ 
(3) จัดท ำบทวิเครำะห์และพิจำรณำ
โครงกำร 

มี.ค. – พ.ค. 64 

(4) คณะอนุกรรมกำร/คณะกรรมกำร
อนุมัติโครงกำรฯ 

มิ.ย. – ก.ค. 64 

(5) ประกำศผลและท ำสัญญำ ส.ค. – ก.ย. 64 
(4) สนับสนุนทุนเชิง
ยุทธศำสตร์ (Strategic 
Grant) 

(1) ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรเปิดรับ
ข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์  

ผลผลิต (Output): ผลกำรศึกษำแนวทำงกำร
เปิดรับข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Grant) 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64  กนผ. 

(2) ก ำหนดและออกแบบประเด็นเชิง
ยุทธศำสตร์ 

เม.ย. – มิ.ย. 64 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



๕๓ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(3) เสนอคณะอนุกรรมกำรก ำหนดกรอบ
นโยบำยกองทุนพิจำรณำให้ควำมเห็น 

ผลลัพธ์ (Outcome): มีแนวทำงกำรเปิดรับ
ข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic 
Grant) 

ก.ค. – ก.ย. 64 

(5) กำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรฯ 

(1) ประชุมติดตำม ผลผลิต (Output): กองทุนมีผลกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรทุกเดอืน 
ผลลัพธ์ (Outcome): โครงกำรที่ได้รับกำร
สนับสนุนเงินจำกกองทุนด ำเนินโครงกำรตำม
แผนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทุกเดือน  กตป. 

1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายความ
ร่วมมือของการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

(1) ศึกษำแนวทำงกำร
สนับสนุนกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน และ/หรอื
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของ
ผู้รับทุนในมิติต่ำง ๆ 
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีดิจิทัลให้
มีควำมเข้มแข็ง 

(1) ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรสร้ำง
เครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือของ
ผู้รับทุน 

ผลผลิต (Output): ผลกำรศึกษำแนวทำงกำร
สร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือของ
ผู้รับทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): มีแนวทำงที่สำมำรถใช้
ผลักดันให้เกิดเครือข่ำยและส่งเสริมควำม
ร่วมมือของผู้รับทุนได้จริง 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64  กนผ. 
กบก. 
กตป. 

(2) ก ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำย
และส่งเสริมควำมร่วมมือของผู้รับทุน 

เม.ย. – มิ.ย. 64 

(3) เสนอคณะอนุกรรมกำรก ำหนดกรอบ
นโยบำยกองทุนพิจำรณำให้ควำมเห็น 

ก.ค. – ก.ย. 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 สนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยและพัฒนาแก่
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน หรือบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

(1) ศึกษำสถำนกำรณ์และ
แนวโน้มเทคโนโลยีเพือ่
ก ำหนดกรอบนโยบำยกำร
ให้ทุน 

(1) ศึกษำสถำนกำรณ์และแนวโน้ม ผลผลิต (Output): กำรก ำหนดกรอบ
นโยบำยกำรให้ทุน  
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมีกรอบ
นโยบำยกำรให้ทุนในมิติทั่วไปและ/หรือเชิง
ยุทธศำสตร์  

ต.ค. 63 – มี.ค. 64  กนผ. 

(2) จัดท ำร่ำงกรอบนโยบำยในมิติทัว่ไป
และเชิงยุทธศำสตร์ 

เม.ย. – มิ.ย. 64 

(3) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
เพื่อก ำหนดกรอบนโยบำยในมิติทั่วไป
และ/หรือเชิงยุทธศำสตร์ 

ก.ค. – ก.ย. 64 

(2) ทบทวนหลกัเกณฑ์ 
แนวทำง และมำตรกำร
ส ำหรับส่งเสริมและ
สนับสนุนหรือให้ควำม
ช่วยเหลือแก่หนว่ยงำนของ
รัฐและเอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไปในกำรวิจยั
และพัฒนำ ทั้งกำร

(1) เผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ควำม
ช่วยเหลือ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง และมำตรกำร 

ผลผลิต (Output): กำรทบทวนและก ำหนด
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมหรือให้
ควำมช่วยเหลือแกห่น่วยงำนของรัฐและเอกชน 
หรือประชำชนทัว่ไปในกำรวจิัยและพัฒนำ 
รวมถึงเกณฑ์กำรกลั่นกรองโครงกำร และกำร
ติดตำมประเมินผล 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรจัดสรรเงินในกำรส่งเสริมและ

ต.ค. 63 – มี.ค. 64  กบก. 

(2) ทบทวนหลกัเกณฑ์ แนวทำง และ
มำตรกำร 

เม.ย. – มิ.ย. 64 

(3) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ก.ค. – ก.ย. 64 



๕๔ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กลั่นกรองพิจำรณำ
โครงกำร และกำรติดตำม
ประเมินผล 

สนบัสนุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 

(3) สนับสนุนทุนแบบทัว่ไป 
(Open Grant) 

(1) ประกำศขอรับทุน ผลผลิต (Output): กำรเปิดรับข้อเสนอ
โครงกำรแบบทั่วไป (Open Grant) 
ผลลัพธ์ (Outcome): กำรอนุมัตโิครงกำร
แบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) ทีส่่งเสริม
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรให้ทุน 

ธ.ค. ๖๓ – ม.ค. 6๔ 500.0000 กบก. 
กนผ. 
กตป. 

(2) ตรวจสอบค ำขอรับทุน ก.พ. 6๔ 
(3) จัดท ำบทวิเครำะห์และพิจำรณำ
โครงกำร 

มี.ค. – พ.ค. 64 

(4) คณะอนุกรรมกำร/คณะกรรมกำร
อนุมัติโครงกำรฯ 

มิ.ย. – ก.ค. 64 

(5) ประกำศผลและท ำสัญญำ ส.ค. – ก.ย. 64 
(4) สนับสนุนทุนเชิง
ยุทธศำสตร์ (Strategic 
Grant) 

(1) ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรเปิดรับ
ข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์  

ผลผลิต (Output): ผลกำรศึกษำแนวทำงกำร
เปิดรับข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Grant) 
ผลลัพธ์ (Outcome): แนวทำงกำรเปดิรับ
ข้อเสนอโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic 
Grant) 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64  กนผ. 

(2) ก ำหนดและออกแบบประเด็นเชิง
ยุทธศำสตร์ 

เม.ย. – มิ.ย. 64 

(3) เสนอคณะอนุกรรมกำรก ำหนดกรอบ
นโยบำยกองทุนพิจำรณำให้ควำมเห็น 

ก.ค. – ก.ย. 64 

(5) กำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรฯ  

(1) ประชุมติดตำม ผลผลิต (Output): กองทุนมีผลกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรทุกเดอืน 
ผลลัพธ์ (Outcome): โครงกำรที่ได้รับกำร
สนับสนุนเงินจำกกองทุนด ำเนินโครงกำรตำม
แผนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ทุกเดือน  กตป. 

2.2 ให้ทุนโครงการและ
งานวิจัยส าหรับโครงการที่
มีระยะเวลาการ
ด าเนินงานต่อเนื่องและมี
ผลสัมฤทธิ์ของงานใน
ระยะยาว 

(1) ศึกษำแนวทำงและ
หลักเกณฑ์กำรให้ทุน
โครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

(1) ศึกษำแนวทำงกำรให้ทุนโครงกำรทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์สูงในระยะยำว 

ผลผลิต (Output): ผลกำรศึกษำแนวทำงและ
หลักเกณฑ์กำรให้ทุนโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงใน
ระยะยำว 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมีแนวทำงที่
สำมำรถให้ทุนโครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมี
ควำมยั่งยืนในด้ำนผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม 

ต.ค. 63 – มิ.ย. 64  กนผ. 

(2) เสนอให้คณะอนุกรรมกำร/
คณะกรรมกำรให้ควำมเห็น 

ก.ค. – ก.ย. 64 

2.3 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย

(1) รวบรวมองค์ควำมรู้
จำกงำนวิจัยและพัฒนำ 

(1) ก ำหนดคุณลักษณะข้อมูลโครงกำร/
งำนวิจัยและพัฒนำทีจ่ะรวบรวม 

ผลผลิต (Output): ฐำนข้อมูลโครงกำร/
งำนวิจัยและพัฒนำ 

ต.ค. 63 – มี.ค. 64  กบก. 
กตป. 



๕๕ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

(2) ออกแบบและจัดท ำฐำนข้อมูล
โครงกำร/งำนวิจัยและพัฒนำแบ่งเป็น
หมวดหมู่ตำมกรอบนโยบำยกำรให้ทุน 

ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมีคลังข้อมูลที่
รวบรวมองค์ควำมรู้จำกงำนวจิัยและพฒันำที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรต่อยอดได้ รวมถึงกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ให้แก่ผู้สนใจ 

เม.ย. – ก.ย. 64 

(2) เผยแพร่องค์ควำมรู้
ผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม 

(1) ก ำหนดช่องทำงและด ำเนินกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ 

ผลผลิต (Output): ช่องทำงกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้จำกหลำกหลำย
ช่องทำง และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชนไ์ด้ 

เม.ย. – ก.ย. 64  กบก. 

(3) ก ำหนดแนวทำงกำร
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ
ของโครงกำรและงำนวิจยั 

(1) ศึกษำและก ำหนดแนวทำงกำรน ำ
ทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน ์

ผลผลิต (Output): แนวทำงกำรส่งเสริมกำร
ใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำจำก
โครงกำรและงำนวิจยั 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมีประกำศเร่ือง
กำรใช้ประโยชนจ์ำกทรัพย์สินทำงปัญญำจำก
โครงกำรและงำนวิจยั 

ต.ค. 63 – เม.ย. 64  กบก. 

(2) เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ 

พ.ค. – ก.ค. 64 

(3) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ได้รับควำม
เห็นชอบ 

ส.ค. – ก.ย. 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
3.1 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับการ
บริหารจัดการกองทุนและ
การให้บริการ 

(1) เพิ่มประสิทธภิำพ 
และ/หรือ ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

(1) จัดหำและทดแทนคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ให้มีจ ำนวนเพียงพอและ
สนับสนุนต่อกำรปฏบิัติงำน 

ผลผลิต (Output): ระบบบริหำรจัดกำร
กองทุนแบบเรียลไทม์ และอุปกรณ์ที่รองรับ
กำรท ำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผูบ้ริหำร
กองทุนสำมำรถเข้ำถึงขอ้มูลกำรจัดกำรกองทุน
ที่มีควำมแม่นย ำ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 0.096 บท. 
 

(2) พัฒนำ/ปรับปรุง Software 
คอมพิวเตอร์ 
(3) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบเครือข่ำยที่มี
ประสิทธิภำพ 
(4) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบปอ้งกันกำรสูญ
หำยของข้อมูลที่มีประสิทธภิำพ 
(5) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบบรหิำรจัดกำร
กองทุนฯ แบบ Real time อย่ำงต่อเนื่อง 

15.0000 
งบประมำณปี 

2563 

กตป. 
กบก. 
กนผ. 

(6) พัฒนำ/ปรับปรุงเว็บไซต์/เครือข่ำย
สังคมออนไลน์ของกองทุน 

 กบก. 



๕๖ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร 
(EIS/MIS)  

(1) จัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนเพื่อใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนและกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร 
(2) พัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลใน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนฯ 
ที่ใช้ในปัจจุบัน 

ผลผลิต (Output): มีฐำนข้อมูลเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
และกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้บริหำรกองทุนใช้
ข้อมูลสำรสนเทศในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยได้
อย่ำงแม่นย ำ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
(พัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง
ตำมแผนปฏิบัตกิำร 

3 ปี) 

 บท. 
กตป. 

(3) ปรับปรุงช่องทำงรับ
เร่ืองร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

(1) ศึกษำแนวทำงและชอ่งทำงกำรรับ
เร่ืองร้องเรียน 

ผลผลิต (Output): แนวทำงและช่องทำงกำร
รับเรื่องร้องเรียนของกองทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริหำรจัดกำรที่
เกี่ยวขอ้งได้ และกองทุนสำมำรถรับผลสะท้อน
กลับ (Feedback) ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำม
เป็นจริงเพื่อน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนใหม้ี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ต.ค. – ธ.ค. 63  กบก. 

(2) ปรับปรุงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
ที่มีอยู่เดิม 

ม.ค. – ก.ย. 64 

3.2 ส่งเสริมการบูรณา
การข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงาน 

(1) ศึกษำ วิเครำะห ์เพื่อ
ก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำ
กำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนในประเด็นกำร
วิจัยและพัฒนำเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรพิจำรณำ
ให้ทุนอุดหนุน 

(1) ศึกษำแนวทำงกำรบูรณำกำรขอ้มูล
ระหว่ำงหนว่ยงำนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ 

ผลผลิต (Output): แนวทำงกำรบูรณำกำร
ข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนในประเด็นกำรวิจัย
และพัฒนำ 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมีแนวทำงที่
น ำไปสู่กำรจัดท ำขอ้ตกลงกำรบูรณำกำรข้อมูล
กับหน่วยงำนอื่นเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
และกำรลงทุนที่มีประสิทธภิำพ 

ต.ค. 63 – พ.ค. 64  กนผ. 

(2) เสนอผู้บริหำรกองทุนให้ควำมเห็น มิ.ย. – ส.ค. 64 

3.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับการด าเนินงาน
ตามภารกิจของกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร 

(1) ส ำรวจและรวบรวมควำมต้องกำร ผลผลิต (Output): จ ำนวนบุคลำกรกองทุน
ได้รับกำรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะกำรใช้งำนดิจิทัล
และทักษะดำ้นอื่น ๆ ของกองทุนไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ 80 และบุคลำกรกองทุนได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพกำรด ำเนินงำนอยำ่งน้อย 1 ครั้ง/ปี 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลำกรของกองทุนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏบิัติงำนตำมภำรกิจ 
 
 

ต.ค. – พ.ย. 63 3.0000 บท. 
(2) ออกแบบและจัดท ำหลักสูตร ธ.ค. 63 – มี.ค. ๖๔ 
(3) ฝึกอบรมให้เจำ้หน้ำทีก่องทุน พร้อม
ทั้งประเมินศักยภำพบุคลำกรกองทุน 

เม.ย. – ก.ย. 64 



๕๗ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๒) กำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรระหวำ่งผู้รับทุน
และกองทุน 

(1) ประกำศผลผู้รับผ่ำนกำรคัดเลือกให้
ได้รับทุน 

ผลผลิต (Output): ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับ
ทุนจำกกองทุนเข้ำรับกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำร
กับกองทุนฯ 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้รับทุนที่เข้ำร่วมกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนร่วมกับกองทุน และ
เข้ำใจวัตถุประสงค์ของกำรให้ทุน พร้อม
ผลลัพธ์ที่คำดหวังจำกกำรรับทุน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
(ระยะเวลำ

ด ำเนินกำรต้อง
สอดคล้องกับกำร
ประกำศรับทุน) 

0.5000 กบก. 
กนผ. 
กตป. 
บท. 

(2) มีหนังสือแจ้งผลผู้รับทุนและเชิญเขำ้
ร่วมสัมมนำฯ 
(3) ผู้ผ่ำนกำรตัดเลือกแสดงควำม
ประสงค์เข้ำร่วมกิจกรรม 
(4) มีกำรประเมินผลกำรสัมมนำฯ เพื่อรับ
ข้อคิดเห็นไปปรับปรุง 

(๓) โครงกำรปรับปรุงพื้นที่
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กองทุน 

(1) ร่ำงขอบเขตของงำน ผลผลิต (Output): ส ำนักงำนได้รับกำร
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่กองทุน และเจำ้หน้ำทีก่องทุนมีควำม
พึงพอใจต่อกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้ปฏิบัติงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่กองทุนได้ท ำงำนในสภำวะแวดล้อมที่
ดี และมีอุปกรณ์ส ำหรับปฏบิัติงำนที่ทันสมัย
ตอบสนองต่อกำรท ำงำนตำมภำรกิจ 

ต.ค. – ธ.ค. 63 9.0000 บท. 
(2) ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ม.ค. – มี.ค. 64 
(3) ด ำเนินโครงกำร เม.ย. – ส.ค. 64 

(๔) ก ำหนดแนวทำงกำร
ประเมินผู้บริหำรกองทุน
และบุคลำกรของกองทุน 

(1) วิเครำะหก์ระบวนงำน กิจกรรมหลกั
และตัวชี้วัดรำยบุคคล 

ผลผลิต (Output): แนวทำงและกำรประเมิน
ผู้บริหำรกองทุนและบุคลำกร 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนสำมำรถน ำผล
กำรประเมินมำวิเครำะห์ประสิทธภิำพในกำร
ปฏิบัติงำนในภำพรวมของกองทุนและใช้วำง
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรต่อไป 

พ.ย. – ธ.ค. 63  บท. 
กนผ. 

(2) จัดท ำรำยละเอียด กระบวนงำน 
กิจกรรมหลัก และตวัชี้วัดรำยบุคคลใน
แบบฟอร์มตัวชีว้ัดกลุ่มงำนและบุคคล 
แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ม.ค. 64 

(3) จัดท ำตัวชีว้ัดรำยบุคคลตำมแบบสรปุ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ก.พ. – มี.ค. 64 

(4) แจ้งเวียนตวัชี้วัดรำยบุคคลตำมแบบ
สรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
หน่วยงำน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัต ิ

มี.ค. – เม.ย. 64 

(5) จัดท ำตัวชีว้ัดผู้บริหำรกองทุน 
 
 

ภำยใน มี.ค. 64 



๕๘ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี 
4.1 พัฒนากระบวนงาน
ของกองทุนให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 

(1) โครงกำรก ำกับบริหำร 
ฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน 

(1) ร่ำงขอบเขตของงำน ผลผลิต (Output): แนวทำงกำรก ำกับดูแล
ทุนหมุนเวียนทั้งระบบ กำรทบทวนและก ำหนด
ขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำน และปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน 

ต.ค. – ธ.ค. 63 5.0000 กนผ. 
(2) ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ม.ค. – ก.พ. 6๔ 
(3) ด ำเนินโครงกำร มี.ค. – ก.ย. 64 

(2) โครงกำรจ้ำง
บริหำรงำน (PMO) 
โครงกำรที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกกองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

(1) ร่ำงขอบเขตของงำน ผลผลิต (Output): มีกำรตรวจสอบ ก ำกับ 
ดูแล กำรบริหำรโครงกำรตำมวัตถปุระสงค์ของ
กองทุน  
ผลลัพธ์ (Outcome): โครงกำรที่ได้รับกำร
สนับสนุนเงินทุนมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เม.ย. – พ.ค. 6๔ ๘.๕000 กตป. 
(2) ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง มิ.ย. – ก.ค. 64 
(3) ด ำเนินโครงกำร ส.ค. ๖๔ เป็นต้นไป 

4.2 บริหารจัดการกองทุน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(1) เผยแพรข่้อมูลตอ่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เปิดเผยได้ 
เพื่อควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของกองทุน 

(1) ศึกษำและวิเครำะหแ์นวทำงและ
ขอบเขตกำรเปิดเผยข้อมูลตอ่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผลผลิต (Output): กรอบแนวทำงกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน 

ต.ค. 63 – พ.ค. 64  กบก. 
กนผ. 
กตป. 
บท. (2) ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปิดเผยได้ 
มิ.ย. – ก.ย. 64 

(2) กำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเส่ียง และกำรควบคุม
ภำยใน 

(1) จัดท ำแผนบรหิำรควำมเส่ียง และกำร
ควบคุมภำยใน 

ผลผลิต (Output): แผนบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564  
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมีแผนบริหำร
ควำมเส่ียงที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์และท ำ
ให้กองทุนสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

ต.ค. 63 – มิ.ย. 64  กตป. 

(2) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนให้
ควำมเห็นชอบ 

ก.ค. – ก.ย. 64 

(4) กำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบภำยใน 

(1) จัดท ำรำยงำน ผลผลิต (Output): รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมีประสทิธิภำพ
และบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำน
กำรเงิน และกำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแล
ทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด 
 

ต.ค. 63  บท. 
 (2) สอบทำนและประเมินผลกำรควบคุม

ภำยใน 
พ.ย. – ธ.ค. 63 



๕๙ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ขั้นตอน/แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) กำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนรำยเดือน/ 
ไตรมำส/ปี 

(1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน/
รำยไตรมำส/รำยป ี

ผลผลิต (Output): รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยป ี
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกผลกำรด ำเนินงำนเพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และน ำมำปรับปรุงแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่ให้เกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64  กตป. 
กบก. 
กนผ. 

 (6) กำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกองทุน 

(1) จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลผลิต (Output): ผลกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ ทรำบ 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนใช้ประโยชน์
จำกผลกำรส ำรวจมำปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนและกำรให้บรกิำรแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้มีประสิทธภิำพ 

ต.ค. – ธ.ค. 63  กบก. 

(2) ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ม.ค. – มิ.ย. 64 

(3) สรุปผลกำรส ำรวจและน ำเสนอผล
พร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนฯ ทรำบ 

ก.ค. – ก.ย. 64 

4.3 สื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร 

(๑) โครงกำร
ประชำสัมพันธก์องทุน
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

(1) ร่ำงขอบเขตของงำน ผลผลิต (Output): กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธก์องทุนพัฒนำดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำพรวมของกองทนุ และ
กองทุนเป็นที่รู้จักมำกขึ้นต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่
เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค. – พ.ย. 63 9.8000 บท. 

(2) ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ธ.ค. 63 – ก.พ. 64 

(3) ด ำเนินโครงกำร มี.ค. – ก.ย. 64 
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บทท่ี 6 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

 
 ยุทธศำสตร์ของกองทุนฯ เป็นสิ่งส ำคัญในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนที่ดี 
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติก็มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  
ในกำรที่จะท ำให้กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง 
และระยะยำว ซึ่งกำรจะด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือ 
ในหลำยภำคส่วนทั้งภำครำชกำร ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ ภำคประชำชนทั่วไป ดังนั้นแนวทำงกำรขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
 ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ได้  
อย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล จ ำเป็นที่จะต้องมีกระบวนกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติในระดับต่ำงๆ ประกอบด้วย 

6.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ 

 (1) ระดับประเทศ กองทุนฯ เผยแพร่ยุทธศำสตร์กองทุนฯ ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน เพ่ือประสำนควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ  
 (2) ระดับหน่วยบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำแผนปฏิบัติกำรระยะยำวและแผนปฏิบัติกำรมำก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

6.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ ในทุกๆ ระดับ 
 (1) ระดับคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/ผู้บริหำรกองทุนฯ  กองทุนฯ ควรน ำเสนอ 
แผนปฏิบัติกำรและแผนบริหำรจัดกำรกองทุนฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/ผู้บริหำรกองทุนฯ 
เพ่ือให้ทรำบและเข้ำใจในทิศทำงของกองทุนฯ และสำมำรถบริหำรงำนไปในทิศทำงเดียวกันได้ 
 (2) ระดับเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนในกำรสนับสนุนกองทุนฯ ควรให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำน
ในกำรสนับสนุนกองทุนฯ ได้ท ำควำมเข้ำใจในเรื่องของแผนปฏิบัติกำรและแผนบริหำรจัดกำรกองทุนฯ รวมถึง
ก ำหนดรำยละเอียดในกำรท ำงำนของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องแต่ละคนและตัวชี้วัดให้ตรงกับรำยละเอียดงำนที่ท ำ
และต้องตรงกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจะสำมำรถ
ตอบสนองและผลักดันกำรท ำงำนเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน 

6.3 การติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่ส ำคัญส ำหรับกำรขับเคลื่อนไปสู่ภำคปฏิบัติ คือ กำรติดตำมและประเมินผล เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรให้ท ำกำรติดตำมและประเมินผล โดยมีกำรด ำเนินงำน  
ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  



๖๑ 

 (1) ให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ กำรประเมินผลส ำเร็จ และผลกระทบ 
ของกำรด ำเนินงำน ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือจัดท ำรำยงำนเสนอคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/
ผู้บริหำรให้ทรำบกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย/กิจกรรม/ตัวชี้วัดต่อไป  
 (2) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  
โดยมีผู้บริหำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรและแผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรขอ งกองทุนฯ และ 
มีกำรประชุมติดตำมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งหำกกำรปฏิบัติกำรตำมมำตรกำรใดหรือโครงกำรใด 
ที่ถูกประเมินว่ำมีควำมเสี่ยงสูง อำจจะต้องถูกติดตำมประเมินผลอย่ำงใกล้ชิด 
 โดยรำยละเอียดส ำหรับแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลจะอยู่ในส่วนถัดไป 
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บทท่ี 7 
แนวทางและกลไกการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 

 กำรก ำกับติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญที่มุ่งรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร 
ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ได้ทรำบเป็นระยะๆ เพ่ือให้สำมำรถน ำผลประเมิน  
มำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนหรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำย  
ของโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงไปในระหว่ำงปี
และในปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจนเกิดผลกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไป กำรติดตำมและประเมินผล
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

7.1 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขเวลำ  
ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยเชิงปริมำณ และคุณภำพของกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆ 
 (2) เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเป็นระยะๆ น ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
ในช่วงเวลำที่เหมำะสม 
 (3) เพ่ือต้องกำรทรำบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือน ำไป 
ใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในระยะต่อไป 
 (4) เพ่ือต้องกำรทรำบประโยชน์ที่ได้จำกแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของกองทุน 

7.2 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกองทุนฯ ที่มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นเครื่องมือ   
แบ่งสำระส ำคัญในกำรประเมินผลงำนเป็น  4  ส่วน คือ 
 (1) กำรติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 (2) กำรติดตำมแผนงำน/กิจกรรมรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรติดตำม 
 (3) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
 (4) กำรประเมินแผนปฏิบัติกำร 
 ข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวต้องมีควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ  
ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงดีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำรเพ่ือใช้ในกำร
ตัดสินใจ เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ต้องค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้มำกที่สุด 

7.3 กลไกการติดตามและประเมินผล 
 ระบบและกลไกส ำคัญที่ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปใช้ 
ในกำรก ำกับปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหลัก/หน่วยงำนย่อยของกองทุนฯ ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับภำรกิจหลักท้ัง 4 ด้ำน คือ  



๖๓ 

 (1) ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) ด้ำนกำรอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (3) ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของกองทุน 
 (4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 
 7.3.1 การติดตามการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจาก
กองทุน 
 ตำมระเบียบคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ก ำหนดไว้ดังนี้  

1) ผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม หรือทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำมีหน้ำที่ต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินงำน ตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนก ำหนด 

2) ให้มีคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนแต่งตั้งท ำ
หน้ำที่ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน  
ให้ควำมช่วยเหลือ หรือให้กำรอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำจำกกองทุน 

3) ในกรณีผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำจำกกองทุนไม่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือกิจกรรม 
หรือเงื่อนไขในสัญญำหรือข้อตกลง ให้ส ำนักงำนรำยงำนผลต่อคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรเป็นกรณี ๆ ไป 

หำกคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเห็นว่ำ ผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริ ม สนับสนุนควำม
ช่วยเหลือในกำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำจำก
กองทุน ไม่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือกิจกรรม หรือเงื่อนไขในสัญญำหรือข้อตกลง ให้คณะอนุกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพ่ือมีมติให้ส ำนักงำนบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลงได้ 
ตำมท่ีระบุไว้ตำมสัญญำหรือข้อตกลง 

4) ให้คณะอนุกรรมกำรด้ำนติดตำมและประเมินผลจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรหรือกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนก ำหนด 

7.3.2 การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
  ประกอบด้วยหน่วยงำนหลักในกำรติดตำมและประเมินผล ซึ่งกลุ่มติดตำมและประเมินผลเป็น
เลขำนุกำร โดยน ำผลกำรติดตำมและประเมินแผนงำน/แผนกำรปฏิบัติงำน ให้ผู้บริหำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรกำรในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึนในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
  ในส่วนระดับปฏิบัติกำรมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติกำรของหน่วยงำนย่อยของ
กองทุนฯ ที่ผู้รับผิดชอบโครงกำร /กิจกรรมของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  ระบบและกลไกที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินแผนงำน/แผนกำ ร
ปฏิบัติงำน คือ กำรเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติในปีถัดไป และให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนงำน/แผนปฏิบัติกำรของปีถัดไป โดยแผนงำน/แผนกำรปฏิบัติกำรต้องครอบคลุมทุกภำรกิจหลัก 
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7.4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ให้ทุกฝ่ำย/กลุ่มงำนภำยใต้กองบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปีต่อผู้บริหำรกองทุนฯ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และเพ่ือให้สำมำรถน ำผลของกำรประเมินมำใช้ในกำรวำงแผนในปีต่อไปได้ 
ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี ้
 

ที ่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 
1 ติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้ 

จ่ำยงบประมำณ 
ทุกเดือน กลุ่มบริหำร

กองทุน 
ติดตำมกำรขอ 
อนุมัติเงินประจ ำ 
งวดและกำรใช้จ่ำย 

1) ผู้บริหำรกองทุน 

2 ติดตำมแผนกิจกรรม/ 
โครงกำร 

ทุกไตรมำส ทุกฝ่ำย/ทุก
กลุ่มงำน
ภำยใต้ กท. 

ติดตำมกำร 
ปฏิบัติงำนตำม 
ปฏิทินกิจกรรม 
ประจ ำ ไตรมำส 

1) เสนอ
คณะอนุกรรมกำร
ติดตำมประเมินผล 
2) ผู้บริหำรกองทุน
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะกรรมกำร ทุกไตร
มำส 

3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำร/กิจกรรม 
 

ปลำยปี 
งบประมำณ 
 

ทุกฝ่ำย/ทุก
กลุ่มงำน
ภำยใต้ กท. 

ใช้ แบบติดตำมและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

1) หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนต่อ
ผู้บริหำรกองทุน 
2) เสนอ
คณะอนุกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลและ
คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนฯ พิจำรณำ  

4 ประเมินแผนปฏิบัติกำร 
 

ปลำยปี 
งบประมำณ 
 

ทุกฝ่ำย/ทุก
กลุ่มงำน
ภำยใต้ กท. 

ใช้ แบบติดตำมและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

1) เสนอแนะแนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำ ต่อ
คณะอนุกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลและ
คณะกรรมกำรบริหำร
กองทุน เพื่อหำ
แนวทำง 
ปรับปรุงกำรท ำงำน 
ให้ดียิ่งขึ้น 
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ที ่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 
5 กระบวนกำรจัดท ำ

แผนงำน/แผนปฏิบัติกำร
ในปีถัดไป 

ปลำยปี 
งบประมำณ 
 

ทุกฝ่ำย/ทุก
กลุ่มงำน
ภำยใต้ กท. 

ประชุมระดมสมอง 
จัดท ำแผน สรุป 
และประเมินผล 

2)  พัฒนำงำนอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง 
 

 
7.5 การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โดยทั่วไปแผนปฏิบัติกำรสำมำรถปรับปรุงได้ตำมควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรและ/หรือ
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป กำรปรับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอำจกระท ำได้ ดังนี้ คือ 
 (1) กำรปรับแผนปฏิบัติกำรในระดับกิจกรรมของโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ อำจมีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกกิจกรรมต่ำงๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง  
ให้น ำเสนอคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และผู้บริหำร เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรพิจำรณำปรับได้ทันที 
 (2) กำรปรับแผนปฏิบัติกำรในระดับโครงกำร หมำยถึง กำรยกเลิก หรือปรับปรุงโครงกำรที่มีผล  
ท ำให้วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรืองบประมำณกำรด ำเนินงำนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม กำรปรับแผนปฏิบัติกำร
ดังกล่ำวให้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และผู้บริหำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

7.6 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 7.6.1 การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้,งบประมาณแผ่นดิน,งบอ่ืนๆ) 
 (1) ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำทุกเดือน จำกข้อมูลรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน
ประจ ำเดือน 

o ติดตำมกำรใช้เงินให้สอดคล้องตำมแผนและนโยบำยของกองทุนฯ 
o ปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้สอดคล้องต่อควำมต้องกำร ตำมล ำดับควำมส ำคัญ 

 (2) ติดตำมกำรใช้งบประมำณจำกโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ประจ ำทุก
เดือนจำกแบบติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

o ติดตำมกำรใช้เงินประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
o กรณีมีกำรยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ต้องแจ้งต่อผู้บริหำร

ทรำบ เพื่อน ำเงินไปจัดสรรในกำรด ำเนินโครงกำรอื่นๆ ต่อไป 

 7.6.2 การติดตามแผนกิจกรรม 
 (1) เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
“แบบติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี” หรือในอนำคตอำจจะกำรปรับรูปแบบเป็นระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด 
 (2) วิธีกำรกรอกข้อมูลในแบบติดตำมและประเมินผล 

o ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป็นผู้กรอกข้อมูลตำมแบบติดตำม
และประเมินผล 

o เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
o กรอกข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องประจ ำทุกเดือน จนกว่ำจะเสร็จสิ้นโครงกำร/กิจกรรมนั้นๆ 
o ก ำหนดวันส่งแบบติดตำมและประเมินผลต่อผู้บริหำร 
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 (3) รวบรวมข้อมูล/น ำเสนอ 
o ก ำหนดผู้รวบรวมแบบติดตำมและประเมินผล 
o รวบรวมแบบติดตำมและประเมินผล และสรุปกิจกรรมประจ ำเดือนของโครงกำร/กิจกรรม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ทุกเดือน 
o ส่งสรุปผลกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ทุกไตรมำส ต่อผู้บริหำร 
o น ำเสนอข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลต่อคณะกรรมกำรบริกำรกองทุนฯ และ

คณะอนุกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ เพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
o ส่งสรุปผลกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

เมื่อสิ้นปีงบประมำณ 
o น ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อ 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมกำร 
กรอบนโยบำย คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำร และคณะอนุกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผล 

 

 7.6.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินแผนปฏิบัติการ (สิ้นสุด
ปีงบประมาณ) 

o สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี น ำเสนอผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำร
ใช้งบประมำณในแผนปฏิบัติกำร ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรในภำพรวม  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

o ประโยชน์ของแผนปฏิบัติกำรที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหำ/แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในปีถัดไป 

o น ำเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
คณะอนุกรรมกำรกรอบนโยบำย คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำโครงกำร 
คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผล และผู้บริหำรกองทุนฯ เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ 

 

 7.6.4 กระบวนการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
o ทุกหน่วยงำนเสนอแผนงำนที่จะท ำในปีงบประมำณถัดไปมำที่ฝ่ำยแผนงำน 
o กองทุนฯ รวบรวมแผนงำนจำกทุกหน่วยงำนที่น ำเสนอ และข้อมูลในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำน/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
o จัดประชุมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชมุ 

เป็นกำรระดมสมอง เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติกำรที่มีประสิทธิภำพน ำไปใช้ในปีถัดไป 
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บทท่ี 8 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  

และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นในภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นกองทุนภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรกองทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ภำยใต้  
กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ทุนหมุนเวียน ในส่วนกำรบริหำรจัดกำรดิจิทัล เป็นตัวชี้วัดหนึ่งภำยใต้หัวข้อกำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน  
ซึ่งต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำว (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

8.1 วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(2) เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
 

8.2 เป้าหมาย 
พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อย่ำงบูรณำกำร 

ทั้งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบฐำนข้อมูล และศักยภำพบุคลำกร ในส่วนงำนบริหำรงำนโครงกำรหรือส่วนงำน
บริหำรภำยในให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

8.3 สรุปผลการทบทวนกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 
วิวัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงแบบก้ำว

กระโดด ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้บริกำรภำครัฐ ที่
จะต้องมีกำรปรับตัวต่อควำมต้องกำรทำงด้ำนดิจิทัลจำกพฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปของประชำชนทั่วไป ใน
ปัจจุบันหลำยประเทศทั่วโลก โดยเฉพำะประเทศพัฒนำแล้วได้น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน 5 มิติ  

1) กำรเชื่อมต่อ (Connectivity) กำรสร้ำงให้สังคมชุมชนเศรษฐกิจ เกิดกำรเชื่อมต่อผ่ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนบรอดแบนด์คุณภำพสูง ส ำหรับกำรต่อยอดกำรพัฒนำและใช้บริกำรต่ำง ๆ ในกำรเชื่อมโยงคน 
ทรัพยำกร อุปกรณ์ดิจิทัล และทุกสรรพสิ่ง 

2) ทักษะด้ำนดิจิทัล (Human Capital / Digital Skill) ทักษะด้ำนดิจิทัลเป็นทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นใน
กำรใช้งำนและสร้ำงประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) กำรใช้ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย (Data Driven) กำรใช้ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยเมื่อเกิดกำรผนวกรวมเข้ำ
ด้วยกันระหว่ำงโลกจริงและโลกเสมือน โดยเฉพำะในภำคเศรษฐกิจและภำคบริกำร ที่อำศัยกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรตลอดจนระบบอัตโนมัติมำใช้ในทุกขั้นตอน ซึ่งกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลมหำศำลผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ท ำให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) 
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4) เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ำมำปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กติกำ 
รูปแบบและโครงสร้ำงของทุกสิ่ง ท ำให้เกิดกำรพลิกโฉมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต กำรประกอบธุรกิจและ
เศรษฐกิจโลก และล่ำสุดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้

เกิดกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพ่ือกำรท ำงำนในรูปแบบต่ำง ๆ เกิดเป็น “วิถีใหม่แห่งกำรท ำงำน” โดย
นโยบำย Work From Home เป็นหนึ่งในกำรท ำงำนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ท ำให้ทุกภำคส่วนต้องมีกำรทบทวน
กระบวนกำรท ำงำน กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และบุคลำกรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  

5) กำรสร้ำงบริกำรสำธำรณะในระบบดิจิทัล (Digital Public Service) จำกพฤติกรรมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของสำธำรณชน ท ำให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ครอบคลุมถึงกำรบริกำรสำธำรณะในรูปแบบต่ำง ๆ เกิดกำรพัฒนำระบบแอปพลิเคชัน (Application) ที่
ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้ใช้ที่หลำกหลำย 

จำกกำรศึกษำ ทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกองทุน พ.ศ. 2563 – 2565 มีประเด็นด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

(1) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้ได้มำตรฐำนตำมกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด มีประสิทธิภำพ
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ทุกระดับ โดยมีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือช่วยบริหำร
กองทุนอย่ำงมปีระสิทธิภำพและประสิทธิผล  

(2) ด้ำนสำรสนเทศและฐำนข้อมูล ให้มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยงกัน รวมถึง
กำรเชื่อมฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนหรือกองทุนต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบข้อมูลระหว่ำงกันและเป็น
ฐำนข้อมูลเพ่ือใช้งำนร่วมกันได้  นอกจำกนี้ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องมีกำรรองรับกำรท ำงำนแบบ  
Work From Home ซึ่งเป็นนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ที่เกิดขึ้นจำกกำรถอดบทเรียนในสถำนกำรณร์ะบำดของโควิด-19 (COVID-19) 

(3) ด้ำนระบบงำน ผลักดันให้มีกำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระบบ 
โดยเน้นเรื่องควำมพร้อมใช้งำนและตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ของกองทุนฯ 

(4) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ให้บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

8.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลระบบสำรสนเทศและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของกองทุนบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถสรุปรำยละเอียด (ณ กรกฎำคม 2563) ดังนี้ 
(1) ระบบเครือข่ำย  
     กองทุนบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน

คณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) ดังนั้นกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยจะใช้ร่วมกับ
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ระบบเครือข่ำยกลำงส ำนักงำนฯ ซึ่งได้มีกำรติดตั้งเครือข่ำยไร้สำร (WiFi) ส ำหรับใช้ภำยในกองเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับกำรท ำงำนและสนับสนุนกำรประชุมต่ำง ๆ ณ ห้องประชุมของกองบริหำรกองทุนฯ ชั้น 6 เนื่องจำก
เครือข่ำยไร้สำยกลำงของส ำนักงำนฯ ตั้งอยู่ชั้น 9 ท ำให้กำรรับ-ส่งสัญญำณ WiFi ไม่ครอบคลุมพื้นที่กำรท ำงำน 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สรุปได้ ดังนี้ 

ประเภท หน่วยงานเจ้าของ จ านวน 
1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กองทุน 15 

สดช. 5 
2) โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ กองทุน 6 

สดช.  2 
3) แท็บเล็ต กองทุน 16 
4) เครื่องพริ้นเตอร์ กองทุน 2 

สดช. 8 

จำกข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓ กองบริหำรกองทุนฯ มีข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งสิ้น  
๓๓ คน ซึ่งจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ยังมีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบกับบำงส่วนได้มีกำรใช้อุปกรณ์จำกส่วนกลำงของ สดช. นอกจำกนี้ กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน จ ำนวนหลำยคณะ ดังนั้น กรณี
ที่มีกำรจัดประชุมพร้อม ๆ กัน จ ำเป็นต้องใช้เครื่องแท็บเล็ตในกำรจัดประชุม  โดยปัจจุบันมีจ ำนวนทั้งสิ้น  
๑๖ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อควำมจ ำเป็นในกรณีดังกล่ำว 

(2) ด้ำนสำรสนเทศและฐำนข้อมูล 
     - กองทุนฯ มีกำรจัดเก็บข้อมูลจ ำนวนมำก โดยเฉพำะข้อมูลโครงกำร ซึ่งปัจจุบันมีกำรจัดเก็บข้อมูล

ในรูปแบบ Excel File ซ่ึงยังไม่รองรับกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ อย่ำงไรก็ดี แม้กองทุนฯ จะมีกำร
ใช้ฐำนข้อมูล แต่กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลยังมีกำรจัดเก็บแบบแยกส่วนและข้อมูลบำงประเภทไม่ได้รับกำร
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ท ำให้ยังขำดมิติกำรท ำงำนที่อำศัยกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน 

(3) ด้ำนระบบงำน 
     - กองทุนฯ มีกำรใช้งำนระบบบริกำรพ้ืนฐำนของส่วนกลำงร่วมกับส ำนักงำนฯ เช่น ระบบบริหำร

จัดกำรหลังบ้ำน (Back Office) ระบบรับ-ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินทรำเน็ต และระบบอ่ืน ๆ บน 
DOCService เป็นต้น 

     - ระบบกำรเบิกจ่ำยเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีกำร
เปิดใช้งำนระบบและสำมำรถเบิกจ่ำยเงินผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว  

     - ปัจจุบัน กองทุนฯ อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนแบบเรียลไทม์ (Real Time) 
ที่จะมำรองรับกำรท ำงำนที่เป็นระบบในรูปแบบดิจิทัลมำกขึ้น เนื่องจำกกำรท ำงำนในปัจจุบันของกองทุนฯ ยัง
เน้นกำรบริหำรจัดกำรด้วยเอกสำรเป็นหลัก (Manual) หำกพัฒนำระบบดังกล่ำวได้แล้วจะสำมำรถสนับสนุน
กำรท ำงำนในภำพรวมของกองทุนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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(4) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
     - มีกำรอบรบให้ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกำรวิเครำะห์โครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัลแก่บุคลำกร

กองทุนฯ รวมถึงกำรด ำเนินกำรในลักษณะกำรฝึกปฏิบัติงำนไปพร้อมกับกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job 
Training) ทั้งนี้ ควรมีกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ ของกองทุนฯ รวมถึงกำรแก้ปัญหำ
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 

จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือน ำมำ
ประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจ ำเป็นต้องมีกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรทั้งภำยในและภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กองทุนฯ ผ่ำนกรอบกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคในแต่ละด้ำน (SWOT Analysis) เพ่ือ
น ำไปก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม ดังนี้ 

8.4.1   การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับปัจจัยภายใน 
จำกกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม ทั้งด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม ข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ เครือข่ำย และบุคลำกร โดยมี
กำรสรุปรำยละเอียด ดังนี้  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัจจัยด้านบุคลากร (Man)  
(1) ผู้บริหำรให้ควำมควำมส ำคัญต่อกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลั
เข้ำมำสนับสนุนต่อกำรปฏิบตัิงำนของกองทุน 
(2) มีบุคลำกรในสังกัดที่มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนด้ำนกำร
พัฒนำดิจิทัล  

(1) ขำดกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเชิงลึก 
รวมถึงเทคโนโลยีดจิิทัลสมัยใหม่ให้แก่บุคลำกรของกองทุนฯ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) 
(3) มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลประจ ำทุกปี -  
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี (Material) 
(4) กองทุนฯ มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรกองทุนแบบเรยีลไทม์ รวมถึงมีกำรวำงแผนกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล และจัดหำอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อสนบัสนุน
งำนตำมภำรกิจ 

(2) ระบบสำรสนเทศยังไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนทุก
กระบวนงำนของกองทุน  
(3) มีซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์บำงส่วนท่ียังไม่เพยีงพอต่อ
กำรใช้งำน 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ (Management) 
(5) มีศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อสังคมดิจิทัล (ขศ.) ซึ่งเป็น
หน่วยงำนในส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ที่ท ำหน้ำท่ีให้บริกำรและอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรแกไ้ขปัญหำพื้นฐำนเกี่ยวกับระบบ Hardware 
Software และระบบเครือข่ำย 

(4) ขำดกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนแต่ละด้ำน ท ำให้ไม่
สำมำรถออกแบบระบบกำรท ำงำนท่ีน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำ
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมได ้
(5) กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดเก็บข้อมูลภำยในยังขำด
มำตรฐำนและยังไมร่องรับกำรบรูณำกำรฐำนข้อมลูร่วมกัน 
(6) ยังไม่มีนโยบำยด้ำนกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับเครือข่ำย
ทั้งภำยในและภำยนอก  
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8.4.2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

(1) นโยบำย Thailand 4.0 และยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ที่เน้นกำรน ำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำร
ท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ 

(1) ปริมำณผู้เสนอขอรับทุนจำกกองทุนฯ มีจ ำนวน
มำกขึ้น โดยกองทุนไม่สำมำรถรองรับกำรบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงทั่วถึง 

(2) แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (Digital Thailand) เน้นกำรพัฒนำ
บุคลำกรและกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรมำใช้ในหน่วยงำนภำครัฐ 

(2) นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลมีกำรพัฒนำอย่ำง
รวดเร็ว ส่งผลให้ระบบหรืออุปกรณ์ส ำนักงำนล้ำสมัย
อย่ำงรวดเร็ว 

(3) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้เกิด
ทำงเลือกในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย และสร้ำงโอกำสในกำร
ให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว 

(3) ประเภทและปริมำณของข้อมูลมีจ ำนวนมำกและ
มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน ส่งผลกระทบต่อกำร
จัดกำรข้อมูล 

(4) เกิดช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลในรูปแบบที่
หลำกหลำย อำทิ Social Media เป็นต้น ในกำร
น ำเสนอข้อมูลและข่ำวสำรกำรท ำงำนของกองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศณษฐกิจและสังคมมำกยิ่งขึ้น 

(4) รำคำในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ค่อนข้ำง
สูง 

(5) มีกฎหมำยรองรับกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มำกข้ึน เช่น ระเบียบว่ำด้วยกำร
ประชุมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

(6) กลุ่มผู้รับบริกำรหรือผู้รับทุนเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำน
กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้ว 
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8.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
จำกกำรศึกษำ กรอบนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งภำยในและภำยนอกแล้วจึงได้ก ำหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ รวมทั้งมียุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ดังนี้ 

 

8.5.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นกองทุนต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

8.5.2 พันธกิจ 
พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงบูรณำกำร ทั้ง

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบฐำนข้อมูล และบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนฯ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8.5.3 เป้าประสงค์ 
กองทุนมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่รองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 
 

8.5.4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำว (พ.ศ. 256๔ – 256๖) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

กำรระยะยำว (พ.ศ. 2564 – 2566) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน จึง
สำมำรถแบ่งกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้  
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๘.๖ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

 

1.
วิส

ัยท
ัศน

์

เป็นกองทุนต้นแบบในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

1.
พัน

ธก
ิจ พัฒนาระบบดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมอย่างบูรณาการ ทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล และบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนฯ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.
เป

้าป
ระ

สง
ค์ กองทุนมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการด าเนินงาน

ตามภารกิจหลัก

กลยุทธ์
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหาร
จัดการกองทุนและการให้บริการ

2. ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

3. การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1. เพิ่มประสิทธิภำพ และ/หรือ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรกองทุนแบบเรียลไทม์ (Real Time)

2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
(EIS/MIS)

3. ปรับปรุงช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนของข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ศึกษำและพัฒนำนโยบำยและทิศทำงของกองทุนโดยใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น

1. ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำ
กำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในประเด็นกำรวจิัยและ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรพิจำรณำให้
ทุนอุดหนุน

2. ก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรขอ้มูลระหว่ำง
หน่วยงำนในประเด็นกำรวิจยัและพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรพิจำรณำให้ทุนอุดหนุน

3. ผลักดันให้เกิดควำมรว่มมอืระหว่ำงหนว่ยงำนเพื่อ
กำรบูรณำกำรข้อมูล

1. กำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรของกองทุนฯ 

ตัวชี้วัด

1. 100% ของจ ำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร

2. 100% จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรม Software และคอมพิวเตอร์ 
Version ที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน

3. เครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรำฐำน

4. ส ำรองข้อมูล และกำรอัพเดทข้อมูลลง Server ทุกไตรมำส

5. มีกำรบ ำรุงรักษำระบบให้สำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง

1. ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำร
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน

2. แนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนฯ

3. ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อกำรบูรณำ
กำรข้อมูล

จ านวนครั้งท่ีบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลไม่น้อย
กว่าปีละ ๑ ครั้ง



๗๔ 

8.๗ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาการด าเนินงาน/
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ ความส าคัญ 

2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 1 มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการบริหารจัดการกองทุนและการให้บรกิาร 
แผนงานที่ 1.1 เพ่ิมประสิทธภิาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

1.1.1 จัดหำและทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้
มีจ ำนวนเพียงพอและสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน  
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ All in one ส ำหรับ
ประมวลผลพร้อมด้วย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค และเครื่องแท็บเล็ต 

บุคลำกรมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
เพียงพอต่อควำมต้องกำรใน
สัดส่วน 1:1   

สัดส่วนของจ ำนวน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร 

   บท. ** 

1.1.2 พัฒนำ/ปรับปรุง Software คอมพิวเตอร ์
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิกำรส ำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนและชุด
โปรแกรมป้องกันไวรสั 

มีโปรแกรม Software
คอมพิวเตอร์ version ที่
เหมำะสมต่อกำรปฏิบตัิงำน  

จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีโปรแกรม Software และ
คอมพิวเตอร์ Version ที่
เหมำะสมต่อกำรปฏิบตัิงำน 

   บท. ** 

1.1.3 พัฒนำ/ปรับปรุงระบบเครอืข่ำยที่มี
ประสิทธิภำพ 

มีกำรตดิตั้งระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Network) ครบทุกเครื่อง
ตำมมำตรฐำน ขศ. 

จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีกำรตดิตั้งระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Network) ครบทุกเครื่อง 

   บท. * 

1.1.4 พัฒนำ/ปรับปรุงระบบป้องกันกำรสูญหำยของ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ 

มีกำรส ำรองข้อมูลทุกไตรมำส จ ำนวนครั้งในกำรส ำรอง
ข้อมูล และกำรอัพเดท
ข้อมูลลงในระบบฐำนข้อมูล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   บท. ** 

1.1.5 กำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบบริหำรจดักำร
กองทุนฯ แบบ Real time อย่ำงต่อเนื่อง 

มีระบบบริหำรจัดกำรกองทุน
ฯ เพื่อตอบสนองกำรท ำงำน
ในทุกๆ ขั้นตอน 

ระบบบรหิำรจดักำรแบบ 
Real time ที่สำมำรถ
ช่วยเหลือทุกอนุกรรมกำร 
และสำมำรถใช้งำนได้จริง 

   

บท. 
กตป. 
กนผ. 

*** 



๗๕ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาการด าเนินงาน/
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ ความส าคัญ 

2564 2565 2566 

1.1.6 พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์/เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ของกองทุน 

ช่องทำงกำรให้บริกำร
ออนไลน์ที่ได้รับกำรพัฒนำ
และปรับปรุงมำกกว่ำ 2 
ช่องทำง 

เว็บไซต์และเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ของกองทุนได้รับ
กำรปรับปรุงข้อมูลและ
รูปแบบกำรน ำเสนอ 

   

กบก. 

** 

แผนงานที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 
1.2.1 จัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยี
สำรสนเทศของกองทุนเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนและกำรตดัสินใจของผู้บรหิำร 

ฐำนข้อมูลเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำร
บริหำรจดักำรกองทุนฯ และ
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

ฐำนข้อมูลเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำร
บริหำรจดักำรกองทุนฯ 
และกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร และแผนพัฒนำ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

   

บท. 
กตป. 

*** 

1.2.2 พัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนฯ 

ปี 2564 มำกกว่ำร้อยละ 60 
ปี 2565 มำกกว่ำร้อยละ 70 
ปี 2566 มำกกว่ำร้อยละ 80 
 

ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ทบทวนและปรับปรุง
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
กองทุนฯ ที่เป็นปัจจุบัน 

   

บท. 
กตป. 

*** 

แผนงานที่ 1.3 ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องรอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.3.1 ศึกษำแนวทำงและช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ผลกำรศึกษำแนวทำงและ
ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 

มีแนวทำงและช่องทำงกำร
รับเรื่องร้องเรียน 

   
กบก. 

*** 

1.3.2 ปรับปรุงช่องทำงกำรรับเรือ่งร้องเรียนที่มีอยู่
เดิม 

มีช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนมำกกว่ำ 2 ช่องทำง 

กำรปรับปรุงช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนที่มีอยู่เดมิ 

   
กบก. 

*** 

แผนงานที่ 1.4 ศึกษาและพัฒนานโยบายและทิศทางของกองทุนโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น 
1.4.1 ศึกษำและพัฒนำนโยบำยและทิศทำงของ
กองทุนโดยใช้ข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น 

มีแนวทำงเชิงนโยบำยและ
ทิศทำงกำรใช้ข้อมูลจำก
หน่วยงำนอ่ืน 

มีแนวทำงเชิงนโยบำยและ
ทิศทำงกำรใช้ข้อมูลจำก
หน่วยงำนอ่ืน 

   

กบก. 
* 



๗๖ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาการด าเนินงาน/
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ ความส าคัญ 

2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบรูณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงาน 
แผนงานที่ 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางการบูรณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานในประเด็นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพิจารณาให้ทุนอุดหนุน 
2.1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรบูร
ณำกำรข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำนในประเด็นกำรวิจัย
และพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรพิจำรณำให้
ทุนอุดหนนุ  

ผลกำรศึกษำกำรก ำหนด
แนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมลู
ระหว่ำงหน่วยงำน 1 ฉบับ  

ผลกำรศึกษำกำรก ำหนด
แนวทำงกำรบูรณำกำร
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนฯ 

   

กนผ. 

*** 

2.1.2 ก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนในประเด็นกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรพิจำรณำให้ทุนอุดหนุน 

แนวทำงกำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศ
ของกองทุน 

แนวทำงกำรบูรณำกำร
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนฯ    

กบก. 
กนผ. *** 

2.2.3 ผลักดันใหเ้กิดควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำน
เพื่อกำรบูรณำกำรข้อมลู 

ข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อกำรบรู
ณำกำรข้อมลู 

ควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนเพื่อกำรบูรณำ
กำรข้อมูล 

   

กบก. 
*** 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 3.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 
3.1.1 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในด้ำนดิจิทลั จ ำนวนครั้งท่ีบุคลำกรได้รับ

กำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
ดิจิทัลไม่น้อยกว่ำปลีะ 1 ครั้ง 

จ ำนวนครั้งท่ีบุคลำกรดูแล
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

   บท. *** 

 



๗๗ 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการ 

3.1.1 เพิ่มประสิทธิภำพ 
และ/หรือ ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1) จัดหำและทดแทนคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ให้มีจ ำนวนเพียงพอและ
สนับสนุนต่อกำรปฏบิัติงำน 

ร้อยละ 100 ของจ ำนวนคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

0.096 บท. 

2) พัฒนำ/ปรับปรุง Software คอมพวิเตอร์ ร้อยละ 100 ของจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีโปรแกรม Software และคอมพิวเตอร์เวอร์
ชั่นที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน 

3) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 100 เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 

4) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบปอ้งกันกำรสูญหำยของข้อมูล 
 

มีกำรส ำรองข้อมูล และมีกำรปรับปรุงข้อมูลลง
ในฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุน
ฯ ทุกไตรมำส ให้เป็นข้อมูลปจัจุบัน 

5) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบบรหิำรจัดกำรกองทุนฯ แบบ Real Time 
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

มีกำรพัฒนำ/บ ำรุงรักษำระบบให้สำมำรถใช้
บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

15.0000 
งบประมำณปี 

2563 

กตป. 
กบก. 
กนผ. 

6) พัฒนำ/ปรับปรุงเว็บไซต์/เครือข่ำยสงัคมออนไลน์ของกองทุน ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรเข้ำชมเว็บไซต์/
เครือข่ำยสังคมออนไลน์  กบก. 

3.1.2 พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่
สนับสนุนกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร (EIS/MIS) 

1) จัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุน
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

มีฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ และกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
(พัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง
ตำมแผนปฏิบัตกิำร 

3 ปี) 

 
บท. 
กตป. 2) พัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ

กองทุนฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน 
 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรทบทวนและปรับปรุง
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กองทุนฯ ที่เป็นปจัจุบัน 
มำกกว่ำร้อยละ 60 

3.1.3 ปรับปรุงช่องทำงรับ
เร่ืองร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 
 

1) ศึกษำแนวทำงและชอ่งทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน แนวทำงและชอ่งทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน ต.ค. – ธ.ค. 63 

 กบก. 
2) ปรับปรุงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่เดิม มีกำรพัฒนำปรับปรุงและมีชอ่งทำงรับเรื่อง

ร้องเรียนมำกกวำ่ 2 ช่องทำง 
ม.ค. – ก.ย. 64 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๗๘ 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ระยะเวลา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สง่เสริมการบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 
3.2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ 
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรบูร
ณำกำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนในประเด็นกำร
วิจัยและพัฒนำเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรพิจำรณำ
ให้ทุนอุดหนุน 

1) ศึกษำแนวทำงกำรบูรณำกำรขอ้มูลระหว่ำงหนว่ยงำนเพือ่กำรวิจยั
และพัฒนำ 

แนวทำงกำรบูรณำกำรขอ้มูลระหวำ่งหน่วยงำน
ในประเด็นกำรวิจยัและพัฒนำ 

ต.ค. 63 – พ.ค. 64 

 กนผ. 2) เสนอผู้บริหำรกองทุนให้ควำมเห็น มิ.ย. – ส.ค. 64 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.1 กำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรในด้ำน
ดิจิทัล 

1) ส ำรวจและรวบรวมควำมต้องกำร จ ำนวนครั้งที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนดิจิทัลไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครั้ง 

ต.ค. – พ.ย. 63 

3.0000 บท. 
2) ออกแบบและจัดท ำหลักสูตร ธ.ค. 63 – มี.ค. ๖๔ 
3) ฝึกอบรมให้เจำ้หน้ำทีก่องทุน พร้อมทั้งประเมินศักยภำพบุคลำกร
กองทุน 

เม.ย. – ก.ย. 64 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๗๙ 

8.๘ การติดตามประเมินผล 
กำรวัดผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ ำเป็นต้อง

ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรแผนฯ และ
กำรประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ รวมทั้งมีกำรก ำหนดรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรที่เหมำะสมกับองค์กร มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือให้
บุคลำกรในส่วนงำนต่ำงๆ ได้มีส่วนแสดงควำมคิดเห็นและท ำงำนร่วมกัน 

 

8.๘.1 แนวทางการด าเนินงาน 
ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม พ.ศ. 2564 – 2566 และแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละปีเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผน ปัญหำ อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปี และจะพิจำรณำปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในปีถัดไปให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยมีกำรประเมินผลใน 2 แนวทำงดังนี้ 

(1) ติดตำมแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ใน
แต่ละป ี

(2) ติดตำมและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เมื่อสิ้นสุดแผน 

 

8.๘.2 กลไกการด าเนนิงาน 
กองบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติกำรฯ และเป็นหน่วยประสำนกับกลุ่มงำนต่ำงๆ  ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบในแต่ละแผนงำน รวมทั้งกำรติดตำมผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และผู้บริหำรกองทุนฯ เพ่ือ
ทรำบ 
  



๘๐ 

8.6.3 การติดตามและประเมินผลตามแผน 

มาตรการ / โครงการ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา

ในการ
ประเมิน 

1) จัดหำและทดแทน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มี
จ ำนวนเพียงพอและสนบัสนุน
ต่อกำรปฏิบตัิงำน 

บุคลำกรมีเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
เพียงพอต่อควำมควำม 
 ต้องกำรในสัดส่วน 1:1   

สัดส่วนของจ ำนวนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

ทุก 1 ปี 

2) พัฒนำ/ปรับปรุง Software 
คอมพิวเตอร ์

มีโปรแกรมSoftwareคอมพิวเตอร์ 
version ที่เหมำะ 
เหมำะสมต่อกำรปฏิบตัิงำน  

จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ม ี
โปรแกรม Software และ
คอมพิวเตอร์ Version ที่เหมำะสม
ต่อกำรปฏิบตัิงำน 

ทุก 1 ปี 

3) พัฒนำ/ปรับปรุงระบบ
เครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ 

มีกำรตดิตั้งระบบเครือข่ำย 
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Network) ครบทุกเครื่อง 

จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกำร
ติดตั้งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
(Computer Network) ครบทุก
เครื่อง 

ทุก 1 ปี 

4) พัฒนำ /ปรับปรุงระบบ
ป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูลที่
มีประสิทธิภำพ 

มีกำรส ำรองข้อมูลทุกเดือน จ ำนวนครั้งในกำรส ำรองข้อมูล และ
กำรอัพเดทข้อมูลลงในระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  

ทุก 1 ปี 

5) โครงกำรกำรจัดท ำระบบ
บริหำรจดักำรกองทุนฯ แบบ 
Realtime 

มีระบบบริหำรจัดกำรกองทุนเพื่อ
ตอบสนองกำรท ำงำนในทุกๆ 
ขั้นตอน 

ระบบบรหิำรจดักำรแบบ Real 
time ที่สำมำรถช่วยเหลือทุก
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร 
ผู้บริหำรและสำมำรถใช้งำนไดจ้ริง 

ทุก 1 ปี 

6) พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต/์
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของ
กองทุนพัฒนำดิจิทัลฯ 

ร้อยละ 60 มีควำมพึงพอใจใน
ระดับด ี

ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรเข้ำชม
เว็บไซต/์/เครือข่ำยสังคมออนไลน ์

ทุก 1 ปี 

7) กำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรของกองทุนฯ 

บุคลำกรที่ดแูลดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ได้รับกำร พัฒนำ
ศักยภำพไม่น้อย กว่ำ 1 ครั้ง/ป ี

จ ำนวนครั้งท่ีบุคลำกรดูแลด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ 

ทุก 1 ปี 

 

 

  



๘๑ 

บทท่ี 9 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2564 - 2566)  

และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ของกองทุนพัฒนำดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นตำม
แนวทำง HR scorecard ที่ ก.พ. ก ำหนด และเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศำสตร์ของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นกำรสนับสนุนให้ก ำลังคนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้มีประสิทธิภำพ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้ก้ำวหน้ำบรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
๙.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

จำกสภำพกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคม
กำรเติบโตอันก้ำวไกลด้ำนเทคโนโลยี เศรษฐกิจและกำรเมือง ส่งผลให้องค์กรในภำครัฐมีกำรเตรียมควำมพร้อม
รับต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และจำกกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงำนรำชกำรมี
กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำร และวิธีกำรท ำงำนเพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถและมำตรฐำนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนรำชกำรให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล โดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ที่
มุ่งเน้นให้กำรด ำเนินกำรภำครัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ มี
ประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกินจ ำเป็น ประชำชนได้รับ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร รวมทั้งมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนกำรให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและในกำรพัฒนำงำน
ภำครัฐ และสนับสนุน “กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐให้เป็นรัฐบำลดิจิทัล” 

ด้วยปัจจัยดังกล่ำว เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและองค์กรมีควำมเข้มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สำมำรถสนับสนุนให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร
ไปสู่ควำมส ำเร็จได้ จึงได้มีกำรจัดแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะท ำ
ให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สำมำรถพัฒนำประเทศโดย
รวบรวมข้อกฎหมำย นโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนกำรด ำเนินงำน ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
(2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
(3) แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(4) กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมกรอบมำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ของส ำนักงำน ก.พ. 
9.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินจะต้องปรับเปลี่ยนให้สำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอย่ำงมีบูรณำกำรและมีควำม
ต่อเนื่องทั้งนี้เพ่ือตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำหลักๆ ของประเทศและสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดระบบองค์กรให้ลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกัน และกะทัดรัดโดย
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ใช้ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ (Full Digital Employment) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สำธำรณะ กำรให้บริกำรแก่ภำคประชำชนและภำคธุรกิจเอกชนและสำมำรถด ำเนินงำนร่วมกับภำคกำรเมืองบน
พ้ืนฐำนของควำมรับผิดรับชอบควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สำมำรถตรวจสอบได้และมี
ควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำรสำธำรณะ รวมทั้งจะต้องเป็นระบบที่สำมำรถจูงใจและดึงดูดให้คนดี คนเก่ง   
เข้ำมำร่วมพลังกำรท ำงำนที่มีควำมมุ่งมั่นและแรงบันดำลใจในกำรที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่
พึงประสงค ์

9.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมำภิบำลในสังคมไทย โดยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ 
ให้มีควำมโปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ สำมำรถให้บริกำรประชำชนในรูปแบบ
ทำงเลือกที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ ข้ำรำชกำรมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมรับผิดชอบต่อบทบำท
หน้ำที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีควำมทันสมัย รำชกำรบริหำรส่วนกลำงมีขนำดเล็กลง และรำชกำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่นมีขนำดที่เหมำะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ ก ำหนดภำรกิจ ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ ำซ้อน ปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติงำนของภำครัฐให้มี
ลักษณะบูรณำกำร สำมำรถส่งเสริมกระบวนกำรผลิตและกำรให้บริกำรของภำคเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว พัฒนำบุคลำกรและปฏิรูประบบบริหำรจัดกำร
ก ำลังคนภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ โดยมำตรกำรดังต่อไปนี้ 

(1) ก ำหนดให้ต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญสูงกับกำรพัฒนำประเทศในวงกว้ำง
หรือมีควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ให้สำมำรถสรรหำบุคคลภำยนอกเข้ำมำบริหำรรำชกำรได้ 

(2) สรรหำคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะสูงเข้ำมำสู่ระบบ รำชกำร โดยให้
ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

(3) น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำทดแทนก ำลังคนภำครัฐ ควบคู่กับกำรศึกษำแนวทำงกำรจ้ำง
งำนผู้เกษียณอำยุรำชกำรอย่ำงเป็นระบบและเหมำะสมกับสภำวะกำรคลังของประเทศ 

(4) วำงระบบค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งในส่วน
รำชกำรหน่วยงำนก ำกับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมำะสมตำมลักษณะงำน ควำมเชี่ยวชำญสมรรถนะ  
ควำมสลับซับซ้อนของงำน และสอดคล้องกับกลไกตลำด 

9.1.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะให้ควำมส ำคัญ

กับกำรพัฒนำก ำลังคนวัยท ำงำนทุกสำขำอำชีพ ทั้งบุคลำกรภำครัฐและภำคเอกชน ให้มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงชำญฉลำด ในกำรประกอบอำชีพและกำรพัฒนำบุคลำกรในสำขำ
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในระดับมำตรฐำนสำกล เพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงและจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในกำร
ขับเคลื่อน โดยยุทธศำสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงำนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน คือ  

 (1) พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลำกรในตลำดแรงงำนที่รวมถึงบุคลำกรภำครัฐ 
ภำคเอกชน บุคลำกรทุกสำขำอำชีพ และบุคลำกรทุกช่วงวัย  

 (2) ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะควำมเชี่ยวชำญเทคโนโลยีเฉพำะด้ำนให้กับบุคลำกรในสำย
วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงำนในภำครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับควำมต้องกำรในอนำคต  
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 (3) พัฒนำผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถวำงแผนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนำ
ภำรกิจ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงคุณค่ำจำกข้อมูลขององค์กร 

9.1.4 กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ส านักงาน ก.พ. 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก ำหนดภำรกิจของคณะกรรมกำร

ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ในฐำนะผู้จัดกำรงำนบุคคลของ
รัฐบำลให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรบริหำรรำชกำร และกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐให้
ส่วนรำชกำรต้นสังกัดด ำเนินกำรมำกขึ้น โดยต้องจัดระเบียบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็นไปเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
คุณธรรม และมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ส ำนักงำน ก.พ. จึงส่งเสริมให้ ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ซึ่งมีองค์ประกอบส ำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) 
หมำยถึง ผลกำรบริหำรรำชกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นเป้ำหมำยสุดท้ำยที่ส่วนรำชกำรต้อง
บรรลุ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 มิติ คือ  

มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Alignment) เป็นมิติที่จะท ำให้
ส่วนรำชกำร ทรำบว่ำมีแนวทำงและวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล สอดคล้องกับมำตรฐำน  คือ มีนโยบำย 
แผนงำนและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมีควำมสอดคล้อง และสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีกำรวำงแผนและบริหำรก ำลังคนทั้งในเชิงประมำณและคุณภำพ และ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มำพัฒนำและรักษำไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ตลอดจนมีแผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ และมีแผนกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรงำน นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้น ำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับปฏิบัติงำน 
ทั้งในเรื่องของผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรท ำงำน 

มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมำยถึง กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร เช่น 
กำรสรรหำ คัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต ำแหน่ง กำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกร บุคคลอื่นๆ มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness)  

2) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรได้จริง 

3) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลต่อ งบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำรมีควำมเหมำะสม และสะท้อนผลิตภำพของบุคลำกร (HR 
Productivity) ตลอดจน ควำมคุ้มค่ำ (Value for Money)  

4) มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกร บุคคลของส่วนรำชกำร เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรบริกำร (HR Automation) 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมำยถึง นโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  (HR Accountability)  
หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร 



๘๔ 

บุคคล ตลอดจนกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัย โดยค ำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และ หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน (Quality of work-
life and work-life balance)  หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรมีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำร ซึ่งจะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำ คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ ดังนี้    

1) ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนระบบงำน และบรรยำกำศกำรท ำงำน ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่ อสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำร
รำชกำรและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ 
โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว 

2) มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำร
ภำคบังคับตำม กฎหมำย ซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของส่วนรำชกำร  

3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำร กับ
ข้ำรำชกำร และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน และให้ระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง และให้ก ำลังคนมี
ควำมพร้อมที่จะ ขับเคลื่อนส่วนรำชกำรให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำรหรือไม่    

2. ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) หมำยถึง นโยบำย แผนงำน
โครงกำร มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งจะท ำให้ส่วนรำชกำรบรรลุ 
มำตรฐำนควำมส ำเร็จ  

3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ (Measures and Indicators) หมำยถึง ปัจจัยหรือ
ตัวที่บ่งชี้ว่ำ ส่วนรำชกำรมีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยแผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำร
บริหำร ทรัพยำกรบุคคลซึ่งมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนแห่งควำมส ำเร็จจนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

4. ผลการด าเนินงาน (Results) หมำยถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐำนในกำรประเมินว่ำ 
ส่วนรำชกำรได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำย แผนงำนโครงกำรและ มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมี
ควำม สอดคล้องกับมำตรฐำนแห่งควำมส ำเร็จ   

สมรรถนะท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด 
 สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้ำรำชกำรไทยทั้งระบบเพ่ือหล่อหลอมค่ำนิยมและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ 
 (1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมำยถึง ควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติรำชกำรให้ดี 

หรือให้เกินมำตรฐำนที่มีอยู่ โดยมำตรฐำนนี้อำจเป็นผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนรำชกำรก ำหนดขึ้น รวมทั้งยังหมำยควำมรวมถึงกำรสร้ำงสรรค์พัฒนำผลงำนหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยที่ยำกและท้ำทำยชนิดที่อำจไม่เคยมีผู้ใดสำมำรถกระท ำได้มำก่อน 

 (2) กำรบริกำรที่ดี (Service Mind) หมำยถึง ควำมตั้งใจและควำมพยำยำมของข้ำรำชกำร 
ในกำรให้บริกำรเพ่ือสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนของหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (3) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) หมำยถึง ควำมขวนขวำยสนใจ ใฝ่รู้ 
เพ่ือสั่งสมพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้วยกำรศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนำ ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ควำมรู้เชิงวิชำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำ
กับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 



๘๕ 

 (4) จริยธรรม (Integrity) หมำยถึง กำรครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมำะสม ทั้งตำม
หลักกฎหมำยและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทำงในวิชำชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ เพ่ือธ ำรงรักษำศักดิ์ศรีแห่งอำชีพข้ำรำชกำร อีกทั้งเพ่ือเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรสนับสนุนผลักดันให้ภำรกิจภำครัฐบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 (5) ควำมร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมำยถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงควำมตั้งใจ ที่จะท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงำน หน่วยงำน หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐำนะเป็นสมำชิกในทีม มิใช่ฐำนะ
หัวหน้ำทีม และพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและด ำรงรักษำสัมพันธภำพกับสมำชิกในทีม 

 

 สมรรถนะด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น 
 (1) ภำษำอังกฤษ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถใช้ภำษำในกำรปฏิบัติงำนและชีวิตประจ ำวัน 
 (2) คอมพิวเตอร์  มีควำมรู้ทักษะมีควำมเข้ำใจถึงลักษณะกำรท ำงำนของโปรแกรม 

Application ต่ำงๆ  
 (3) กำรจัดกำรข้อมูล มีควำมรู้ในกำรจัดเก็บและพร้อมที่น ำมำใช้อย่ำงถูกต้องและทันสมัย 
 (4) กำรคิดค ำนวณ มีควำมรู้ มีทักษะในกำรวิเครำะห์คิดค ำนวณ และงำนวิจัย 
 (5) กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง มีควำมรู้ทักษะด้ำนระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติงำน 

9.2 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มำตรำ 23 ได้ก ำหนดให้จัดตั้ง
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกำศกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้กองบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมด ำเนินกำรบริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ โดยมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปีของกองทุน เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้ควำมเห็นชอบ  

(๒) จัดให้มีบุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระเพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินกำรของกองทุนเพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริหำร  
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด  

(๓) ให้ควำมช่วยเหลือหรือค ำแนะน ำแก่ผู้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ตำม
วัตถุประสงค์ของกองทุน  

(๔) รับผิดชอบในกำรจัดท ำงบดุล งบกำรเงิน บัญชีท ำกำรของกองทุน และจัดท ำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกองทุน  

(๕) ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(๖) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

มอบหมำย  
(๗) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  

มอบหมำย 
 ปัจจุบันกำรมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีโครงสร้ง
และอัตรำก ำลังของกองทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง ดังนี้ 



๘๖ 

 



๘๗ 

9.2.1 อัตราก าลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ปัจจุบันกองทุนฯ มีข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งสิ้น 3๓ คน (ณ กรกฎำคม 2563) 

ประกอบด้วย 
- ข้ำรำชกำร 9 คน 
- พนักงำนรำชกำร 1 คน 
- ลูกจ้ำงจ้ำงเหมำบริกำร 23 คน 

  
 
 

ต าแหน่ง 

ข้าราชการ/พนักงานราชการ 
อ ำนวยกำร 
ระดับต้น 

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์
ช ำนำญกำร

พิเศษ 

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์
ช ำนำญกำร 

นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติกำร 

นักวิเครำะห์
นโยบำยและ

แผนปฏิบัติกำร 

นักวิเครำะห์
นโยบำยและ

แผน 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ผู้อ ำนวยกำร 1 - - - - - 1 
ฝ่ำยบริหำร 
งำนทั่วไป 

- - - - - - - 

กลุ่มนโยบำยและ
แผนกองทุน 

- 1 - 1 1 - 3 

กลุ่มบริหำรกองทุน - 1 1 - - - 2 
กลุ่ มติดตำมและ
ประเมินผล 

- 1 2 - - 1 4 

รวมทั้งสิ้น 1 3 3 1 1 1 10 
 

 
 

ต าแหน่ง 

ลูกจ้างกองทุน 
เจ้ำหน้ำที่

พัสด ุ
เจ้ำหน้ำที่
ทรัพยำกร

บุคคล 

เจ้ำหน้ำท่ี
ธุรกำร 

เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์
นโยบำย
และแผน 

เจ้ำหน้ำที่
นิติกร 

เจ้ำหน้ำที่
จัดกำรงำน

ทั่วไป 

เจ้ำหน้ำที่
บัญช ี

เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน 

รวม
ทั้งสิ้น 

ฝ่ำยบริหำร 
งำนทั่วไป 

2 1 1 3 1 - -  8 

ก ลุ่ ม น โ ย บ ำ ย
และแผนกองทุน 

- -  1 1 1 -  3 

กลุ่มบริหำร
กองทุน 

- -  5 1 - 2 1 9 

กลุ่มติดตำมและ
ประเมินผล 

- - - 1 1 1 -  3 

รวมทั้งสิ้น 2 1 1 10 4 2 2 1 23 
 

 



๘๘ 

๙.3 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรทั้งภำยนอก

และภำยในที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis  เพ่ือประเมิน
สถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุนฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคตของกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

ความหมาย 
1. สภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัจจัยที่อยู่ภำยในองค์กร ได้แก่ โครงสร้ำงวัฒนธรรมและทรัพยำกร 

ขององค์กร โครงสร้ำงจะแสดงให้เห็นถึงกำรรวมกลุ่มงำน ควำมสัมพันธ์ทำงอ ำนำจหน้ำที่ กำรไหลเวียนของ 
งำน กำรติดต่อสื่อสำรภำยใน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) จะหมำยถึงควำมเชื่อควำม คำดหวัง 
และค่ำนิยมร่วมกัน โดยทั่วไปจะปรำกฏขึ้นมำเป็นบรรทัดฐำนที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ยอมรับกันของ บุคคลตั้งแต่
ผู้บริหำรลงมำจนถึงพนักงำนระดับล่ำงสุด ส่วนทรัพยำกรขององค์กร (Corporate Resources) จะหมำยถึง
ทรัพย์สินทุกอย่ำงภำยในองค์กำร ได้แก่ คน เงินทุน วัตถุดิบ เทคโนโลยี และทักษะ เป็นต้น  

(สมยศ นำวีกำร. 2544 : 24 – 25 และสุพำนี สฤษฏ์วำนิช.2544 : 136)  
 ซ่ึงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในประกอบด้วย  
(1)  จุดแข็ง (Strengths) หมำยถึง กำรด ำเนินงำนภำยในองค์กำรที่ต้องวิเครำะห์กำร

ด ำเนินงำนภำยใน เช่น กำรบริหำรกำรเงิน กำรตลำด กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรพิจำรณำถึงจุดแข็งของกำร
ด ำเนินงำน ภำยในเหล่ำนี้เป็นระยะและใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งของกำรด ำเนินงำนเหล่ำนี้อยู่เสมอ  

(2)  จุดอ่อน (Weakness) หมำยถึง กำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่ไม่สำมำรถกระท ำได้ดี 
เช่น กำรบริหำร กำรเงิน กำรตลำด กำรวิจัยและพัฒนำ จะเป็นอุปสรรคต่อควำมส ำเร็จ  

2.  สภาวะแวดล้อมภายนอก คือปัจจัยที่อยู่ภำยนอกและไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมระยะสั้นของ 
ผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งสภำพแวดล้อมภำยนอกจะมีอยู่สองส่วน คือ สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนและ
สภำพแวดล้อม โดยทั่วไป สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำน (Task  Environment) จะประกอบด้วยปัจจัยที่
กระทบและถูกกระทบ โดยตรงต่อกำรด ำเนินงำน ปัจจัยเหล่ำนี้ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย รัฐบำล ผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบ 
ชุมชน คู่แข่งขันและ กลุ่มผลประโยชน์ สภำพแวดล้อมโดยทั่วไป  (General  Environment) จะประกอบด้วย
ปัจจัยที่ไม่กระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินงำนระยะสั้นปัจจัยเหล่ำนี้จะมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจระยะยำว  ได้แก่ 
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี กำรเมืองและกฎหมำย (สมยศ นำวีกำร. 2544 : 24 – 25 และสุพำนี 
สฤษฏ์วำนิช.2544 : 136)   

ซ่ึงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกประกอบด้วย 
(1)  โอกำส (Opportunities)  หมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินงำนขององค์กำร ซึ่งต้องคำดคะเนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง เทคโนโลยี และกำรแข่งขันเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมเหล่ำนี้ 
เช่น กำรพัฒนำของคอมพิวเตอร์ กำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร และกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมและทัศนคติ และ
กำรแข่งขันจำกต่ำงประเทศ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้อำจจะท ำให้ควำมต้องกำรของลูกค้ำเปลี่ยนแปลงไป  

(2)  ภัยคุกคำม (Treats) หมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกที่คุกคำมต่อกำรด ำเนินงำนของ 
องคก์ำร สภำพแวดล้อมเหล่ำนี้ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและกำรแข่งขัน 
 
 
 



๘๙ 

ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
 สภาวะแวดล้อมภายใน 

จุดอ่อน (Weakness)  จุดแข็ง (Strengths) 
๑. เนื่องจำกภำระงำนที่มำกบุคลำกรกองทุนจึงไม่

ค่อยมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนวิชำกำร ตลอดจน เทคนิควิธีกำรต่ำงๆ 
เพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำร ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ
มำกเท่ำท่ีควรจะเป็น 

๒. กำรบริหำรงำนบุคคลอยู่ในรูปแบบของกำรจ้ำง
ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน ท ำให้ขำดควำมมั่นคงใน
อำชีพ มีกำรลำออกไปประกอบอำชีพอ่ืน ส่งผล
กระทบกับกำรปฏิบัติงำนที่ต้องอำศัยทักษะควำม
ช ำนำญหรือควำมต่อเนื่อง 

๓. โครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลังยังไม่สำมำรถรองรับ 
กำรเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน (Key Driver) กำร
พัฒนำแผนยุทธศำตร์ของกองทุนไปปฏิบัติอย่ำง
แท้จริง 

๔. กำรวำงระบบงำนและระบบสำรสนเทศเพ่ือช่วยใน
กำรปฏิบัติ งำนภำยในยัง ไม่แล้ ว เสร็จ ท ำให้
บุคลำกรของกองทุนต้องใช้เวลำมำกส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนเอกสำร 

๕. กำรสรรหำบุคลำกรเพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพกำรท ำงำนสูง และ
ผลตอบแทนไม่เป็นกำรจูงใจ 

๑. ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำน 
กองทุนฯ 

๒. มีคณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรฯ คณะท ำงำน 
และที่ ป รึ กษำที่ มี คว ำมรู้ ค ว ำมสำมำรถจ ำก
หลำกหลำยสำขำ ก ำกับ ดูแลและให้ข้อเสนอแนะ
ในกำรปฏิบัติงำน 

๓. มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำ 
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอ 

๔. ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมแสดง 
ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำบุคลำกร 

๕. บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์สุจริตในหน้ำที่ และเต็มใจ
ให้บริกำร มีกำรท ำงำนเป็นทีม 

๖. มีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรทำงอินเตอร์เน็ตท ำให้
มี ก ำรแลก เปลี่ ยนและ เข้ ำถึ งข้ อมู ล  รวมทั้ ง 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และมี 
ประสิทธิภำพ   

 
 

 
สภาวะแวดล้อมภายนอก 

อุปสรรค (Threat) โอกาส (Opportunity) 
๑. นโยบำยด้ำนอัตรำก ำลั งมีกำรจ ำกัดจ ำนวน

บุ ค ล ำ ก ร ภ ำ ค รั ฐ  แ ล ะ ก ร อ บ ก ำ ร ก ำ ห น ด
ค่ำตอบแทนที่จ ำกัด ส่งผลต่อกำรสร้ำงแรงจูงใจ 

๒. ผู้ มีศักยภำพสู งมุ่ ง ไปปฏิบัติ งำนภำคเอกชน
มำกกว่ำภำครัฐ  

๓. กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วท ำให้
บุคลำกรกองทุนต้องมีควำมรู้ให้เท่ำทันเทคโนโลยี
ตลอดเวลำ แต่ พ้ืนฐำนควำมรู้ด้ำนดิจิทัลของ
บุคลำกรกองทุนไม่เท่ำกัน 

๑. มีนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร 
บุคคลภำครัฐ ของ ก.พ. ในกำรก ำหนดมำตรฐำน 
ควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล                
เพ่ือเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรบริหำรยุทธศำสตร์ 
และเป็นแนวทำงในกำรประเมินกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

๒. นโยบำยภำครัฐในกำรผลักดันกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

๓. กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเป็นเครื่องมือช่วยในกำร
ปฏิบัติงำน เช่น กำรติดต่อสื่อสำรและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนระบบดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว



๙๐ 

รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่ท ำได้สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ   

๔. นโยบำยกำรท ำงำนจำกท่ีบ้ำน (Work from Home) 
มีส่วนผลักดันให้บุคลำกรของกองทุนได้ศึกษำ 
เรียนรู้ และใช้งำนผ่ำนระบบดิจิทัล  

 
จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุน พัฒนำดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม แสดงให้เห็นว่ำ ปัจจัยภำยในของกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกรกองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีจุดแข็งในด้ำนกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ เช่น 
คณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรฯ คณะท ำงำนฯ และที่ปรึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ จำกหลำกหลำย
สำขำเข้ำมำก ำกับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนฯ แต่
ด้วยกำรที่เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และกำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลท ำให้บุคลำกรของกองทุนฯ ต้องมีกำร
ปฏิบัติงำนเชิงรุกให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ แต่สวนทำงกับกำรก ำหนดอัตรำก ำลังของกองทุนฯ ที่เป็นไปอย่ำง
จ ำกัดไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพของตนเองได้ 
ประกอบกับกำรเปลี่ยนย้ำยต ำแหน่งงำนของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือพัฒนำทักษะประสบกำรณ์ให้้บุคลำกร มีควำมรู้ใน
กำรท ำงำนหลำยรูปแบบยังไม่เพียงพอ ขำดกำรเตรียมพร้อมบุคลำกรเพื่อรองรับลักษณะงำนที่จะต้องปฏิบัติ  

กำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้นั้น องค์กรจ ำเป็นต้องมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ
ประสิทธิภำพ  พร้อมที่จะปฏิบัติงำนให้ก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย กำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำทักษะควำมรู้ที่เหมำะสม และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จึง
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีศักยภำพเหมำะสมในกำรปฏิบัติ กองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้พร้อมรับกับ
สถำนกำรณ์โดยมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พัฒนำกำร ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ เพ่ือช่วยลดข้อจ ำกัดในด้ำนต่ำง ๆ เนื่องจำก
บุคลำกรสำมำรถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลำ 
9.4 แนวโน้มในอนาคต 

ที่ผ่ำนมำกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ยกร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ.... อยู่ระหว่ำงรอผลกำรพิจำรณำของกระทรวงกำรคลัง เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 มำตรำ 21 (2) ประกอบประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน ว่ำ
ด้วยมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลของทุนหมุนเวียน โดยสำระส ำคัญของระเบียบฯ ดังกล่ำวสอดคล้องกับ
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 และเมื่อระเบียบฯ ได้มีกำรประกำศใช้แล้ว 
จะส่งผลในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนฯ ให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม  

อย่ำงไรก็ตำมจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 หน่วยงำนต่ำง ๆ ล้วนต้องมีกำรปรับตัวและปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงปกติ หน่วยงำนต่ำง ๆ จึงได้น ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำ
ช่วยส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้มำกที่สุด กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีแนวคิดและได้มี
วิวัฒนำกำรของกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบดิจิทัลมำเป็นระยะ โดยในช่วงของสถำนกำรณ์โควิด-19 เพ่ือเป็นกำร
ลดอัตรำควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ ผู้บริหำรกองทุนฯ ได้ออกมำตรกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของกองทุนฯ ปฏิบัติงำนใน
รูปแบบ Work from Home แต่กำรปฏิบัติงำนยังอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรก ำหนดตัวชี้วัดและผลผลิตของกำร
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ปฏิบัติงำนให้ได้อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์มำกที่สุด ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรกองทุนฯ ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะด้ำนดิจิทัลจะช่วยเสริมสร้ำงสมรรถะของบุคลำกร
ของกองทุนฯ ให้พร้อมรองรับสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
9.5 ปัจจัยในการจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปัจจัยควำมส ำเร็จของกองทุนฯ เกิดจำกกำรตอบรับของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในมิติต่ำง ๆ ที่คำดหวังให้กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ปัจจุบันดิจิทัลได้กลำยเป็นสิ่งส ำคัญพ้ืนฐำนต่อกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  
และเป็นปัจจัยหลักในกำรผลักดันกำรพัฒนำประเทศ จึงท ำให้ปริมำณค ำขอรับทุนหลั่งไหลเข้ำมำที่กองทุนฯ 
เป็นจ ำนวนมำก แต่สวนทำงกับแนวทำงปฏิบัติของกองทุนฯ ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ
เช่นเดียวกับระบบรำชกำร สิ่งที่จะสำมำรถบรรเทำปัญหำตลอดจนท ำให้กองทุนฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพคือ กำรพัฒนำให้บุคลำกรของกองทุนฯ มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
มีควำมสำมำรถ และทักษะอย่ำงหลำกหลำยโดยเฉพำะด้ำนดิจิทัล กำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนดิจิทัลเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน และได้ครบถ้วนตำมกรอบอัตรำก ำลังที่ ได้รับกำรอนุมัติจำก
กระทรวงกำรคลัง เหล่ำนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องมีกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 256๔ 

9.6 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตรด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เพ่ือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ จึงก ำหนดวิสัยทัศน์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คือ 

“พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ตอบสนองกำรด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ” 

พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. จัดหำบุคลำกรให้ครบถ้วนเป็นไปตำมโครงสร้ำงที่ได้รับอนุมัติ 
2. พัฒนำสรรถนะบุคลำกรกองทุนให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับกำร

ปฏิบัติงำนในยุคดิจิทัล 
3. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับกำรด ำเนินงำนของกองทุนให้กับ

บุคลำกรกองทุนในทุกระดับ 
4. ก ำหนดและขับเคลื่อนกำรติดตำมและประเมินผลตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. กองทุนมีบุคลำกรเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์พันธกิจกองทุน 
2. บุคลำกรกองทุนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์

ต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. บุคลำกรกองทุนสำมำรถปฏิบัติงำนโดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของกองทุน

ได้โดยผ่ำนระบบกำรประเมินผลที่สำมำรถตรวจสอบได้  
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9.6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตราก าลัง  
กรอบแนวคิด  
เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนที่เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย

และพันธกิจของกองทุน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กำรบริหำรอัตรำก ำลังให้ครบถ้วน 
เพียงพอ และสอดคล้องกับภำรกิจ
ของกองทุน และยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

- มีกำรประกำศใช้ระเบียบคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล กองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ.... 
- จ ำนวนบุคลำกรกองทุนที่สรรหำ
ได้ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง 

- น ำระเบียบคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สั งคมว่ ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม  พ . ศ . . . . เ ส น อที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรฯ เพ่ือพิจำรณำ
เห็นชอบและประกำศใช้ 
- กำรจั ดท ำ แผน อัตร ำก ำ ลั ง  และ
ด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรกองทุนใน
ต ำแหน่งต่ำง ๆ ให้ครบตำมกรอบที่ได้รับ
อนุมัต ิ

9.6.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กรอบแนวคิด  
เพ่ือให้บุคลำกรของกองทุนมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

กฎระเบียบต่ำง ๆ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำนโครงกำรที่ก ำหนด โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มำเป็นเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
บุคลำกรมี สมรรถนะและขี ด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ ำ งถู กต้ อ งมีป ระสิ ทธิ ภ ำพ 
รวมทั้งสำมำรถชี้แจงกฎระเบียบ
และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ขอรับทุนได ้

1.  

- จ ำนวนครั้ง/จ ำนวนบุคลำกรที่
ได้รับกำรฝึกอบรม 
 
- ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้
ขอรับทุนต่อกำรให้ควำมรู้และ
กำรให้ค ำปรึกษำ 

- โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
กองทุน 
- กำรฝึ กอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร เ พ่ือ
ปรับปรุงกระบวนงำนของกองทุน 
- กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงผู้รับ
ทุนและกองทุน  

9.6.3 ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
กรอบแนวคิด  
เพ่ือให้เกิดกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรของกองทุนทุกต ำแหน่ง มีควำม

ชัดเจนเป็นรูปธรรม และน ำไปสู่กำรพัฒนำประสิทธิกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรของกองทุนได้ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนำระบบ/กลไกกำรน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในเชิงกำร
บริหำร 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรถ่ำยทอด
ตัวชี้วัดรำยบุคคลของบุคลำกร
กองทุน 

- กำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรกองทุน 
- กำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่สอดคล้องกับผลงำนและ
สมรรถนะ 

  



๙๓ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2564 - 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือรองรับปริมำณงำน
ที่เพ่ิมขึ้นของกองทุน 

 

แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและอัตรำก ำลัง พ.ศ. 2564 - 2566 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
อัตรำก ำลัง 

 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร 

 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 

- น ำระเบียบคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.... 
เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบและประกำศใช้ 

- กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง และ
ด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกร
กองทุนในต ำแหน่งต่ำงๆ 

- โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรกองทุน 

- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนงำนของ
กองทุน 

- กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ระหว่ำงผูร้ับทุนและกองทุน 

- กำรพัฒนำระบบประเมินผล
กำรปฏิบัตริำชกำรทีส่อดคล้อง
กับผลงำนและสมรรถนะ 

 



๙๔ 

๙.๗ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตราก าลัง  

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยท้ำทำย โครงกำร/กิจกรรม  ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ ปี 64 ปี 65 ปี 66 

กำรบริหำรอัตรำก ำลัง
ให้ครบถ้วน เพียงพอ 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ภำรกิจของกองทุน และ
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

- มีกำรประกำศใช้ระเบียบ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร
บริหำรงำนบุคคล กองทุน
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ.... 
 
 
- จ ำนวนบุคลำกรกองทุนที่
สรรหำได้ครบถ้วนตำม
โครงสร้ำง 

- มีกำรประกำศใช้ระเบียบ
คณะกรรมกำรบริ ห ำ ร
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมว่ำด้วย
กำรบริหำรงำนบุคคลฯ 
ภำยในไตรมำสแรกของปี
บัญชี 
 
 
- สำมำรถคัดเลือก/สรรหำ
บุ ค ล ำ ก ร ไ ด้ ค ร บ ทุ ก
ต ำแหน่ง 

- น ำระเบียบคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ....เข้ำท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ 
เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบและ
ประกำศใช้ 
 
- กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง และ
ด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรกองทุน
ในต ำแหน่งต่ำงๆ 

   บท./กบก. 
 
 
 
 
 
 
 
 

บท. 

 

 



๙๕ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยท้ำทำย โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ ปี 64 ปี 65 ปี 66 

บุคลำกรมีสมรรถนะ
และขีดควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ถูกต้องมีประสิทธิภำพ 

จ ำนวนครั้ง/จ ำนวนบุคลำกร
ที่ได้รับกำรฝึกอบรม 

บุคลำกรกองทุนมีควำมรู้
ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
นโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน 
เ พ่ือน ำมำวำงแผนกำร
ปฏิบัติงำน ที่สอดคล้องกับ
ภ ำ ร กิ จ ข อ ง ก อ ง ทุ น
โดย เฉพำะควำมรู้ ด้ ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- โ ค ร งก ำ ร พัฒนำ สม ร ร ถ น ะ
บุคลำกรกองทุน 
- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนงำนของกองทุน 
- กำ รสั มมน ำ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำ ร
ระหว่ำงผู้รับทุนและกองทุน 

   บท. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยท้ำทำย โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ ปี 64 ปี 65 ปี 66 

พัฒนำระบบ/กลไกกำร
น ำผลกำรประเมินไปใช้
ประโยชน์ ใน เชิ งกำร
บริหำร 

ระดับควำมส ำ เร็ จ ในกำร
จัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคลของ
บุคลำกรกองทุน 

ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
ตั ว ชี้ วั ด ร ำยบุ คคล ของ
บุคลำกรกองทุน ครอบคลุม 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพ่ือ
น ำผลกำรปฏิบัติงำนไปใช้
วำงแผน พัฒนำบุคคล และ
เลื่อนขั้น/ให้ ค่ำตอบแทน 

- กำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกร
กองทุน 
 
- กำรพัฒนำระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่สอดคล้องกับ
ผลงำนและสมรรถนะ 

   บท./ กตป. 
 
 

บท. 
 
 
 



๙๖ 

๙.๘ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด แผนกำร

ด ำเนินงำน/
แผนกำรใช้จ่ำย 

แผนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 

(ล้ำนบำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตราก าลัง  
แผนงำนที่ 1 กำรประกำศใช้ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนบุคคล กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ... 

1 กำรน ำระเบียบคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุน
พั ฒ น ำ ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมว่ำ
ด้ วยกำรบริ หำรงำน
บุคคล กองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคม พ.ศ. . . . เ ข้ ำที่
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรฯ เพื่อพิจำรณำ
เห็นชอบและประกำศใช้ 
ขั้นตอน 
- น ำ เ ข้ ำ ที่ ป ร ะ ชุ ม
พิจำรณำร่ำงระเบียบ 
และมีมติเห็นชอบ 
- ประกำศใช้ระเบียบฯ 

- มี ก ำ รประกำศ ใช้
ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ
ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
กองทุนพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล กองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจ
และสั ง คม  พ .ศ . . . . 
ภำยใน 
ค่ำเกณฑ์วัด  
ระดับ 1 = จัดท ำร่ำง
ระเบียบฯ แล้วเสร็จ 
ระดบั 3 = ผำ่นควำม
เห็นชอบจำก
กรมบัญชกีลำงและ
น ำเข้ำสูก่ำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบริหำร 
ระดับ 5 = ประกำศใช้
ระเบียบฯ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        - บท.  

แผนงำนที่ 2 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง และกำรสรรหำบุคลำกรกองทุน 
1 1. กำรจัดท ำแผน

อัตรำก ำลัง  
 
2. ด ำเนนิกำรสรรหำ
บุคลำกรกองทุนใน
ต ำแหน่งต่ำงๆ ตำม
กรอบอัตรำก ำลังที่
ได้รับอนุมตั ิ

สรรหำอัตรำก ำลังได้
อย่ำงหมำะสมได้อย่ำง
น้อยร้อยละ 30 ของ
อัตรำที่ได้รับอนุมัติ 
ค่ำเกณฑ์วัด  
ระดั บ  1  = แต่ งตั้ ง
คณะท ำงำนเพื่ อร่ ำง

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     - สดช./ 
บท. กท. 

 



๙๗ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด แผนกำร
ด ำเนินงำน/

แผนกำรใช้จ่ำย 

แผนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 

(ล้ำนบำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอน 
- แต่ งตั้ งคณะท ำงำน
เ พื่ อ ร่ ำ ง ป ร ะ ก ำ ศ
คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล ำ ก ร
กองทุน 
- มีกำรคัดเลือกและ
ป ร ะ ก ำ ศ ผ ล ก ำ ร
คัดเลือกบรรจุ/แต่งตั้ง 
- ล ง น ำ ม สั ญ ญ ำ
พนักงำนกองทุน 
 

ป ร ะ ก ำ ศ คั ด เ ลื อ ก
บุคลำกรกองทุน 
ระดับ 2 = มีประกำศ
รับสมัคร 
ร ะ ดั บ  3  =  มี ก ำ ร
คัดเลือกและประกำศ
ผลกำรคัดเลือกบรรจุ/
แต่งตั้ง 
ระดับ  4 = มีหนังสือ
แจ้งผล 
ระดับ  5  = ลงนำม
สั ญ ญ ำ พ นั ก ง ำ น
กองทุน 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1 โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ

สมรรถนะ บุคลำกร
กองทุน 
ขั้นตอน 
- จัดร่ำงขอบเขตของ
งำน 
- ด ำเนินกำรตำม พรบ.
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 
- จัดท ำหลักสูตรและ
ด ำ เ นิ นก ำรพัฒนำ /
ฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่
กองทุน  
- ประ เมิ นศั กยภำพ
บุคลำกรกองทุน 

- แผนพัฒนำแม่ บท
ด้ ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
ทรัพยำกรบุคคล ระยะ 
5 ปี 
- แผนปฏิบัติกำรด้ำน
กำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจ ำปี 
- จ ำ น ว น บุ ค ล ำ ก ร
กองทุนได้รับกำรอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะกำรใช้
งำนดิจิทัลของกองทุน
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
- บุคลำกรกองทุนได้รับ
ก ำ ร พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ 
สมรรถนะหลักที่จ ำเป็น
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
น้อย 2 หลักสูตร/ปี 
ค่ำเกณฑ์วัด  

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0000 บท.  



๙๘ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด แผนกำร
ด ำเนินงำน/

แผนกำรใช้จ่ำย 

แผนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 

(ล้ำนบำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ระดับ 1 มีร่ำง TOR 
ร ะ ดั บ  2 มี ผ ล ก ำ ร
พิ จำรณำคัด เลื อกผู้
รับจ้ำง 
ระดับ 3 ได้คู่สัญญำ 
ร ะ ดั บ  4 ด ำ เ นิ น
โครงกำรเป็นไปตำม
แผนงำน 
ระดับ 5 ด ำเนินกำร
พัฒนำและฝึกอบรมได้
ตำมเป้ำหมำย  
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2 กำรฝกึอบรมเชงิ
ปฏิบัติกำรเพือ่ปรับปรุง
กระบวนงำนของ
กองทุน 
ขั้นตอน 
- จัดฝึกอบรมเพื่อให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ออกแบบ/ปรับปรุง
กระบวนงำน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อวิเครำะห์
กระบวนงำนและ
ปรับปรุงกระบวนงำน 
- จัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละ
กระบวนงำน  
- จัดประชุมชี้แจงคู่มือ
กำรท ำงำน 
- ประกำศใช้คู่มือ 

- มีกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ให้กับบุคลำกร
กองทุน  และพัฒนำ
กระบวนงำน 
ค่ำเกณฑ์วัด  
ระดับ 1 มีกำรก ำหนด
กระบวนงำน 
ระดับ 2 มีกำรสื่อสำร
สร้ำงควำมเข้ำใจ 
ระดับ 3 มีกำรวำงแผน
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
ระดับ 4 จัดให้มีกำร
ฝึ ก อ บ ร ม  เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก ำ ร เ พื่ อ
ปรับปรุงกระบวนงำน
ของกองทุน 
ระดับ 5   มีกำร
ประเมนิควำมรู้ควำม
เข้ำใจของ จนท.
ผู้ปฏิบัติงำน 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
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0.5oo กบก. 
กนผ. 
กตป. 
บท. 

 



๙๙ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด แผนกำร
ด ำเนินงำน/

แผนกำรใช้จ่ำย 

แผนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 

(ล้ำนบำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ก ำ ร สั ม ม น ำ เ ชิ ง

ปฏิบัติกำรระหว่ำงผู้รับ
ทุนและกองทุน 
ขั้นตอน 
- กองทุนมีประกำศผลผู้
ผ่ ำนกำรคัดเลื อก ให้
ได้รับทุน 
- มีหนังสือแจ้งผลผู้รับ
ทุนและเชิญเข้ ำร่ วม
สัมมนำฯ 
- ผู้ ผ่ ำนกำรคัดเลื อก
แสดงควำมประสงค์เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
- มีกำรประเมินผลกำร
สั ม ม น ำ ฯ  เ พื่ อ รั บ
ข้อคิดเห็นไปปรับปรุง 

- ร้ อยละ  80 ของผู้
ได้รับทุนจำกกองทุน
เข้ำรับกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกับกองทุน 
ค่ำเกณฑ์วัด  
ระดับ 1 มีกำรแจ้งผลผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือก 
ระดับ 3 มีกำรตอบรับ
จำกผู้รับทุน 
ร ะ ดั บ  5 มี ก ำ ร
ประเมินผลกำรสัมมนำ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
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0.500 กบก. 
กนผ. 
กตป. 
บท. 

ระยะเวลำ
ด ำเนนิกำร
ต้อง
สอดคล้อง
กับกำร
ประกำศ
รับทุน 

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร 

1 กำรจัดท ำฐำนข้อมูล
บุคลำกรกองทุน 
ขั้นตอน 
-  ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
บุคลำกร   -  บันทึก
ข้ อ มู ล บุ ค ล ำก ร  ใ น
รู ปแบบ ไฟล์ ข้ อมู ล 
(Excel)  
- ปรับ เปลี่ ยนข้ อมู ล
บุ ค ล ำ ก ร ใ น ร ะ บ บ 
ฐ ำนข้ อมู ล บุคลำกร 
(Excel) ล ง ใน ร ะบบ 
real time 

เพื่อมฐีำนข้อมูล
สำรสนเทศที่ใช้ในงำน
ด้ำนบริหำรบุคคล 
ค่ำเกณฑ์วัด  
ระดับ 1 มีกำรส ำรวจ
ข้อมูลที่จ ำเป็นในกำร
พั ฒ น ำ ฐ ำ น ข้ อ มู ล
บุคลำกร 
ระดั บ  3 มี ต้ น แบบ
ฐำนข้อมูล 
ระดับ 5 มีกำรทดลอง
ใช้งำนจริง 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
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     กบก. 
กนผ. 
กตป. 
บท. 

 



๑๐๐ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด แผนกำร
ด ำเนินงำน/

แผนกำรใช้จ่ำย 

แผนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 

(ล้ำนบำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แผนงำนที่ 2 กำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

1 ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่สอดคล้องกับ
ผลงำนและสมรรถนะ 
ขั้นตอน 
-  ศึกษำแนวทำงกำร
จัดท ำตัวชี้วัดรำยบุคคล  
- น ำเสนอแนวทำงกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดรำยยุค
คลเพื่ อประกอบกำร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ปฏิบัติงำน 
- จัดฝึกอบรมเพื่ อให้
ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องกำร
จัดท ำตัวชี้วัดและกำร
ถ่ำยทอดตัวชี้วัด 
- แต่ละฝ่ำยด ำเนินกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดในควำม
รับผิดชอบ 
- ประชุมชี้แจงกำรถ่ำย
ตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล
กระบวนงำน กิจกรรม
หลัก และตัวชี้วัดรำยบุ
คล  
- จัดท ำรำยละเอี ยด
กระบวนงำน กิจกรรม
หลักและตัวชี้วัดรำยบุ
คลในแบบฟอร์มตัวชี้วัด
กลุ่ ม งำนและ บุคคล 
แ บ บ ส รุ ป ก ำ ร

พัฒนำกลไกกำรน ำผล
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในเชิงกำร
บริหำร 
ระดับ 1  กำรวิเครำะห์
กระบวนงำน 
ระดับ 2  กำรวิเครำะห์
กิ จกรรมหลักระดับ
ภำระงำน 
ระดับ 3  กำรก ำหนด
ตัวชี้วัด รำยบุคคล 
ร ะ ดั บ  4 จั ด ท ำ
แ บบฟอ ร์ ม ตั ว ชี้ วั ด
รำยบุคคลและกลุ่ ม
งำน 
ระดับ 5 แจ้งเวียน
ตัวชี้วัดรำยบุคคล ตำม
แบบสรุปกำร
ประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำนของกองทุน
และบุคลำกรที ่
เกี่ยวขอ้งถอืปฏิบัติ 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 
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  กบก. 
กนผ. 
กตป. 
บท. 

 



๑๐๑ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด แผนกำร
ด ำเนินงำน/

แผนกำรใช้จ่ำย 

แผนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 

(ล้ำนบำท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร 
ปฏิบัติงำน   
-  จั ด ท ำ ตั ว ชี้ วั ด
รำยบุคคลตำมแบบ
สรุปกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน   
-  แจ้ ง เ วี ยนตั วชี้ วั ด
รำยบุคคลตำมแบบสรุป
กำรประเมิ นผลกำร
ปฏิบัติงำน หน่วยงำนและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องถือ 
ปฏิบัติ 

 

 



 
 

 

 

กองทุนพัฒนาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 


