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ค าน า 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
และแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กองทุนฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ ในระยะ 
3 ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การจัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากการทบทวนการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการน าเอาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น มาก าหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังได้น าความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ รับจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์และใช้ก าหนด
แผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนากองทุนฯ ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ 
ในการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด และสามารถน าแผนงานโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ในอนาคตตามช่วงเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

จากสภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา ทบทวนปัจจัยที่เป็นประเด็นส าคัญต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางและกลยุทธ์ ประเด็น
ความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือก าหนดทิศทางของกองทุนให้ชัดเจนขึ้นให้สามารถพัฒนาได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุนให้พร้อมที่จะสามารถรองรับการท างานและการให้บริการของกองทุน  
ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้มีการด าเนินงานที่ทันสมัย สอดรับกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ และกรอบนโยบายกองทุน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ โลกก าลั ง เข้าสู่ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง เต็มรูปแบบ คือ  
มีการหลอมรวมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจ าวันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีความเสี่ยง
และความท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ในหลายๆ ด้าน  
 เทคโนโลยีดิ จิทั ล เข้ ามามีส่ วนส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่ างมากในอนาคต ดั งนั้ น  
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ โดยจะมีส่วนทั้งในด้านการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสาธารณะ ด้านการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการให้ความรู้ทางดิจิทัลและร่วมพัฒนาศักยภาพให้คนไทยต่อไปได้มากขึ้น 
 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการหลัก เช่น  
 (1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป  
ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือ 
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่ เป็นการแสวงหา ก าไร  
โดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน  
 (2)  ให้ทุน อุดหนุนการวิจั ยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่ ว ไป 
ในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 ของกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้พิจารณาให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล โดย “เป็นกองทุนชั้นน าในการผลักดันและ
เพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพ่ือให้การด าเนินงานของ
กองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเ พ่ือให้สามารถด า เนินงานได้  
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และสอดคล้องกับกรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจ าปี 2563 
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ 1 Education Technology (EdTech) 
 ด้านที่ 2 Health Technology (HealthTech) 
 ด้านที่ 3 Finance Technology (FinTech) 
 ด้านที่ 4 Agriculture Technology (AgriTech) 
 ด้านที่ 5 Government Technology (GovTech) 
 ด้านที่ 6 Manpower Technology (ManTech) 
 ด้านที่ 7 Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda (AgendaTech) 
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 การก าหนดยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ มุ่งเน้นความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2562 – 2565 ของส านักคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นการสร้าง แก้ไข และ
ส่งเสริมพ้ืนฐานและปัจจัยหลักของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (Real 
Demand) โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ กองทุนฯ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในการ
ด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ 
และไม่เป็นการแสวงหาก าไรโดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน  
โดยก าหนดมาตรการ/กลยุทธ์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1) การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือประชาชนทั่วไป  
ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ    
3) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมาย
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดมาตรการ/กลยุทธ์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแกห่น่วยงานของรัฐและเอกชน
หรือประชาชนทั่วไป 

2) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ อุดหนุนการวิจัยและพัฒนา  
3) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
4) การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกองทุน อันประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับและเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการขอรับสนับสนุนจากกองทุน หรือการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ให้กับ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ โดยก าหนดมาตรการ/กลยุทธ์ 3 ด้าน ดังนี้  

1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) การบริหารจัดการก าลังคนและการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการให้บริการของกองทุน เพ่ือให้ผู้
มีส่วนได้เสียเข้าถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยก าหนดมาตรการ/กลยุทธ์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน   
2) การพัฒนากระบวนงานให้บริการของกองทุน  
3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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 ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการประสานเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดั บต่าง ๆ 
ประกอบด้วย (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ กองทุนฯ ให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งองค์กรระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถิ่น (2) การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในทุก ๆ ระดับ  
กองทุนฯ ควรน าเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารจัดการกองทุนฯ เ พ่ือให้คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/ผู้บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นและก าหนดเป็นแผนแม่บทของหน่วยงาน เพ่ือให้ความเข้าใจ
ในทิศทางของกองทุนฯ ตรงกัน และสามารถบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันได้ (3) การติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ท าการติดตามและประเมินผล  
อีกท้ังยังสามารถน าเอาผลมาช่วยในการพัฒนากองทุนในอนาคตต่อไป 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 

 ในอนาคตบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  
ซึ่งส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะ การพัฒนาด้านดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทส าคัญ
ในทุก ๆ ด้าน กองทุนฯ จ าเป็นต้องเข้าใจ บริบทต่าง ๆ ทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความเสี่ยงความท้าทายทาง
ดิจิทัลที่ต้องบริหารจัดการได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์ เพ่ือที่จะก าหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและเชิงรับในการบริหารความเสี่ยงบนพื้นฐานของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง” และ 
“จุดอ่อน” ของกองทุนฯ อย่างรอบด้าน และก าหนดเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์กองทุนฯ ที่ชัดเจนเพื่อที่เป็น
ส่วนส าคัญในการที่จะช่วยริเริ่ม เติมเต็ม หรือผลักดันประเทศไทยไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาด้านดิจิทัลให้ได้ 

 จากการศึกษาสภาวะแวดล้อม สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญในการคาดการณ์อนาคตและ
ทิศทางของกองทุนฯ ได้ดังนี้ 
 (1) เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวมากขึ้น
อย่างเสรีและรวดเร็ว ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีของสินค้าและบริการ 
 (2) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการขาด
แรงงานและเงินทุน ในขณะที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเพ่ือตอบรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ยังต้องค านึงถึง  
การพัฒนาบุคลากรทางดิจิทัลเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตอีกด้วย 
 (3) เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จะเป็นโอกาสทางธุรกิจและการด ารงชีวิต  
ของคนได้อย่างมีคุณภาพมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขที่ท าให้การแข่งขันมีความยากล าบากมากขึ้น 
และหากไม่รู้เท่าทันการอาจส่งผลเสียจากการน ามาใช้ไม่เหมาะสม ซึ่งกองทุนฯ อาจท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้
เกิดเทคโนโลยีที่ดีต่อสังคม และเป็นประโยชน์ในวงกว้างให้มากขึ้น  
 (4) แนวโน้มความต้องการพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น ต้องสร้างสมดุลความมั่นคง  
ด้านพลังงานและอาหาร โดยการท าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 (5) การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี และระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่มีความเข้มข้น
มากขึ้น การเปลี่ยนการบริหารองค์กรของรัฐให้เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง 
 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมากในอนาคตอันใกล้ 
ดังนั้นกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ซึ่งกองทุนฯ มีส่วนทั้งในด้านการสนับสนุน และการผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือ
สร้างการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
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บทท่ี 2  
นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการภายใต้การพิจารณา
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมดิจิทัลจึงมีผลต่อการก าหนดแนวทางของกองทุนฯ 
ดังนั้นการวิเคราะห์พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงมีความส าคัญมากในการน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนด
แนวทางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 2579) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้มีการพิจารณาจากทุกมิติ ทั้งในมิติของประเด็นการพัฒนา (Issue-based) 

มิติการพัฒนารายสาขา (Sector-based) และมิติการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area-based) โดยที่ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีบทบาทส าคัญตั้งแต่ในขั้นตอน การจัดท า การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลที่เกิดขึ้น เกิดเป็นพลังร่วมในการก้าวไปสู่เป้าหมาย อนาคตประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จะมีการจัดท าแผนแม่บทส าหรับประเด็นการพัฒนา/ประเด็นปฏิรูปส าคัญ
ส าหรับการพลิกโฉมประเทศไทย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศ 
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม 
มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา  
ในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ด้านที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ

สนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.2.1 วิสัยทัศน์ 
 

“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
 
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทย 

ที่ ส ามารถสร้ า งส ร รค์ แ ล ะ ใช้ ป ร ะ โ ยชน์ จ า ก เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 
อย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม ข้อมูลทุน

มนุษย์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง  ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ 

การใช้ ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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2.3 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตามที่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจหลักเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และการส่งเสริมการน าไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงานฯ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
พ.ศ. 2561 – 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ สังคม 
โดยส านักงานฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 

2.3.1 วิสัยทัศน์ 
สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต บนฐานของสังคมท่ีรู้คิด รู้เท่าทัน และก าลังคนที่สามารถปรับตัวและ

สร้างโอกาสจากเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล 
 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาก าลังคนสู่ยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล 
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2.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ส านักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สดช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการเฉพาะด้าน 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในส่วนของกองบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติด้วย 

 2.4.1 วิสัยทัศน์ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก” 

 2.4.2 พันธกิจ 
(1) ก าหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(2) เป็นแกนกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 

ให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
(3) วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง รองรับรูปแบบและปริมาณ

การใช้งานในอนาคต  
(4) ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ 

จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

 2.4.3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กท.) คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (หน่วยงานภายใน สดช. ที่เกี่ยวข้อง 
คือ คท./สลธ./ยศ./กท./พน.) และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับกองทุน มีดังต่อไปนี้ 

(1) จ านวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านรัฐบาลดิจิทัล 
(หน่วยงานภายใน สดช. ที่เกี่ยวข้อง คือ พน./ขศ./สลธ./ยศ./กท.) จ านวน 5 เรื่องต่อปี 

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่อมูลค่าของเงินที่กองทุนฯ อนุมัติ (กท.) ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ 0.025 
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2.5 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
 ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้ก าหนด  
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า 
“กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 2 6  
ยังก าหนดให้เงินของกองทุน ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 
ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่ เป็นการแสวงหาก าไร 
โดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 
 (2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ส านักงานในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ  
จากงบประมาณแผ่นดิน 
 (4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการ
บริการกองทุนเห็นสมควร 
 (5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
 (6) คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

2.6 บทบาทของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นค่อนข้างจะมีภารกิจที่ค่อนข้างมาก โดยบทบาทของกองทุนนั้นจะ
แบ่งได้เป็น 
 (1) การผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  
 (2) การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดช่องว่าง
ทางสังคม 
 (3) ช่วยให้ความรู้และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม  
 (4) พัฒนากระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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2.7 กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจ าปี 2563  
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเห็นชอบ กรอบนโยบายการให้ทุน

สนับสนุน ประจ าปี 2563 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย 7 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

 
 ด้านที่ 1 Education Technology (EdTech) 
 มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ด้านที่ 2 Health Technology (HealthTech) 
 มุ่งเน้นการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
สาธารณสุขและสุขภาพ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตรา
การเจ็บป่วย 

 ด้านที่ 3 Finance Technology (FinTech) 
 มุ่งเน้นการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ด้านที่ 4 Agriculture Technology (AgriTech) 
 มุ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ด้วยการใช้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการตลาด ช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างโอกาสมีความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรไทย รวมทั้งพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ 

 ด้านที่ 5 Government Technology (GovTech) 
 มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการให้บริการของภาครัฐ สนับสนุนการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อภาครัฐ 
ยกระดับการท างานของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน 
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 ด้านที่ 6 Manpower Technology (ManTech) 
 การพัฒนาบุคลากรดิจิทั ลมุ่ ง เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้ านดิ จิ ทั ล 
แก่บุคลากรต่าง ๆ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 

 ด้านที่ 7 Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda (AgendaTech) 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน/ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วาระเร่งด่วนของรัฐบาล หรือคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมอบหมาย 

2.8 การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 
 จากทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งเน้นที่จะผลักดันการพัฒนาดิจิทัล
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม หรือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเพ่ือด าเนินการ ท าให้เกิดการพัฒนา หรือเป็นส่วนช่วยไม่มากก็น้ อยในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีการกล่าวถึงการวางระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีการน าเอานวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นการสร้างแรงงานที่มีสมรรถนะทักษะสูง มีนวัตกรรม 
และจัดการดิจิทัลเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
ซึ่งสามารถน าเอาเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือเป็นส่วนช่วยในการก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถใช้นวัตกรรม 
ในการช่วยจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  

 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เป็นอย่างดี โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีความมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ซึ่งถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มี
การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คน และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วในทุก ๆ ภาคส่วน โดยแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ 
4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ของส านักคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนา
ทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล และในการช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้ 

 ทั้งนั้น ทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ มีนโยบายการให้ทุนสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนในแต่ละปีอย่างชัดเจน โดยสามารถพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ในแต่ละปี รวมถึงมีการน าเอาแผนในแต่ละปีมาวิเคราะห์ถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นส่วนช่วยในการผลักดันทั้งเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 
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บทท่ี 3  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายการให้ทุนสนับสนุน และเปา้ประสงค์กองทุน 
  

 การก าหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 โดยได้ยึดถือหลักการพื้นฐาน
ตามที่ได้ เสนอก่อนหน้านี้  คือ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบาย ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่ เพ่ือให้แผนฯ สามารถรองรับพลวัตของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ตามท่ีก าหนดในวิสัยทัศน์ คือ  

 

“เป็นกองทุนชั้นน าในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

3.2 พันธกิจ 

 

(1) เป็นกองทุนที่สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง 
(2) เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนวัตกรรมและมีการบริหารจัดการที่ดี 
(3) เป็นกองทุนที่ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นการสนับสนุนประโยชน์ทางดิจิทัล                

เพ่ือสาธารณะ 
(4) เป็นกองทุนที่ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
(5) เป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(6) เป็นกองทุนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย 
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3.3 วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ 
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์หรือแนวทางในการให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 

ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่ เป็นการแสวงหาก าไร  
โดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 

(2)  ให้ทุ น อุดหนุนการวิจั ยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่ ว ไป  
ในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ าซ้อนกับการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่ 

(3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ส านักงาน ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ 
จากงบประมาณแผ่นดิน 

(4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนเห็นสมควร 

(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(6) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

3.4 นโยบายการให้เงินสนับสนุนของกองทุน 

 3.4.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
(1) เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ บุคคลทั่วไป ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหาก าไร โดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมี
ตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 

(3) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป  
ในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ าซ้อนกับการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่ 

(4) สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ที่มีผลกระทบสูงและในวงกว้าง 
(5) ไม่ซ้ าซ้อนกับการขอรับการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจ าปีและกองทุนอ่ืน ๆ  

 3.4.2 นโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้

สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ทางกองทุนฯ จึงได้ก าหนดกรอบนโยบายการให้
ทุนสนับสนุน เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการให้ทุนทั้ง 6 ด้านให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งมาจากการต่อยอดกรอบ
นโยบายที่ทางกองทุนท าการจัดสรรในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านที่ 1 Education Technology (EdTech) 
ด้านที่ 2 Health Technology (HealthTech) 
ด้านที่ 3 Finance Technology (FinTech) 
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ด้านที่ 4 Agriculture Technology (AgriTech) 
ด้านที่ 5 Government Technology (GovTech) 
ด้านที่ 6 Manpower Technology (ManTech) 
ด้านที่ 7 Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda (AgendaTech) 

3.5 กลุ่มเป้าหมายกองทุนฯ 
 กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมผู้ขอรับทุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้ประโยชน์กับประเทศ  

3.6 เป้าประสงค์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 
 เป้าประสงค์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ควรอยู่บนหลักการของการบริหารกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยค านึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน  
 (1) การบริหารงบประมาณของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงบประมาณที่รับเข้า
ในแต่ละปีอย่างคุ้มค่า เป้าหมายสูงสุดในระยะยาว คือ การบริหารงบประมาณจ านวน 5,000 ล้านบาทต่อปี 
 (2) การบริหารโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการแยกเป้าหมายโครงการที่สมัครเข้าขอรับทุน , 
เป้าหมายโครงการที่เข้ารับการพิจารณา และเป้าหมายโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และเพ่ิมเป้าหมาย  
ในด้านอัตราความส าเร็จของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 (3) เกิดโครงการหรือนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้าง ( Impact) สู่ประเทศซึ่ ง 
มีการก าหนดตัวชี้วัดโครงการแต่ละโครงการทั้งด้านปริมาณ (Quantitative) และ ด้านคุณภาพ (Qualitative) 
 (4) การปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดระยะเวลาการด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ขอรับการสนับสนุนจนถึงวันที่ได้รับเงินทุน 
 (5) เกิดกลไก ภาคี เครือข่ายที่ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัล 
 (6) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัลที่ช่วยผลักดันการเติบโตให้กับประเทศ 
 (7) เกิดการสร้างและพัฒนาทั้งงานวิจัยและบุคลากรทางดิจิทัล เพ่ือเป็นรากฐานในการเติบโต  
ทางดิจิทลัในอนาคต 

3.7 โครงสร้างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีค าสั่ง ที่ 162/2560 เรื่อง การแบ่ง
งานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านักและกอง ก าหนดโครงสร้าง การแบ่งงาน
ภายในของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ดังนี้ 

3.7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ และงานธุรการของกองทุน 
  (2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุและงานงบประมาณของกองทุน 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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 3.7.2 กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี แผนการเงินและงบประมาณ
ของกองทุน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท า แนวทาง มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประกอบการ
ก าหนดแผนงาน แนวทาง มาตรการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน 
  (5) พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุน 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 
  (6) จัดท าเก่ียวกับการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การบริหารกองทุน และการจัดท า
ร่างแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
  (7) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะท างานหรือที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือ  
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (8) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  (9) พัฒนาระบบงาน มาตรฐานการด าเนินงานของกองทุน 
  (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.7.3 กลุ่มบริหารกองทุน มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผน และก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางในการบริหารกองทุน 
การด าเนินการเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  (2) ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่ายให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  (3) บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน และปรับทางเลือกในการบริหารเงินทุนให้
มีประสิทธิภาพ 
  (4) ประสานงานกับส านักงาน กสทช. และกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการน าส่งเงินเข้ากองทุน 
รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (5) พิจารณาการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ตามกรอบวงเงิน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
  (6) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานหรือที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (7) จัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการของกองทุน 
  (8) ให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
  (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.7.4 กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ เพ่ือผลักดันให้เกิดกลไกการติดตามและประเมินผล  
การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  (2) เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือจากกองทุน 
  (3) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามงาน/
โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือจากกองทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (4) ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  (5) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายเงินกองทุน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 
  (6) ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของกองทุนเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  (7) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานหรือที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (8) ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการบริหารความเสี่ยง  
ของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

 หมายเหตุ 1 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


คณะกรรมการบริหารกองทุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม


กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน กลุ่มบริหารกองทุน กลุ่มติดตามและประเมินผล

กลุ่มตรวจสอบภายใน1

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

คณะอนุกรรมการก าหนดกรอบนโยบายกองทุน คณะอนุกรรมการกล่ันกรองพิจารณาโครงการ
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3.8 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดยุทธศาสตร์กองทุนฯที่เหมาะสมส าหรับปี 2563-2565 ยุทธศาสตร์ของกองทุนมุ่งเน้นความสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง โดยเลือก

การเน้นการสร้าง ปรับปรุง และส่งเสริมพ้ืนฐาน เพ่ือเน้นการเกิดผลโดยตรงจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังยังมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในประกอบด้วยข้อดี ข้อเสีย และปัจจัยภายนอกประกอบด้วยโอกาส อุปสรรค รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (Real Demand) โดยมีความเชื่อมโยงดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมภายนอก

(PESTEL Analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

(Diamond Model)

การวิเคราะห์ข้อมูลของ
กองทุนขนาดใหญ่ทั้งใน

และต่างประเทศ

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

การส ารวจความต้องการ
ที่แท้จริงจากผู้ขอรับการ

สนับสนุน (Real 
Demand)

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS) 

เป็นกองทุนช้ันน าในการผลักดันและเพิ่มขดีความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

 

วิสัยทัศน์:  

 
พันธกิจ:  

 

เป็นกองทนุที่สนับสนนุ
นวัตกรรมเพือ่สร้างความ

เปลี่ยนแปลง 

เป็นกองทนุที่มีประสทิธิภาพ
ในการสนับสนนุนวัตกรรม
และมกีารบริหารจัดการที่ดี 

เป็นกองทนุที่ผู้ขอรับทนุ
ยอมรับและน่าเชือ่ถอื  
ซ่ึงเน้นการสนับสนนุ
ประโยชนท์างดิจทิัล                
เพื่อสาธารณะบริหาร

จัดการที่ด ี

เป็นกองทนุที่ผลักดนั
นวัตกรรมทีร่เิริ่มสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ 

เป็นกองทนุที่ช่วยเติมเต็ม
ช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 

เป็นกองทนุที่ให้ความรูแ้ละ
ร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย 

ยุทธศาสตร์กองทุน:  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 

ด้านดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของ

กองทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ดด้านการบริหารจัดการที่ด ี

การติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
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 3.8.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง 

ผู้บริหาร/คณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างาน  
(ระดับนโยบาย) 

- การพิจารณาอนุมัติการส่งเสริม สนับสนุน 
หรือให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 26(1) 
และ (2) 

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือ
ค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 26 (3) (4) และ (5) 

- การบริหารกองทุนและด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และการ
จัดการกองทุนตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

- วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 

- โครงการที่อนุมัติ ด าเนินการอย่าง
ส าเร็จลุล่วงและเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีประโยชน์ต่อ
สาธารณะในวงกว้ าง ช่ วยเติม
ช่องว่างที่เกิดขึ้น 

- กองทุนเป็นแบบอย่างในด้าน
ดิจิทัลให้กับกองทุนอ่ืน ๆ และ
ประชาชน  

- การด าเนินงานของกองทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  

- การบริหารกองทุนเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (เจ้าหน้าที่/
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน) 

รับผิดชอบงานธุรการของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน และด าเนินการใน
เรื่องดังนี้  
- จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

แผนการเงินและงบประมาณประจ าปีของ
กองทุนเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนให้ความเห็นชอบ  

- จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานกองทุน 

- ให้ความช่วยเหลือหรือค าแนะน าแก่ผู้
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากกองทุน 

- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

- สามารถตอบสนองความต้องการ
ใ น ก า ร ข อ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ 
และให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  

- มีเครื่องมืออ านวยความสะดวก
เพียงพอส าหรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  

- มี โ ค ร ง ส ร้ า งที่ ชั ด เ จนและมี
บุ ค ล า ก ร ที่ เ พี ย ง พอต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน  

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน และได้รับการส่งเสริม
สมรรถ  

ผู้ขอรับทุน (หน่วยงานของ
รัฐ/เอกชน/บุคคลทั่วไป) 

- ขอรับการส่งเสริม สนับสนุนจากกองทุน 
- การด าเนินงานตามท่ีได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนจากกองทุน 
- การรายงานผลการด าเนินงานต่อกองทุน  
- การปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ของกองทุน 

- ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก
กองทุนไปเพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

- ขั้นตอนในการขอรับทุนสามารถ
ด าเนินการได้ โดยสะดวก ไม่
ซับซ้อนและรวดเร็ว 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง 
- กองทุน มีความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานและตรวจสอบการ
ด าเนินการได้  

คู่ค้า (ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษาฯ ที่
รับด าเนินงานโครงการของ
กองทุน) 

- การด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์
ที่กองทุนก าหนด 

- จัดท าข้อมูล ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทุน  

- สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

- การมีส่วนร่วมปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานของ
กองทุน 

ผู้ได้รับประโยชน์/ผลกระทบ
จากการด าเนินงานโครงการ
ของกองทุนฯ (ประชาชน
ผู้ใช้บริการ หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรมที่
กองทุนสนับสนุน) 

- การได้รับประโยชน์/ใช้ประโยชน์โดยตรง
จากผลการด าเนินงานของกองทุน  

- การน าผลงานจากโครงการ/กิจกรรมไป
ต่อยอดการใช้ประโยชน์ต่อไป  

- การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ประโยชน์สูงสุด เช่น อ านวย
ความสะดวก ช่วยลดระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เป็นต้น  

 

 3.8.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน   
1) จุดแข็ง (Strength) 

(1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนไว้ชัดเจน   

(2) วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานฯ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดท าแผนดังกล่าว จึงมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ดิจิทัลตามนโยบายและแผนดังกล่าว 

(3) ส านักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท าให้สามารถผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมาสู่
การก าหนดกรอบนโยบายการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ และการให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยและพัฒนา 

(4) ส านักงานฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี
หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงฯ ที่มีภารกิจในด้านต่าง ๆ สามารถที่จะบูรณาการ  
การท างานร่วมกัน รวมถึงให้การสนับสนุนทั้งในด้านความร่วมมือในการส่งเสริม  
หรือการต่อยอดด้านการพัฒนาดิจิทัล 
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2) จุดอ่อน (Weakness) 
(1) โครงสร้างขององค์กรและกรอบอัตราก าลังยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองทุน 
(2) เนื่องจากเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในระยะแรกวางระบบงานและการน าระบบ

สารสนเทศมาสนับสนุนการท างานในส่วนต่าง ๆ ของกองทุนยังไม่แล้วเสร็จ 
(3) การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน 

บุคลากรที่มีอยู่ยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม  

(4) ยังขาดการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนอย่างเพียงพอ 
3) โอกาส (Opportunity) 

(1) ที่มาหรือวงเงินงบประมาณรายรับของกองทุนของแต่ละปีมีจ านวนเพียงพอต่อการส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง 

(2) รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนเพ่ือให้ประเทศพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(3) แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
ความต้องการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากข้ึน 

(4) การกระจายการพัฒนาและการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลออกสู่ชุมชน 
ท าใหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปให้ ความสนใจกับการใช้
เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน  

4) อุปสรรค (Threat) 
(1) เงินรายได้ของกองทุนส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่ฯ และเงินที่ได้รับจากการจัดสรรรายได้ของส านักงาน กสทช.  
ซึ่งกองทุนฯ จะต้องมีการวางแผนการใช้ให้สอดคล้องกับรายรับ 

(2) กองทุนฯ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งท าให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินการต่าง ๆ 

3.9 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของกองทุน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  
 3.9.1 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 

ตามมาตรา 26 (1) (2) ส าหรับหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป กรอบวงเงิน 
2,600,000,000 บาท โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  ภายใต้
กรอบนโยบายการใหทุ้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 ด้าน คือ  

(1) การพัฒนาความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) 
(2) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
(3) การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
(4) การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Manpower) 
(5) การต่อยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ (Digital Application) 
(6) การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ (Digital+Plus) 
ซ่ึงมีหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการรวม 130 โครงการ วงเงินตามข้อเสนอมากกว่า 12,000 

ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าสัญญากับผู้รับทุน     
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3.9.2 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  
ตามมาตรา 26 (1) (2) ส าหรับหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป กรอบวงเงิน 

2,000,000,000 บาท เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ภายใต้
กรอบนโยบายการใหทุ้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 ด้าน คือ 

(1) Education Technology (EdTech) 
(2) Manpower Technology (ManTech) 
(3) Health Technology (HealthTech) 
(4) Agriculture Technology (AgriTech) 
(5) Finance Technology (FinTech) 
(6) Government Technology (GovTech) 
(7) Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda (AgendaTech) 
ซ่ึงมีหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการรวม 444 โครงการ วงเงินตามข้อเสนอมากกว่า 13,000 

ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโครงการ     
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บทที่ 4  
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 3 ป ี

  

 การก าหนดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมส าหรับปี 2563 - 2565 
มุ่งเน้นความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
โดยมุ่งเน้นการสร้าง ปรับปรุง และส่งเสริมพ้ืนฐานและปัจจัยหลักของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
เน้นการเกิดผลโดยตรงจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนฯ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก  
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (Real Demand) 
โดยมคีวามเชื่อมโยงดังแผนภูมิในหน้าถัดไปและมีรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ด ี
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กรอบการ

ให้ทุน  

 

Education Technology Health Technology Finance Technology Agriculture Technology Government Technology Manpower Technology 

ยุทธฯ DE 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
สร้างความเชื่อมั่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาก าลังคนดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธฯ DEPA 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาก าลังคนสู่ยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล 

แผนพัฒนา

ฉบับ 12 

5. การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 

 

1. การเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

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

2. การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์

กองทุน DE  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1) การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือประชาชนทั่วไป 
ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
2) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ 
ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ 
3) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก่หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชนหรือบุคคลทั่วไป 
2) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ 
อุดหนุนการวิจัยและพัฒนา (รวมเรื่องเงิน) 
3) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
4) การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 
 

1)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) การบริหารจัดการก าลังคนและการพัฒนา
บุคลากร 

1)  การสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุน 
2) การพัฒนากระบวนงานให้บริการของ
กองทุน 
3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มาตการ 

ยุทธฯ สดช. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยา่งเต็มรูปแบบ 

Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda 

แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับชาติ สู่การส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล 
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(1) การสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) 
(2) การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Grant) 
(3) การดก าหนดกรอบทิศทางนโยบายและการจัดสรร
เงิน 
(4) ก าหนดกรอบทิศทางนโยบายและการจัดสรรเงิน
ในการส่งเสริม สนับสนุนฯ 
(5) การติดตามประเมินผล 

(1) การสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant)  
(2) การสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Grant) 
(3) การให้ทุนต่อเนื่อง ทั้งด้านการต่อยอดงานวิจัย
และการน าของงานวิจัยไปพัฒนาดิจิทัลต่อยอดฯ 
(ต่อเนื่อง) 
(5) ก าหนดกรอบทิศทางนโยบายและการจัดสรร
เงินในการส่งเสริม สนับสนุนฯ 
(6) การติดตามประเมินผล 

(1) การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน  
(2) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(3) ระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนผูใ้ช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียนและภายนอกทุนหมุนเวียน 
(การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์) 
(4) โครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากรที่
สอดคล้องกับภาระงาน (ที่ปรึกษา/ลูกจ้าง 
คณะท างาน/คณะอนุกรรมการ) 
(5) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 

(1) แผนการให้บริการของกองทุน (ก าหนดแนวทาง 
วิธีการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนนุจากกองทุน 
(คู่มือ)) 
(2) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในของ
กองทุน (การตรวจสอบ ควบคุมภายในรวมการ
บริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล) 
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โครงการ/

กิจกรรม 

กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน/กลุ่มนบริหารกองทุน/กลุ่มติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน/กลุ่มบริหารกองทุน/กลุ่มติดตามประเมินผล หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
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4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปใน
การด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการ
สาธารณะ และไม่เป็นการแสวงหาก าไรโดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการ
ภาคเอกชน  

 4.1.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในวง

กว้าง และมีการริเริ่มการสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 

4.1.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
1) การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือประชาชนทั่วไป 

ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ 
3) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4.1.3 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
1) การสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) 
2) แนวทางการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) และเริ่มมีการสนับสนุนทุนเชิง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
3) กรอบทิศทางนโยบายและการจัดสรรเงินในการส่งเสริม สนับสนุนฯ 
4) แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เก่ียวกับการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 4.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ที่มีศักยภาพ และมีการริเริ่มการสนับสนุนงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 

4.2.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
1) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแก่หน่วยงานของรัฐ และ

เอกชนหรือบุคคลทั่วไป 
2) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ อุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 
3) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
4) การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 
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4.2.3 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
1) การสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) 
2) แนวทางการให้ทุนสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) และเริ่มมีการสนับสนุนทุน

เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)  
3) ก าหนดกรอบทิศทางและการจัดสรรเงินในการวิจัย 
4) แนวทางการน าทรัพย์สินทางปัญญาและการการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
5) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบูรณาการข้อมูล 

 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน อันประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร
บุคคล เพ่ือรองรับและเพ่ือตอบสนองความต้องการในการขอรับสนับสนุนจากกองทุน หรือการสนับสนุนงาน
ด้านต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ  

4.3.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้กองทุนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

4.3.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       (1) การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน  
     (2) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

    (3) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียนและภายนอกทุนหมุนเวียน 
2) การบริหารจัดการก าลังคนและการพัฒนาบุคลากร 

4.3.3 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
1) ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุน 
2) แผนและด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุน 
3) การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4) มกีารพัฒนาสมรรถนะบุคลากรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
5) มีอัตราก าลังครบตามเป้าหมายประจ าปี 
6) มีการประเมินผู้บริหารกองทุนและบุคลากร 

 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 พัฒนาการให้บริการของกองทุน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  
 

4.4.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้กองทุนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 

มีกระบวนงานที่เหมาะสม และมีภาพลักษณ์ที่ดี 
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4.4.2 กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
1) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน 
2) การพัฒนากระบวนงานให้บริการของกองทุน 
3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

4.4.3 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
1) มีอัตลักษณ์ของกองทุน  
2) ผลการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับปีก่อนหน้า  
3) ผลการทบทวนแนวทาง วิธีการปฏิบัติ และคู่มือกองทุน  
4) มีการตรวจสอบ ควบคุมภายในร่วมกับการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล  
5) รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/ไตรมาส/ปี  
6) รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินประจาปี  
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บทที่ 5  
แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

5.1 แผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2563 – 2565 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้สามารถน ากรอบนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แยกตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

5.1.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการของกองทุนฯ ปี 2563 - 2565 มีเป้าหมายและโครงการที่ส าคัญที่

กองทุนฯ ด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม 
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
(4) การพัฒนาโครงการ หรือ กิจกรรม โดยโครงการจะใช้ทรัพยากรภายนอกปฏิบัติงานและ

กิจกรรมจะเป็นการปฏิบัติงานภายในจากเจ้าหน้าที่กองทุน 
โดยหลักการในการก าหนดระยะเวลา จะค านึงถึงความส าคัญของโครงการแต่ละโครงการ ดังนี้  
โครงการ/กิจกรรม *** ส าคัญมาก 
โครงการ/กิจกรรม ** ส าคัญปานกลาง 
โครงการ/กิจกรรม * ส าคัญ 
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5.1.2 แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี 2563 -2565 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ท์ี่ 
1 

 
ด้า

นก
าร

ส่ง
เส

ริม
แล

ะส
นับ

สน
ุนก

าร
พัฒ

นา
ดจิ

ิทัล
เพ

ือ่เ
ศร

ษฐ
กิจ

แล
ะส

ังค
ม 

เพื่อส่งเสริมการด าเนินการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ประโยชน์ตอ่สาธารณะในวงกว้าง 
และมกีารริเริ่มการสนับสนุน
โครงการเชงิยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 

1) การส่งเสริม สนับสนนุ หรอืให้ความ
ช่วยเหลือหนว่ยงานของรฐัและเอกชน
หรือประชาชนทั่วไป ในการด าเนนิการ
พัฒนาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
 

1) การสนับสนุนทุนแบบ
ทั่วไป (Open Grant) 
 

1) การสนับสนุนทุนแบบ
ทั่วไป (Open Grant) 
2) แนวทางการสนับสนุน
ทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 

1) การสนับสนุนทุนแบบ
ทั่วไป (Open Grant) 
2) การสนับสนุนทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Grant) 

1) การสนับสนุนทุนแบบทั่วไป 
(Open Grant) 
2) การศึกษา วิเคราะห์และ
จัดท าแนวทางการให้ทนุ
สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 
3) การให้ทุนสนับสนนุทนุเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
4) การติดตามประเมินผล 

กบก 
กนผ 
กตป 

*** 

2) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/
มาตรการ ส่งเสรมิ สนับสนุน หรือให้
ความช่วยเหลอื  

1) กรอบทิศทางนโยบาย
และการจัดสรรเงินในการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 

1) กรอบทิศทางนโยบาย
และการจัดสรรเงินในการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 

1) กรอบทิศทางนโยบาย
และการจัดสรรเงินในการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 

1) การศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดกรอบทิศทางนโยบาย
และการจัดสรรเงินในการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 

กนผ ** 

3) การส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคม 

 1) แนวทางการส่งเสริม
การใช้ประโยชนจ์ากการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1) การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม 

1) การศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดแนวทางการส่งเสรมิ
การใช้ประโยชนจ์ากการพฒันา
เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม 
2) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กบก ** 

ยุท
ธศ

าส
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ท์ี่ 
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 เพื่อให้ทนุอุดหนุนการวิจัยและ

พัฒนาในเรื่องทีเ่กี่ยวกับการ
พัฒนาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคมที่มีศกัยภาพ และมกีารริเริม่
การสนับสนนุงานวจิัยเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 

1) การให้ทุนอุดหนุนการวจิัยและพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก่
หน่วยงานของรฐั และเอกชนหรอืบุคคล
ทั่วไป 

1) การสนับสนุนทุนแบบ
ทั่วไป (Open Grant) 
 

1) การสนับสนุนทุนแบบ
ทั่วไป (Open Grant) 
2) การวิเคราะห์แนว
ทางการให้ทนุสนับสนนุทุน
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Grant) 

1) การสนับสนุนทุนแบบ
ทั่วไป (Open Grant) 
2) การสนับสนุนทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Grant) 

1) การสนับสนุนทุนแบบทั่วไป 
(Open Grant) 
2) การศึกษา วิเคราะห์และ
จัดท าแนวทางการให้ทนุ
สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 
3) การให้ทุนสนับสนนุทนุเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
4) การติดตามประเมินผล 

กบก 
กนผ 
กตป 

*** 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2) การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/
มาตรการ อุดหนนุการวจิัยและพัฒนา 

ก าหนดกรอบทิศทางและ
การจดัสรรเงนิในการวจิัย 

ก าหนดกรอบทิศทางและ
การจดัสรรเงนิในการวจิัย 

ก าหนดกรอบทิศทางและ
การจดัสรรเงนิในการวจิัย 

1) การศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดกรอบทิศทางนโยบาย
และการจัดสรรเงินในการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 

กนผ ** 

3) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

แนวทางการน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน ์

 

การน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชน ์

การน าทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ 

1) การก าหนดแนวทางการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน ์
2) การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

กบก *** 

4) การบูรณาการข้อมูลกับหนว่ยงานอืน่ที่
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพฒันา 

 หน่วยงานทีม่ีแนวทางการ
อุดหนนุการวิจัยและ
พัฒนา และรูปแบบขอ้มูล
ที่สามารถบูรณาการ
ร่วมกับกองทนุฯ 

ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหนว่ยงานเพือ่การ 
บูรณาการขอ้มูล 

1) การศึกษาข้อมูล และ
ก าหนดหน่วยงานที่ให้การ
อุดหนนุการวิจัยและพัฒนา 
2) การจัดท าขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืระหว่างหนว่ยงานเพือ่
การบูรณาการขอ้มูล 

กบก 
กนผ 

** 
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เพื่อให้กองทนุมีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่รองรับการด าเนนิงานตาม
ภารกจิหลัก 

1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) การพัฒนาฐานขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบ
ของกองทุน  
   (2) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนนุการตัดสินใจของผู้บริหาร 
   (3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในทนุหมุนเวียนและ
ภายนอกทุนหมุนเวียน 

3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 1) การจัดหา/พฒันาระบบ
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการกองทนุ 
2) การจัดท าแผนและ
ด าเนนิการพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนนิงานของกองทุน 
3) การรับเงนิและการจ่ายเงนิ
ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์

กบก *** 

2) การบริหารจัดการก าลังคนและการ
พัฒนาบุคลากร 

1) มีการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรไม่นอ้ยกว่า 2 ครั้ง 
2) มีบุคลากรฯ/ผูเ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 อตัรา 
3) มีการประเมนิผู้บริหาร
กองทุนและบุคลากร 

1) มีการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรไม่นอ้ยกว่า 1 ครั้ง 
2) มีอัตราก าลังครบตาม
เป้าหมายประจ าปี 
3) มีการประเมนิผู้บริหาร
กองทุนและบุคลากร 

1) มีการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรไม่นอ้ยกว่า 1 ครั้ง 
2) มีอัตราก าลังครบตาม
เป้าหมายประจ าปี 
3) มีการประเมนิผู้บริหาร
กองทุนและบุคลากร 

1) การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน 
2) การสรรหา คัดเลอืก ว่าจ้าง
บุคลากรโดยใช้ค าบรรยาย
ลักษณะงานทีก่ าหนด 
3) การก าหนดตัวชีว้ัดและการ
ประเมนิผู้บริหารกองทนุและ
บุคลากร 

บท *** 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์/ผลผลิต 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ยุท
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าส
ตร

ท์ี่ 
4 

 
ด้า

นก
าร

บร
ิหา

รจ
ัดก

าร
ที่ด

ี 

เพื่อให้กองทนุมกีารบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี (Good Governance) มี
กระบวนงานที่เหมาะสม และมี
ภาพลักษณ์ทีด่ ี

1) การสร้างการรับรูแ้ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทนุ 

ผลการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทนุเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 30 เทียบ
กับปีก่อนหน้า 

ผลการรับรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับกองทนุ
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 เทียบกับปีก่อนหน้า 

ผลการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทนุเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 30 เทียบ
กับปีก่อนหน้า 

การประชาสัมพนัธ์เชิงรกุเพือ่
สร้างการรับรูแ้ละความเข้าใจ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

กบก * 

2) การพัฒนากระบวนงานให้บรกิารของ
กองทุน 

มีการทบทวนแนวทาง วิธีการปฏิบัติ และคูม่ือกองทุน 1) การก าหนดแนวทาง วธิีการ
ปฏิบัติ และจัดท าคู่มอืกองทนุ 
2) การติดตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามทีร่ะบุไว้ในคู่มอื 

กตป * 

3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1) มีการตรวจสอบ ควบคุมภายในร่วมกับการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล 
2) รายงานผลการด าเนินงานรายเดอืน/ไตรมาส/ปี 
3) รายงานการติดตามประเมินผลการใชจ้่ายเงินประจ าปี 

1) การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน 
2) การด าเนินการตรวจสอบ
ภายใน 
3) การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนนิงานรายเดือน/ไตรมาส/
ปี 

กตป *** 
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5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563  
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดท าปฏิบัติการประจ าปี โดยถ่ายทอดตามแผนปฏิบัติการ

ระยะยาวมาสู่ แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี  ซึ่ ง มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อ ให้ ส ามารถน ากรอบนโยบายสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 
ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าหมาย : เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อ

สาธารณะในวงกว้าง และมีการริเริ่มการสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าหมาย :  เพ่ือให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมที่มีศักยภาพ และมีการริเริ่มการสนับสนุนงานวิจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
เป้าหมาย :  เพ่ือให้กองทุนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าหมาย :  เพ่ือให้กองทุนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good 

Governance) มีกระบวนงานที่เหมาะสม และมีภาพลักษณ์ที่ดี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563 

ล าดั
บ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย 

แผนการ
ด าเนินงาน/

แผนการใช้จ่าย 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
มาตรการที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหนว่ยงานของรัฐและเอกชนหรือประชาชนทั่วไป ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

1 การสนับสนุนทุนแบบทั่วไป 
(Open Grant) 

มีการพิจารณาโครงการ
และเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประกาศขอรับทุน ตรวจสอบค าขอ/แจ้ง
ผู้รับทุน 

พิจารณาจัดท าบทวิเคราะห์โครงการ
โดยคณะท างาน 

คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติ 

ประกาศผลและท า
สัญญา 

  กบก. กนผ. 
กตป. 

 

แผนการใช้จ่าย 2,000.0000     2,000.0000  **จ านวนเงนิตาม
ประกาศเปดิรบั
ทุน/การใช้จ่าย
จรงิข้ึนอยู่กบัที่
คณะกรรมการฯ 
อนุมัติและ
แผนการเบกิ
จ่ายเงนิ 

2 การติดตามประเมินผล ผลการติดตามและ
ประเมินผล 

แผนการด าเนินงาน       การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินทุน  กตป.  
แผนการใช้จ่าย     - -   

มาตรการที่ 2 การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ 
1 ก าหนดกรอบทิศทาง

นโยบายและการจัดสรรเงิน
ในการส่งเสริม สนับสนุนฯ 

กรอบทิศทางนโยบาย
และการจัดสรรเงินใน
การส่งเสริม สนับสนุนฯ 

แผนการด าเนินงาน           ก าหนดกรอบ
ทิศทางนโยบายและ

การจัดสรรเงิน 

 กนผ.  

แผนการใช้จ่าย           - -   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการอุดหนุนการวจิัยและพัฒนาดา้นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรการที่ 1 การให้ทุนอุดหนุนการวิจยัและพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 
1 การสนับสนุนทุนแบบทั่วไป 

(Open Grant) 
มีการพิจารณาโครงการ
และเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประกาศขอรับทุน ตรวจสอบค าขอ/แจ้ง
ผู้รับทุน 

พิจารณาจัดท าบทวิเคราะห์โครงการ
โดยคณะท างาน 

คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติ 

ประกาศผลและ 
ท าสัญญา 

  กบก. กนผ. 
กตป. 

 

แผนการใช้จ่าย 2,000.0000     2,000.0000  **จ านวนเงิน
ตามประกาศ
เปิดรับทุน/
การใช้จ่ายจริง
ข้ึนอยู่กับท่ี
คณะกรรมการฯ 
อนุมัติและ
แผนการเบิก
จ่ายเงิน 
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ล าดั
บ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย 

แผนการ
ด าเนินงาน/

แผนการใช้จ่าย 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 การติดตามประเมินผล ผลการติดตามและ

ประเมินผล 
แผนการด าเนินงาน      ก าหนดหลักเกณฑ์การ

ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินทุน  กตป.  

แผนการใช้จ่าย     - -   
มาตรการที่ 2 การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการ อุดหนุนการวิจยัและพัฒนา 

1 การศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดกรอบทิศทาง
นโยบายและการจัดสรรเงิน
ในการส่งเสริม สนับสนุนฯ 
 

กรอบทิศทางนโยบาย
และการจัดสรรเงินใน
การส่งเสริม สนับสนุนฯ 

แผนการด าเนินงาน         ก าหนดกรอบทิศทาง
นโยบายและการ
จัดสรรเงินในการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

 กนผ.  

แผนการใช้จ่าย           - -   
มาตรการที่ 3 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

1 ก าหนดแนวทางการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน ์

แนวทางการน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้
ประโยชน ์

แผนการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน ์

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

       กบก.  

แผนการใช้จ่าย -        -   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 
มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกองทุนแบบ Real 
Time 

มีระบบสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ และ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงความสะดวกต่อ
การใช้บริการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายใน
ภายนอก 

แผนการด าเนินงาน       จัดท า
แผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อจัดจ้าง ลงนาม
ใน

สัญญา 

 กตป. กบก.  

แผนการใช้จ่าย    15.0000 15.0000   

2 การจัดท าแผนและ
ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของกองทุน 

มีแผนและการด าเนินการ
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของกองทุน 

แผนการด าเนินงาน     ขอความเห็นชอบในการ
ด าเนินงานโครงการ 

จัดท าแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

กระบวนก
ารจัดซื้อ
จัดจ้าง 

การด าเนินการจัดท าแผนและ
ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน

ของกองทุน 

 กตป.  

แผนการใช้จ่าย    0.5000 0.5000   
3 การรับเงินและการจ่ายเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 แผนการด าเนินงาน     การขออนุมัติและติดต้ัง

ระบบ 
การ
ก าหนด
สิทธิ์และ
ทดสอบ 

รับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  บท.  

แผนการใช้จ่าย    - -   
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ล าดั
บ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ/
ค่าเป้าหมาย 

แผนการ
ด าเนินงาน/

แผนการใช้จ่าย 

แผนการด าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการก าลังคนและการพัฒนาบุคลากร 

4 การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
กองทุน 

ผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน 

แผนการด าเนินงาน     สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 1 

     สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 2 

  บท.  

แผนการใช้จ่าย         
5 การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง

ที่ปรึกษาฯ 
มีบุคลากรฯ/ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 อัตรา 

แผนการด าเนินงาน การสรรหา คัดเลือก ที่ปรึกษากองทุนฯ เสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ แต่งต้ัง 

       บท.  

แผนการใช้จ่าย 1.4400       1.4400   
6 การก าหนดตัวชี้วัดและการ

ประเมินผู้บริหารกองทุน
และบุคลากร 

ตัวชี้วัดและการประเมิน
ผู้บริหารกองทุนและ
บุคลากร 

แผนการด าเนินงาน    จัดท าตัวชี้วัด เสนอ 
คกก.

บริหาร
กองทุน 

    ประเมิน
ตัวชี้วัด 

 กนผ./บท.  

แผนการใช้จ่าย    -       - -   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการบรหิารจดัการที่ดี 
มาตรการที่ 1 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน 

1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ผลการรับรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 เทียบกับปีก่อนหน้า 

แผนการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  Website : http://defund.onde.go.th 
 Facebook : defundth , Twitter : defundth , YouTube : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 กบก.  

แผนการใช้จ่าย     

มาตรการที่ 2 การพัฒนากระบวนงานให้บริการของกองทุน 
1 การก าหนดแนวทาง วิธีการ

ปฏิบัติ และจัดท าคู่มือ
กองทุน 

มีแนวทาง วิธีการปฏิบัติ 
และจัดท าคู่มือกองทุน 

แผนการด าเนินงาน   ทบทวนแนวทาง วิธีการปฏิบัติ และคู่มือกองทุน เสนอคณะ
กรรมการฯ 

การด าเนินการตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และคู่มือกองทุน  กบก.  

แผนการใช้จ่าย 0.5000       0.5000   
2 การติดตามแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือ 

ผลการติดตามแนว
ทางการปฏิบัติงานตามที่
ระบุไว้ในคู่มือ 

แผนการด าเนินงาน        ติดตามแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือ  กตป.  

แผนการใช้จ่าย       - -   

3 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

มีแผนปฏิบัติการระยะ
ยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

แผนการด าเนินงาน     จัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ อนุมัติ 

เสนอ
กระทรวง
การคลัง 

    

แผนการใช้จ่าย     - - -  -   
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มาตรการที่ 3 การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 
1 การจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง และการควบคุม
ภายใน 

รายงานการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน 

แผนการด าเนินงาน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบ  กตป.  

แผนการใช้จ่าย - -   

2 การด าเนินการตรวจสอบ
ภายใน 

รายงานการด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน 

แผนการด าเนินงาน รายงาน
การผล
ควบคุม
ภายใน 

สอบทานการตรวจสอบ
ภายใน 

          กตป.  

แผนการใช้จ่าย - -          -   
3 การจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานรายเดือน/ 
ไตรมาส/ปี 

รายงานผลการ
ด าเนินงานรายเดือน/ 
ไตรมาส/ปี 

แผนการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/ไตรมาส/ปี  กตป. กบก. 
กนผ. 

 

แผนการใช้จ่าย - -   
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บทที่ 6  
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสูก่ารปฏิบัต ิ

 

 ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการกองทุนที่ดี 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการที่จะท าให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ซึ่งการจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ  
ในหลายภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนทั่วไป ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้  
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย 

6.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ 

 (1) ระดับประเทศ กองทุนฯ เผยแพร่ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  
 (2) ระดับหน่วย บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการมาก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน 

6.1.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ ในทุก ๆ ระดับ 
 (1) ระดับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้บริหารกองทุนฯ  กองทุนฯ ควรน าเสนอ 
แผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้บริหารกองทุนฯ 
เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในทิศทางของกองทุนฯ และสามารถบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันได้ 
 (2) ระดับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนกองทุนฯ ควรให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
ในการสนับสนุนกองทุนฯ ได้ท าความเข้าใจในเรื่องของแผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการกองทุนฯ รวมถึง
ก าหนดรายละเอียดในการท างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละคนและตัวชี้วัดให้ตรงกับรายละเอียดงานที่ท า
และต้องตรงกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องจะสามารถ
ตอบสนองและผลักดันการท างานเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน 

6.1.3 การติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่ส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ คือ การติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ท าการติดตามและประเมินผล โดยมีการด าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 (1) ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จ และผลกระทบ  
ของการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
ผู้บริหารให้ทราบการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/กิจกรรม/ตัวชี้วัดต่อไป  
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 (2) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
โดยมีผู้บริหารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการของกองทุนฯ และ 
มีการประชุมติดตามอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งหากการปฏิบัติการตามมาตรการใดหรือโครงการใด 
ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง อาจจะต้องถูกติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
 โดยรายละเอียดส าหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลจะอยู่ในส่วนถัดไป 
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บทที่ 7  
แนวทางและกลไกการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 

 การก ากับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทราบเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้สามารถน าผลประเมิน 
มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย  
ของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี
และในปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจ าปีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

7.1 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา 
ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
 (2) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 (3) เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไป  
ใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป 
 (4) เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทุน 

7.2 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือ   
แบ่งสาระส าคัญในการประเมินผลงานเป็น  4  ส่วน คือ 
 (1) การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (2) การติดตามแผนงาน/กิจกรรมรายงานต่อคณะอนุกรรมการติดตาม 
 (3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 (4) การประเมินแผนปฏิบัติการ 
 ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ  
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนน าเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร  เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้มากที่สุด 

7.3 กลไกการติดตามและประเมินผล 
 ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ไปใช ้
ในการก ากับปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลัก/หน่วยงานย่อยของกองทุนฯ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน คือ 
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 (1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 
 (4) ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
 7.3.1 การติดตามการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน 
 ตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ดังนี้  

1) ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ต้องรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงาน ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

2) ให้มีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งท า
หน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  
ให้ความช่วยเหลือ หรือให้การอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน 

3) ในกรณีผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนไม่ด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม 
หรือเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส านักงานรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผ ล  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการเป็นกรณี ๆ ไป 

    หากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนความ
ช่วยเหลือในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจาก
กองทุน ไม่ด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม หรือเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง ให้คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือมีมติให้ส านักงานบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ 
ตามท่ีระบุไว้ตามสัญญาหรือข้อตกลง 

4) ให้คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลจัดท ารายงานความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 

7.3.2 การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   
  ประกอบด้วยหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล ซึ่งกลุ่มติดตามและประเมินผลเป็น
เลขานุการ โดยน าผลการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารพิจารณาก าหนด
มาตรการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยของ
กองทุนฯ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการ
ปฏิบัติงาน คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติในปีถัดไป และให้การด าเนินการจัดท า
แผนงาน/แผนปฏิบัติการของปีถัดไป โดยแผนงาน/แผนการปฏิบัติการต้องครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
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7.4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ให้ทุกฝ่าย/กลุ่มงานภายใต้กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายงานผล 
การปฏิบัติงานประจ าปีต่อผู้บริหารกองทุนฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
 

ที ่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 
1 ติดตามเป้าหมายการใช้ 

จ่ายงบประมาณ 
ทุกเดือน กลุ่มบริหาร

กองทุน 
ติดตามการขอ 
อนุมัติเงินประจ า 
งวดและการใช้จ่าย 

1) ผู้บริหารกองทุน 

2 ติดตามแผนกิจกรรม/ 
โครงการ 

ทุกไตรมาส ทุกฝ่าย/ทุก
กลุ่มงาน
ภายใต้ กท. 

ติดตามการ 
ปฏิบัติงานตาม 
ปฏิทินกิจกรรม 
ประจ า ไตรมาส 

1) เสนอคณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผล 
2) ผู้บริหารกองทุนรวบรวม
ข้อมูลเสนอคณะกรรมการ 
ทุกไตรมาส 

3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรม 
 

ปลายปี 
งบประมาณ 
 

ทุกฝ่าย/ทุก
กลุ่มงาน
ภายใต้ กท. 

ใช้ แบบติดตามและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1) หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
กองทุน 
2) เสนอคณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผล และ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณา  

4 ประเมินแผนปฏิบัติการ 
 

ปลายปี 
งบประมาณ 
 

ทุกฝ่าย/ทุก
กลุ่มงาน
ภายใต้ กท. 

ใช้ แบบติดตามและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1) เสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ต่อ
คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลและ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน เพ่ือหาแนวทาง 
ปรับปรุงการท างาน 
ให้ดียิ่งขึ้น 

5 กระบวนการจัดท า
แผนงาน/แผนปฏิบัติการ
ในปีถัดไป 

ปลายปี 
งบประมาณ 
 

ทุกฝ่าย/ทุก
กลุ่มงาน
ภายใต้ กท. 

ประชุมระดมสมอง 
จัดท าแผน สรุป 
และประเมินผล 

2) พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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7.5 การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โดยทั่วไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ/หรือ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีอาจกระท าได้ ดังนี้ คือ 
 (1) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
ให้น าเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาด าเนินการพิจารณาปรับได้ทันท ี
 (2) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผล 
ท าให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

7.6 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 7.6.1 การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้,งบประมาณแผ่นดิน,งบอ่ืน ๆ) 
 (1) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงิน
ประจ าเดือน 

o ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของกองทุนฯ 
o ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อความต้องการ ตามล าดับความส าคัญ 

 (2) ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าทุก
เดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 

o ติดตามการใช้เงินประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
o กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ต้องแจ้งต่อผู้บริหาร

ทราบ เพื่อน าเงินไปจัดสรรในการด าเนินโครงการอื่น ๆ ต่อไป 

 7.6.2 การติดตามแผนกิจกรรม 
 (1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี 
“แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี” หรือในอนาคตอาจจะการปรับรูปแบบเป็นระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด 
 (2) วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล 

o ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบติดตาม
และประเมินผล 

o เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี 
o กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องประจ าทุกเดือน จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ 
o ก าหนดวันส่งแบบติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร   

 (3) รวบรวมข้อมูล/น าเสนอ 
o ก าหนดผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล 
o รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล และสรุปกิจกรรมประจ าเดือนของโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกเดือน 
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o ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี
ทุกไตรมาส ต่อผู้บริหาร 

o น าเสนอข้อมูลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการบริการกองทุนฯ และ
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

o ส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

o น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการ 
กรอบนโยบาย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ และคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

 
 

 

 7.6.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินแผนปฏิบัติการ (สิ้นสุดปีงบประมาณ) 
o สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าปี น าเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการ

ใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
o ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
o น าเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

คณะอนุกรรมการกรอบนโยบาย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล และผู้บริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 

          7.6.4 กระบวนการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
o ทุกหน่วยงานเสนอแผนงานที่จะท าในปีงบประมาณถัดไปมาที่ฝ่ายแผนงาน 
o กองทุนฯ รวบรวมแผนงานจากทุกหน่วยงานที่น าเสนอ และข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
o จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุ 

เป็นการระดมสมอง เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพน าไปใช้ในปีถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


