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กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนา

ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้จ่ายเกี ่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของกองทุนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของกองทุนพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากการทบทวนผล 
การดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสภาวะ
แวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางและกลยุทธ์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและที่ปรึกษาของกองทุนฯ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์  
และสังเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
รวมถึงแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้กรอบนโยบายและทิศทางท่ีกองทุนฯ กำหนด 

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ 
ทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างและช่วยเติมเต็มช่องว่างทางเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านดิจิทัลของประเทศ โดยมุ่งมั่น  
ที่จะขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ “เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของประชากร เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงภัยคุกคาม
ทางด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  
เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เกิดการหลอมรวมการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล
เข้ามาในชีวิตประจำวันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดประเด็นความท้าทายในการบริหารจัดการ  
ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร ตลอดจนการดำเนินชีวิตของประชาชน 

ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อรับมือต่อประเด็นความท้าทายดังกล่าวและมีการจัดทำ
แผนแม่บทสำหรับประเด็นการพัฒนา/ประเด็นปฏิรูปสำคัญ เพื่อเป็นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
ให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  
ยังได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น
นโยบายและแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยในปัจจุบัน 
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการประกาศใช้นโยบายและแผนฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 
นี้ที ่เข้าสู ่ระยะที ่ ๓ Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู ่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที ่ขับเคลื ่อน 
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม กองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงถูกจัดตั้งขึ ้นในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและให้ใช้จ่ายเงิน 
ของกองทุนเพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ในการ
ดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ ดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลาย
การแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน  

(2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยว  
กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ื อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 

(๔) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเห็นสมควร 

(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(๖) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด 



๒ 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดแผนปฏิบัติการระยะยาว  
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม โดยได้พิจารณาความสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื ่อกำหนดทิศทางตามวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ ในการ “เป็นกองทุนชั ้นนำในการผลักดันและเพิ ่มขีด
ความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งกองทุน และสอดคล้อง 
กับกรอบนโยบายการให้ท ุนสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที ่ ได ้ร ับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/256๕ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 256๕ ดังต่อไปนี้ 

 ด้านที่ 1 Digital Manpower 
 ด้านที่ 2 Digital Government & Infrastructure  
 ด้านที่ 3 Digital Agriculture  

ด้านที่ ๔ Digital Technology 
ด้านที 5 Digital Health 
ด้านที่ ๖ Digital Security 
ด้านที่ ๗ Digital Environment 

และกรอบการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 1 ด้าน ดังนี้ 
ด้าน Smart City 

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ มุ่งเน้นความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทการส่งเสริม
เศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล  พ.ศ.  ๒๕๖6 –  ๒๕70 และแผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการ 5 ป ี  (พ.ศ.  2566 – 2570)  
ของสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอก การวิเคราะห์ผู้มีส ่วนได้ส่วนเสีย การสำรวจความต้องการของผู ้ใช้บริการและความคิดเห็น 
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและที่ปรึกษาของกองทุนฯ  

ซึ่งนโยบายสำคัญที่ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบนโยบาย
และให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนกองทุนฯ มีดังนี้  

 



๓ 

 
 

จากนโยบายและแผนดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม 
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป ในการ
ดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ
และไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชนและ
ส่งเสริมการต่อยอดและขยายผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนสนับสนุนเครือข่าย
เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเติมเต็มช่องว่าง
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมาย
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและความริเริ่มการ
สนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) โดยกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ 
 1) สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2) ให้ทุนโครงการและงานวิจัยสำหรับโครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์
ของงานในระยะยาว 
 3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและศักยภาพของบุคลากรอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของกองทุน อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการในการขอรับสนับสนุน  



๔ 

จากกองทุนฯ หรือการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ  
โดยกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 

1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการ 
2) ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
3) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื ่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุน  

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ด้านการบริหารจัดการที ่ดี มีเป้าหมายเพื ่อพัฒนาการให้บริการของกองทุนฯ 
เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก 
การพัฒนาการสื ่อสารองค์กร สร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับกองทุนฯ ให้เป็นที ่รู ้จักในวงกว้าง  
โดยกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 

1) พัฒนากระบวนงานให้บริการของกองทุนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
2) บริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล 
3) สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน 
การดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 
ของกองทนุฯ 

 ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จำเป็นจะต้องมีกระบวนการประสานเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ กองทุนฯ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฯ 
แก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงต้องมีการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน เพื่อประสาน 
การทำงานร่วมกันและมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (2) การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในทุก ๆ ระดับ เพื่อเกิดให้ความเข้าใจไปในทิศทางของกองทุนฯ ที่ตรงกัน (3) การติดตาม
และประเมินผล เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและนำผลที่ได้มาปรับปรุงการ
ดำเนินงานของกองทุน รวมถึงนำผลมาใช้ในการกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบายของกองทุนในอนาคตต่อไป 



๕ 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
 บริบทสังคมในยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีแนวโน้มที ่จะเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ ่งส่งผล  
ต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านดิจิทัลที ่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุก  ๆ  
มิติทางสังคม กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์บริบทโลกและสั งคม 
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้น ความเสี่ยงและความท้าทาย ที่ต้องบริหารจัดการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม  
เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและเชิงรับในการบริหารความเสี่ยง  
บนพื้นฐานของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง”และ “จุดอ่อน” ของกองทุนฯ อย่างรอบด้านและกำหนดเป็นเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ที่ชัดเจนเพื่อที่เป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยริเริ่ม เติมเต็ม หรือผลักดันประเทศ
ไทยไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาด้านดิจิทัลให้ได้ 

 ทั้งนี้จากการศึกษาสภาวะแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา
ของกองทุนฯ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เอกชนและบุคคลทั่วไป สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญ  
ในการคาดการณ์อนาคตและทิศทางของกองทุนฯ ได้ดังนี้ 

1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นยุคแห่ง
การประย ุ กต ์ ใ ช ้ คว ามก ้ า วหน ้ าทาง เทคโน โลย ี อย ่ า งก ้ า วกระโดด ในการพ ัฒนานว ั ต กร รม  
เน้นการต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีต ่างสาขาเข้าด้วยกัน เพื ่อใช ้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ  
อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้วิถีชีวิตรวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ เช่น เทคโนโลยี 5G & Internet of Things 
ที่เป็นพื้นฐาน ควบคู่กับการใช้ Cloud technology การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการพัฒนา 
ด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Robotic การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศVR / AR รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐสำคัญ ๆเช่นเรื่อง Cyber Securityและ Personal Data Protection 

2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โครงสร้างประชากรของโลกมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด นอกจากความต้องการเทคโนโลยีทดแทน
แรงงานที่มากขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมสูงวัยจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมใหม่ ๆ เช่น สินค้ายาและเวชภัณฑ์ อาหารเพื ่อสุขภาพ ธุรกิจบริการสุขภาพ  
บริการทางการแพทย์และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ  

3) การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล จากแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพ 
เช่น การเพิ่มขึ้นของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมเมืองสมัยใหม่
ความเครียดจากการทำงานและความวิตกกังวล โดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากท่ีสุด คือ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั ้น เบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ ่งโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง  
มักเป็นโรคที่รักษายาก มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมจะเกิดเป็นภาระต่อสถานะ
ทางการเงินของผู ้ป่วยและเป็นภาระทางการคลังของประเทศในระยะยาว จึงเกิดกระแสความตระหนัก 



๖ 

ในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันที ่เพิ ่มมากขึ ้นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล  
จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าและการเพิ่มขึ้นของความต้องการบริการทางการแพทย์ ได้กระตุ้นให้เกิด  
การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการสาธารณสุข  

4) การเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ ม ีแนวโน ้มท ี ่จะเก ิดข ึ ้นอย ่างรวดเร ็วและร ุนแรงขึ้น  
ส่งผลให้หลายภูมิภาคต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิอากาศในระดับความรุนแรงที่มากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น 
อาทิ คลื่นความร้อน ภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้งและพายุ พร้อมกับความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณ  
การปล่อยก๊าซเร ือนกระจก ตามความตกลงปารีสที ่ประเทศภาคีสมาชิกอนุส ัญญากรอบการทำงาน 
แห่งสหประชาชาติ จำนวน 197 ประเทศ ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะจำกัด การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก  
ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส จึงมีความเป็นไปได้ที ่ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกกดดันมากขึ ้นในอนาคต  
เพ่ือให้มีการดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกอย่างจริงจัง  

5) พลังงานหมุนเว ียนและยานยนต์ไฟฟ้า กระแสความตระหนักในการอนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล ้อม  
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
แบตเตอรี่ สะอาด นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การทำ Smart Grid มีระบบไฟฟ้าแบบใหม่ 
เช่น ผลิตโซล่า เซลล์ ในพื้นที่แล้วส่งใช้ในพื้นที่ เป็นการ decentralize รวมทั้งการคิดค้นพัฒนายานยนต์
สมัยใหม่ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก  

6) ทักษะงานใหม่ โลกแห่งการทำงานในอนาคตมีแนวโน้มที ่จะเปลี ่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลก ที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง การเปลี่ยน
งานและการย้ายถิ่นฐานสูงขึ้น การจ้างงานที่มิใช่รูปแบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจ้างงานชั่วคราว  
การจ้างงานบางช่วงเวลา การจ้างงานตามความต้องการและงานอิสระ ควบคู่ไปกับรูปแบบการทำงานทางไกล
ผ่านระบบออนไลน์ การทำงานที่ยืดหยุ่น นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
จะส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานที ่มีทักษะความสามารถเฉพาะที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโ นโลยีมากขึ้น 
อาทิ วิศวกรหุ่นยนต์ นักพัฒนาระบบ VR หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์  

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมากในอนาคตอันใกล้  
ดังนั้นกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ซึ่งกองทุนฯ มีส่วนทั้งในด้านการสนับสนุนและการผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 
 
 

  



๗ 

บทที่ 2 
กรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  

 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการภายใต้การพิจารณา
ความสอดคล้องและเชื ่อมโยงพระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย 
ทุกระดับท่ีมีผลต่อการกำหนดแนวทางของกองทุนฯ ประกอบด้วย 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2) นโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล: ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)  
5) แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2566 – 2570)  
6) แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
7) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
8) ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบรหารกองทุนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
9) การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้มีการพิจารณาจากทุกมิติ ทั้งในมิติของประเด็นการพัฒนา (Issue-based) 

มิติการพัฒนารายสาขา (Sector-based) และมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) โดยที่ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีบทบาทสำคัญตั ้งแต่ในขั ้นตอน การจัดทำ การขับเคลื ่อนสู ่การปฏิบัติและการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลที่เกิดขึ้น เกิดเป็นพลังร่วมในการก้าวไปสู่เป้าหมาย อนาคตประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จะมีการจัดทำแผนแม่บทสำหรับประเด็นการพัฒนา/ประเด็นปฏิรูปสำคัญ
สำหรับการพลิกโฉมประเทศไทย เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนสู ่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  
ตามท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื ่อให้ประเทศ  
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี  
สังคมมีความมั ่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 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 



๘ 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตยและมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุก
ระดับความรุนแรง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
การประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” การปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
รวมถึงโครงข่ายพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” การเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ ตามความถนัดของตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
ที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  



๙ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั ่งยืน การสร้างระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบและควบคุมมลพิษในภาคการผลิต การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จยั ่งยืน ตลอดจนการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ  
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่าย
เตือนภัยและเฝ้าระวังโรคผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม  
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” การเป็นรัฐที่มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า 

2.2 นโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล: ไทยแลนด์ 4.0  
ประเทศไทยยังคงอยู่ในยุค “3.0” ซึ่งการพัฒนาประเทศเน้นไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก

เป็นหลัก รายได้ของประเทศไทยยังอยู ่ในระดับกลาง ทำให้ประเทศติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั ้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นความมุ ่งมั ่นที ่จะปรับเปลี ่ยน  
เป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลโดยการใช้ประโยชน์จากการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีฐานคิด
หลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่ อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและเปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดในเรื่องการเปลี่ยน 
“วิธีการ” คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Farming) การเปลี่ยนลักษณะของผู้ประกอบการจาก SMEs เดิมที่รัฐ 
ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู ่การเป็น Smart Enterprisesและ Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ 
ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิมที่มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่มีการสร้าง
มูลค่าสูง (High Value Services) พร้อมทั้งเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และทักษะสูง  

ในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 รัฐบาลได้มุ่งเน้นการต่อยอดการพัฒนาในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
4) กลุ ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที ่เช ื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์  

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 



๑๐ 

 

 จากนโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล : ไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของกองทุนฯ อาทิ 
1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในการ

ดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 วางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี มีความมุ่งหมายที่จะเร่งเพ่ิม
ศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา 
จำนวน 13 ประการ แบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้  
มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 หมุดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
 หมุดหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ 6 : ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก 
มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
 หมุดหมายที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง  

และสามารถแข่งขันได้  
 หมุดหมายที่ 8 : ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม  

ที่เพียงพอ เหมาะสม 



๑๑ 

มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

หมุดหมายที่ 1๑ : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
   สภาพภูมิอากาศ 

มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 1๒ : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  

   แห่งอนาคต 
หมุดหมายที่ 1๓ : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน  
 

 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เกี่ยวข้องกับหมุดหมาย
ของกองทุนฯ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  มีความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป้าหมาย จาก 5 เป้าหมาย ได้แก่  

1) การปร ับโครงสร ้างภาคการผล ิตและบร ิการส ู ่ เศรษฐก ิจฐานนว ัตกรรม  
โดยยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าและเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของ
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  

2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้กำลังคนมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  

3) การมุ่งสู ่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยให้เกิดการลดลงของความ
เหลื่อมล้าทั้งในเชิงรายได้และความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และให้กลุ่มเปราะบาง 
และผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น  



๑๒ 

4) การเปลี ่ยนผ่านไปสู ่ความยั ่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต  
และบริโภคมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  

5) การเสร ิมสร ้างความสามารถของประเทศในการร ับม ือก ับความเ ส ี ่ยง  
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่สำคัญ
ในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่และภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ 

เมื ่อพิจารณาความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า มีความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
จำนวน 3 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
3) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที ่ยวที ่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  เชื ่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลาย
ด้าน การท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ ยว
ทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง อีกท้ัง ยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 ใน 4 เป้าหมาย ได้แก่  

1) การปร ับโครงสร ้างภาคการผล ิตและบร ิการส ู ่ เศรษฐก ิจฐานนว ัตกรรม  
โดยยกระดับให้ภาคการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงขึ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย
และชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้  

2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  
3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
4) การเปลี ่ยนผ่านไปสู ่ความยั ่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก 
ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป้าหมาย ประกอบด้วย  

1) การปร ับโครงสร ้างภาคการผล ิตและบริการ ส ู ่ เศรษฐกิจฐ านนว ัตกรรม 
โดยการยกระดับให้ขีดความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าและประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้า การลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม  

2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ให ้ม ีท ักษะที่ จำเป ็นสำหร ับโลกยุคใหม่ 
และมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย  
และได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 

3) การเปลี ่ยนผ่านไปสู ่ความยั ่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต  
และบริโภคมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหามลพิษสำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน รวมทั้งการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้มลดลง  

ซึ ่งเป้าหมายหลักทั ้ง 3 ของหมุดหมายที ่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ชาติ  
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่มุ่งเน้นผลักดัน  
การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยี



๑๓ 

และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับมาตรฐานสากล  

ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้น  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยในช่วงวัยแรงงาน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ
แรงงานอย่างต่อเนื ่องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั ้งนี ้ หมุดหมายที่ 3 ยังสอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการส่งเสริม  
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนและการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
โดยมุ่งเน้นการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 
 หมุดหมายที ่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง การพัฒนาประเทศไทย 
ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสูงจะสอดรับกับเป้าหมายของแผนฯ 13 ในการปรับโครงสร้าง  
ภาคการผลิตและบริการสู ่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการใช้นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและจัดบริการ  
ทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับวางแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูง
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ ขีดความสามารถบริการทางการแพทย์
และสุขภาพ ตลอดจนลดผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการของคนไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ 
ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ ้น ที ่กาหนดอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที ่อาศัย 
ความเชี ่ยวชาญด้านการแพทย์ของไทยสร้างอุตสาหกรรมเกี ่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ  
ทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล 
รวมทั้งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ำในทุกมิติ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ ที่สำคัญของประเทศ มีเป้าหมายหลักในการปรับ
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ การมุ่งสู่สังคม
แห่งโอกาสและความเป็นธรรมและการเปลี ่ยนผ่านไปสู ่ความยั ่งยืน โดยทาให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศ 
ที่สนับสนุนการค้าการลงทุนสามารถเป็นฐานการค้าการลงทุนที่ สำคัญของภูมิภาค เพิ่มผลิตภาพและโอกาส 
ของผู ้ประกอบการไทยให้สามารถเชื ่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคและระดับโลก และยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการผลิตและบริการสำคัญ ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นสำคัญ ได้แก่  

1) การต่างประเทศ ในการขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 

2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่ให้ความสำคัญพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศไปสู ่อุตสาหกรรมอนาคตที ่เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร ้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ  

3) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับผลิตภาพ



๑๔ 

ของภาคการผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ  

4) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ประโยชน์  
และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก มุ่งตอบสนอง
ต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 3 เป้าหมาย ได้แก่  

1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการ
พัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะที่มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต  
และมีมูลค่าสูง รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล  

2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการฯ ในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
และอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ 

3) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริม
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายมิติ นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 6  
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน 1 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืนและประเทศไทยมี ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถ
แข่งขันได้ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในเป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิต  
และบริการส ู ่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ในประเด ็นภาคการผลิตและบริการสำคัญได ้ร ับการยกระดับ  
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ ้น เศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยง 
กับห่วงโซ่ม ูลค่าและประเทศไทยมีระบบนิเวศที ่สนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม  
ผ่านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในแต่ละภาคธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ อีกทั้ง
เชื ่อมโยงผู ้ประกอบการ SME กับห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยมีระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจที ่ เหมาะสม 
สำหรับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทและสาขาธุรกิจ เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ใน
ประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทาง
พฤติกรรมและคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที ่ด ีของสังคมและเป้าหมายที่ 3 การมุ ่งสู ่ส ังคมแห่งโอกาส 
และความเป็นธรรมในประเด็นความเหลื่อมล้าเชิงรายได้ ความมั่งคั่งและโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ  
ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 3 ด้านหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ในเป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมาย การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 



๑๕ 

และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมาย 
การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมให้สมดุ ล ภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ ยังสนับสนุน 5 เป้าหมายหลักของแผนฯ 13 ดังนี้  

1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น
และยกระดับผ ู ้ประกอบการให้สามารถเช ื ่อมโยงกับห่วงโซ ่ม ูลค ่าของภาคการผลิตระดับประเทศ  
กระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานราก  

2) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพสอดคลอ้ง
กับความต้องการ ของตลาดแรงงานและส่งเสริมความม่ันคงในชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาพื้นที่และเมือง 

3) การมุ ่งสู ่ส ังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง  

4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เมืองใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างขยะและมลพิษ เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่ม  

5) การเสร ิมสร ้างความสามารถของประเทศในการร ับม ือก ับความเส ี ่ยง 
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริมเมืองให้ยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ภาครัฐดิจิทัลในระดับท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันให้เมืองเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ
และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม  
ที่เพียงพอ เหมาะสม มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย 
ได้แก่ การมุ่งสู ่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยการสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส  
มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ในด้านการสร้าง
หลักประกันและความคุ ้มครองทางสังคมเพื ่อให้คนไทยมีความมั ่นคงในชีวิต นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 9  
ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่ เอื้อและสนับสนุน 
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื ่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลาง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 จำนวน 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหลักที่ 1  
การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น  
ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป้าหมายหลักที่ 3 การมุ่งสู ่สังคมแห่งโอกาส  
และความเป็นธรรม เพื่อการสร้างโอกาสและการกระจายรายได้สู่ชุมชน เป้าหมายที่ 4 ด้านการเปลี่ยนผ่าน 
ไปสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง  
กับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและเป้าหมายหลักที ่ 5 การเสริมสร้างความสามารถ 
ของประเทศในการรับมือกับความเสี ่ยงและการเปลี ่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยเฉพาะประเด็น 
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ในด้านการรักษาความมั่นคง



๑๖ 

และผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์
และให้ผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม  
และบริการที่เหมาะสมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนและด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ ำ 
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมาย
หลักที่ 4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนและเป้าหมายหลักที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศ 
ในการรับมือกับการเปลี ่ยนแปลงและความเสี ่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ หากพิจารณาถึงความเชื ่อมโยง  
กับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ พบว ่าเป ้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที ่ 11 มีความสอดคล้องกับเป ้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในเป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคง
ในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัยและมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับและเป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั ่นคง เพื ่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ในเป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิ จเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีเนื้อหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้อง  
กับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือทั้งใน
ระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ ด้านที่ 5 ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใน
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน  
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและดูแลภัยพิบัติจากน้าทั้งระบบ โดยมีการจัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ 
ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี ่ยง จากภัยพิบัติที ่เกิดจากน้าตามหลักวิชาการให้อยู ่ในขอบเขตที ่ควบคุม  
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง
อนาคต ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต มุ่งตอบสนอง
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนา
คนสำหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคตและสร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ ่งสู ่สังคมแห่งโอกาส  
และความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิ เวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และพัฒนาทางเล ือกในการเข ้าถ ึงการเร ียนรู้ สำหร ับผ ู ้ท ี ่ ไม ่สามารถเร ียนในระบบการศ ึกษาปกติ  
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ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษที ่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื ่อมล้าในทุกมิติและกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ ่มโอกาส  
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน ภาครัฐจำเป็น 
ต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏบิตัิ
ราชการที่มุ ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องดาเนินการเพื่อรับมือกับแนวโน้ม  
การเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย  

1) พัฒนาการให้บริการภาคร ัฐที ่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชน 
และผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม  

2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง 
เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  

3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาประเทศและสร้างระบบบริหารจัดการ 

4) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที ่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร  
ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือ  
ต่อการพัฒนาประเทศ  

ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่  
1) เป้าหมายหลักที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการ

สาธารณะทั่วถึง เท่าเทียม  
2) เป้าหมายหลักที ่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือ 

กับความเสี่ยงและ การเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ

สนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ 
รวมถึงการมีปฏิส ัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ ้นเช ิง ประเทศไทยจึงต ้องเร ่งนำเทคโนโลยีด ิจ ิทัล  
มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้  
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2.4.1 วิสัยทัศน์ 
 

“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
 
ดิจ ิท ัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทย 

ท ี ่ สามารถสร ้ า งสรรค ์และใช ้ประโยชน ์จากเทคโนโลย ีด ิ จ ิ ทั ล 
อย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูลทุน

มนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

มีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปนี้ 
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล  

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ  

การใช้ ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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และกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 Digital Foundation - ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 
ระยะที ่ 2 Digital Thailand I: Inclusion – ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมใน

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 
ระยะที ่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู ่ด ิจ ิทัลไทย

แลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยให้บรรลุเป้าหมายส่วน  
นี้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี 

ระยะที ่ 4 Global Digital Leadership - ประเทศไทยอยู ่ในกลุ ่มประเทศที ่พัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้บรรลุเป้าหมาย
ส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เน้นการมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้าน สามารถเชื่อต่อทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  มีเป้าหมายในการพัฒนา  
คือ การยกระดับผู้ประกอบการเดิมให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Technopreneur)และพัฒนาภาคเกษตร 
การผลิตและบริการให้เปลี่ยนสู่การบริหารจัดการด้วยดิจิทัลและข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั ่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  มีเป้าหมาย 
ในการพัฒนา คือ ความเท่าเทียมของทุกกลุ่มคนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต โดยที่ประชาชนทุกคนสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/ข้อมูลได้ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
ดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับเปลี ่ยนภาครัฐสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  มีเป้าหมายในการพัฒนา  
คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานระหว่างภาครัฐ โดยการเชื่อมโยง  
และบูรณาการเสมือนองค์กรเดียวกัน ขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้บริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีเป้าหมาย 
ในการพัฒนา คือ การยกระดับขีดความสามารถและทักษะของกำลังคนให้สามารถทำงานผ่านระบบดิจิทัล  
แบบไร้พรมแดน เกิดงานคุณค่าสูงและมีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลที่เพียงพอต่อความต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั ่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้าหมายในการพัฒนา  
คือ การทำธุรกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนไปอยู่บนระบบธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งมีมาตรฐานและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า 

2.5 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจหลักเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและการส่งเสริมการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและความมั ่นคงของประเทศ โดยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจ ิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้สำนักงานฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม โดยสำนักงาน
ส่งเสร ิมเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล ได ้จ ัดทำแผนแม่บทการส ่งเสร ิมเศรษฐกิจด ิจ ิท ัล (พ.ศ. 2561 – 2565)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

2.5.1 วิสัยทัศน์ 
สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทันและกำลังคนที่สามารถปรับตัว

และสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
2.5.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล 
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มี 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับกองทุนฯ ทั้งหมด 
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2.6 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 สำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการเฉพาะด้าน
และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในส่วนของกองบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติด้วย 

 2.๖.1 วิสัยทัศน์ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก” 

 2.๖.2 พันธกิจ 

1) กำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2) เป็นแกนกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 

ให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
3) วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง รองรับรูปแบบและปริมาณ

การใช้งานในอนาคต  
4) ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ 

จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

 2.๖.3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท.)  

คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 1 กำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/
มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  

2.7 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
 ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนด  
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า 
“กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้จ่ายเกี ่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 2 6  
ยังกำหนดให้เงินของกองทุน ใช้จ่ายเพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั ่วไป  
ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต้องมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อประโยชน์ต ่อการให้บริการสา ธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร 
โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 
 (2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยว  
กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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 (3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงานในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ 
จากงบประมาณแผ่นดิน 
 (4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่คณะกรรมการ
บริการกองทุนเห็นสมควร 
 (5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
 (6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 

2.8 ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบรหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ตามที่ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบรหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ กำหนดให้สำนักงานจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 
โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมและแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าว อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับ
ประจำปี ประมาณการรายจ่ายประจำปีและประมาณการกระแสเงินสด เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีและส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวัน
ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน  

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนและส่งให้กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2.๙ การวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 
 จากทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งเน้นที่จะผลักดันการพัฒนาดิจิทัล
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเพื ่อเศรษฐกิจ สังคม หรือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรมเพื่อดำเนินการ ทำให้เกิดการพัฒนา หรือเป็นส่วนช่วยไม่มากก็น้ อยในยุทธศาสตร์ต่างๆ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีการกล่าวถึงการวางระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีการนำเอานวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ยุทธศาสตร์ที ่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นการสร้างแรงงานที่มีสมรรถนะทักษะสูง มีนวัตกรรม
และจัดการดิจิทัลเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันใน
สังคม ซึ่งสามารถนำเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเป็นส่วนช่วยในการก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ที ่สามารถใช้นวัตกรรม  
ในการช่วยจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  

 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เป็นอย่างดี โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ที่มีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกๆ คนและมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื ่อง 
และรวดเร ็วในท ุกๆ ภาคส ่วน โดยแผนย ุทธศาสตร ์การส ่งเสร ิมเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล และย ุทธศาสตร์ 
ของแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



๒๓ 

แห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลและในการช่ วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได ้

 ทั้งนั้นทิศทางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ มีนโยบายการให้ทุนสนับสนุนที่สอดคล้อง  
กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนในแต่ละปีอย่างชัดเจน โดยสามารถพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและยุทธศาสตร์ 
ของแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในแต่ละปี รวมถึงมีการนำเอาแผนในแต่ละปีมาวิเคราะห์ 
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเกิดขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมดิจิทัลเป็นนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นส่วนช่วยในการผลักดันทั้งเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 

 สำหรับปัจจุบัน การขับเคลื ่อนประเทศด้านดิจิทัลของประเทศไทยอยู ่ภายใต้แผนแม่บทหลัก 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในปี 
พ.ศ. 2566 เข้าส ู ่ระยะที ่ ๓ Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู ่การเป็น “ดิจ ิท ัลไทยแลนด์” 
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ื อเศรษฐกิจ 
และสังคม จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลไทย
แลนด์ (Digital Thailand) ทั้ง ๔ ประการ 

      



๒๔ 

บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ. ๒๕66-๒๕70และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖6  
  
 การกำหนดแนวทางของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ยึดถือหลักการพื้นฐาน
ตามที่ได้เสนอก่อนหน้านี ้ ที ่สำคัญคือ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.๑ โครงสร้างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้งขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อใช้จ่ายเกี ่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพื ่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ และสังคมและแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม” ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ซึ่งโครงสร้าง 
การบริหาร ดังนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาโครงการ 

คณะอนุกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน กลุ่มบรหิารกองทุน กลุ่มตดิตามและประเมินผล
00 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
ข้อบังคับและระเบียบ 



๒๕ 

 (1) คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เพ่ือทำหน้าที่ดังนี้ 
  1. จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
  2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน 
รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมตลอดทั้งเสนอแนะมาตรการในการจัดหาพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สามารถ
ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ 
  3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน การเก็บรักษา
และการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
  5. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  6. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับยั้งการดำเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  7. ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมายกำหนด 
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 (2) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรองประธานกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานกรรมการ เพื ่อทำหน้าที ่ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 26 (1)  และ (2) 
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ทั ้งนี ้  ตามหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการและเงื ่อนไขที ่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

2. พิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 26 (3) (4)  และ (5) แห่ง
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

3. บริหารกองทุนและดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 
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4. วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สิน  
ของกองทุนที ่ออกตามมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. 2560 และการดำเนินการอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุน 
6. รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่ง

ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
7. แต่งต ั ้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หร ือที ่ปร ึกษาเพื ่อพิจารณาหรือปฏิบ ัต ิการ 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่จำเป็นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 (3) คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ง 
3.1  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ทำหน้าที่ดังนี ้

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเกี่ยวกับการกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน เงื่อนไข ในการกลั่นกรอง พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน หรือได้รับ
ทุนอุดหนุนจากกองทุน 

2. กลั่นกรอง พิจารณาและอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ที่มีคำขอในวงเงินไม่เกิน 10 ล้าน
บาท แล้วรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 

3. กลั่นกรองและพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่มีคำขอในวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ 

4. เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือ  
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม 

5. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบ  
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
3.2  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ทำหน้าที่ดังนี ้

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์การติดตาม 
และประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือความช่วยเหลือจากกองทุน หรือได้รับทุนอุดหนุน
จากกองทุน 

2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของผู ้ได้ร ับการส่งเสริม 
สนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากกองทุน หรือผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุน 

3. รายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 

4. รายงานผลประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 

5. เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือ  
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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6. เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพื ่อประกอบ  
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
3.3 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ของกองทุนพัฒนาดิจ ิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ดังนี้ 
1. พิจารณา กลั ่นกรอง กำหนด ปรับปรุง แก้ไขเพิ ่มเติม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศและหล ักเกณฑ์ต ่างๆ ของกองท ุนพ ัฒนาด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐก ิจและส ังคม ตามนโยบาย  
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความเห็นชอบ 

2. จัดทำหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข วิธีการและระยาเวลาในเรื ่องเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์ส ินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์ส ินทางปัญญา การจดทะเบียนทรัพย์ส ินทางปัญญา  
และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การโอนสิทธิ การใช้สิทธิหรือและการป้องกันคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพื่อเสนอ  
ต่อคณะกรมมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. วินิจฉัยปัญหาเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเจรจาต่อรอง
การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

4. กำหนดแนวทางการเจรจาต่อรองการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

5. รายงานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
6. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษา หรือข้อคิดเห็น

ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
7. เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือ

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
8. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล  

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย 

(4) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและดำเนินการ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

1. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ 

2. จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื ่อประเมินผลการดำเนินการของกองทุนเพื ่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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3. ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน 

4. รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการของกองทุน 
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองทุน 
6. ดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย 

 (5) กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมดำเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุนเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ 

2. จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดำเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด 

3. ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน 

4. รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการของกองทุนและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีของกองทุน 

5. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
6. ดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที ่ 162/2560  

เรื ่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง กำหนดโครงสร้าง  
การแบ่งงานภายในของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 
   (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและงานธุรการของกองทุน 
   (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุและงานงบประมาณของกองทุน 
   (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  5.2 กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณ
ของกองทุน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำ แนวทาง มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื ่อนไหวของสถานการณ์  
ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมและแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือประกอบการกำหนดแผนงาน แนวทาง มาตรการและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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   (4) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน  
และการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน 
   (5) พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุน 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 
   (6) จัดทำเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การบริหารกองทุนและการจัดทำ
ร่างแนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
   (7) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม 
   (8) ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
   (9) พัฒนาระบบงาน มาตรฐานการดำเนินงานของกองทุน 
   (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  5.3 กลุ่มบริหารกองทุน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางในการบริหาร
กองทุน การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
   (2) ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย  
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 
   (3) บริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนและปรับทางเลือกในการบริหารเงินทุน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
   (4) ประสานงานกับสำนักงาน กสทช.และกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการนำส่งเงินเข้ากองทุน 
รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (5) พิจารณาการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ตามที่ สดช. เสนอ ตามกรอบวงเงิน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 
   (6) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม 
   (7) จัดทำงบดุล งบการเงินและบัญชีทำการของกองทุน 
   (8) ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
   (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานตาม 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  5.4 กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ เพื ่อผลักดันให้เกิดกลไกการติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
   (2) เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ
จากกองทุน 
   (3) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามงาน/
โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือจากกองทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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   (4) ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้ง
เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   (5) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
เงินกองทุน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา 
   (6) ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุนเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
   (7) เสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม 
   (8) ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการบริหารความเสี่ยง 
ของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
   (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 ทำหน้าที ่ในการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงินและการบัญชีของกองทุนตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
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3.๒ สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดยุทธศาสตร์กองทุนฯที่เหมาะสมสำหรับปี 256๖ – 25๗๐ ยุทธศาสตร์ของกองทุนมุ่งเน้นความสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง  

โดยเลือกการเน้นการสร้าง ปรับปรุงและส่งเสริมพื้นฐาน เพื่อเน้นการเกิดผลโดยตรงจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม  
อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในประกอบด้วยข้อดี ข้อเสีย และปัจจัยภายนอกประกอบด้วยโอกาสอุปสรรค รวมถึงการวิเคราะห์  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ผู้บริหารและการสำรวจความพึงพอใจ 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) 

เป็นกองทุนช้ันนำในการผลักดันและเพิ่มขดีความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

 

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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 3.๒.๑ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน 
 จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษาของกองทุนฯ หน่วยงานภาครัฐ  
ที่เก่ียวข้อง หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๑) การรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังโดยการสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ  
การจัดทำแผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ 

กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง  
(1) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- สำนักงบประมาณ 
- กรมบัญชีกลาง 

(2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 
- ผู้แทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 

(3) ผู้บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลดช.) 

กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(1) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาต ิ(สกมช.)  
(2) สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)  
(3) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)   

 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) 

 
ภาพกิจกรรมการสัมภาษณ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว 
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จากการร ับฟ ังความเห ็นของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียต ั ้ งแต่  ว ันท ี ่  6 ม ิถ ุนายน 2565  จนถึง 
วันที่ ๒๙ มิถุนายน 2565 นั้น กองทุนได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นของกลุ่มหน่วยงาน
กำกับดูแลโดยตรง กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดังนี ้

หน่วยงานที่สัมภาษณ์ ความเห็นต่อการปฏิบัติงาน ความคาดหวังต่ออนาคต 
หน่วยงานกำกับดูแล
โดยตรง 

- ควรมีการทบทวนระเบียบ
คณะกรรมการบริกองทุนฯ  
ที่มีการใช้มาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน  

- ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ 
และข้ันตอนการบริหารงานภายใน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

- ควรสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้กับบุคลากรในกองทุน  
เพ่ือลดการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงาน  

- ควรมีผู้จัดการกองทุน ที่เป็นมืออาชีพ  
เข้ามาจัดการกองทุน แทนข้าราชการ
ประจำ เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ 

- ควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
เพ่ือให้หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไป  
เข้าใจหลักการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯและเจาะกลุ่มเป้าหมายที่
กองทุนฯ ให้ความสำคัญในอนาคต  

- ควรมีการกำหนดกรอบการให้ทุน
เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้ผลการ
พัฒนาดิจิทัลทีช่ัดเจนในแต่ละปี 

- ควรมีแผนการบูรณาการดิจิทัล
ในภาพรวมระหว่างหน่วยงาน
ผู้ให้ทุน เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาดิจิทัลของประเทศ 
ไปในทิศทางเดียวกัน 

- ควรมีหน่วยงานกำกับดูแล  
โดยมีบทบาทในการติดตาม 
และทำหน้าที่ในการบริหารงาน
ติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควรประกาศเปิดรับทุนส่งเสริม 
และสนับสนุน ให้ตรงกับปฏิทิน
ปีงบประมาณ 

- ควรมีการลดขั้นตอนในการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับปฏิทินการประกาศเปิดรับทุนตาม
งบประมาณ  

- ควรจ้างที่ปรึกษาภายนอกในการช่วย
วิเคราะห์การยืน่ขอรับการสนับสนุน

- ควรให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สิน
ทางป ัญญา เน ื ่ องจากม ีความ
ซับซ้อน ขอให้ศึกษาอย่างรอบคอบ 

- ควรพิจารณากำหนดกรอบการ 
ให้ทุน ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในทุก ๆ  
ปีและให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
เปล ี ่ยนไปในอนาคต โดยต ้อง
คำนึงถึง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้าง  



๓๔ 

หน่วยงานที่สัมภาษณ์ ความเห็นต่อการปฏิบัติงาน ความคาดหวังต่ออนาคต 
โครงการ เพ่ือให้เกิดความรวดเรว็ 
และรอบคอบยิ่งขึ้น 

- ควรสร้างมาตรฐานและกำหนดวิธีการ
เพ่ิมการตรวจสอบโครงการตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการจนถึงการลงนามในสัญญา  

- ควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

- ควรมกีารประชาสัมพันธ์ ใหห้นว่ยงาน 
และบุคคลทั่วไป ทราบถึงทิศทางการ
ส่งเสริม สนบัสนุนของกองทุน 
และการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ 

- ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุน 
โดยคำน ึงถ ึงบร ิบทเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต 

- กรอบการให้ทุนในมาตรา 26 (2) 
สำหรับการวิจัย นั้น มีความเสี่ยง 
กลุ่มวิจัยบริสุทธิ์ ที ่อาจผิดพลาด
หรือล่าช้า กองทุนฯ ควรพิจารณา
ยอมรับความเสี ่ยงที ่เกิดขึ ้นจาก
งานว ิจ ัยและหาว ิธ ีการป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย  

หน่วยงานเทคโนโลยีดิจิทัล - ควรจ้างที่ปรึกษาภายนอกในการช่วย
วิเคราะห์การยืน่ขอรับการสนับสนุน
โครงการ เพ่ือให้การทำงาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเชื่อมต่อฐานข้อมูลการติดตามข้อมูล
และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน 

- ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน 
และเพ่ิมช่องทางในการให้บริการในการ
ตอบคำถามของผู้รับบริการ 

- ควรมีการทบทวน หลักเกณฑ์การ
พิจารณาคำขอรับการสนับสนุนทุน 
โดยคำนึงถ ึงว ัตถ ุประสงค ์ของ
โครงการ ที ่ไม ่ม ีการแสวงหาผล
กำไรให้มากขึ้น  

- พิจารณาในเร ื ่องทร ัพย ์ส ินทาง
ปัญญาที่อาจเกิดขึ ้น ว่าสามารถ
นำไปแสวงหาผลกำไรได้หรือไม่ 
อย่างไร 

- ควรมีการจัดลำดับความสำคัญ 
ของเทคโนโลยีที่การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว หรือเป็นเทคโนโลยีที่
ควรให้ความสำคัญแบบเร่งด่วน 
เช่น พลังงานหมุนเวียนจากความ
ต้องการไฟฟ้าที ่ เพิ ่มมากขึ ้นใน
อนาคต 

  



๓๕ 

๒) การรับฟังความเห็นและความคาดหวังโดยการตอบแบบสอบถามประกอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 534 หน่วยงาน ซึ ่งมีผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๕๑ ราย โดยผลการตอบแบบสอบถามสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

๒.๑ การพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ๕ อันดับแรกที่กองทุนฯ ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานมีดังนี้ 
(๑) การประสัมพันธ์  
(๒) กระบวนการหรือข้ันตอนในการเปิดรับทุน  
(๓) กรอบหรือนโยบายการให้ทุน  
(๔) กระบวนการหรือข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
(๕) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

๒.๒ การสนับสนุนการพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายในปี ๒๕๖๖  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าสิ่งที่กองทุนควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ภายในปี 2566 ได้แก่ การพัฒนากำลังคน การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร การพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุข 
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยความคาดหวังต่อสิ่งที่กองทุนฯ ควรสนับสนุนในปี 2566 เป็นเรื ่องของการศึกษาการพัฒนา
กำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เข้ามาพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วและนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาที่ในอดีตยังไม่สามารถ
แก้ได้ ตามมาด้วยเรื ่องของการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีและการพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัล  
ที่ประเทศไทยยังมีความจำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอยู่ เพื่อนำแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่
ไปใช้ในการพัฒนาการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ ยังต้องสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

 

 



๓๗ 

๒.๓ การสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายในปีระยะ ๕ ปี ข้างหน้า 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าสิ่งที่กองทุนควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ภายในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาและการพัฒนากำลังคนดิจิทัล 
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การพัฒนา เทคโนโลยี
สาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามของกองทุนฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเห็นได้ว่าความคาดหวัง
ต่อสิ่งที่กองทุนฯ ควรสนับสนุนในอนาคต ยังคงเป็นเรื ่องของการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลและตามด้วย 
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร แต่ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานอาจถูกมองว่า ในอนาคต
โครงสร้างทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรมีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน จึงต้องให้
ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีด้านสาธารณสุข เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นที่ท่ัวโลกให้ความสนใจ 

   



๓๘ 

3.๒.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน  
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

(1) เป็นหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  
ซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการและการกำหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนได้ 

(2) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560 ระบุให้กองทุนฯ สามารถ
ได ้ร ับ เง ินจ ัดสรรจากรายได ้คล ื ่นความถี่  
และรายได้ของ สำนักงาน กสทช. รวมถึง เงิน
อุดหนุนที ่ร ัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เพื่อนำมาบริหารจัดการงานของ
กองทุนฯ  

(3) ระเบียบคณะกรรมการดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติว่างด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระบุให้กองทุนฯ สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ 
โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

(๔) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมว ่าด ้วยการ
บริหารงานบุคคล ของกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระบ ุให ้  สามารถกำหนดอัตราค ่าตอบแทน  
สิทธ ิประโยชน์และสว ัสด ิการของพนักงาน
กองทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนกำหนด ทำให้เกิดการยืดหยุ่นและอิสระ 

(๕) กองทุนฯ เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายเลขานุการใน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม
แห ่ งชาต ิ  ทำให ้สามารถผล ักด ันนโยบาย 
ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพื ่อมาสู ่การกำหนดกรอบนโยบายการส่งเสริม 
สนับสนุน ความช่วยเหลือและการให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยและพัฒนา 

(๖) กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการภายในกองทุนฯ ที่สามารถสนับสนุนการ
ทำงานของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 

(๗) โครงสร้างองค์กรของกองทุนฯ มีความยืดหยุ่น
ต ่อการบร ิหารจ ัดการและการปฏ ิบ ัต ิงาน  

(๑) โครงสร้างของกองทุนฯ ยังขาดการทำงาน 
ในบางภารกิจและขาดกลุ่มงานตรวจสอบภายใน  

(๒) โครงสร้างภารกิจของกองทุนฯ มีการทับซ้อน 
และไม่ชัดเจนในแต่ละกลุ่มงานภายในกองทุนฯ 

(๓) การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ ของกองทุนฯ 
มีปัญหาต่อการทำงานบางกระบวนงาน 

(๔) การปฏิบัต ิงานภายใต้โครงสร้างของ สดช.  
มีความทับซ้อนของการบริหารงาน ทำให้กองทุนฯ 
เกิดความล่าช้าในบางขั ้นตอนการทำงานการ 
ขออนุมัติงานและการอนุมัติทางการเงิน 

(๕)  โครงสร ้ างการบร ิหารงานของกองท ุนฯ  
ที ่ไม่เหมือนโครงสร้างของ สดช. ทำให้เกิด 
การทำงานที่แตกต่างกัน ไม่มีการเชื่อมโยงต่อ 
ก ันและ สดช. ไม ่สามารถให ้คำปร ึกษาเก ี ่ยว 
กับการทำงานต่อกองทุนฯ ได ้ถ ูกต ้องช ัดเจน  
เช ่น ด ้านกฎหมาย ด ้านบุคลากร พนักงาน
กองทุน เป็นต้น 

(๖) โครงสร้างกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง ข้าราชการ/
พนักงานกองทุนยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และการสรรหาพนักงานกองทุนยังได้ไม่ครบทุก
อัตรา 

(๗) บุคลากรขาดความรู ้ความเชี ่ยวชาญในการ
ทำงานเนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการทำงาน 

     - ข้าราชการมีการย้ายงานบ่อย เพื่อเป็นไปตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

     - พนักงานกองทุนพึ่งบรรจุใหม่และมีโอกาสย้ายงาน
ไปบรรจุเป็นข้าราชการ เนื่องจากมีม่ันคงมากกว่า 

     - ลูกจ้างมีอัตราการเข้าออกงานสูง เนื่องจาก
ความไม่ม่ันคงของงาน 

(๘) บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจแบบองค์รวม 
โดยขาดการสร้างการรับรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
กองทุนฯ 

(๙) ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการทำงานขาด
การเชื ่อมโยง หรือบูรณาการข้อมูลในแต่ละ 
ส่วนทั้งภายในและภายนอก 



๓๙ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ทำให้สามารถออกนโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของกองทุนฯ ได้อิสระ 

(๑๐) อุปกรณ์สารสนเทศประกอบการทำงานไม่เพียงพอ
ต่อบุคลากรของกองทุนฯ 

(๑๑) การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงผู้รับทุน
ยังไม่เข้าถึงเพียงพอ  

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
(๑) ที่มาหรือวงเงินงบประมาณรายรับของกองทุน

ของแต่ละปีมีจำนวนเพียงพอต่อการส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะในวงกว้าง 

(๒) รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนเพื่อให้ประเทศ
พ ัฒนาไปส ู ่ ไทยแลนด ์  4.0 ซ ึ ่ งสอดคล ้อง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(3) สำนักงานฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน่วยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงฯ ที่มีภารกิจในด้านต่าง ๆ 
สามารถที ่จะบ ูรณาการการทำงานร ่วมกัน 
รวมถึงให้การสนับสนุนทั้งในด้านความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมหรือการต่อยอดด้านการพัฒนา
ดิจิทัล 

(๔) แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ความ
ต้องการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ิมมากข้ึน 

(๕) การกระจายการพัฒนาและการเพิ ่มโอกาส 
ในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลออกสู่ชุมชน 
ทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
ทั่วไปให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมาก
ขึ้น 

(๖) สามารถผลักดันการให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงการเทคโนโลยีด ิจิทัลเข้ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ 

(๗) สามารถสร้างช่องทางความร่วมมือในการพัฒนา
กับหน่วยงานอื่นได้หลายรูปแบบ 

(๑) เงินรายได้ของกองทุนส่วนใหญ่มาจากการจัดสรร
คลื่นความถี่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื ่นความถี ่ฯและเงินที ่ได้รับจากการจัดสรร
รายได ้ของสำน ักงาน กสทช.  ตามลำดับ  
ซึ ่งรายได้ดังกล่าว มีความไม่คงที ่ ในอนาคต
กองท ุนฯ อาจม ีรายได ้ท ี ่น ้อยลง จ ึงต ้อง 
มีการวางแผนการใช ้จ ่ายเง ินให ้สอดคล ้อง 
กับรายรับและการหาช่องทางสร้างความมั่นคง
ทางการเงินโดยการหารายได้จากช่องทางอ่ืน 

(๒) กองทุนฯ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งทำให้ขาด
ความคล่องตัวในบริหารจัดการ การดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ  

(๓) กองทุนฯ มีโครงสร้างลำดับสายการบังคับบญัชาสูง 
ทำให้เกิดระยะห่างการบริหารจัดการความ
เกี่ยวข้องกับงานมีความแตกต่างสูง จึงเป็นเหตุ
ให ้การกำหนดกรอบนโยบายในด้านต่าง ๆ  
มีความคลาดเคลื่อน 

(๔) ผู ้ร ับทุนยังไม่เข้าใจกระบวนการทำงานและ
กระบวนการขอรับทุนของกองทุนฯ 

 

  



๔๐ 

3.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีการอนุมัติโครงการ ดังนี้ 
3.๓.1 โครงการที่ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของกองทุน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 

เอกชนและประชาชนทั่วไป จำนวน ๗ ครั้ง สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

รายละเอียด จำนวนวงเงินที่อนุมัติ (บาท) 
1) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโรงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวด

ที ่ 1 ตามมาตรา 26 (1)(2) กรอบวงเง ิน 2,600,000,000 บาท โดย
เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที ่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน 10 โครงการ  

155,646,989.40 

2) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั ้งที ่ 1 ตามมาตรา 26 (1)(2) กรอบวงเงิน 2,000,000,000 บาท โดย
เปิดรับข้อเสนอตั ้งแต่วันที ่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่ 30 พฤศจิกายน 
2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน 54 โครงการ 

1,508,346,175.00 

3) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรา 26 (6) กรอบ
วงเง ิน 1,000,000,000 บาท โดยเปิดรับข้อเสนอตั ้งแต่ว ันที ่ 21 
เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ อนุมัติจำนวน 42 โครงการ  

393,879,370.18 

4) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 2 ตามมาตรา 26 (1) (2) กรอบวงเงิน 1,000,000,000 บาท 
โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2563 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน 41 โครงการ 

588,859,910.00 

๕) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ยุทธศาสตร์ 5G ตาม 
มาตรา 26 (๖) กรอบวงเงิน ๕00,000,000 บาท โดยเปิดรับข้อเสนอ
ตั ้งแต่ว ันที ่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงว ันที ่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน ๗ โครงการ 

๕๗,๐๙๘,๔๐๕.๗๐ 

๖) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ ๑ ตามมาตรา 26 (1) (2) กรอบวงเงิน ๓,000,000,000 บาท 
โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 2๒ เมษายน 256๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
256๔ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจำนวน 4๖ โครงการ 

๒,๘๘๑,๔๕๖,๕๖๐.๐๐ 

๗) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ครั้งที่ ๑ ตามมาตรา 26 (1) (2) กรอบวงเงิน ๒,๕00,000,000 บาท 
โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 256๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
256๕ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 

 
 
 
 



๔๑ 

3.๓.๒ กรอบนโยบายการให้ทุนที่ผ่านมาของกองทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕ 

 
 
กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จากกรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
มีการประกาศเปิดรับทุน จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑) Digital Manpower : “การศึกษากับคนร ุ ่นใหม่ในย ุคดิจ ิท ัล” การนำเทคโนโลยีมาใช้  
ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการกำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒) Digital Agriculture : “เกษตรเช ิงร ุกด ้วยนว ัตกรรมดิจ ิท ัล” การใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยยกระดับขีดความสามารถ 
ของบุคลากรและกิจกรรมในภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตร
ไปสู่มิติการพัฒนาร่วมอ่ืน ๆ อาทิ การท่องเที่ยว 

๓) Digital Technology : “เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต” ส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล 
อาทิ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง ชุมชนและแก้ปัญหา
สาธารณะ ตลอดจนการยกระดับการบริหารจัดการในภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

๔) Digital Government & Infrastructure : “รัฐบาลดิจิทัล” สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน การบูรณาการ
และการทำงานร่วมกัน (Interoperability) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการดำเนินงานภาครัฐ 
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  



๔๒ 

เพื่อเป็นการเตรียมการเปิดรับทุนและการกำหนดนโยบายทิศทางในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ  
ให้มีการทบทวนกรอบนโยบายการให้ทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการของกองทุน ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอ  
ในบทที่ ๔ ดังนี้  

 

 
 

3.๓.๓ ข้อมูลสถิติการยื่นข้อเสนอโครงการและการอนุมัติโครงการฯ ตามประกาศเปิดรับทุนของกองทุนฯ 

รอบการประกาศ 
เปิดรับทุน 

อนุมัติกรอบ
จำนวนเงิน 

การยื่นข้อเสนอ 
(จำนวนโครงการ) 

ผลการอนุมัติ 
(จำนวนโครงการ) 

ระยะเวลา
เปิดรับทุน 

1. ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 2,600 ล้านบาท 12,079,535,604.06 
(130 โครงการ) 

155,646,989.40 
(11 โครงการ) 

(3 พ.ค  -   
30 ม.ิย. 62  

2. ปีงบประมาณ 2563 คร้ังที่ 1 2,000 ล้านบาท 13,454,879,761.02 
(444 โครงการ) 

1,508,346,175.00 
(54 โครงการ) 

(30 ต.ค. – 
30 พ.ย. 62) 

3. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1,000 ล้านบาท 3,065,154,979.69 
(219 โครงการ) 

393,879,370.18 
(42 โครงการ) 

(21 เม.ย - 
30 เม.ย 63) 

4. ปีงบประมาณ 2563 คร้ังที่ 2 1,000 ล้านบาท 18,152,242,032.21 
(852 โครงการ) 

588,859,910.00 
(41 โครงการ) 

(27 เม.ย. - 
27 พ.ค. 63) 

5. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G 
ของประเทศไทย 

๕๐๐ ล้านบาท ๔๙๙,๙๘๘,๖๐๐ 
(๑๒ โครงการ) 

๕๗,๐๙๘,๔๐๕.๗๐ 
(๗ โครงการ) 

(๒๒ เม.ย. – 
๑๔ พ.ค. ๖๔) 

6. ปีงบประมาณ 2564 คร้ังที่ 1 3,000 ล้านบาท 21,746,062,098 
(649 โครงการ) 

๒,๘๘๑,๔๕๖,๕๖๐.๐๐ 
(46 โครงการ) 

(22 เม.ย. - 
31 พ.ค. 64) 

7. ปีงบประมาณ 2565 คร้ังที่ 1 ๒,๕๐๐ ล้านบาท ๓๐,๖๐9,3๙๗,8๐๐ 
(646 โครงการ) 

(อยู่ระหว่างการ
พิจารณา) 

(1๔ ก.พ. – 
31 มี.ค. 65) 



๔๓ 

๓.๓.๔  ผลการศึกษาแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)  
 จากกิจกรรมขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื ่อใช ้เป็นข้อมูลประกอบ  
การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ของกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ได้ความเห็นและความคาดหวังต่อกองทุนฯ ซึ่งให้ความสำคัญ  
กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเน้นเฉพาะในบางด้าน ที่มีความจำเป็นหรือมีโอกาสพิเศษในการเร่ง
พัฒนาด้านดิจิท ัลในประเทศไทย  หลังจากได้ร ับข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นข้างต้น กองทุน ฯ   
ได้มีการจัดทำแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ปี 2566 และโครงการ
ในอนาคต ดังนี้ 

1) โครงการเชิงยุทธศาสตร์ Smart city   
จากการศึกษาเมืองอัจฉริยะคือ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข  อย่างยั่งยืน  

ซึ ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ชาติด้าน : การสร้างโอกาส  
และความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 6 : พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
และ(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ  
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายท้ังหมด ๓ ด้าน ดังนี้  

1. เพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
2. ลดความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค 
3. พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ยั่งยืน พร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชน

ทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประกอบกับแผนปฏิบัต ิราชการกระทรวงดิจิท ัลฯระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื ้นฐานและนวัตกรรมดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบนิเวศ โครงสร้างพื ้นฐานและนวัตกรรมดิจิทัล ที ่พร้อมเพื ่อสนับสนุนการเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด 2. จำนวนเมืองหรือพื้นที่ที ่ได้รับ 
การประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
โดยมีหน่วยงานผลักดันตัวชี้วัด คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

ทั้งนี ้ จากการศึกษาข้างต้น กองทุนฯ ควรกำหนดโครงการหรือกิ จกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ซึ ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื ่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ  
สำหรับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการหรือกิจกรรม ที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ 
ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ ่งควรอยู ่ภายใต้กรอบด้านใดด้านหนึ่ง  
หรือหลายด้านภายใน ๗ ด้าน ดังนี้  

1) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 
“เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร
จัดการของเสียและการเฝ้าระวังภัยพิบัต ิ ตลอดจนเพิ ่มการมีส ่วนร่วมของประชาชนในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ”  



๔๔ 

2) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
“เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น” 
3) ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 

“เมืองที่มุ ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพ่ิม
ประส ิทธ ิภาพและความเช ื ่อมโยงของระบบขนส ่งและการส ัญจรท ี ่หลากหลาย เพ ิ ่มความสะดวก 
และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

4) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
“เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล

ระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที ่เพื ่อสร้างความมั ่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงาน  
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก” 

5) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
“เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการมีส่วนร่วม” 
6) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 

“เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal 
Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต” 

7) ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
“เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของภาครัฐ โดยมุ ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส ่วนร่วม  
และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ” 

ทั้งนี้ โมเดลนำร่องในการจัดสรรทุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ Smart city เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาที่ตอบโจทย์และเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
ที่เก่ียวข้อง  



๔๕ 

บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6  

ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  
 การกำหนดยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมสำหรับปี 2566 - 2570 
มุ ่งเน้นเป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม และแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน อีกทั้งยั งมีการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในภายนอก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสัมภาษณ์ผู้บริหารและการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 

4.1 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา  

อย่างต่อเน ื ่องในระยะยาวอย่างย ั ่งย ืน ให้สอดคล้องกับการจ ัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล แต่เพ่ือให้แผนฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล ตามท่ีกำหนดในวิสัยทัศน์ คือ 

“เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

4.2 พันธกิจ 
1. เป็นกองทุนที่สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง 
2. เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนวัตกรรมและมีการบริหารจัดการที่ดี 
3. เป็นกองทุนที่ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นการสนับสนุนประโยชน์ทางดิจิทัลเพ่ือสาธารณะ 
4. เป็นกองทุนที่ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
5. เป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
6. เป็นกองทุนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย 

๔.๓ วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าหมาย  

๔.๓.1 วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล 

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

ไปในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต้องมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อประโยชน์ต ่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร  
โดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 

(2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจ ัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั ่วไป  
ในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ำซ้อนกับการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่ 

(3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงาน ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้รับ 
จากงบประมาณแผ่นดิน 

(4)  จ ัดสรรเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินการของสำน ักงานส ่งเสร ิมเศรษฐก ิจด ิจ ิทัล   
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร 

(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกำหนด 
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 ๔.๓.๒ นโยบาย 
   (1) ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดวิธีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ  
และวิธีการการวิจัยและพัฒนาไว้ในข้อ ๓๐และ ข้อ ๓๓ ดังนี้  
    ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนดโครงการหรือกิจกรรม กรอบจำนวน
เงินที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน เป็นคราว ๆ  
ไปโดยให้ประกาศกำหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
    ข้อ ๓๓ การขอรับการอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศกรอบจำนวนเงินและรูปแบบการให้ทุนอุดหนุนการวิจ ัยและพัฒนาจากกองทุนเป็นคราว ๆ  
ไปโดยให้ประกาศกำหนดระยะเวลาการเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
   (2) นโยบายการให้ทุนสนับสนุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพื่อให้การเปิดกรอบนโยบายการให้ทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตลอดจน
เพื ่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้งกองทุน กองทุนจึงได้มีการจัดทำการรับฟัง
ความเห็นของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียของกองทุน เพื ่อประกอบการจัดทำกรอบนโยบายการเปิดร ับทุน  
โดยผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียได้ให้ความความต้องการความคาดหวังในการกำหนดกรอบนโยบ ายการให้ทุน 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ออกเป็นทั้งหมด 7 ด้าน ภายในปี 256๖ ดังนี้ 

 

๑) Digital Manpower : “การศึกษากับคนรุ ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” การนำเทคโนโลยีมาใช้  
ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและการใช้ประโยชน์  
จากข้อมูลในการกำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

๒) Digital Government & Infrastructure : “รัฐบาลดิจิทัล” สนับสนุนการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐเพื ่อตอบสนองต่อความต้องการของผู ้ใช้บริการทุกภาคส่วน  
การบ ูรณาการและการทำงานร ่วมก ัน ( Interoperability) เพ ื ่อใช ้ประโยชน ์จากข ้อม ูลขนาดใหญ่  
ในการดำเนินงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

๓) Digital Agriculture : “เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” การใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัล 
เพื ่อส ่งเสร ิมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงร ุก ตั ้งแต่ต ้นน ้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยยกระดับ 
ขีดความสามารถของบุคลากรและกิจกรรมในภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มมูลค่า 
และต่อยอดภาคเกษตรไปสู่มิติการพัฒนาร่วมอ่ืน ๆ อาทิ การท่องเที่ยว  

๔) Digital Technology : “เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลในโลกอนาคต” ส ่งเสร ิมการนำอ ุปกรณ์  
และระบบดิจิทัล อาทิ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ( Internet of Things) มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง  
ชุมชนและแก้ปัญหาสาธารณะ ตลอดจนการยกระดับการบริหารจัดการในภาคต่าง ๆ ที ่ส่งผลกระทบ  
ต่อเศรษฐกิจและสังคม  

๕) Digital Health : “เทคโนโลยีสุขภาพ” ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข 
การรักษาและการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์  
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การบริการส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในทุกกลุ ่มคนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๖) Digital Security : “ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล” ส่งเสริมการสร้างระบบความปลอดภัย 
ในทุกภาคส่วนจากภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื ่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

๗) Digital Environment : “ดิจิทัลรักษ์สิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
เพื ่อดูแลสิ ่งแวดล้อม ขับเคลื ่อนพลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยคาร์บอน แก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำของเหลือใช้
มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

  (๓) นโยบายการให้ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   Smart City : “เมืองอัจฉริยะ” เมืองที ่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมือง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบทั้งหมด ๗ ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 
๒) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
๓) ด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
๔) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
๕) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
๖) ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
๗) ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 

๔.๓.๓ เป้าประสงค์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 
 เป้าประสงค์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ อยู่บนหลักการของการบริหารกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน  
 (1) การบริหารงบประมาณของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงบประมาณที่รับ 
เข้าในแต่ละปีอย่างคุ้มค่า เป้าหมายสูงสุดในระยะยาว คือ การบริหารงบประมาณจำนวน 5,000 ล้านบาทต่อปี 
 (2) การบริหารโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการแยกเป้าหมายโครงการที่สมัครเข้าขอรับทุน 
เป้าหมายโครงการที ่เข้ารับการพิจารณาและเป้าหมายโครงการที ่ได้ร ับการอนุมัติและเพิ ่มเป้าหมาย 
ในด้านอัตราความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 (3) เกิดโครงการหรือนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้าง ( Impact) สู ่ประเทศ 
ซึ ่งม ีการกำหนดตัวช ี ้ว ัดโครงการแต่ละโครงการทั ้งด ้านปร ิมาณ (Quantitative)และ ด ้านคุณภาพ 
(Qualitative) 
 (4) การปฏิบ ัต ิงานของกองทุนเป ็นไปอย ่างมีประส ิทธ ิภาพและสามารถลดระยะเวลา 
การดำเนินการตั้งแต่วันที่ขอรับการสนับสนุนจนถึงวันที่ได้รับเงินทุน 
 (5) เกิดกลไก ภาคี เครือข่ายที่ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัล 
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 (6) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัลที่ช่วยผลักดันการเติบโตให้กับประเทศ 
 (7) เกิดการสร้างและพัฒนาทั้งงานวิจัยและบุคลากรทางดิจิทัล เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโต  
ทางดิจิทัลในอนาคต 

4.๔ ยุทธศาสตร์  
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ด ี

๔.๕ เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ 
 (๑) กองทุนสามารถ ให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แก่หน่วยงานหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนและบุคคลทั่วไป ตามกรอบนโยบายการให้ทุนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 (๒) กองทุนสามารถ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่หน่วยงานหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
และบุคคลทั่วไป ตามกรอบนโยบายการให้ทุนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 (๓) ระบบการบริหารจัดการของกองทุนทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพื ่ออำนวย  
ความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกองทุน  



๔๙ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6  
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วิสัยทัศน์ เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พันธกิจ เป็นกองทุนที่ 
- สนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง 
- มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนนวัตกรรมและมีการบริหารจัดการที่ดี 
- ผู้ขอรับทุนยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นการสนับสนุนประโยชน์ทางดิจิทัล  
เพ่ือสาธารณะ 
- ผลักดันนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
- ช่วยเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ให้ความรู้และร่วมพัฒนาศักยภาพคนไทย 

ยุทธศาสตร์
กองทุน พ.ศ.  

25๖๖ – 2๕๗๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 



๕๐ 

 
 

  

แผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



๕๑ 

 

แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 256๖ – 2๕70 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้าน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
เกิดการพัฒนาดิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐกิจและสังคมที ่มี
ประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างและมีการริเริ ่มการ
สนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนหรือบุคคลทั ่วไปในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับการ
พัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมเพื ่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้างและความริเริ่มการ
สนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ประกอบด้วย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับและ
เพื่อตอบสนองความต้องการในการขอรับสนับสนุนจาก
กองท ุน หร ือการสน ับสน ุนงานด ้านต ่าง ๆ ให ้กับ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
พัฒนาการบริหารจัดการของกองทุนให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงการ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) รวมถึงสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 สง่เสริมการพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเตมิเตม็
ช่องว่างการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สง่เสริมและสนับสนุนเครือข่ายความ
ร่วมมือของการพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนบัสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือบุคคล
ทั่วไปเกี่ยวกบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สง่เสริมการใชป้ระโยชน์จากงานวิจัย
และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการกองทุนและการใหบ้ริการ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การบรหิารทรัพยากรบคุคลเพื่อรองรับ
การดำเนินงานของกองทุน 
กลยุทธ์ที่ 3.๓ การพัฒนาทรัพยากรบคุคลเพื่อรองรับ
การปฏบิัตงิานตามภารกิจของกองทุนอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนากระบวนงานของกองทุน
ให้มีคุณภาพและมมีาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการกองทุนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.3 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

ผลผลิต 
- กองทุนมีการกำหนดกรอบนโยบายและการจัดสรร
เงินในการส่งเสริม สนับสนุนฯ 
- กองทุนมีการสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant)
และทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
- กองทุนมีเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
- เคร ือข ่ายความร ่วมมือม ีการพ ัฒนาด ิจ ิท ัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมและเครือข่ายนักวิจ ัยสามารถ
พัฒนาเพื่อการต่อยอดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศได้ 
 

ผลผลิต 
- กองทุนมีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบ
ทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant)และการอุดหนุนการ
วิจัยและพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)  
- กองทุนมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- กองทุนมีฐานข้อมูลโครงการที ่ได้ร ับการส่งเสริม
สนับสนุนเงินทุนต่อเนื ่องฯและคลังข้อมูลงานวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ 
ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้แก่ประเทศ 
- มีการต่อยอดเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดนวัตกรรมใหม่ 
- กองทุนมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลผลิต 
- กองทุนมีท ิศทางและแผนงานการพ ัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กองทุนมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการกองทุนทั้งใน
ด้านการบริหารงานและการให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองทุน 
ผลลัพธ์ 
- การทำงานภายในและการให้บริการภายนอกของ
กองทุนเกิดความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว 
- บุคลากรของกองทุนมีความรู้ความความสามารถใน
การปฏิบัติงานและมีผลลัพธ์ของงานที่ดีขึ้นรวมถึงความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 

ผลผลิต 
- กองทุนมีแผนงานกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้
การบริหารงานของกองทุนเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
- กองทุนมีคู่มือกองทุน คู่มือประชาชนและคู่มือ
การส่ือสารองค์กรในสภาวะต่าง ๆ 
ผลลัพธ์ 
-  กองท ุนม ีมาตรฐานการบร ิหารจ ัดการอย ่าง
ประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เงินของกองทุนเพื่อพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกิดประโยชน์สูงสุด 
- การสื ่อสารองค์กรต่อกลุ ่มผู ้ร ับทุนสามารถทำให้
กองท ุนมี โครงการ เป ็นนว ั ตกรรมใหม ่ และมี
ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ 
 



๕๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป  
ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการ
สาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการ
ภาคเอกชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสนับสนุน 
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างและมีการริเริ่ม

การสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ/กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อสาธารณะและเติมเต็มช่องว่างการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการดำเนินงาน 
1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
2) ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทางและมาตรการสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ

แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไปในการวิจัยและพัฒนา ทั้งการกลั่นกรองพิจารณาโครงการและ
การติดตามประเมินผล 

3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) โดยกำหนดกรอบการให้ทุนดังนี้ 
 - Digital Manpower 
 - Digital Government & Infrastructure 
 - Digital Agriculture 
 - Digital Health 
 - Digital Security 
 - Digital Environment 
 - Digital Technology  
4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) โดยกำหนดโครงการในลักษณะดังนี้ 
 - การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการดำเนินงาน 
1) การจัดให้มีระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูล 

และลดความซ้ำซ้อน 
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้รับทุนในการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาด้านดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
 



๕๓ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะและเติมเต็ม
ช่องว่างการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
- กรอบทิศทางนโยบายและการจัดสรรเงินในการส่งเสริม สนับสนุนฯ  
- การทบทวนและกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับส่งเสริมและสนับสนุน
หรือให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
ในการพัฒนา ครอบคลุมการกลั ่นกรองพิจารณาโครงการและการติดตาม
ประเมินผล 
- การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 
- การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
ผลผลิต 
- กองทุนมีการกำหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางและการจัดสรรเงินในการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ 
- กองทุนมีการสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) และทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 
ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีโครงการที ่ ได ้ร ับการส ่งเสร ิมและสนับสนุนการพัฒนาดิจ ิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
และสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือของการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

ตัวช้ีวัด 
- ผลการดำเนินงานเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือของผู้รับทุน 
- มีหน่วยงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือผู้ให้ทุน 
- เกิดเครือข่ายผู้รับทุนเพื่อต่อยอดการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ผลผลิต 
- กองทุนมีเครือข่ายผู ้ให้ทุนการส่งเสริมความร่วมมือเพื ่อลดความซ้ำซ้อน  
และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- กองทุนมีเครือข่ายผู้รับทุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายนักวิจัย 
ในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ผลลัพธ์ 
- เพ่ิมความสะดวกในการตรวจสอบโครงการ เพ่ือลดความซ้ำซ้อนการให้ทุน  
- เครือข่ายความร่วมมือมีการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเครือข่าย
นักวิจัยสามารถพัฒนาเพื่อการต่อยอดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศได้ 

  



๕๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี ่ยว  
กับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง และความริเริ่ม 
การสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)  

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
มีทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยว 

กับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและเกิดโคงการวิจัยและพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)  

กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

        มาตรการ/กลยุทธ์ที ่ 1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน หรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการดำเนินงาน 
1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีเพ่ือกำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน 
2) ทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทางและมาตรการสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ

แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไปในการวิจัยและพัฒนา ทั้งการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 
และการติดตามประเมินผล 

3) สนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) โดยกำหนดกรอบการให้ทุนดังนี้ 
 - Digital Agriculture 
 - Digital Health 
 - Digital Environment 
 - Digital Technology  
4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) โดยกำหนดโครงการในลักษณะดังนี้ 
 (๑) ผลักดันงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิตและนักศึกษา เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

สามารถใช้งานได้จริง  
 (๒) ผลักดันให้เกิดงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  - เทคโนโลยีเพ่ือลดโลกร้อน 
  - เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา PM 2.5 
 (๓) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในโลกอนาคต 
  - เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
 (๔) ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
  - เทคโนโลยีเพ่ือช่วยเหลือคนในกลุ่มเปราะบาง 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

แนวทางการดำเนินงาน 
1) รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนา 
2) เผยแพร่องค์ความรู้หรือผลงานของกองทุนผ่านช่องทางที่เหมาะสม 
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการ งานวิจัยและการรักษาสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา 



๕๕ 

๔) ส่งเสริมการนำผลงานของโครงการและงานวิจัยไปต่อยอดเพ่ือนำไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาแก่
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนหรือบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ตัวช้ีวัด 
- กรอบทิศทางนโยบายและการจัดสรรเงินในการส่งเสริม สนับสนุนฯ  
- การทบทวนและกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับส่งเสริมและสนับสนุน 
หรือให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไปในการวิจัย 
และพัฒนา ครอบคลุมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการและการติดตามประเมินผล 
- การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 
- ผลการศึกษาแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
ผลผลิต 
- กองทุนมีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป/แบบเปิด (Open 
Grant)และการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้แก่ประเทศ 

กลยุทธ์ที ่  ๒ ส่งเสริม
การใช ้ประโยชน์จาก
งานว ิจ ัยและพ ัฒนา
ดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ตัวช้ีวัด 
- ฐานข้อมูลโครงการ/งานวิจัยและพัฒนา 
- ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ที ่หลากหลาย อาทิ Website และการเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
- แนวทางการต่อยอดงานวิจัย 
- แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจากโครงการและงานวิจัย 
- ประกาศเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
- นำผลงานของโครงการและงานวิจัยไปต่อยอดเพ่ือนำไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ผลผลิต 
- กองทุนมีฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนต่อเนื ่องฯ  
และคลังข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
- กองทุนมีการต่อยอดงานวิจัยและต่อยอดโครงการที่มีแนวโน้มที่ดีต่อประเทศ 
- กองทุนมีประกาศเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลลัพธ์ 
- ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมเงินทุนจากกองทุน ได้มีผู ้เข้ามาสนใจ 
และเกิดการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 
- การต่อยอดงานวิจัยและโครงการที่มีแนวโน้มที่ดีต่อการพัฒนาประเทศทำให้  
เกิดเทคโนโลยีใหม่และเกิดผลที่สมบูรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ต่อประเทศ 
- ทรัพย์สินทางปัญญาถูกนำมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 



๕๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรบุคคล 
เพื่อรองรับและเพื่อตอบสนองความต้องการในการขอรับสนับสนุนจากกองทุน หรือการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ 
ให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
กองทุนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

        มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุน 
และการให้บริการ 

แนวทางการดำเนินงาน 
1) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานบุคลากรภายในกองทุน 
2) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการภายนอกกองทุน 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
๔) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
๕) พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานภายในกองทุน 
๖) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๗) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให้รองรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการดำเนินของกองทุน 
แนวทางการดำเนินงาน 
1) พัฒนา/ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
2) พัฒนา/ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากรของกองทุน 
3) การบริหารอัตรากำลังและการเพ่ิมบุคลากรให้สมดุลต่อการปฏิบัติงานของกองทุน 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดำเนินงาน 
1) พัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชี่ยวชาญในการทำงานบุคลากรของกองทุน 
2) พัฒนาการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) บุคลากรของกองทุน 
3) กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารและบุคลากรของกองทุน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
รองรับการบริหาร
จัดการกองทุนและการ
ให้บริการ 

ตัวช้ีวัด 
- บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ 
- โปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
- มีการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่องตามมาตรฐาน 
- มีการสำรองข้อมูลทุกไตรมาสและทบทวนปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศกองทุน 



๕๗ 

- มีระบบบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือตอบสนองการทำงานทุก ๆ ขั้นตอน 
- เจ้าหน้าที่กองทุนมีความพึงพอใจในใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
- มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกองทุนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากระหว่างหน่วยงาน 
- มีระบบสารสนเทศท่ีรองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ผลผลิต 
- กองทุนมีระบบสารสนเทศต่อบุคลากรของกองทุนและผู้ใช้บริการภายนอก 
และรองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานของกองทุน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 
- ฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถใช้ในการบริหารจัดการกองทุนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
ผลลัพธ์ 
- กองทุนสามารถใช้งานระบบสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับ 
การปฏิบัต ิงานภายในและต่อผ ู ้ใช ้บริการภายนอกของกองทุน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุน
และการตัดสินใจได้รอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
รองรับการดำเนินของ
กองทุน 

ตัวช้ีวัด 
- มีการพัฒนา/ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจ ิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
- มีการพัฒนาอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการบุคลากรของกองทุน 
- มีการบริหารอัตรากำลังและการเพิ ่มบุคลากรให้สมดุลต่อการปฏิบัติงาน  
ของกองทุน 
ผลผลิต 
- มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนา 
- มีอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับบุคลากรของกองทุน 
- อัตรากำลังมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองทุน 
ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
- กองทุนมีอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับบุคลากร 
ของกองทุนเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
- กองทุนมีอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานตามภารกิจ

ตัวช้ีวัด 
- มีการพัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชี ่ยวชาญในการทำงานบุคลากร 
ของกองทุน 
- มีการพัฒนาการบริหารองค์ความรู ้ (Knowledge Management) บุคลากร 
ของกองทุน 



๕๘ 

ของกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีการกำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารและบุคลากรของกองทุน 
ผลผลิต 
- บุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชี่ยวชาญ 
ในการทำงาน 
- บุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนาการบริหารองค์ความรู ้ (Knowledge 
Management)  
- ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
- บุคลากรของกองทุนมีความเชี ่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์  
ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
- บุคลากรของกองทุนมีองค์ความรู้ (Knowledge Management) ในภาพรวม
ของกองทุนและมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
- ผ ู ้บร ิหารและบ ุคลากรของกองท ุนม ีการปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
และมีผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดียิ่งขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 พัฒนาการบริหารจัดการของกองทุน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) เพื ่อให้ผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงการให้บริการและข้อมูลข่าวสารกองทุน มีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
กองทุนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที ่ดี (Good Governance) 

กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 
กลยุทธ์/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนงานของกองทุนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
แนวทางการดำเนินงาน 
1) พัฒนาการกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนให้เป็นไปตามตัวชี ้ว ัดการประเมินผล  

การดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
2) พัฒนาการบริหารงาน (PMO) ในการกำกับติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและภารกิจของกองทุน  

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการดำเนินงาน 
1) เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปิดเผยได้ เพ่ือความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุน 
2) กำหนด/ทบทวนแนวทางและคู่มือการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกองทุน  
3) จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4) จัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
6) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน  



๕๙ 

มาตรการ/กลยุทธ์ที่ 3 การสื่อสารและสร้างการรับรู้องค์กร 
แนวทางการดำเนินงาน 
1) การประชาสัมพันธ์เพื ่อให้ประชาชนรู ้จักกองทุนมากขึ ้นและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการในขอรับทุนและเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒) การประชาสัมพันธ์โครงการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
กระบวนงานของ
กองทุนให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
- มีการพัฒนาการกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนให้เป็นไปตามตัวชี ้วัด  
การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
- มีการพัฒนาการบริหารงาน (PMO) ในการกำกับติดตามโครงการที ่ได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- มีการพัฒนาและการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและภารกิจของกองทุน 
ผลผลิต 
- กองทุนมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน  
ทุนหมุนเวียน 
- มีการตรวจสอบและกำกับดูแลโครงการที ่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
เงินกองทุน 
- โครงสร้างการบริหารของกองทุนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
ผลลัพธ์ 
- กองทุนมีมาตรฐานการบริหารจัดการรวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ ่ายเง ินของกองทุนเก ิดประโยชน์ส ูงสุด  
ต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- กองทุนมีโครงสร้างการบริหารของกองทุนที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหาร
จัดการกองทุนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
- กรอบแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- คู่มือการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกองทุน 
- แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
- รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและรายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 
ผลผลิต 
- มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๖๐ 

- มีคู ่มือการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกองทุน
สำหรับบุคลากรของกองทุน ประชาชนและการสื่อสารองค์กรในสภาวะต่าง ๆ 
- มีแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- มีรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานผลการดำเนินงานกองทุน 
- มีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนได้ 
- บุคลากรสามารถนำคู ่มือการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการไปใช้  
ในการทำงานได้และมีมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพรวมถึง 
การใช้เงินของกองทุนเพ่ือพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกิดประโยชน์สูงสุด 
- ม ีแผนการบร ิหารความเสี ่ยงและควบคุมภายในที ่สามารถนำไปดำเนิน 
การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสำหรับบุคลากรของกองทุนได้ 
- สามารถนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุง  
และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 การสื่อสาร
องค์กร 

ตัวช้ีวัด 
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรู้จักกองทุนมากขึ้นและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจการในขอรับทุนและเพื ่อให้ได้กลุ ่มเป้าหมาย  
ที่มีคุณภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- ประชาสัมพันธ์โครงการที ่มีคุณภาพ เพื ่อสร้างแนวความคิดในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี 
ผลผลิต 
- มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนรู้จักกองทุนมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการในขอรับทุน 
- มีการประชาสัมพันธ์โครงการที ่มีคุณภาพเพื ่อผลักดันให้เกิดการต่อยอด 
และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนรู ้จักกองทุนมากขึ ้นและสามารถสร้างความรู ้ความเข้าใจการใน 
ขอรับทุนและเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- โครงการที ่มีคุณภาพถูกผลักดันให้เกิดการต่อยอดและกองทุนมีโครงการ 
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่รวมถึงมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ 

  



๖๑ 

๔.๖ แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

สามารถนำกรอบนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตาม
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

๔.๖.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการโครงการของกองทุนฯ ปี 2566 – 2570 มีเป้าหมายและโครงการที่สำคัญ 

ที่กองทุนฯดำเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม 
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 
(4) การพัฒนาโครงการ หรือ กิจกรรม โดยโครงการจะใช้ทรัพยากรภายนอกปฏิบัติงาน  

และกิจกรรมจะเป็นการปฏิบัติงานภายในจากเจ้าหน้าที่กองทุน 
โดยหลักการในการกำหนดระยะเวลา จะคำนึงถึงความสำคัญของโครงการแต่ละโครงการ ดังนี้  
โครงการ/กิจกรรม *** สำคัญมาก (        ) 
โครงการ/กิจกรรม ** สำคัญปานกลาง (        ) 
โครงการ/กิจกรรม * สำคัญ (        ) 

 
 
หมายเหตุ : ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรคสาม วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของกองทุน ให้ถือปีงบประมาณ
เป็นรอบปีบัญชี 



๖๒ 

๔.๖.2 แผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าประสงค์: เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง และมีการริเริ่มการสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายหลัก หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1.1 ส่งเสริมการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะและเติมเต็ม
ช่องวา่งการพัฒนา 

(1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์:  
กรอบทิศทางนโยบายการให้ทุนและการจัดสรรเงิน 
ในการส่งเสริม สนับสนุนฯ จากกองทุน 

มีการทบทวนกำหนดกรอบนโยบาย
การให้ทุนและการจัดสรร

งบประมาณที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

กนผ. ***      

งบประมาณ - - - - - 
(2) ทบทวนหลกัเกณฑ์การพจิารณาและการประเมิน
คะแนนโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ความชว่ยเหลือ แก ่หนว่ยงานของรัฐ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ประกาศเปิดรับทุนฯ หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาโครงการและเกณฑ์การประเมินคะแนนฯ 
สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป 

มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
หรือกิจกรรมฯ และเกณฑ์การ

ประเมินคะแนนฯ 

กนผ., กบก. ***      

งบประมาณ - - - - - 
(3) สนับสนุนทุนแบบทัว่ไป/แบบเปิด (Open Grant) 
โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
- Digital Manpower 
- Digital Government & Infrastructure 
- Digital Agriculture 
- Digital Technology 
- Digital Health 
- Digital Security 

เพื่อเปิดรับทุนแบบทั่วไป/แบบเปิด 
(Open Grant) 

 

กนผ.,กบก. ***      

แผนงานร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 

แผนงานร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุกป ี



๖๓ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายหลัก หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- Digital Environment 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบ
ทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 

งบประมาณ - - - - - 
(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)  
ด้านการพัฒนาเมืองอจัฉริยะ (Smart City)  
หรือตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 

การเปิดรับทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) ด้านการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
หรือตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 

กนผ. 
กบก. 

**      

งบประมาณ - - - - - 
1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือของการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

(1) การจัดให้มีระบบบูรณาการข้อมูลระหว่างหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กองทุนมีแนวทางที่นำไปสู่การจัดทำขอ้ตกลง
การบูรณาการ ข้อมูลกบัหน่วยงานอื่นเพือ่การบริหาร
จัดการกองทุนและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

มีการหารือกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
ถึงความร่วมมือในการดำเนินการ 

กนผ. 
กบก. 
กตป. 

**      

งบประมาณ - - - - - 
(2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้รับทุน 
ในการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กนผ. 
กตป. 
กบก. 

**      

งบประมาณ - - - - - 

 
  



๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าประสงค์: มีการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเกิดโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายหลัก หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
2.1 สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาแก่หนว่ยงาน
ของรัฐและเอกชนหรือ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

(1) ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์:  
กรอบทิศทางนโยบายการให้ทุนและการจัดสรรเงิน 
ในการส่งเสริม สนับสนุนฯ จากกองทุน 

มีการทบทวนกำหนดกรอบ
นโยบายการให้ทุนและการ

จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

กนผ. ***      

งบประมาณ - - - - - 
(2) ทบทวนหลกัเกณฑ์การพจิารณาและการประเมิน
คะแนนโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้ทุนอุดหนุนวิจยั
และพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน  
หรือประชาชนทัว่ไป   
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ประกาศเปิดรับทุนฯ หลักเกณฑ์ 
การประเมินโครงการและเกณฑ์การประเมินคะแนนฯ 
สำหรับการให้ทุนอุดหนุนวจิัยและพัฒนาแก่หนว่ยงาน
ของรัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป   

มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมฯ และ
เกณฑ์การประเมินคะแนนฯ 

กนผ., กบก. ***      

งบประมาณ - - - - - 
(3) สนับสนุนทุนแบบทัว่ไป/แบบเปิด (Open Grant) 
โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
- Digital Agriculture 
- Digital Health 
- Digital Environment 
- Digital Technology 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบ
ทั่วไป/แบบเปิด (Open Grant) 

เพื่อเปิดรับทุนแบบทั่วไป/แบบ
เปิด (Open Grant) 

 

กบก. ***      

งบประมาณ - - - - - 

แผนงานร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 

แผนงานร่วมยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุกป ี



๖๕ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายหลัก หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 
หรือตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดรับข้อเสนอโครงการ 
แบบทั่วไป/แบบเปิด (Strategic Grant) 

มีการเปิดรับทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) ในการพัฒนา

เทคโนโลยีงานวิจัยของโลกอนาคต
หรือตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 

กนผ. 
กบก. 

***      

งบประมาณ - - - - - 
2.๒ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
และพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

(1) รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจยัและพัฒนา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ฐานข้อมูลโครงการ/งานวิจยั 
และพัฒนา 

เพื่อรวบรวมและมีองค์ความรู้
จากงานวิจัยและพัฒนา 

กบก. 
กตป. 

**      

งบประมาณ - - - - - 
(2) เผยแพร่องค์ความรู้หรือผลงานของกองทุนผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ช่องทางการเผยแพรอ่งค์ 
ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ Website และการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจยั 
และพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

เผยแพร่องค์ความรู้หรือผลงานที่
ได้จากงานวิจยัและพัฒนาให้เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

กบก. 
บท. 

**      

งบประมาณ - - - - - 
(๓) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ของโครงการ งานวิจยัและการรักษาสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ประกาศเรื่องการใช้ประโยชน ์
จากทรัพย์สินทางปญัญา 

เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาและรักษาสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

กบก. ***      

งบประมาณ - - - - - 
(๔) ส่งเสริมการนำผลงานของโครงการและงานวิจยั 
ไปต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน ์
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีการต่อยอดเพื่อนำงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดนวตักรรมใหม่ 
 
 

เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่จาก
ผลงานวิจัย 

กนผ. 
กตป. 
กบก. 

 

**    
 
 
 
 

  

งบประมาณ - - - - - 



๖๖ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายหลัก หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
กิจกรรมย่อย: การสร้างเครือข่ายผู้รับทนุทางด้าน
งานวิจัยในการพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

สร้างเครือข่ายผู้รับทุนทางด้าน
งานวิจัยในการพัฒนาดิจิทัลเพือ่

เศรษฐกิจและสังคม 

       

งบประมาณ - - - - - 
กิจกรรมย่อย: ส่งเสริมงานวิจัยของนักวจิัย อาจารย์ 
นิสิต และนักศึกษา 

ส่งเสริมงานวิจัยของนักวิจยั 
อาจารย์ นิสิต และนักศึกษา 

       

งบประมาณ - - - - - 

 

 



๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
เป้าประสงค์: กองทุนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายหลัก 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

3.1 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับการ
บริหารจัดการกองทุน
และการให้บรกิาร 

(1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ทำงานบุคลากรภายในกองทุน 
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ให้บริการภายนอกกองทุน 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างหนว่ยงาน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีระบบบริหารจัดการกองทุน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

มีระบบเว็บไซต์ของกองทุนฯ  
มีข้อมูลทันกาล และมีระบบบริหาร
จัดการกองทุนที่พร้อมอำนวยความ

สะดวกในด้านต่าง ๆ 

กตป.  
กบก. 
กนผ.  
บท. 

 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

งบประมาณ - ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ 
กิจกรรมย่อย: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการกองทุนและพัฒนาระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

กบก. **      

งบประมาณ ๑๐.๐๐๐๐ - - - - 
กิจกรรมย่อย: การจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ของกองทุนฯ 

มีแผนพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 
ของกองทุนฯ 

กตป. **      

งบประมาณ - - - - - 
(๒) พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานภายในกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีอุปกรณ์เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานภายในกองทุน 

เพื่อบริหารจัดการให้มีอุปกรณ์เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานภายใน

กองทุนอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 

บท. 
 
 

** 
 
 

 
 
 

    

กิจกรรมย่อย: การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายในกองทุน 
 

มีการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานภายในกองทุน 

บท. *      

งบประมาณ ๓.๒๒๔๖ - - - - 



๖๘ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายหลัก 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

(๓) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานของกองทุน 

รับความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการ

บริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ของกองทุน 

กบก. *      

งบประมาณ - - - - - 
(๔) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้รองรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กองทุนมีมาตรการ การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของประชาชน 

กบก. 
กนผ. 

***      

งบประมาณ - - - - - 
3.๒ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการดำเนินงาน
ของกองทุน 

(1) พัฒนา/ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กองทุนมีระเบยีบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลได้รับ
การพัฒนา 

บท. **      

งบประมาณ - - - - - 
(๒) พัฒนา/ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดกิารบุคลากรของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีอัตราค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดกิารให้กับบุคลากรของกองทุน 

เพื่อให้บุคลากรของกองทุนมีอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์  

และสวัสดิการเพือ่มีความเป็น 
อยู่ที่ดีขึ้น 

บท. **      

งบประมาณ - - - - - 
กิจกรรมย่อย: โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างและภารกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจ
ของกองทุน โดยรวมถึงโครงสร้าง
เงินเดือนและอัตราค่าตอบแทน 

บท. **      

งบประมาณ ๕.๐๐๐๐ - - - - 



๖๙ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายหลัก 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

(3) การบริหารอัตรากำลังและการเพิ่มบุคลากรให้
สมดุลต่อการปฏิบัติงานของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: อัตรากำลังมีความเพยีงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของกองทุน 

เพื่อให้กองทุนมีบุคลากรเพยีงพอ
ต่อการทำงานทำให้งานสำเร็จได้

เร็วมากขึ้น 

บท. *      

งบประมาณ - - - - - 
3.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการดำเนินงาน
ตามภารกจิของกองทุน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

(1) พัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชี่ยวชาญใน
การทำงานบุคลากรของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: บุคลากรของกองทุนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชี่ยวชาญในการ
ทำงาน 

เพื่อให้บุคลากรมีความเชีย่วชาญใน
การปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์

ของงานที่ดีขึ้น 

บท. 
 
 

** 
 
 

 
 
 

    

งบประมาณ - ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ 
กิจกรรมย่อย: โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุน 

บท. **      

งบประมาณ ๓.๐๐๐๐ - - - - 
(๒) พัฒนาการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) บุคลากรของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: บุคลากรของกองทุนได้รับการ
พัฒนาการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge 
Management)  

เพื่อให้บุคลากรมีความแบบองค์
รวมสามารถปฏิบัติงานภายใน
กองทุนได้หลากหลาย เกิดการ

ช่วยเหลือการทำงานกันได้มากขึ้น 

บท. 
 
 
 

** 
 
 
 

 
 
 
 

    

งบประมาณ - - - - - 
(๓) กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารและ
บุคลากรของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุน
ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน 

ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนมี
การปฏิบัติงานที่มปีระสิทธภิาพ

และเป็นไปตามตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจ 

ของกองทุน 

บท. **      

งบประมาณ - - - - - 



๗๐ 

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

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมายหลัก 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

4.1 พัฒนา
กระบวนงานของ
กองทุนให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 

(๑) พัฒนาการกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุน
ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนิน 
งานทุนหมุนเวียน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แนวทางการกำกับดูแลทุน
หมุนเวียนทั้งระบบ 

วางระบบการดำเนินงานและการ
จัดเก็บเอกสารที่เกีย่วขอ้งของทุน
หมุนเวียนให้เป็นระบบและเพื่อ
ตอบสนองการดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัดทุนหมุนเวยีน 

กนผ. 
 
 
 

** 
 
 
 

 
 
 
 

    

งบประมาณ - ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ 
กิจกรรมย่อย: โครงการกำกับ ติดตาม บริหาร
จัดการแผนงานและตวัชี้วัดของกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ดำเนินการกำกับ ติดตาม บริหาร
จัดการแผนงานและตวัชี้วัดของ

กองทุน 

กนผ. *      

งบประมาณ ๘.๐๐๐๐ - - - - 
(2) พัฒนาระบบการบริหารงาน (PMO) ในการ
กำกับติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
กิจกรรมย่อย: โครงการจา้งบริหารงาน (PMO) 
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีการตรวจสอบ กำกบัดูแล  
การบริหารโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

มีระบบการกำกับติดตามโครงการที่
ได้รับการอนุมัติการใช้จ่ายเงินจาก
กองทุนฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ และตามเปา้หมายที่

ได้รับการอนุมัติ 

กตป. 
 
 
 

กตป. 

** 
 
 
 

** 

 
 
 
 
 

    

งบประมาณ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ 
(๓) ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบยีบ/โครงสร้างการ
บริหารและภารกิจของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ/
โครงสร้างการบริหารของกองทุนมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 

มีกฎหมาย/กฎระเบียบ/โครงสร้าง
การบริหารและภารกิจของกองทุน
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานใน

ปัจจุบัน 

บท. 
 
 

*** 
 
 

 
 
 

    

งบประมาณ - ๕.๐๐๐๐ - - - 



๗๑ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมายหลัก 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

กิจกรรมย่อย: โครงการจา้งที่ปรึกษาเพือ่ดำเนิน
การศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ของกองทุน 

กนผ. ***      

งบประมาณ ๕.๐๐๐๐ - - - - 
4.๒ บริหารจัดการ
กองทุนตามหลักธรร
มาภิบาล 

(1) เผยแพร่ข้อมูลตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปิดเผย
ได้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียครบทั้ง ๑๐ ประเด็น 

บท. 
กนผ. 

 

**      

งบประมาณ - - - - - 
(๒) การจัดทำคู่มือสำหรับผู้รับทุนจากกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กิจกรรมย่อย: ทบทวนปรับปรุงคู่มือสำหรับผู้รับ
ทุนให้สอดคล้อง 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: คู่มือผู้รับทุนจากกองทุนฯ 

มีการเผยแพร่คู่มือสำหรับผู้รับทุน
ให้ทราบโดยทัว่กัน 

กบก. 
บท. 

**      

งบประมาณ - - - - - 
(๓) จัดทำแผนบรหิารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 
กิจกรรมย่อย: ดำเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: แผนบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน 

มีแผนการบริหารความเส่ียง และ
การควบคุมภายใน 

กตป. 
บท. 

**      

งบประมาณ - - - - - 
(๔) การดำเนินการตรวจสอบภายใน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

มีการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในและการสอบทาน

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

บท. 
กตป. 

 

**      

งบประมาณ - - - - - 
(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/ราย
ไตรมาส/รายปี 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: รายงานผลการดำเนินงานราย
เดือน/รายไตรมาส/รายปี 

มีการรายงานผลการดำเนินงานราย
เดือน/ไตรมาส/ปี 

กบก. 
กนผ. 

**      

งบประมาณ - - - - - 



๗๒ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมายหลัก 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

(๖) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผลการสำรวจความพงึพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน 

กบก. **      

งบประมาณ - - - - - 
4.๓ การสือ่สารและสรา้ง
การรับรูอ้งค์กร 

(๑) การประชาสัมพันธ์เพือ่ให้ประชาชนรู้จัก
กองทุนมากขึ้น และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
ผลผลิต/ผลลัพธ์: สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ขอรับทุนและเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายทีม่ีคุณภาพใน
การพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประชาชนรู้จักกองทุนมากขึ้น  
และสามารถสร้างความรู้ความ

เข้าใจการในขอรับทุน 

บท. 
 

**  
 
 

  
 
 

 

  

งบประมาณ - - - - - 
(๒) การประชาสัมพันธโ์ครงการที่มีคุณภาพ เพื่อ
สร้างแนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และการพัฒนางานวิจยัด้านเทคโนโลย ี
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีการประชาสัมพันธโ์ครงการที่
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อสร้างแนวความคิดในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนางานวิจยัด้าน
เทคโนโลยี 

ประชาชนรู้จักกองทุนมากขึ้น และ
มีแนวความคิดในการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนา
งานวิจัยดา้นเทคโนโลย ี

บท. **      

งบประมาณ - ๑๒.๐๐๐๐ ๑๒.๐๐๐๐ ๑๒.๐๐๐๐ ๑๒.๐๐๐๐ 
กิจกรรมย่อย: โครงการสื่อสารเพื่อสรา้งการรับรู้ 
เกี่ยวกบักองทุน และความเขา้ใจในการเสนอขอรับ
ทุน 
 

เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกบักองทุนทั้งในการขอรับทุน
และการนำโครงการที่สำเร็จไปเป็น

แนวทางการต่อยอด 

บท. **      

งบประมาณ ๘.๐๐๐๐ - - - - 

 



๗๓ 

4.7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำปฏิบัติการประจำปี โดยถ่ายทอดตามแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวมาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำกรอบนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตามยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าหมาย: เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง

และมีการริเริ่มการสนับสนุนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) พร้อมทั้ง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป้าหมาย :  มีทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป

ในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและเกิดโครงการวิจัย
และพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
เป้าหมาย :  กองทุนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าหมาย :  กองทุนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที ่ด ี (Good 

Governance) กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมสื่อสารองค์กร 
 
 
 



๗๔ 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ดา้นการส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
1.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะและเติม
เต็มช่องวา่งการ
พัฒนา 

(1) ศึกษาสถานการณ์ 
และแนวโน้มเทคโนโลย ี
เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการ 
ให้ทุน 

เพื่อศึกษาสถานการณ์ 
และแนวโน้มเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันเพื่อนำมากำหนด
เป็นกรอบนโยบายการ 
ให้ทุนและการจัดสรรทุน
ในครั้งต่อไป 

กองทุนมีกรอบนโยบาย 
การให้ทุนที่สอดคล้อง 
กับสถานการณ์และแนวโน้ม
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

(1) ศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้ม 

ผลผลิต (Output): การกำหนด
กรอบนโยบายการให้ทุน 
ประจำปีงบประมาณ 256๖ 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
กรอบนโยบายการให้ทุนก่อนเริ่ม
ปีบัญชี 

มิ.ย. 6๕  - 
 

กนผ. 
กบก. 

 
*** 

(2) จัดทำร่างกรอบนโยบายการ
ให้ทุนประจำป ี

ก.ค. 6๕ 

(3) เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อกำหนดกรอบนโยบาย 

ก.ค. – ส.ค. 6๕ 

(2) ทบทวนหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาและการประเมิน
คะแนนโครงการหรือกิจกรรม 
ที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน  
ให้ความช่วยเหลือ แก่ หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป 

เพื่อศึกษา ทบทวน  
และจัดทำหลกัเกณฑ์ 
แนวทางและมาตรการ
สำหรับส่งเสริม 
และสนับสนุนหรือให้ความ
ช่วยเหลือแก่หนว่ยงาน
ของรัฐและเอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป 

มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมฯ  
และเกณฑ์การประเมิน
คะแนนฯ 

(1) ศึกษา รวบรวม ผลการ
ดำเนินงาน กฎระเบยีบ  
และความเห็นของคณะทำงาน 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลผลิต (Output): การทบทวน
และกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมฯ 
และเกณฑ์การประเมินคะแนนฯ
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถบริหารจัดการ การ
จัดสรรเงินในการส่งเสริมและ
สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ก.ย. – ธ.ค. 6๕ - กนผ. 
กบก. 

 
 
 
 

*** 
(2) ทบทวนและ จัดทำ (ร่าง)
หลักเกณฑ์ แนวทางและมาตรการ 

ธ.ค. ๖๕ – ม.ค. 
6๖ 

(3) เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา 

ม.ค. - ก.พ. ๖๕ 

(3) สนับสนุนทุนแบบทัว่ไป 
(Open Grant) โดยมีกรอบการ
ให้ทุนดังนี้ 
- Digital Manpower 
- Digital Government & 
Infrastructure 
- Digital Agriculture 
- Digital Technology 
- Digital Health 
- Digital Security 
- Digital Environment 
 
 

เพื่อเปิดรับการสนับสนุน
ทุนแบบทั่วไป (Open 
Grant) ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ  

มีการเปิดรับการสนับสนุน
ทุนแบบทั่วไป (Open 
Grant) 

(1) ประกาศขอรับทุน ผลผลิต (Output): เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการแบบทัว่ไป/
แบบเปิด (Open Grant) 
ประจำปีงบประมาณ 256๖ 
ผลลัพธ์ (Outcome): การ
อนุมัติโครงการแบบทั่วไป/แบบ
เปิด (Open Grant) ที่ส่งเสริม
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมภายใต้กรอบนโยบายการ
ให้ทุน 

เม.ย. – มิ.ย. 6๖ - 
หมายเหต ุ

ทั้งนี้ เป็นไป
ตามที่คณะ

กรรมการบริหาร
กองทุนกำหนด 

กนผ. 
กบก. 

 
*** 
 

(2) ตรวจสอบคำขอรับทุน มิ.ย. - ก.ค. 6๖ 
(3) จัดทำบทวิเคราะห์และ
พิจารณาโครงการ 

ก.ค. – ส.ค. 6๖ 

(4) คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติโครงการ 

ส.ค. – ก.ย. 6๖ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 



๗๕ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant)  
ด้านการพัฒนาเมืองอจัฉริยะ 
(Smart City) หรอืตามที่คณะ
กรรมการฯ กำหนด 

เพื่อเปิดรับการส่งเสริม 
สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant)  
ด้านการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) 
ตามที่คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควร 

การเปิดรับทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Grant) ด้านการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City)  
หรือตามที่คณะกรรมการฯ 
กำหนด 

(1) ประกาศขอรับทุน ผลผลิต (Output): การเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 
ผลลัพธ์ (Outcome): การ
อนุมัติโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 

ม.ค. 6๖ - 
หมายเหตุ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่
คณะ

กรรมการบริหาร
กองทุนกำหนด 

กนผ. 
กบก. 
** 
 

(2) ตรวจสอบคำขอรับทุน ก.พ. - มี.ค. 6๖ 
(3) จัดทำบทวิเคราะห์และ
พิจารณาโครงการ 

มี.ค. – พ.ค. 6๖ 

(4) คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติโครงการ 
 

พ.ค. – ก.ค. 6๖
หมายเหตุ 

ระยะเวลาตามที่คณะ
กรรมการฯ 

เห็นสมควร ซึ่งบางปี
อาจจะไม่มีการ

เปิดรับทุนประเภทนี้ 
1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือของ
การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

(1) การบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและลดความ
ซ้ำซ้อน 

เพื่อบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและลดความซ้ำซ้อน 

มีการบูรณาการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน 

(1) ประชุมร่วมกันเพือ่บูรณาการ
ข้อมูลระหวา่งหน่วยงานเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา 

ผลผลิต (Output): มีระบบ
พร้อมแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่าง
หน่วยงาน 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
ระบบที่รองรับการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงาน 

ต.ค. 6๕ – ก.ย. 
6๖ 

- กบก. 
กตป. 
กนผ. 

 
** 

(2) พัฒนาระบบให้มีการรองรับ
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหนว่ยงาน 

ต.ค. 6๕ – ก.ย. 
6๖ 

(๒) การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งผู้รับทุนในการ
พัฒนาต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

เพื่อต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดนวัตกรรม
ใหม่ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

จัดประชุม/สัมมนาเครือข่าย 
ผู้รับทุนในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

ผลผลิต (Output): มีหน่วยงาน
ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมอื 
ผลลัพธ์ (Outcome): เกิดการ
ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เม.ย. - ก.ย. ๖๖ - บท. 
กนผ. 
กตป. 
กบก. 
** 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ดา้นการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาดา้นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาแก่
หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน หรือ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกบั
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

(1) ศึกษาสถานการณ์ 
และแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อ
กำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน 

เพื่อศึกษาสถานการณ์ 
และแนวโน้มเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันเพื่อนำมากำหนด
เป็นกรอบนโยบายการให้
ทุนในครั้งต่อไป 

กองทุนมีกรอบนโยบายการ
ให้ทุนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และแนวโน้ม
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

(1) ศึกษาสถานการณ์ 
และแนวโน้ม 

ผลผลิต (Output): การกำหนด
กรอบนโยบายการให้ทุน 
ประจำปีงบประมาณ 256๖ 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
กรอบนโยบายการให้ทุนก่อนเริ่ม
ปีบัญชี  

มิ.ย. 6๕  - กนผ. 
กบก. 

(2) จัดทำร่างกรอบนโยบายการ
ให้ทุนประจำป ี

ก.ค. 6๕ 

(3) เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อกำหนดกรอบนโยบาย 

ก.ค. – ส.ค. 6๕ 

(2) ทบทวนหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาและการประเมิน

เพื่อศึกษา ทบทวน และ
จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทาง 

มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมฯ  

(1) ศึกษา รวบรวม ผลการ
ดำเนินงาน กฎระเบยีบ และ

ผลผลิต (Output): การทบทวน
และกำหนดหลักเกณฑ์การ

ก.ย. – ธ.ค. 6๕  กบก. 



๗๖ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

คะแนนโครงการหรือกิจกรรมที่
ครอบคลุมการให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยและพัฒนาแก่หนว่ยงาน 
ของรัฐและเอกชน หรือบุคคล
ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

และมาตรการที่ครอบคลุม
การให้ทุนอุดหนุนการวจิัย
และพัฒนาแก่หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน หรือ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

และเกณฑ์การประเมิน
คะแนนฯ 

ความเห็นของคณะทำงาน 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมฯ 
และเกณฑ์การประเมินคะแนนฯ
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถบริหารจัดการ การ
จัดสรรเงินในการส่งเสริมและ
สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

(2) ทบทวนและ จัดทำ (ร่าง)
หลักเกณฑ์ แนวทางและ
มาตรการ 

ธ.ค. ๖๕ – ม.ค. 
6๖ 

(3) เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
หรือคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา 

ม.ค. - ก.พ. ๖๕ 

(3) สนับสนุนทุนแบบทัว่ไป 
(Open Grant) โดยมีกรอบการ
ให้ทุน ดังนี้ 
- Digital Agriculture 
- Digital Health 
- Digital Environment 
- Digital Technology 

เพื่อเปิดรับการสนับสนุน
ทุนแบบทั่วไป (Open 
Grant) ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ  

มีการเปิดรับการสนับสนุน
ทุนแบบทั่วไป (Open 
Grant) 

(1) ประกาศขอรับทุน ผลผลิต (Output): การเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการแบบทัว่ไป 
(Open Grant) ประจำปี
งบประมาณ 256๖ 
ผลลัพธ์ (Outcome): การ
อนุมัติโครงการแบบทั่วไป/แบบ
เปิด (Open Grant) ที่ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุน 

เม.ย. – มิ.ย. 6๖ - 
 

หมายเหต ุ
ทั้งนี้ เป็นไป
ตามที่คณะ

กรรมการบริหาร
กองทุนกำหนด 

กบก. 
กนผ. 
กตป. 

(2) ตรวจสอบคำขอรับทุน มิ.ย. - ก.ค. 6๖ 
(3) จัดทำบทวิเคราะห ์
และพิจารณาโครงการ 

ก.ค. – ส.ค. 6๖ 

(4) คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติโครงการ 

ส.ค. – ก.ย. 6๖ 

(4) สนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 

เพื่อเปิดรับการส่งเสริม 
สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) ตามที่
คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควร 

มีการเปิดรับทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Grant) หรือตามที่คณะ
กรรมการฯ กำหนด 

(1) ประกาศขอรับทุน ผลผลิต (Output): การเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 
ผลลัพธ์ (Outcome): การ
อนุมัติโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Grant) 

ม.ค. 6๖ - 
 

หมายเหต ุ
ทั้งนี้ เป็นไป
ตามที่คณะ

กรรมการบริหาร
กองทุนกำหนด 

กบก. 
กนผ. 

 
** 

(2) ตรวจสอบคำขอรับทุน ก.พ. - มี.ค. 6๖ 
(3) จัดทำบทวิเคราะห ์
และพิจารณาโครงการ 

มี.ค. – พ.ค. 6๖ 

(4) คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการอนุมัติโครงการ 

พ.ค. – ก.ค. 6๖
หมายเหตุ 

ระยะเวลาตามที่คณะ
กรรมการฯ 

เห็นสมควร ซึ่งบางปี
อาจจะไม่มีการ

เปิดรับทุนประเภทนี้ 



๗๗ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

2.๒ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
งานวิจัยและพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

(1) รวบรวมองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและพัฒนา 

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
จากงานวิจัยและพัฒนา 

มีฐานข้อมูลองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและพัฒนา 

(1) กำหนดคุณลักษณะข้อมูล
โครงการ/งานวิจัยและพัฒนา 
ที่จะรวบรวม 

ผลผลิต (Output): ฐานข้อมูล
โครงการ/งานวิจัยและพัฒนา 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
คลังข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้
จากงานวิจัยและพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการต่อยอดได้ 
รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้
ให้แก่ผู้สนใจ 

ต.ค. ๖๕ – ส.ค. 
6๖ 

 กบก. 
บท 
** 

(2) ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูล
โครงการ/งานวิจัยและพัฒนา
แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามกรอบ
นโยบายการให้ทุน 

ส.ค. – ก.ย. 6๖ 

(2) เผยแพร่องค์ความรู้หรือ
ผลงานของกองทุนผ่านช่องทาง 
ที่เหมาะสม 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
หรือผลงานที่ได้จาก
งานวิจัยและพัฒนา 

มีองค์ความรู้หรือผลงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งกับงานวจิัย 
และพัฒนาที่ได้รับการ
อุดหนุนจากกองทุนฯ 
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

(1) กำหนดช่องทางและ
ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู ้

ผลผลิต (Output): ช่อง
ทางการเผยแพร่องค์ความรู ้
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้จากหลากหลายช่องทาง 
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้

ม.ค. – ก.ย. 6๖ - กบก. 
บท. 

 
** 

(๓) การจัดทำหลักเกณฑ์  
วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา การจัดสรรประโยชน์ 
และการรักษาสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ 
วิธีการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
การจัดสรรประโยชน ์ 
และการรักษาสิทธิ ์
ในทรัพย์สินทางปัญญา 

มีหลักเกณฑ์ วธิีการบรหิาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได ้

(๑) ศึกษาและกำหนดแนวการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ 

ผลผลิต (Output): แนว
ทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาจาก
โครงการและงานวิจยั 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
หลักเกณฑ์ วธิีการบรหิาร
ทรัพย์สินทางปัญญาจาก
โครงการและงานวิจยัและพัฒนา 

ต.ค. 6๕ – เม.ย. 
6๖ 

- 
 

กบก. 
 
 
 
 

*** 

(๒) เสนอคณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

พ.ค. – ก.ค. 6๖ 

(๓) การประกาศ ใหห้น่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งทราบ 

ส.ค. – ก.ย. 6๖ 

(๔) การสร้างเครือข่ายผู้รับทุน
ทางด้านงานวิจยัในการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อนำงานวิจยัไปต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดนวัตกรรม
ใหม่ 

เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม ่
จากผลงานวจิัย 

(๑) จัดประชุม/สัมมนาเครือข่าย
ผู้รับทุนทางด้านงานวิจัย 
ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ผลผลิต (Output): มีการ
เครือข่ายผู้รับทุนทางด้าน
งานวิจัย 
ผลลัพธ์ (Outcome): งานวิจยั
ถูกนำมาเผยแพร่จนทำให้เกิด
แนวคิดในการต่อยอดงานวิจยัจน
เกิดนวัตกรรมใหม่ต่อประเทศ 
 
 

เม.ย. - ก.ย. ๖๖ - บท. 
กนผ. 
กตป. 
กบก. 

 
** 
 



๗๘ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 
3.1 มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการ
กองทุนและการ
ให้บริการ 

(1) ดำเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกองทุน 
กิจกรรมย่อย: โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
กิจกรรมย่อย: การจัดทำ
แผนพัฒนาระบบฐานขอ้มูลของ
กองทุนฯ 

เพื่อพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการกองทุนและพร้อม
ทั้งอุปกรณ์ที่รองรับการ
ทำงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

มีระบบบริหารจัดการ
กองทุนที่มีข้อมูลทันกาล 
และมีระบบบริหารจัดการ
กองทุนพร้อมอำนวยความ
สะดวกในด้านด้าน ๆ 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการกองทุนและ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหนว่ยงาน 

(๑) ดำเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผลผลิต (Output): ระบบ
บริหารจัดการกองทุนที่สำคัญ 
ได้แก่ เว็บไซต์ ระบบเปิดรับทุน 
ระบบติดตามประเมินผล และ
ระบบการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ และ
ผู้บริหารกองทุนสามารถเขา้ถึง
ข้อมูลการจัดการกองทุนที่มี
ความแม่นยำ 

ต.ค. 6๕ – ก.ย. 
6๖ 

 
 

๑๐.๐๐๐๐ 

กบก. 
กนผ. 
กตป. 
บท. 

 
** 
 

- พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการทำงาน
บุคลากรภายในกองทุน 
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ให้บริการภายนอกกองทุน 
(๒) จัดทำแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของกองทุนฯ 

ต.ค. 6๕ – ก.ย. 
6๖ 

- กตป. 
กบก. 
กนผ. 
บท. 

 
 

** 
 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนและ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงาน 

(๒) พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานภายในกองทุน 
กิจกรรมย่อย: การจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานภายใน
กองทุน 

เพื่อการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ภายในกองทุน 

เพื่ออุปกรณ์ที่รองรับการ
ทำงานเหมาะสมกบัการ
ทำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปรับปรุงอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อ
การดำเนินงานของกองทุน 

ผลผลิต (Output): มีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานภายในกองทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากร
ของกองทุนมีอุปกรณ์ในการ
ทำงานที่มีประสิทธภิาพ 

ต.ค. ๖๕ – ก.ย. 
6๖ 

๓.๒๒๔๖ 
 

 

บท. 
* 

๓) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อปรับปรุงช่องทาง 
รับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอยู่เสมอ 

ปรับปรุงช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีขึ้น 

(๑) ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีอยู่เดิม 

ผลผลิต (Output): มีช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนของกองทุน
ที่ดีขึ้น 

ต.ค. ๖๕ – ก.ย. 
6๖ 

- บท. 
กบก. 

 
** 



๗๙ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของกองทุนสามารถ
เข้าถึงการบริหารจัดการที่
เกี่ยวขอ้งได้ และกองทุนสามารถ
รับผลสะท้อนกลับ (Feedback) 
ในด้านต่าง ๆ ตามความเป็นจริง
เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๔) ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อให้รองรับตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของกองทุนเพื่อให้รองรับ
กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชน 

(๑) ดำเนินการสร้างมาตรการ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลผลิต (Output): มีกองทุนมี
มาตรการ การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
ผลลัพธ์ (Outcome): 
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกองทุนได้รับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
กำหนด 

ต.ค. ๖๕ – ก.ย. 
6๖ 

- กบก. 
กนผ. 

 
*** (๒) ดำเนินการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศของกองทุนเพื่อรองรับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

3.๒ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการ
ดำเนินงานของ
กองทุน 
 

(๑) พัฒนา/ปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล 
(๒) พัฒนา/ปรับปรุงอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์  
และสวัสดิการบุคลากรของ
กองทุน 
กิจกรรมย่อย: โครงการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง
และภารกิจของกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เพื่อให้ได้แนวทางการ
ปรับปรุงระเบียบฯ วา่ด้วย
การบริหารงานบุคคล   
- เพื่อให้ได้แนวทางการ
ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน ์ 
และสวัสดิการบุคลากร
ของกองทุน 
- เพื่อให้ได้แนวทางการ 
ขออัตรากำลัง 

เพือ่ปรับปรุงระเบียบฯ  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน ์ 
และสวัสดิการบุคลากรของ
กองทุน และจัดทำแนว
ทางการขออัตรากำลัง 

(๑) จัดทำแนวทางการปรับปรุง
ระเบียบฯ วา่ด้วยการบริหารงาน
บุคคล 
(๒) จัดทำแนวทางการปรับปรุง
อัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
และสวัสดิการบุคลากรของกองทุน 
(๓) จัดทำแนวทางการขออัตรากำลัง 

ผลผลิต (Output): กองทุน 
มีแนวทางการปรับปรุงระเบียบฯ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
มีแนวทางการเพิ่มอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์  
และสวัสดิการใหก้ับบุคลากร 
ของกองทุน เพื่อสร้างขวญั
กำลังใจในการทำงาน  
และมีแนวทางการเพิ่ม
อัตรากำลังให้เพียงพอตอ่การ
ปฏิบัติงานของกองทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): ทำใหก้าร
ทำงานของกองทุนมีความสำเร็จ
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธิผล ของงานมากขึน้ 

ต.ค. ๖๕ – ก.ย. 
6๖ 

๕.๐๐๐๐ บท. 
** 



๘๐ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

พร้อมทั้งมขีวญักำลังใจในการ
ปฏิบัติงานภายในกองทนุมากขึ้น 

 (3) การบริหารอัตรากำลัง 
และการเพิ่มบุคลากรให้สมดุลต่อ
การปฏิบัติงานของกองทุน 
กิจกรรมย่อย: ดำเนินการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานกองทุนฯ 
ในตำแหน่งที่ขาด 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก
พนักงานกองทุนฯ 

มีพนักงานกองทุนฯ ครบทุก
ตำแหน่ง ตามกรอบ
อัตรากำลัง 

(๑) ประกาศเปิดรับสมัคร
พนักงานกองทุนฯ 

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

ม.ค. ๖๖ - บท. 
 

** (๒) มีการคัดเลือกและประกาศ
ผลการคัดเลือกบรรจุ/แต่งตั้ง 

ก.พ. - เม.ย. ๖๖  

(๓) ลงนามในสัญญาพนักงาน
กองทุน 

พ.ค. ๖๖ 

3.๓ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) พัฒนาสมรรถนะและการสร้าง
ความเชี่ยวชาญในการทำงาน
บุคลากรของกองทุน 
กิจกรรมย่อย: โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุนฯ 
 
 
  

บุคลากรของกองทุนได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะ
การใช้งานดิจิทัลและทักษะ
ด้านอื่น ๆ 

ส่งเสริมการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
กองทุน  

ผลผลิต (Output): บุคลากร
กองทุนได้รับการอบรมอยา่งน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากร
ของกองทุนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ต.ค. ๖๕ – ก.ย. 
6๖ 

๓.๐๐๐๐ บท. 
 

** 

(๒) พัฒนาการบริหารองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 
บุคลากรของกองทุน 

เพื่อพัฒนาการบริหารองค์
ความรู้ (Knowledge 
Management) บุคลากร
ของกองทุน 

เพื่อให้บุคลากรมีความแบบ
องค์รวมสามารถปฏิบัติงาน
ภายในกองทุนได้หลากหลาย 
เกิดการช่วยเหลือการทำงาน
กันได้มากขึ้น 

ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารองค์
ความรู ้(Knowledge Management) 
บุคลากรของกองทุน 

ผลผลิต (Output): บุคลากร
ของกองทุนได้รับการพัฒนาการ
บริหารองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากร
ของกองทุนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบัติงานในภารกิจตา่งๆ 
ของกองทุน 

ต.ค. ๖๕ – ก.ย. 
6๖ 

- บท. 
 

** 

(๓) กำหนดแนวทางการประเมิน
ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุน 

เพื่อมีการประเมินผู้บริหาร
กองทุนและบุคลากรของ
กองทุนอย่างต่อเนื่อง 

มีการประเมินผู้บริหาร
กองทุนและบุคลากรของ
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) วิเคราะหก์ระบวนงาน 
กิจกรรมหลักและตัวชีว้ัด
รายบุคคล 

ผลผลิต (Output): แนวทาง
และการประเมินผู้บริหารกองทุน
และบุคลากร 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถนำผลการประเมินมา
วิเคราะห์ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของ
กองทุนและใช้วางแผนการ
พัฒนาบุคลากรต่อไป 

พ.ย. – ธ.ค. 6๕ - บท. 
กนผ. 

 
 
 

** 

(2) จัดทำรายละเอียด 
กระบวนงาน กิจกรรมหลัก และ
ตัวชี้วัดรายบุคคลในแบบฟอร์ม
ตัวชี้วัดกลุ่มงานและบุคคล แบบ
สรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ม.ค. 6๖ 



๘๑ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

(3) จัดทำตัวชีว้ัดรายบุคคลตาม
แบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ก.พ. – มี.ค. 6๖ 

(4) แจ้งเวียนตวัชี้วัดรายบุคคล
ตามแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หนว่ยงาน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัต ิ

มี.ค. – เม.ย. 6๖ 

(5) จัดทำตัวชีว้ัดผู้บริหารกองทุน เม.ย. 6๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ดา้นการบรหิารจดัการที่ด ี
4.1 พัฒนา
กระบวนงานของ
กองทุนให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 

(๑) พัฒนาการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานกองทุนให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
กิจกรรมย่อย: โครงการกำกับ 
ติดตาม บริหารจัดการแผนงาน
และตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อติดตาม ประเมินผล 
และแจ้งเตือนการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจำปี
บัญชี ๒๕๖๖ 

วางระบบการดำเนินงาน 
และการจัดเกบ็เอกสารที่
เกี่ยวขอ้งของทุนหมุนเวียน
ให้เป็นระบบและเพื่อ
ตอบสนองการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน 

(1) ศึกษา วิเคราะหก์าร
ประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ในการวางระบบและ
กลไกการกำกับติดตามการ
ดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ผลผลิต (Output): แนว
ทางการกำกับดูแลทุนหมุนเวียน
ทั้งระบบ 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้
อย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. 
๖๖ 

๘.0000 
 

 

กนผ. 
 
 

** 

(๒) การจัดทำแผนฯ ต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดของกองทุน 
(๓) ติดตาม ประเมินผล และแจ้ง
เตือนการดำเนินงานตามตัวชีว้ัด
การประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ 
(๔) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
รวมถึงเทคนิควิธีการ โดยร่วม
ทำงานอยา่งใกล้ชิดกับกองทุน  

(2) โครงการจ้างบริหารงาน 
(PMO) โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กิจกรรมย่อย: โครงการจา้ง
บริหารงาน (PMO) โครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

เพื่อติดตามการบริหารงาน
โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ,๒๕๖๓ ,๒๕๖๔ ,
๒๕๖๕ หรือที่อนุมัติ
เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

มีการตรวจสอบ กำกับ ดูแล 
การบริหารโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

ติดตามการดำเนินงานและบริหาร
โครงการ โครงการตามประกาศ
รับทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ,๒๕๖๓ ,๒๕๖๔ ,๒๕๖๕ 
หรือที่อนุมัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ผลผลิต (Output): มีการ
ตรวจสอบ กำกบั ดูแล การ
บริหารโครงการตามวัตถปุระสงค์
ของกองทุน  
ผลลัพธ์ (Outcome): โครงการ 
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมีการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. 
๖๖  

๑๐.๐000 
 

 

กตป. 
 
 

** 



๘๒ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
(๓) ปรับปรุงกฎหมาย/
กฎระเบียบ/โครงสร้างการ
บริหารและภารกิจของกองทุน 
กิจกรรมย่อย: โครงการจา้งที่
ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ 
และหลักเกณฑ์ของกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

ปรับปรุงกฎหมาย/
กฎระเบียบ/โครงสร้างการ
บริหารและภารกิจของ
กองทุนให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานในปัจจบุัน 

มีกฎหมาย/กฎระเบียบ/
โครงสร้างการบริหาร 
และภารกิจของกองทุนให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบัน 

(๑) ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
กฎหมาย/กฎระเบียบ/โครงสร้าง
การบริหารและภารกิจของ
กองทุน 

ผลผลิต (Output): ปรับปรุง
กฎหมาย/กฎระเบียบ/โครงสร้าง
การบริหารของกองทุนมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน  
ผลลัพธ์ (Outcome): ทำให้
สามารถปฏบิัติงานได้สำเร็จอย่าง
รวดเร็ว 

ต.ค. 6๕ – ก.ย. 
6๖ 

๔.๔๕๐๐ กนผ. 
 
 

*** 
(๒) ผลการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ/
โครงสร้างการบริหารและภารกิจ
ของกองทุน 

4.๒ บริหารจดัการ
กองทุนตามหลักธรร
มาภบิาล 

(1) เผยแพร่ข้อมูลตอ่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เปิดเผยได้ เพื่อความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของกองทุน 

เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของกองทุน 

กองทุนฯ มีความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของกองทุน 

(1) ศึกษา วิเคราะห ์ทบทวน
ข้อมูลที่แสดงอยู่ในปัจจบุัน 

ผลผลิต (Output): การเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุน 

ต.ค. 6๕ – ก.ย. 
6๖ 

- บท. 
กนผ. 

 
** 

(2) การปรับปรุงข้อมูลและการ
เผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เกีย่วขอ้ง 

(๒) การจัดทำคู่มือสำหรับผู้รับ
ทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อให้มีคู่มือแนวทางแก่
ผู้ทรับทุนทราบ 

มีการเผยแพร่คู่มือสำหรับ
ผู้รับทุนให้ทราบโดยทัว่กัน 

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนคู่มือผู้รับ
ทุน และปรับปรุงคู่มือให้
สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน  

ผลผลิต (Output): คู่มือผู้รับ
ทุนผลลัพธ์ (Outcome): คู่มือ
ผู้รับทุน แสดงข้อมูลกระบวนการ
ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนได้ชัดเจน 

ต.ค. 6๕ – ก.ย. 
6๖ 

- กบก. 
 
 

** 

(๓) การจัดทำแผนบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายใน 

เพื่อจัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียง และการ
ควบคุมภายใน 

มีการบริหารความเส่ียง  
และการควบคุมภายใน 

(1) จัดทำแผนบรหิารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน 

ผลผลิต (Output): แผนบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
แผนบริหารความเส่ียงที่
สอดคล้องกับสภาวการณ์และทำ
ให้กองทุนสามารถบริหารความ
เส่ียงอย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. 6๕ – มิ.ย. 
6๖ 

- กตป. 
 
 
 
 
 

** 

(2) เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนให้ความเห็นชอบ 

ก.ค. – ก.ย. 6๖ 

(๔) การดำเนินการตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
ภายใน 

มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในและการ

(1) จัดทำรายงาน ผลผลิต (Output): รายงานผล
การตรวจสอบภายใน 

พ.ย. – ธ.ค. 6๕ - บท. 
กตป. 

 
(2) สอบทานและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ม.ค. – มี.ค. 6๖ 



๘๓ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

สอบทานประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ด้านการดำเนินงาน ดา้นการเงิน 
และการใช้ทรัพยากร การดูแล
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด 

 
 

** 
 

(๕) การจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานรายเดือน/ 
ไตรมาส/ปี 

เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานรายเดือน/ 
ไตรมาส/ปี 

มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานรายเดือน/ 
ไตรมาส/ปี 

(1) รายงานผลการดำเนินงานราย
เดือน/รายไตรมาส/รายป ี

ผลผลิต (Output): รายงานผล
การดำเนินงานรายเดือน/รายไตร
มาส/รายป ี
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากผลการ
ดำเนนิงานเพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์และนำมาปรับปรุง
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

ต.ค. 6๕ – ก.ย. 
6๖ 

- กบก. 
กนผ. 
** 

 (๖) การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุน 

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุน 

มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุน 

(1) จัดทำแบบสำรวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลผลิต (Output): ผลการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและรายงานผลให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ทราบ 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุน
ใช้ประโยชน์จากผลการสำรวจมา
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
กองทุนและการให้บริการแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธภิาพ 

ต.ค. – ธ.ค. 6๕ - กบก. 
 
 
 
 

** 

(2) ดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ม.ค. – มิ.ย. 6๖ 

(3) สรุปผลการสำรวจและ
นำเสนอผลพร้อมข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ทราบ 

ก.ค. – ก.ย. 6๖ 

๔.๓ การสื่อสารและ
สร้างการรบัรู้องค์กร 

(๑) การประชาสัมพันธ์เพือ่ให้
ประชาชนรู้จักกองทุนมากขึ้น 
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(๒) การประชาสัมพันธโ์ครงการ
ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้าง

เพื่อเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธก์องทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

กองทุนเป็นที่รู้จักมากขึ้นต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

(1) ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนรู้จักกองทุนมากขึ้น 
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การขอรับทุน 

ผลผลิต (Output): การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

ต.ค. ๖๕ – ก.ย. 
6๖ 

๘.๐๐๐๐ บท. 
 
 
 
 



๘๔ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง 
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

แนวความคิดในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนา
งานวิจัยดา้นเทคโนโลย ี
กิจกรรมย่อย: โครงการสื่อสาร
เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ
กองทุน และความเข้าใจในการ
เสนอขอรับทุน 

(2) ประชาสัมพันธ์โครงการที่มี
คุณภาพเพื่อสร้างแนวความคิดใน
การพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลและ
การพัฒนางานวิจัยดา้นเทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวมของกองทุน และกองทุน
เป็นที่รู้จักมากขึ้นตอ่
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

** 



๘๕ 

บทที่ ๕ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ซึ่งสอดคล้อง  
กับแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๕.1 วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(2) เพื่อพัฒนาระบบบริการเผยแพร่ข้อมูล (Open Data) เพื่อให้หน่วยงานที่มีความต้องการใช้ข้อมูล 

สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้ตามต้องการและจัดทำชุดข้อมูลให้สอดคล้อง
ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และ Thailand ๔.๐ 

(๓) เพื ่อสนับสนุนการบร ิหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมได้ อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ 

(๔) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้รองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

๕.2 เป้าหมาย 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างบูรณาการ  

ทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและศักยภาพบุคลากร โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องตาม
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนงานบริหารงานโครงการหรือส่วนงานบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับผู้ใช้งาน 
 

๕.3 สรุปผลการทบทวนกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 
ในอนาคตบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีแนวโน้มที ่จะเปลี ่ยนแปลงรวดเร็ว  

ซึ่งส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะการพัฒนาด้านดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในทุก ๆ ด้าน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมจึงจำเป็นต้องเข้าใจ บริบทต่าง ๆ ทั้ง โอกาส 
ที่จะเกิดขึ้นและความเสี่ยงความท้าทายทางดิจิทัลที่ต้องบริหารจัดการได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์ 
เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและเชิงรับในการบริหารความเสี่ยง  
บนพื้นฐานของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง”และ “จุดอ่อน” ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
อย่างรอบด้านและกำหนดเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ชัดเจนเพื่อที่เป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยริเริ่มเติมเต็มหรือผลักดันประเทศไทยไปสู่ความเป็นประเทศ  
ที่พัฒนาด้านดิจิทัล 

จากการศึกษาสภาวะแวดล้อม สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญในการคาดการณ์อนาคต  
และทิศทางของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดังนี้ 



๘๖ 

๑) การเชื่อมต่อ (Connectivity) การสร้างให้สังคมชุมชนเศรษฐกิจ เกิดการเชื่อมต่อผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐาน Broadband คุณภาพสูง ระบบ Cloud Computing สำหรับการต่อยอดการพัฒนา 
และใช้บริการต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงคน ทรัพยากร อุปกรณ์ดิจิทัลและทุกสรรพสิ่ง 

๒) ทักษะด้านดิจิทัล (Human Capital / Digital Skill) ทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 
ในการใช้งานและสร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จากโครงสร้างแรงงานที่เปลี่ยนไป ใช้ทักษะเฉพาะต่าง ๆ 
เช่น วิศกรหุ่นยนต์ นักพัฒนาระบบ VR ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ มากขึ้น  

๓) การใช้ข้อมูลผ่านเครือข่าย (Data Driven) การใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเมื ่อเกิดการผนวกรวม 
เข้าด้วยกันระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจและภาคบริการ ที่อาศัยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารตลอดจนระบบอัตโนมัต ิมาใช้ในทุกขั ้นตอน  
ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลมหาศาลผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

๔) เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กติกา 
ร ูปแบบและโครงสร้างของทุกสิ ่ง ทำให้เกิดการพลิกโฉมรูปแบบการดำเนิ นชีว ิต การประกอบธุรกิจ 
และเศรษฐกิจโลก 

๕) การสร ้างบร ิการสาธารณะในระบบดิจ ิท ัล (Digital Public Service) จากพฤติกรรมการ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของสาธารณชน ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ครอบคลุมถึงการบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Cyber Securityและ Personal Data Protection 
เกิดการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน (Application) ที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้ใช้ที่หลากหลาย 

จากการศึกษา ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจำปี พ.ศ. 256๖ ของกองทุนฯ มีประเด็นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

(1) ด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน ต ้องม ีการพ ัฒนาและปร ับปร ุงระบบเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด มีการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อช่วยบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ทุกระดับ  

(2) ด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล ให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ ข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการ 
โดยเน้นการดำเนินงานที ่เช ื ่อมโยงกัน รวมถึงการเชื ่อมฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆ  
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน 

(3) ด้านระบบงาน ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องความพร้อมในการใช้งานและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 

(4) ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จากการสำรวจข้อมูลระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สามารถสรุปรายละเอียด (ณ กรกฎาคม 256๕) ดังนี้ 
(1) ระบบเครือข่าย  
     กองทุนบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานภายในสำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดังนั้นการใช้งานระบบเครือข่ายจะใช้ร่วมกับ
ระบบเครือข่ายกลางสำนักงานฯ ซึ่งได้มีการติดตั้งเครือข่ายไร้สาร (Wi-Fi) สำหรับใช้ภายในกองเพิ่มเติม 
เพ่ือรองรับการทำงานและสนับสนุนการประชุมต่าง ๆ ณ ห้องประชุมของกองบริหารกองทุนฯ ชั้น 6 เนื่องจาก
เครือข่ายไร้สายกลางของสำนักงานฯ ตั ้งอยู ่ชั ้น 9 ทำให้การรับ-ส่งสัญญาณ Wi-Fi ไม่ครอบคลุมพื ้นที่ 
การทำงาน 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สรุปได้ ดังนี้ 

ประเภท หน่วยงานเจ้าของ จำนวน หมายเหตุ 
1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กองทุน ๑๕  

สดช. ๓  
2) โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ กองทุน ๔๖ เช่า ๔๐ เครื่อง 

สดช.  ๒  
3) แท็บเล็ต กองทุน ๑๖  
4) เครื่องพริ้นเตอร์ กองทุน ๒ สี 

สดช. ๑๑ สี ๒ ขาวดำ ๙ 
5) เครื่องสแกน กองทุน ๒  

สดช. ๔  
6) โปรเจคเตอร์ กองทุน ๒ ขนาดเล็ก 

สดช. ๑  

7) กล้องเว็บแคม กองทุน -  

สดช. ๑  

จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ กองทุนฯ มีข้าราชการ พนักงานกองทุนฯและเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งสิ ้น ๕๓ คน ซึ ่งจำนวนเครื ่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโน้ตบุ ๊กคอมพิวเตอร์ ยังมีไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับบางส่วนได้มีการใช้อุปกรณ์จากส่วนกลางของ สดช.และการจัดหาโน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ชั่วคราว นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน จำนวนหลายคณะ ดังนั้น กรณีที่มีการจัดประชุมพร้อม ๆ กัน จำเป็นต้อง  
ใช้เครื่องแท็บเล็ต ในการจัดประชุม โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ ้น ๑๖ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความจำเป็น 
ในกรณีดังกล่าว 
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(2) ด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล 
     - กองทุนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะข้อมูลโครงการ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการจัดเก็บ

ข้อมูลฐานข้อมูลบ้างแล้วแต่อาจจะยังขาดการเชื่อมโยงยังไม่รองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ 
อย่างไรก็ดี แม้กองทุนฯ จะมีการใช้ฐานข้อมูล แต่การบริหารจัดการข้อมูลยังมีการจัดเก็บแบบแยกส่วน  
และข้อมูลบางประเภทไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยังขาดมิติการทำงานที่อาศัยการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน 

(3) ด้านระบบงาน 
     - กองทุนฯ มีการใช้งานระบบบริการพื้นฐานของส่วนกลางร่วมกับสำนักงานฯ เช่น ระบบบริหาร

จัดการหลังบ้าน (Back Office) ระบบรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินทราเน็ตและระบบอื่น ๆ  
บน DOCService เป็นต้น 

     - ระบบการเบิกจ่ายเง ินอิเล ็กทรอนิกส์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
ได้มกีารเปิดใช้งานระบบและสามารถเบิกจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว  

     - ปัจจุบัน กองทุนฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบเว็บไซต์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาและปรับปรุงระบบการเปิดรับและพิจารณา
ให้ทุนเพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ พัฒนาระบบการติดตามและประเมิ นผล รวมถึง
พัฒนาระบบสำหรับบริหาร การเงิน-บัญชี พัสดุ กฎหมาย บุคคล ที่จะมารองรับการทำงานที่เป็นระบบ 
ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น  

(4) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
     - มีการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลแก่บุคลากร

กองทุนฯ รวมถึงการดำเนินการในลักษณะการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง (On the Job 
Training) ทั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ ของกองทุนฯ รวมถึงการแก้ปัญหา
เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

จากการว ิ เคราะห ์สถานการณ์ป ัจจ ุบ ันของกองทุ นพัฒนาด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐก ิจและส ังคม  
เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำเป็น  
ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกองทุนฯ ผ่านกรอบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในแต่ละด้าน (SWOT 
Analysis) เพ่ือนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

๕.4.1   การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับปัจจัยภายในและภายนอก 
จากการสำรวจสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  

และสังคม ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายและบุคลากร  
โดยมีการสรุปรายละเอียด ดังนี้  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
(๑) กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  

มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการภายใน
กองท ุน  ท ี ่ สามารถสน ับสน ุนการทำงาน 
ของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 

(๒) โครงสร้างองค์กรของกองทุนพัฒนาดิจ ิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความเป็นยืดหยุ่นต่อ
กา รบร ิ ห า รจ ั ดการและการปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน  
ทำให้สามารถออกนโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของกองทุน ได้อิสระ 

(๑) ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการทำงานขาด
การเชื่อมโยง หรือบูรณาการข้อมูลในแต่ละส่วน
ทั้งภายในและภายนอก 

(๒)  อ ุปกรณ ์สารสนเทศประกอบการทำงาน 
ไม่เพียงพอต่อบุคลากรของกองทุน 

(๓) ระบบเครือข่ายมีความล่าช้า ทำให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานลดลง 

(๔) เครื่องแม่ข่ายเกิดปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้ง 
(๕) กองทุน ไม ่ม ี เคร ื ่องแม่ข ่ายเป ็นของตัวเอง  

การจัดการข้อมูลหรือการเข้าถึงสิทธิ ์ในการ
จัดการข้อมูลมีความล่าช้า 

(๖) บุคลากรของกองทุนปรับตัวไม่ทันต่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
(๑) รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนเพื่อให้ประเทศ

พ ัฒนาไปส ู ่ ไทยแลนด ์  4.0 ซ ึ ่ งสอดคล ้อง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๒) กองทุนฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน่วยงานภายใน
สังกัดกระทรวงฯ ที ่ม ีภารกิจในด้านต่าง ๆ 
สามารถที ่จะบูรณาการการทำงานร ่วมกัน 
รวมถึงให้การสนับสนุนทั้งในด้านความร่วมมือ
ในการส่งเสริมหรือการต่อยอดด้านการพัฒนา
ดิจิทัล 

(๓) แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ความ
ต้องการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การกระจายการพัฒนาและการเพิ ่มโอกาส 
ในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลออกสู่ชุมชน 
ท ำ ใ ห ้ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น 
และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกับการใช้
เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 

(๕) สามารถผลักด ันการให้เก ิดนว ัตกรรมใหม่  
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมรวมถึงการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ 

(๑) กองทุนฯ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งทำให้ขาด
ความคล่องตัวในบริหารจัดการ การดำเนินงาน
จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ 

(๒) ค ู ่ส ัญญาของกองทุนมีการส ่งมอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ตรงขอบเขตคุณสมบัติ แต่ไม่ตรง
คุณสมบัติตามท้องตลาด 

(๓) ม ีภ ัยค ุกคามทางไซเบอร ์ท ี ่ส ่งผลต ่อความ
ปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการกองทุนได้ 

(๔) ด้วยเทคโนโลยีที ่ เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทำให ้ ไม ่ ส ามารถพ ัฒนาบ ุ คลากร ให ้ ทั น 
ต่อเทคโนโลยีได้ 



๙๐ 

๕.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
จากการศึกษา กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที ่เกี ่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานภาพด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกแล้วจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้งมียุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

 

๕.5.1 วิสัยทัศน์ 
เป็นกองทุนต้นแบบในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

๕.5.2 พันธกิจ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างบูรณาการ   

ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนฯ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๕.5.3 เป้าประสงค์ 
กองทุนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
 

๕.5.4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)และแผนปฏิบัติการประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน จึงสามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

 



๙๑ 

๕.๖ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (๒๕๖6 – ๒๕70)และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

 

 

วิส
ัยท

ัศน
์

เป็นกองทุนต้นแบบในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล พัน

ธก
ิจ พัฒนาระบบดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างบูรณาการ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ฐานข้อมูลและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป

้าป
ระ
สง
ค์ กองทุนมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการด าเนินงาน

ตามภารกิจหลัก

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน

กลยุทธ์ 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการ ๒. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการ
ด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

1) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการท างานบุคลากรภายในกองทุน

2) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการภายนอกกองทุน

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

๔) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

๕) พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายในกองทุน

๖) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๗) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้รองรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๘) บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการกองทุนให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาสมรรถนะและการสรา้งความเชี่ยวชาญในการท างานบุคลากรของ
กองทุน

ตัวช้ีวัด

- บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ

- โปรแกรมซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอรเ์หมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

- มีการติดตั้งระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอรค์รบทกุเครื่องตามมาตรฐาน

- มีการส ารองข้อมูลทกุไตรมาสและทบทวนปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศกองทุน

- มีระบบบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อตอบสนองการท างานทกุ ๆ ขั้นตอน

- เจ้าหน้าที่กองทนุมีความพงึพอใจในใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน

- มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการกองทนุและการตดัสินใจของผู้บรหิาร

- แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากระหว่างหนว่ยงาน

- มีระบบสารสนเทศทีร่องรับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล

- มีการพัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชี่ยวชาญในการ
ท างานบุคลากรของกองทุน



๙๒ 

๕.๗ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (๒๕๖6 – ๒๕70)  

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
๑ มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
รองรับการบริหาร
จัดการกองทุนและ
การให้บริการ 

(๑) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน
บุคลากรภายในกองทุน 
กิจกรรมย่อย :  
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
- พัฒนาระบบสำหรับบริหารการเงิน-บญัชี 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวขอ้ง 
- พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการ
กองทุนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการทำงาน
บุคลากรภายในกองทุน 

บท. 
กบก. 

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

(๒) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ให้บริการภายนอกกองทุน 
กิจกรรมย่อย :  
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุนด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบงานต่างๆ พร้อม
ทั้งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ใชง้านของระบบ 
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุน ในรูปแบบ
บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop 
Service) 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงดังนี้  
๑) เว็บไซต์ของกองทุนฯ  
๒) ระบบการเปิดรับและ
พิจารณาให้ทุน  
๓) ระบบการติดตามและ
ประเมินผล  
๔) ระบบสำหรับบริหาร การเงิน-
บัญชี พัสดุ กฎหมาย บุคคล  
๕) ระบบรายงาน  
๖) ระบบงานผู้ดูแลระบบ 
(System Admin) 
 
 
 
 

บท. 
กบก. 

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



๙๓ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
กิจกรรมย่อย :  
- จัดทำระบบ HA (High Availability) เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหากรณีที่ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถ
ให้บริการได้ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มลู (Data Analytics) 
- พัฒนาระบบ Dashboard สำหรับการนำเสนอข้อมูลมิติ
ต่างๆ ด้วย Business Intelligence สำหรับนำเสนอข้อมูล
ในมิติต่างๆ แก่ผู้บริหารและประชาชน 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนและ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

บท. 
กบก. 

***  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

(๔) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงาน 
กิจกรรมย่อย:  
- วิเคราะห์และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนกันระหวา่งระบบต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 

เพื่อเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 

กบก. 
กตป. 

***  
 
 
 

    

(๕) พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานภายในกองทุน 
กิจกรรมย่อย:  
- การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานภายในกองทุน 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
อุปกรณ์สารสนเทศเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานภายในกองทุน 

บท. 
กบก. 
กนผ. 

**      

(๖) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อปรับปรุงช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กบก. *      

(๗) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้รองรับตามกฎหมายวา่
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กิจกรรมย่อย:  
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อให้รองรับตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

บท. 
กบก. 

***  
 
 
 

    



๙๔ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ลำดับ

ความสำคัญ 
แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
 (๘) บำรุงรักษาระบบบริหารจัดการกองทุนให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ ในรูปแบบของ 
preventive maintenanceและ corrective 
maintenance 

บำรุงรักษาระบบบรหิารจัดการ
กองทุนให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

กบก. 
บท. 

**      

๒. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชี่ยวชาญในการทำงาน
บุคลากรของกองทุน 
กิจกรรมย่อย:  
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและ
มีผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีขึ้น 

บท. **  
 
 
 
 

    

 



๙๕ 

๕.๘ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนการปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 
๑ มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการ
กองทุนและการ
ให้บริการ 
 
 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

มีระบบบริหารจัดการกองทุนที่มี
ข้อมูลทันกาลและมีระบบบริหาร
จัดการกองทุนพร้อมอำนวยความ
สะดวกในด้านด้าน ๆ 

หมายเหต ุเป็นโครงการที่
ดำเนินการพัฒนาระบบในภาพรวม
ของกองทุนฯ 
(๑) พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการทำงาน
บุคลากรภายในกองทุน 
(๒) พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการให้บริการ
ภายนอกกองทุน 
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(๔) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงาน 

ผลผลิต (Output): ระบบบริหาร
จัดการกองทุนที่สำคัญ ได้แก่ เวบ็ไซต์ 
ระบบเปิดรับทุน ระบบติดตาม
ประเมินผลและระบบการเบิกจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
ผลลัพธ์ (Outcome): กองทุนใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และผู้บริหารกองทุนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการจัดการกองทุนที่มีความ
แม่นยำ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

๑๐.๐๐๐๐ กบก. 
** 

(๑) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการทำงานบุคลากรภายใน
กองทุน 
กิจกรรมย่อย :  
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 
- พัฒนาระบบสำหรบับริหารการเงิน - บญัช ี
- พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
แผนงานและงบประมาณ เพือ่รองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการทำงาน
บุคลากรภายในกองทุน 

(๑) ศึกษาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การทำงานบุคลากรภายในกองทุน 
(๒) พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล 
(๓) พัฒนาระบบสำหรบับริหารการเงิน 
- บญัช ี
(๔) พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารแผนงานและงบประมาณ 
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล 
กับระบบงานที่เกีย่วขอ้ง 

ผลผลิต (Output): มีการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน
บุคลากรภายในกองทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากร 
ของกองทุนใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

- บท. 
กบก. 
*** 

(๒) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการให้บริการภายนอกกองทุน 
 
 
 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงดังนี้  
๑) เว็บไซต์ของกองทุนฯ  
๒) ระบบการเปิดรับและพิจารณา
ให้ทุน  
๓) ระบบการติดตามและ

(๑) ศึกษาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการให้บริการภายนอก
กองทุน 

ผลผลิต (Output): มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการให้บริการภายนอกกองทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคคลภายนอก
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

- บท. 
กบก. 
*** 



๙๖ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

ประเมินผล  
๔) ระบบสำหรับบริหาร การเงิน-
บัญชี พัสดุ กฎหมาย บุคคล  
๕) ระบบรายงาน  
๖) ระบบงานผู้ดูแลระบบ 
(System Admin) 

(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการให้บริการภายนอก
กองทุน 

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนและสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุน 
และสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

(๑) ศึกษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ผลผลิต (Output): มีระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศของกองทุนและสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้บริหาร
สามารถใช้งานระบบฐานขอ้มูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

- บท. 
กบก. 
*** 

(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนและสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

(๔) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
กิจกรรมย่อย:  
- วิเคราะห์และพัฒนาระบบการ
เช่ือมโยงข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยน 
กันระหวา่งระบบต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

เพื่อเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 

(๑) วิเคราะห์ระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลีย่น 
กันระหวา่งระบบต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

ผลผลิต (Output): มีระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศในการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน 
ผลลัพธ์ (Outcome): ระบบการ
เช่ือมโยงสามารถลดความซ้ำซ้อนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

- กบก. 
กตป. 
*** 

(๒) พัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงาน 

(๕) พัฒนา/ปรับปรุงอุปกรณ์สารสนเทศ
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายในกองทุน 
กิจกรรมย่อย : การจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานภายในกองทุน 
 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานภายในกองทุน 

(๑) ปรับปรุงอุปกรณ์ให้เหมาะสม
ต่อการดำเนินงานของกองทุน 

ผลผลิต (Output): มีการปรับปรุง
พื้นที่พร้อมทั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานภายในกองทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากรของ
กองทุนมีพื้นที่และอปุกรณ์ในการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

๓.๒๒๔๖ 
 
 

บท. 
กบก. 
กนผ. 
กบก. 
** 

(๒) ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กองทุน 

(๖) ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อปรับปรุงช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๑) ตรวจสอบชอ่งทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลผลิต (Output): มีการปรับปรุง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนมากกวา่  
๑ ช่องทาง 
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถร้องเรียนกองทุนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

- บท. 
กบก. 

* 
(๒) ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 



๙๗ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ขั้นตอน/แนวทาง ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

(๗) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้
รองรับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
กิจกรรมย่อย:  
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบป้องกันการสูญ
หายของข้อมูลที่มีประสิทธภิาพ 

เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อให้รองรับตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

(๑) ดำเนินการสร้างมาตรการ  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลผลิต (Output): มีกองทุนมี
มาตรการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ผลลัพธ์ (Outcome): ประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนได้รับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
กฎหมายกำหนด 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

- กบก. 
บท. 
*** 

(๒) ดำเนินการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของกองทุนเพื่อรองรับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๘) บำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ
กองทุนให้สามารถใช้งานได้อยา่ง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบ
ของ preventive maintenance 
และ corrective maintenance 

บำรุงรักษาระบบบรหิารจัดการ
กองทุนให้สามารถใช้งานได้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

จัดให้มีงบประมาณในการ
บำรุงรักษาระบบบรหิารจัดการ
กองทุนให้สามารถใช้งานได้อยา่ง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต (Output): มีการบำรุงรักษา
ระบบบริหารจัดการกองทุน 
ผลลัพธ์ (Outcome): ระบบบริหาร
จัดการกองทุนสามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

- บท. 
** 

๒. พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

พัฒนาสมรรถนะและการสร้างความ
เช่ียวชาญในการทำงานบุคลากรของ
กองทุน 
กิจกรรมย่อย:  
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ดีขึ้น 

ส่งเสริมการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
กองทุน 

ผลผลิต (Output): บุคลากรกองทุน
ได้รับการอบรมอยา่งน้อย 1 ครั้ง/ปี 
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากรของ
กองทุนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

 
 
 

๓.๐๐๐๐ บท. 
กบก. 
** 

 



๙๘ 

๕.๙ การติดตามประเมินผล 
การวัดผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องกำหนด

แนวทางการบร ิหารจ ัดการและการติดตามประเม ินผล เพื ่อใช ้เป ็นเคร ื ่องม ือในการบร ิหารแผนฯ  
และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จ รวมทั้งมีการกำหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับองค์กร มีการจัดตั้งคณะทำงานที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือให้บุคลากรในส่วนงานต่างๆ ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน 

 

๕.๙.1 แนวทางการดำเนินงาน 
ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 

ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ  
ตามแผน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและจะพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไป 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการประเมินผลใน 2 แนวทางดังนี้ 

(1) ติดตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละปี 
(2) ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อสิ้นสุดแผน 
 

๕.๙.2 กลไกการดำเนนิงาน 
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ

ดำเนินงานตามแผนระยะยาวฯและแผนปฏิบัติการประจำปีฯและเป็นหน่วยประสานกับกลุ ่มงานต่าง ๆ  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน รวมทั้งการติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
พร้อมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุนฯ เพ่ือทราบเป็นระยะ 
  



๙๙ 

๕.๙.3 การติดตามและประเมินผลตามแผน 

มาตรการ / โครงการ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา

ในการ
ประเมิน 

1) จัดหาและทดแทน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มี
จำนวนเพียงพอและสนบัสนุน
ต่อการปฏิบตัิงาน 

บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ เพียงพอต่อความ
ความ ต้องการในสัดส่วน 1:1   

สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ทุก 1 ปี 

2) พัฒนา/ปรับปรุง Software 
คอมพิวเตอร ์

มีโปรแกรม Software
คอมพิวเตอร์ version ที่เหมาะ 
เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน  

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ม ี
โปรแกรม Softwareและ
คอมพิวเตอร์ Version ที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบตัิงาน 

ทุก 1 ปี 

3) พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 

มีการตดิตั้งระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Network) ครบทุกเครื่อง 

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
(Computer Network) ครบทุก
เครื่อง 

ทุก 1 ปี 

4) พัฒนา /ปรับปรุงระบบ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพ 

มีการสำรองข้อมูลทุกเดือน จำนวนครั้งในการสำรองข้อมูล 
และการอัพเดทข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  

ทุก 1 ปี 

5) พัฒนาระบบสนับสนุน 
การจัดประชุมผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบสนบัสนุนการจัดประชุมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการทุก
ฝ่าย 

ทุก 1 ป ี

6) พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต/์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ 

ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจใน
ระดับด ี

ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าชม
เว็บไซต/์เครือข่ายสังคมออนไลน ์

ทุก 1 ปี 

7) การพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรของกองทุนฯ 

บุคลากรของกองทุนได้รับการ 
พัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทลั
ไม่น้อย กว่า 1 ครั้ง/ป ี

จำนวนครั้งท่ีบุคลากรกองทุนได้รบั
พัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทลั 

ทุก 1 ปี 

๘) ระบบสารสนเทศ 
ของกองทุน 

ระบบสามารถใช้งาน ข้อมูลทันสมยัทันกาล ตามความ
จำเป็น
ของแต่ละ
ระบบ 

 
 

 

 
 

  



๑๐๐ 

บทที่ ๖ 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ จัดทำขึ้น  
ตามแนวทาง HR scorecard ที่ ก.พ. กำหนดและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล 
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งมุ ่งเน้นการสนับสนุนให้กำลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย  
ตามแผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความพร้อม
ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ก้าวหน้าบรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
๖.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
การเติบโตอันก้าวไกลด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้องค์กรในภาครัฐมีการเตรียมความพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการ 
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานเพื ่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงาน  
ของหน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ที่มุ ่งเน้นให้การดำเนินการภาครัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจำเป็น ประชาชนได้รับ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนา 
งานภาครัฐและสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” 

ด้วยปัจจัยดังกล่าว เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญ  
กับการเปลี ่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที ่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสนับสนุนให้การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์  
ขององค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ จึงได้มีการจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือ
สำคัญที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร สามารถพัฒนา
ประเทศโดยรวบรวมข้อกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 
(3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(๔) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(๕) การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ. 
ซึ่ง (๑) – (๔) ได้มีการกล่าวถึงแล้วในบทที่ ๒ สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการจัดทำแผนกลยุทธ์

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR 
Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ. 

 
 



๑๐๑ 

กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สำนักงาน ก.พ. 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดภารกิจของคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะผู ้จัดการงานบุคคล 
ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการและกระจายอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการมากขึ ้น โดยต้องจัดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป 
เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บุคลากรปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สำนักงาน ก.พ. จึงส่งเสริมให้ ส่วนราชการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) 
หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที ่ส่วนราชการ  
ต้องบรรลุ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 มิติ คือ  

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) เป็นมิติที่จะทำให้
ส่วนราชการ ทราบว่ามีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐาน คือ มีนโยบาย 
แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั ้งในเชิงประมาณและคุณภาพ  
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ
หรือสมรรถนะสูง ตลอดจนมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับและมีแผนการสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารงาน นอกจากนี ้ยังรวมถึงการที ่ผ ู ้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้  
กับปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
เช่น การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายและกิจกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  

2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัยและนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่อ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจน ความคุ้มค่า (Value for Money)  

4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Accountability)  
หมายถึง การที่ส่วนราชการมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรมและ หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  



๑๐๒ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of work-
life and work-life balance)  หมายถึง การที ่ส ่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ  
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้    

1) ข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานม ีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล ้อม 
ในการทำงานระบบงานและบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื ่อสารเข ้ามา 
ใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู ้ปฏิบัติงาน  
ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ
ภาคบังคับตาม กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  

3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ 
กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและให้ก าลังคน 
มีความพร้อมที่จะ ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่    

2. ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความสำเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน
โครงการ มาตรการและการดำเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการบรรลุ 
มาตรฐานความสำเร็จ  

3. มาตรวัดหรือตัวชี ้วัดความสำเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัย 
หรือตัวที่บ่งชี้ว่า ส่วนราชการมีความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการ
ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสำเร็จจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. ผลการด าเนินงาน (Results) หมายถึง ข้อมูลจริงที ่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน 
ว่า ส่วนราชการได้ดำเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งมีความ สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสำเร็จ   

สมรรถนะท่ีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด 
 สมรรถนะหลัก 
 สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการไทยทั้งระบบเพื ่อหล่อหลอมค่านิยม 

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ 
 (1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นที ่จะปฏิบัติราชการ 

ให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น รวมทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน 

 (2) การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการ 
ในการให้บริการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (3) การสั ่งสมความเชี ่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวายสนใจ  
ใฝ่รู้ เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 (4) จริยธรรม ( Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม  
ทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ ่งประโยชน์  



๑๐๓ 

ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั ้งนี ้ เพื ่อธำรงรักษาศักดิ ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้ง  
เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 (5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ที่จะทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะ
หัวหน้าทีมและพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

 สมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น 
 (1) ภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน 
 (2) คอมพิวเตอร์ มีความรู ้ท ักษะมีความเข้าใจถึงล ักษณะการทำงานของโปรแกร ม 

Application ต่างๆ  
 (3) การจัดการข้อมูล มีความรู้ในการจัดเก็บและพร้อมที่นำมาใช้อย่างถูกต้องและทันสมัย 
 (4) การคิดคำนวณ มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์คิดคำนวณและงานวิจัย 
 (5) กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง มีความรู้ทักษะด้านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

๖.2 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนดให้จัด 
ตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทำแผนการด าเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุน 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ  

(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดำเนินการของกองทุนเพื่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร  
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  

(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะน าแก่ผู ้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ  
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

(๔) รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการของกองทุนและจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานประจำปีของกองทุน  

(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(๖) ดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

มอบหมาย  
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  

มอบหมาย 
 ปัจจุบันการมีโครงสร้างการบริหารงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีโครงสร้าง
และอัตรากำลังของกองทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 



๑๐๔ 

 



๑๐๕ 

๖.2.1 อัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ปัจจุบันกองทุนฯ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 53 คน (ณ พฤษภาคม 2565) ประกอบด้วย 

- ข้าราชการ จำนวน ๑0 คน 
- พนักงานราชการ 12 จำนวน  
- ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 31 คน  

ตำแหน่ง 

ข้าราชการ 
อำนวยการ 
ระดับต้น 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

พิเศษ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชำนาญการ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนชำนาญ

การ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการ
เงินและ
บัญชี

ปฏิบัติการ 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ผู้อำนวยการ 1 - - - - - 1 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - - 1  - 1 2 
กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน - 

 
1 1 1 - 3 

กลุ่มบรหิารกองทุน - - 2 - - - ๒ 
กลุ่มตดิตามและประเมินผล - 1 - - 1 - 2 
รวมทั้งสิ้น 1 1 4 1 2 1 10 

 

ตำแหน่ง 
พนักงานกองทุน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ รวม 
ทั้งสิ้น 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป - - - - - 
กลุ่มนโยบายและแผนกองทุน 2 1 - 1 4 
กลุ่มบรหิารกองทุน 1 3 1 1 6 
กลุ่มตดิตามและประเมินผล 2 - - - 2 
รวมทั้งสิ้น ๕ ๔ ๑ ๒ 12 

 
 

ตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
ปฏิบัติ 
งานด้าน
พัสดุการ 
เงินและ
บัญช ี

เจ้าหน้า
ท่ีพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ  

เจ้าหน้าท่ี
ทรัพยากร
บุคคล 

เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

เจ้าหน้าท่ี
นิติกร 

เจ้าหน้าท่ี
จัดการ

งานท่ัวไป 

เจ้าหน้าท่ี
บัญชี 

เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ 
ภายใน 

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

รวม
ท้ังสิ้น 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

1 3 2 1 1  1 - 1 2 12 

กลุ่มนโยบาย
และแผนกองทุน 

 - - - 3 2 1 -  - 6 

กลุม่บรหิาร
กองทุน 

 - - - 7 - - 2  - 9 

กลุ่มตดิตามและ
ประเมินผล 

 - - - 2 1 1 -   4 

รวมทั้งสิ้น 1 3 ๒ ๑ 1๓ 3 3 2 ๑ 2 31 



๑๐๖ 

๖.3 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอก

และภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพื ่อประเมิน
สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุนฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ความหมาย 
1. สภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัจจัยที่อยู่ภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้างวัฒนธรรมและทรัพยากร 

ขององค์กรโครงสร้างจะแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ ่มงาน ความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที ่ การไหลเวียน 
ของงานการต ิดต ่อส ื ่อสารภายใน ซ ึ ่งว ัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) จะหมายถึงความเชื่อ 
ความคาดหวังและค่านิยมร่วมกัน โดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ยอมรับกัน  
ของบุคคลตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงพนักงานระดับล่างสุด ส่วนทรัพยากรขององค์กร (Corporate Resources) 
จะหมายถึงทรัพย์สินทุกอย่างภายในองค์การ ได้แก่ คน เงินทุน วัตถุดิบ เทคโนโลยีและทักษะ เป็นต้น  

ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วย  
(1) จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การดำเน ินงานภายในองค ์การที ่ต ้องว ิเคราะห์  

การดำเนินงานภายใน เช่น การบริหารการเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็ง  
ของการดำเนินงาน ภายในเหล่านี้เป็นระยะและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของการดำเนินงานเหล่านี้อยู่เสมอ  

(2) จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง การดำเนินงานภายในองค์กรที่ไม่สามารถกระทำได้ดี 
เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา จะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ  

2. สภาวะแวดล้อมภายนอก คือปัจจัยที ่อยู ่ภายนอกและไม่ได้อยู ่ภายใต้การควบคุมระยะสั้น 
ของ ผู ้บริหารระดับสูง ซึ ่งสภาพแวดล้อมภายนอกจะมีอยู ่สองส่วน คือ สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน  
และสภาพแวดล้อม โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (Task  Environment) จะประกอบด้วยปัจจัย 
ที่กระทบและถูกกระทบ โดยตรงต่อการดำเนินงาน ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย รัฐบาล ผู้จำหน่าย
วัตถุดิบ ชุมชน คู ่แข่งขันและ กลุ ่มผลประโยชน์ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  (General  Environment)  
จะประกอบด้วยปัจจัยที่ไม่กระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานระยะสั้นปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย 

ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย 
(1) โอกาส (Opportunities)  หมายถ ึ ง สภาพแวดล ้อมภายนอกท ี ่ เป ็นประโยชน์  

ต่อการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
เหล่านี ้ เช่น การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ การเปลี ่ยนแปลงของประชากรและการเปลี ่ยนแปลงค่านิยม 
และทัศนคติและการแข่งขันจากต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะทำให้ความต้องการของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไป 

(2) ภัยคุกคาม (Treats) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการดำเนินงาน 
ขององค์การ สภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการแข่งขัน 
 
  



๑๐๗ 

ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
 สภาวะแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีการจ ัดทำแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ อย่างจริงจัง 
3. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สนับสนุน

งบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร
ภายในกองทุนฯ 

4. ม ีคณะกรรมการฯ คณะอน ุกรรมการฯ 
คณะทำงานและท ี ่ปร ึ กษาท ี ่ ม ี ความรู้
ความสามารถจากหลาก หลายสาขา กำกับ 
ดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5. ม ีระเบ ียบ ข ั ้นตอนและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที ่ชัดเจน เป็นหมวดหมู ่และมี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) เพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

6. บุคลากรมีท ัศนคติท ี ่ด ีต ่อการปฏิบัต ิงาน 
ของกองทุนฯ 

7. บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมีจิตบริการ 

8. มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสมและมี
การจัดฝึกอบรมตามกลุ่มของบุคลากร 

9. มีการนำเทคโนโลย ีมาใช ้ในการพ ัฒนา
บุคลากร ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 

10. มีการบริหารองค์ความรู ้ (LO) และการ
บริหารจัดการความรู้ (KM) สำหรับการฝึก
การเร ียนรู ้ ให้เกิดทักษะความชำนาญ  
ในองค์กรได ้

 

1. โครงสร ้างกรอบอัตรากำล ัง ย ังไม ่เพ ียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  

2. ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร ร ห า บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง ก อ ง ทุ น 
ขาดประสิทธิภาพจึงไม่สามารถสรรหาได้ครบทุกอัตรา  

3. บุคลากรขาดความรู ้ความเชี ่ยวชาญในการทำงาน
เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการทำงาน 

     - ข้าราชการมีการย้ายงานบ่อย เพื่อเป็นไปตามภารกิจ
ที ่ได ้ร ับมอบหมาย จึงทำให้ขาดความเชี ่ยวชาญ 
ในการดำเนินงาน 

     - พนักงานกองทุนพึ ่งบรรจุใหม่และมีโอกาสย้ายงาน 
ไปบรรจุเป็นข้าราชการ เนื่องจากมีม่ันคงมากกว่า 

     - ลูกจ้างมีอัตราการเข้าออกงานสูง เนื่องจากความ 
ไม่ม่ันคงของงาน 

4. กองทุน ไม่มีคู ่มือการปฏิบัติงานภายใน จำแนกตาม
ตำแหน่งงานและกลุ่มงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. แผนการพ ัฒนาบ ุคลากรของกองท ุน (Training 
Roadmap) ย ังอยู ่ระหว่างการจัดทำ ส่งผลให้การ
พัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ 

6. ขาดบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ตามกรอบ
โครงสร้างของกองทุน 

7. บุคลากรส่วนใหญ่ของกองทุนเป็นการจ้างเหมาเอกชน
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรรู ้สึกไม่มั ่นคง ไม่มีความ
ผูกพันกับองค์กร  

8. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจแบบองค์รวม โดยขาด
การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน 

9. บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่ง
เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

10. ไม่สามารถดึงประสบการณ์การทำงานของบุคลากร
(Tacit Knowledge) ที่เคยมีก่อน เพื่อนำมาประยุกต์ 
ใช้ในองค์กรได้  

11. กองทุน ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรกองทุน 
ในฐานข้อมูล และการบันทึกประว ัต ิการพัฒนา 
ฝึกอบรม 

12. ไม่มีการอบรมบุคลากร เรื ่องการทำงานบนระบบ
ออนไลน์ (Web Based Learning) 

 



๑๐๘ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. มีนโยบายทั ้ งระด ับประเทศและระดับ

หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ เช่น สำนักงาน 
ก.พ. ท ี ่ ให ้ความสำค ัญเร ื ่องการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ อย่างจริงจัง 

๒. พรบ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
ได้ให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างกองทุน
และการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

๓. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ของกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระบุให้ สามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงาน
กองทุน ได้ตามที ่คณะกรรมการบร ิหาร
กองทุนกำหนด 

๔. นโยบายภาครัฐในการผลักดันการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๕. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือช่วย
ในการปฏิบัติงาน เช่น การติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัลที่
สะดวก รวดเร็วรวมถึงการประชาสัมพันธ์
ข ้ อม ู ลท ี ่ ทำ ได ้ สะดวก รวดเร ็ วและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. นโยบายภาครัฐในเรื่องการลดอัตรากำลัง โดยเน้นวิธีการ 
จ้าง outsource ในภารกิจสนับสนุน ทำให้ขาดความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในบางตำแหน่ง  
และเกิดความล่าช้าในบางภารกิจงาน เนื่องจากขาด
ความต่อเนื่องในการจ้างงาน และต้องเรียนรู้งานใหม่
อยู่เสมอ 

๒. มีหน ่วยงานในล ักษณะเด ียวก ันเป ็นจำนวนมาก 
ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ 
ซึ ่งมีงบประมาณในการจ้างงานมากกว่า ทำให้เกิด
แรงจูงใจของบุคลากรในการลาออกไปปฏิบัติงาน 
ณ หน่วยงานอื่น 

๓. แนวโน้มการเสนอโครงการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น จะส่งผลให้มีภาระงานด้าน
การพิจารณาคำขอโครงการสูงขึ้น 

๔. ด ้วยเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลท ี ่พ ัฒนาไปอย ่างรวดเร็ว 
ทำให้บุคลากรพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ไม่ทันต่อสถานะการณ ์

๕. พื ้นท ี ่ ไม ่ เพ ียงต ่อจำนวนบ ุคลากร ส ่งผลให ้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง 

๖. ระเบียบการจ้างเหมาบริการทำให้เกิดความไม่มั่นคง 
ต่อบุคลากรของกองทุน และสิทธิสวัสดิการอันพึงมี 
ของบุคลากร 

 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันกองทุนอยู่ระหว่างการจัดทำระบบงาน

ต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาระบบนิเวศที่สามารถเอ้ือต่อการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ทั ้งที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยการเชื ่อมโยงการพัฒนาตนเองในระบบงานหรือวั ฒนธรรม  
และกองทุนได้ให้ความสำคัญกับการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ทั ้งนี ้ เนื ่องจาก  
ม ีผ ู ้ ให ้ความสนใจย ื ่นความประสงค ์ขอร ับการสน ับสน ุนเง ินจากกองท ุนจำนวนมากในแต ่ละปี   
ในขณะที ่จำนวนบุคลากรมีจำนวนไม่มากแต่ต้องมีการกลั ่นกรองเอกสารแบบคำขอรับทุนในเบื ้องต้ น  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในกระบวนการ
ทำงานอย่างแท้จริงและต้องมีสมรรถนะในการทำงานที่ดี เช่น การใฝ่เรียนรู้เรื ่องใหม่ ๆ องค์ความรู้ใหม่ 
รูปแบบแนวคิดใหม่ การมีจิตบริการ การบริหารเวลา การทำงานเป็นที ม ยึดถือกฎระเบียบหลักเกณฑ์  
มีความรับผิดชอบ ทุ่มเท และมีความเป็นธรรมและซื่อสัตย์  

 



๑๐๙ 

๖.4 แนวโน้มในอนาคต 
ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ยกร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 21 (2) ประกอบประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  
ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน โดยสาระสำคัญของระเบียบฯ ดังกล่าวสอดคล้อง  
กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และเมื่อระเบียบฯ ได้มีการประกาศใช้
แล้วจะส่งผลในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  

นอกจากนี้กองทุนยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เตรียมความพร้อมด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงข้อเสนอแนะอ่ืนทั้งเชิงนโยบายและการบริหาร
จัดการ เพื ่อให้การบริหารกำลังคนของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ ้มค่า โดยในอนาคต  
อาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกองทุนฯ ซึ่งส่งผลให้ลักษณะการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น  บุคลากรควร
เป็นผ ู ้ท ี ่ม ีสมรรถนะที ่พร ้อมร ับการเปลี ่ยนแปลง เป ็นผ ู ้ท ี ่ม ีความสามารถในการปรับต ัว คล ่องตัว  
มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล กองทุนฯ จำเป็นต้อง
กำหนดเป้าหมายร่วมขององค์กรที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของภารกิจ วิสัยทัศน์ รวมทั้งการสรรหา
บุคลากร และสร้างกิจกรรมที่เอ้ือต่อการผลักดันสู่เป้าหมายร่วมกัน  
   กองทุนจึงมีแนวคิดที่จัดทำแผนพัฒนาอัตรากำลังเพื่อสรรหาบุคลากรให้ได้ตามกรอบที่ได้รับจัดสรร  
และมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  
ของบุคลากรกองทุน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มี Training 
Roadmap ที่จะช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความเชื่อมั่น
ให้แก่บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน อาทิ การรวบรวมมาตรฐานความรู้ และทักษะที่จำเป็นของตำแหน่งต่าง ๆ 
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับความ
พึงพอใจมากที่สุด และสุดท้ายคือการสร้างความสุขในการทำงานในองค์กร เช่น ส่งเสริมแรงจูงใจบุคลากร  
ต่อการพัฒนาตนเองและผู ้อื ่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร และกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ในองค์กร เป็นต้น 

๖.5 ปัจจัยในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
  จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนฯ เกิดจากการตอบรับของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ที่คาดหวังให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ปัจจุบันดิจิทัลได้กลายเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานต่อการดำเนินกิจกรรม  
ต่าง ๆ และเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการพัฒนาประเทศ จึงทำให้ปริมาณคำขอรับทุนมีจำนวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่มีทุนหมุนเวียน ในลักษณะเดียวกันจึงทำให้กองทุนต้องยกระดับขีดสมรรถนะ  
ขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” จึงต้องพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสร้าง
ผลงานของกองทุนให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลเพียงพอ  
ต่อการปฏิบัติงานและความรู ้ที ่เก ี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามกรอบอัตรากำลังที ่ได ้รั บการอนุมัติ 
จากกระทรวงการคลังและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานของกองทุน



๑๑๐ 

พัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุปัจจัยที ่จะต้องมีการทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

๖.6 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตรด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เพ่ือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ จึงกำหนดวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ 

“พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ตอบสนองการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. จัดหาบุคลากรให้ครบถ้วนเป็นไปตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติ 
๒. พัฒนาสรรถนะบุคลากรกองทุนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

ในยุคดิจิทัล 
๓. เสริมสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของกองทุนให้กับ

บุคลากรกองทุนในทุกระดับ 
๔. กำหนดและขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕. บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน 

เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. กองทุนมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พันธกิจกองทุน 
2. บุคลากรกองทุนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรกองทุนสามารถปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุน

ได้โดยผ่านระบบการประเมินผลที่สามารถตรวจสอบได้ 
4. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร พร้อมทำงานด้วยความเสียสละ และมีความสุข  



๑๑๑ 

๖.6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง  
กรอบแนวคิด  
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

และพันธกิจของกองทุน 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. ด้านการอัตรากำลังและการ
สรรหา 
- เพ่ือทบทวนและจัดทำกรอบ

อัตรากำลังให้เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตรากำลังของกองทุนฯ 

- เพ ื ่อสรรหาและค ัดเล ือก
บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
2. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง 

- จ ั ด ท ำ แ ผ น ก า ร บ ร ิ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว และ
แผนปฏ ิบ ัต ิ ด ้ านการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 
2566 

- ความสำเร ็จในการจ ัดทำ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) ม ีค ุณภาพและมี
องค ์ประกอบ (อย ่ า งน ้ อย  4 
องค ์ประกอบ จากทั ้ งหมด 6 
องค์ประกอบ) 

- ร้อยละของการสรรหาบุคคล
เข้าทำงานได้ตรงตามคุณสมบัติ 

- สรุปปัญหา/แนวทางแก้ไขให้
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
ได้รับทราบเพ่ือให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ มีผลงานที ่ด ีกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกแผนงาน 

1. โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารของกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- ปรับปร ุงโครงสร ้างอัตรากำลัง

บุคลากร 
- ปรับปร ุงโครงสร้างภารกิจของ

กองทุนฯ 
- ปรับเปลี ่ยนอัตราจ้างเหมาบริการ

เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
๒. ทบทวนแผนการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี 

๖.6.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กรอบแนวคิด  
เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนมีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

กฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่กำหนด โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
ด ้านการฝ ึกอบรมและพ ัฒนา
บุคลากร 

- บุคลากรมีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ งาน
ได ้ อย ่ า งถ ู กต ้ อ งม ีประส ิทธิ  
ภ าพรวมท ั ้ ง ส าม าร ถช ี ้ แ จ ง
กฎระเบียบและให้คำปรึกษาแก่ผู้
ขอรับทุนได ้

1.  

- จำนวนครั้ง/จำนวนบุคลากร
ที่ได้ รับการฝึกอบรม 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ของบ ุคลากรท ี ่ ได ้ เข ้าร ับการ
ฝึกอบรม 

- ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผน 

1. กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 

2. ก ิจกรรมสร ้างความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ดี  
และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากรกองทุน 

3. โครงการสื ่อสารเพื ่อสร้างการรับรู้  
เกี่ยวกับกองทุน และความเข้าใจในการเสนอ
ขอรับทุน  

4. อบรมบุคลากรกองทุนฯ เพื ่อสร้าง
ความร ู ้ ความเข ้ าใจเก ี ่ ยวก ับภารกิ จ 
ขององค์กรและสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการอบรม
ความรู้ให้กับบุคลากรในกองทุนฯ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หลักที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน จำนวน ๒ หลักสูตร 



๑๑๒ 

๖.6.3 ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน 
กรอบแนวคิด  
เพื ่อให้เกิดการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรของกองทุนทุกตำแหน่ง  

มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิการดำเนินงานของบุคลากรของกองทุนได้ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาระบบ/กลไกการนำผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ในเชิงการ
บริหาร 

ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอด
ตัวชี ้ว ัดรายบุคคลของบุคลากร
กองทุน 

- การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรกองทุน 
- การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ 

  



๑๑๓ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2566 - 2570 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกองทุน 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง พ.ศ. 2564 - 2566 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานของกองทุน 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
อัตรากำลัง 

 

- พัฒนา/ปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
- พัฒนา/ปรับปรุงอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
และสวสัดิการบุคลากรของ
กองทุน 
- การบริหารอตัรากำลังและ
การเพิ่มบุคลากรใหส้มดุลต่อ
การปฏิบัติงานของกองทุน 
- การจัดทำฐานข้อมูลบคุลากร
กองทุน 

- พัฒนาสมรรถนะและการ
สร้างความเชี่ยวชาญในการ
ทำงานบุคลากรของกองทุน 
- พัฒนาการบริหารองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 
บุคลากรของกองทุน 
 
 

- การพัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัตริาชการทีส่อดคล้อง
กับผลงานและสมรรถนะ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๑๔ 

๖.๗ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายที่ท้าทาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอัตรากำลัง 
(1) พัฒนา/ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กองทุนมีระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลได้รับ

การพัฒนา 

บท. **      

(๒) พัฒนา/ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน ์และสวัสดิการ
บุคลากรของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: มีอัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน ์และสวัสดิการ
ให้กับบุคลากรของกองทุน 

เพื่อให้บุคลากรของกองทุนมีอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ

สวัสดิการเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

บท. **      

กิจกรรมย่อย: โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและ
ภารกิจของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: กองทุนมีแนวทางการปรับปรุงระเบียบฯ ว่าดว้ย 
การบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีแนวทางการเพิ่ม
อัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการให้กบับุคลากร 
ของกองทุน เพื่อสร้างขวญักำลังใจในการทำงาน และมีแนวทางการ
เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอตอ่การปฏิบัตงิานของกองทุน 
 

เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล 

ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดกิารบุคลากร
ของกองทุน และการขออัตรากำลัง

ให้เพียงพอต่อภาระงานของ
กองทุน 

บท. **      

(3) การบริหารอัตรากำลังและการเพิ่มบุคลากรให้สมดุลต่อการ
ปฏิบัติงานของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: อัตรากำลังมีความเพยีงพอต่อการปฏิบัติงานของ
กองทุน 

เพื่อให้กองทุนมีบุคลากรเพยีงพอ
ต่อการทำงานทำให้งานสำเร็จได้ไว

มากขึ้น 

บท. *      

(๔) การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรกองทนุ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: เพื่อมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในงานด้านบริหาร
บุคคล 
 
 
 

นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มา
จัดเก็บฐานข้อมูล 

กบก. 
บท. 

**      



๑๑๕ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายที่ท้าทาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลำดับ
ความสำคัญ 

แผนการดำเนนิงาน/แผนการใช้จ่าย 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(1) พัฒนาสมรรถนะและการสร้างความเชี่ยวชาญในการทำงาน
บุคลากรของกองทุน 
กิจกรรมย่อย: โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กิจกรรมย่อย: การสร้างความ สัมพันธ์ทีด่ีและส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
ของบุคลากรกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: บุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
การสร้างความเชี่ยวชาญในการทำงาน 

เพื่อให้บุคลากรมีความเชีย่วชาญใน
การปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์

ของงานที่ดีขึ้น 

บท. 
 

บท. 
 
 

บท. 

** 
 

** 
 
 

** 

 
 
 
 
 
 

    

(๒) พัฒนาการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
บุคลากรของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: บุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนาการบริหารองค์
ความรู้ (Knowledge Management)  

เพื่อให้บุคลากรมีความแบบองค์
รวมสามารถปฏิบัติงานภายใน
กองทุนได้หลากหลาย เกิดการ

ช่วยเหลือการทำงานกันได้มากขึ้น 

บท. 
 
 
 

** 
 
 
 

 
 
 
 

    

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน 
(๑) กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารและบุคลากรของกองทุน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์: ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนได้รับ 
การประเมินผลการดำเนินงาน 

ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนมี
การปฏิบัติงานที่มปีระสิทธภิาพ

และเป็นไปตามตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของ

กองทุน 

บท. **      

 

 

 
 

 
 



๑๑๖ 

๖.๘ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

แผนการ
ดำเนินงาน/

แผนการใช้จ่าย 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง  
๑ การบริหารอัตรากำลัง 

และการเพิ่มบุคลากรให้สมดุลต่อ
การปฏิบัติงานของกองทุน 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก
พนักงานกองทุนฯ 

แผนการดำเนินงาน มีพนักงานกองทุนฯ 
ครบทุกตำแหน่ง 
ตามกรอบ
อัตรากำลัง 

(๑) ประกาศเปิดรับสมัครพนักงาน
กองทุนฯ 

ม.ค. ๖๖ มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
กองทุนได้ครบทุกอัตรา ร้อยละ

ร้อย 

- บท. 
** 

(๒) มีการคัดเลือกและประกาศผลการ
คัดเลือกบรรจุ/แต่งตั้ง 

ก.พ. - เม.ย. 
๖๖  

(๓) ลงนามในสัญญาพนักงานกองทุน พ.ค. ๖๖ 

๒ 
 
 
 
 
 

โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
อัตรากำลัง และการบริหารงาน
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  
- พัฒนา/ปรับปรุงระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล 
- พัฒนา/ปรับปรุงอัตรา
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการบุคลากรของกองทุน 
- ปรับเปลี่ยนอัตรา 
จ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

จัดทำกรอบอัตรากำลัง
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการอตัรากำลัง 
ของกองทุนฯเพื่อ 
สรรหาและคัด 
เลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

แผนการดำเนินงาน มีอัตราพนักงาน
กองทุนที่ครบ ถ้วน
ทุกตำแหน่ง 

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนและ
กำหนดนโยบายแผนงานและแนวทาง
ในการบริหารกองทุน การดำเนิน การ
เกี่ยวกบัการจัดหาประโยชน ์ 

ต.ค. 65  
- ก.ย. 66 
(365 วัน) 

 

ระดับความ สำเร็จของโครงการฯ 
 
 
 

5.๐๐๐๐ 
 

บท. 
กนผ. 
** 

๓ การจัดทำฐานขอ้มูลบุคลากร
กองทุน 
 

เพื่อมีฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในงาน
ด้านบริหารบุคคล 

แผนการดำเนินงาน นำเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามา
จัดเก็บฐานข้อมูล 

๑) รวบรวมขอ้มูลบุคลากร  
๒) บันทึกขอ้มูลบุคลากร ในรูปแบบ 
ไฟล์ข้อมูล (Excel)  
๓) ปรับเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร  

ต.ค. 65  
- ก.ย. 66 

ค่าเกณฑ์วัด  
ระดับ 1 =  มกีารสำรวจข้อมูลที่
จำเป็นในการพัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากร 
ระดับ 3 = มีต้นแบบฐานขอ้มูล 
ระดับ 5 = มีการทดลองใช้งาน
จริง 
 

 กบก. กนผ. 
กตป. บท. 

** 
 



๑๑๗ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

แผนการ
ดำเนินงาน/

แผนการใช้จ่าย 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๑ โครงการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 

บุคลากรมีสมรรถนะ
และขีดความ สามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถชี้แจง
กฎระเบียบ 
และให้คำปรึกษาแก่ผู้
ขอรับทุนได้ 
 

แผนการใช้จ่าย พัฒนาบุคลากรใน
กองทุนฯ ให้
สามารถทำงานด้วย
ตัวเองได้และถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพและ
ตัดสินใจได้ดี 

 ต.ค. 65  
- ก.ย. 66 
(240 วัน) 

 
 

ค่าเกณฑ์วัด  
ระดับ 1 =  มีร่างแผนการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 
ระดับ 2 = แผนการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคกก. 
ระดับ 3 = มีแผนฝึกอบรม ปี 
66 
ระดับ 4 = บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม ณ สถาบันภายนอก 
ไม่น้อยกวา่ 1 หลักสูตร 
ระดับ 5 = มีการลงบันทึกการ
ฝึกอบรมในระบบ 

3.๐๐๐๐ บท. 
** 

 - กิจกรรมสัมมนาบุคลากรกองทุน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายและขับเคลื่อน
กองทุน 

 

เพื่อให้บุคลากรใน
กองทุนได้ทราบถึง
ภารกิจ รวมถึงการ
ดำเนินงานในแต่ละกลุ่ม
งาน  

แผนการใช้จ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่าย
งานหลักของกองทุน
ฯ เข้าใจเกีย่วกบั
หลักการ นโยบาย
กองทุน 

จัดโครงการสัมมนาบุคลากรฯ ณ 
โรงแรม 
ต่างจังหวัด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม
อย่างน้อย 45 คน ระยะเวลาไม่น้อย
กว่าจำนวน 3 วัน 2 คืน  

240 วัน 
 

ระดับความ สำเร็จของโครงการฯ 
 
 
 

 กท. 
** 

 -อบรมบุคลากรกองทุนฯ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ภารกิจขององค์กร และสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 

นำองค์ความรู้มาใช้ใน
การทำงานในองค์กร  

แผนการใช้จ่าย บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การปฏิบัติงานใน
กองทุน 

จัดอบรมบุคลากรกองทุนฯ จำนวน 1 
หลักสูตร โดยมจีำนวนผู้เขา้ร่วมอย่าง
น้อย 35 คน ณ โรงแรม
กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

240 วัน 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

 บท. 
** 

 - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การอบรมความรู ้ให้กับบุคลากร
ในกองทุนฯ เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะหลักที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ 
หลักสูตร 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ขอรับทุนต่อการ
ให้ความรู้และการให้
คำปรึกษา 
- ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินการตามแผน 

แผนการดำเนินงาน 
 

ผ่านวิธกีาร
บริหารงานใหม่ ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
บริหารงานบุคคล 

จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยว 
กับ ปรับปรุงกระบวนงาน โดยมีจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 45 คน 
 
 

240 วัน 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
 
 
 

 
 

กบก. กนผ. 
กตป. บท. 

** 
 



๑๑๘ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด 

แผนการ
ดำเนินงาน/

แผนการใช้จ่าย 

เป้าหมาย 
ที่ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
ความสำคัญ 

๒ พัฒนาการบริหารองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 
บุคลากรของกองทุน 

บุคลากรของกองทุน
ได้รับการพัฒนาการ
บริหารองค์ความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

แผนการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรมี
ความแบบองค์รวม
สามารถปฏบิัติงาน
ภายในกองทุนได้
หลากหลาย เกิดการ
ช่วยเหลือการ
ทำงานกันได้มากขึ้น 

ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารองค์
ความรู ้(Knowledge Management) 
บุคลากรของกองทุน 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. 6๖ 

ค่าเกณฑ์วัด 
ระดับ 1 = บุคลากรยังไม่เข้าใจ
ในกระบวนการทำงานตาม
ภารกิจของกองทุน 
ระดับ 3 = บุคลากรของกองทุน
เข้าใจกระบวนการทำงานตาม
ภารกิจของกองทุน 
ระดับ 5 = บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานแทน หรือตอบคำถาม
ประชาชนได้ทุกมิติการทำงาน
ของกองทุน 

- บท. 

ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน 
๑ การพัฒนาระบบประเมนิผลการ

ปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
ผลงานและสมรรถนะ 
 

พัฒนากลไกการนำผล
การประเมินไปใช้
ประโยชน์ในเชิงการ
บริหาร 
 

แผนการดำเนินงาน นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
องค์กรด้าน
บริหารงานทำให้เกิด
การได้เปรียบด้าน
ข้อมูลและการเก็บ
ข้อมูลอยา่งไม่จำกัด 

๑) ศึกษาแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดราย บุคคล  
๒) นำเสนอแนวทางการกำหนดตัวชี้วัด
รายบุคคลเพื่อประกอบการประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน 
๓) จัดฝกึอบรมเพื่อให้ความรู้เกีย่ว กับเรือ่ง
การจัดทำตวัชี้วดัและการถา่ยทอดตัวชีว้ัด 
๔) แต่ละฝ่ายดำเนินการกำหนดตัวชี้วัด
ในความรับผิดชอบ 
๕) ประชุมชี้แจงการถ่ายตวัชี้วัดลงสู่ระดบั
บุคคลกระบวนงาน กิจกรรมหลักและ
ตัวชี้วัดรายบุคล  
๖) จัดทำรายละเอียดกระบวนงาน 
กิจกรรมหลักและตัวชี้วัดรายบุคลใน
แบบฟอร์มตัวชี้วัดกลุ่มงานและบุคคล 
แบบสรุปการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน   
๗) จัดทำตัวชีว้ัดรายบุคคลตามแบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
๘) แจ้งเวยีนตัวชีว้ัดรายบุคคลตามแบบสรุป
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน
และบุคลากรที่เกีย่วข้องถอืปฏิบัต ิ

ต.ค. 65  
- ก.ย. 66 

ค่าเกณฑ์วัด 
ระดับ 1 = การวิเคราะห์
กระบวนงาน 
ระดับ 2  = การวิเคราะห์
กิจกรรมหลักระดับภาระงาน 
ระดับ 3 = การกำหนดตวัชี้วัด 
รายบุคคล 
ระดับ 4 = จัดทำแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มตัวชีว้ัดรายบุคคลและ
กลุ่มงาน 
ระดับ 5 = แจ้งเวียนตวัชี้วัด
รายบุคคล ตามแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กองทุนและบุคลากรที ่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัต ิ

 กบก. กนผ. 
กตป. บท. 

** 
 



๑๑๙ 

บทที่ ๗ 
กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

 

 ยุทธศาสตร ์ของกองทุนฯ เป ็นส ิ ่งสำคัญในการกำหนดแนวทางการบร ิหารจ ัดการกองทุนท ี ่ดี  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการไปสู ่การปฏิบัติก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
ในการที่จะทำให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว ซึ ่งการจะดำเนินการเพื ่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามวัตถุประสงค์จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ  
ในหลายภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนทั่วไป ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมนั ้น จะสามารถนำไปสู ่การปฏิบ ัต ิ ได้  
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล จำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 

๗.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการในระดับมหภาค 
1) ระดับประเทศ กองทุนฯ เผยแพร่ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั ้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน เพ่ือประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  
2) ระดับหน่วยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ  

และสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำแผนปฏิบัติการระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการมากำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน 

๗.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ ในทุกๆ ระดับ 
1) ระด ับคณะกรรมการ/คณะอน ุกรรมการ/ผ ู ้บร ิหารกองท ุนฯ  กองท ุนฯ ควรนำเสนอ 

แผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้บริหารกองทุนฯ  
เพ่ือรับข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบัติ การปรับปรุงแผนงานตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงเพ่ือสร้างความ
เข้าใจทิศทางของกองทุนฯ และสามารถบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันได้ 

2) ระดับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนกองทุนฯ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการ
สนับสนุนกองทุนฯ ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของแผนปฏิบัติการและแผนบริหารจัดการกองทุนฯ รวมถึงกำหนด
รายละเอียดในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละคนและตัวชี้วัดให้ตรงกับรายละเอียดงานที่ทำและต้องตรง
กับวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ ขณะเดียวกันยังต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้มีข้ึนอย่างกว้างขวาง โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย สามารถออกแบบ กำหนดแผนงาน และเสนอแนวทางปรับปรุงการทำงานตามนโยบายให้เกิดความต่อเนื่อง 

๗.3 การติดตามและประเมินผล 
 สิ ่งที ่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ คือ การติดตามและประเมินผล เพื ่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ทำการติดตามและประเมินผล โดยมีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) ให ้ความสำค ัญก ับการต ิดตามความก ้าวหน ้า การประเม ินผลสำเร ็จ และผลกระทบ  
ของการดำเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้บริหาร
ให้ทราบการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย/กิจกรรม/ตัวชี้วัดต่อไป  

2) ติดตามความก้าวหน้าการดำเน ินงานและผลสัมฤทธ ิ ์ของงานตามประเด ็นย ุทธศาสตร์  
โดยม ีผ ู ้บร ิหารต ิดตามประเม ินผลแผนปฏ ิบ ัต ิการและแผนปฏ ิบ ัต ิการบร ิหารจ ัดการของกองท ุนฯ  
และมีการประชุมติดตามอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ้ง ซึ ่งหากการปฏิบัติการตามมาตรการใดหรือโครงการใด 
ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง อาจจะต้องถูกติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดไป 
 โดยรายละเอียดสำหรับแนวทางการติดตามและประเมินผลจะอยู่ในส่วนถัดไป  
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บทที่ ๘ 
แนวทางและกลไกการดำเนินการติดตามและประเมินผล 

 การกำกับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการ
ดำเน ินงานในโครงการหร ือก ิ จกรรมต ่ างๆ ได ้ทราบเป ็นระยะๆ เพ ื ่ อ ให ้สามารถนำผลปร ะเมิน 
มาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ทั ้งนี ้ เพื ่อให้ม ีการปรับปรุงวิธ ีการดำเนินงานหรือปรับเปลี ่ยนเป้าหมาย  
ของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี  
และในปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อ ไป การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๘.1 วัตถุประสงค ์
 (1) เพื ่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที ่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื ่อนไขเวลา  
ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
 (2) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี  
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 (3) เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำไป  
ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป 
 (4) เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทุน 

๘.2 สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที ่มีแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื ่องมือ   
แบ่งสาระสำคัญในการประเมินผลงานเป็น  4  ส่วน คือ 
 (1) การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
 (2) การติดตามแผนงาน/กิจกรรมรายงานต่อคณะอนุกรรมการติดตาม 
 (3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 (4) การประเมินแผนปฏิบัติการ 
 ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และผ่าน  
การพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนนำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้มากที่สุด 

๘.3 กลไกการติดตามและประเมินผล 
 ระบบและกลไกสำคัญที ่ดำเน ินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบ ัต ิการประจำปี  
ไปใช้ในการกำกับปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลัก/หน่วยงานย่อยของกองทุนฯ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน คือ  
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 (1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) ด้านการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 (3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน 
 (4) ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 ๘.3.1 การติดตามการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน 
 ตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผลกำหนดไว้ดังนี้  
  ข้อ 45 ผู ้ที ่ได้ร ับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัล 
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนามีหน้าที ่ต้องรายงานความก้าวหน้าหรือผลการ
ดำเนินงาน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 
  ข้อ 46 ให้มีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้ง  
ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการที่ได้รั บการส่งเสริมสนับสนุน  
ให้ความช่วยเหลือ หรือให้การอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน 
  ข้อ 47 ในกรณีผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรื อกิจกรรม 
หรือเงื ่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง ให้สำนักงานรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป 

หากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นว่า ผู้ที ่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนความ
ช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุน  
ไม่ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม หรือเงื ่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง ให้คณะอนุกรรมการติดตาม  
และประเมินผล เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือมีมติให้สำนักงานบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ ตามท่ีระบุ
ไว้ตามสัญญาหรือข้อตกลง 
  ข้อ 48 ให้คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลจัดทำรายงานความก้าวหน้า  
และผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 

๘.3.2 การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
  ประกอบด้วยหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล ซึ ่งกลุ ่มติดตามและประเมินผล 
เป็นเลขานุการ โดยนำผลการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน ให้ผู ้บริหารพิจารณากำหนด
มาตรการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  ในส่วนระดับปฏิบัติการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของหน่วยงานย่อยของกองทุนฯ 
ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามกิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ระบบและกลไกที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน 
คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติในปีถัดไปและให้การดำเนินการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติ
การของปีถัดไปให้แผนงาน/แผนการปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
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๘.4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ให้ทุกฝ่าย/กลุ ่มงานภายใต้กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานผล  
การปฏิบัติงานประจำปีต่อผู ้บริหารกองทุนฯ ตามระยะเวลาที ่กำหนด เพื ่อรายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและเพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้  
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
 
ที ่ การติดตาม/ ประเมินผล ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ กลไก 
1 ติดตามเป้าหมายการใช้ 

จ่ายงบประมาณ 
ทุกเดือน กลุ่มบริหาร

กองทุน 
ติดตามการขอ 
อนุมัติเงินประจำ 
งวดและการใช้จ่าย 

1) ผู้บริหารกองทุน 

2 ติดตามแผนกิจกรรม/ 
โครงการ 

ทุกไตรมาส ทุกฝ่าย/ทุก
กลุ่มงาน
ภายใต้ กท. 

ติดตามการ 
ปฏิบัติงานตาม 
ปฏิทินกิจกรรม 
ประจำ ไตรมาส 

1) เสนอ
คณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผล 
2) ผู้บริหารกองทุน
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการ  
ทุกไตรมาส 

3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรม 
 

ปลายปี 
งบประมาณ 
 

ทุกฝ่าย/ทุก
กลุ่มงาน
ภายใต้ กท. 

ใช้ แบบติดตาม 
และประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

1) หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
กองทุน 
2) เสนอ
คณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลและ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณา  

4 ประเมินแผนปฏิบัติการ 
 

ปลายปี 
งบประมาณ 
 

ทุกฝ่าย/ทุก
กลุ่มงาน
ภายใต้ กท. 

ใช้ แบบติดตามและ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

1) เสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ต่อ
คณะอนุกรรมการ
ติดตามประเมินผลและ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน เพ่ือหาแนวทาง 
ปรับปรุงการทำงาน 
ให้ดียิ่งขึ้น 

5 กระบวนการจัดทำ
แผนงาน/แผนปฏิบัติการ
ในปีถัดไป 

ปลายปี 
งบประมาณ 
 

ทุกฝ่าย/ทุก
กลุ่มงาน
ภายใต้ กท. 

ประชุมระดมสมอง 
จัดทำแผน สรุป 
และประเมินผล 

2) พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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๘.5 การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 
 โดยท ั ่ ว ไปแผนปฏ ิบ ัต ิการสามารถปร ับปร ุง ได ้ตามความเปล ี ่ยนแปลงของทร ัพยากรและ/  
หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีอาจกระทำได้ ดังนี้ คือ 

(1) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อาจมีการปรับปรุง
เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่างๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
ให้นำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาดำเนินการพิจารณาปรับได้ทันที 

(2) การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการ 
ที่มีผลทำให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรืองบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับแผนปฏิบัติ
การดังกล่าวให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือดำเนินการต่อไป 

๘.6 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 ๘.6.1 การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้,งบประมาณแผ่นดิน,งบอ่ืนๆ) 
 (1) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงินประจำเดือน 

o ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของกองทุนฯ 
o ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องต่อความต้องการ ตามลำดับความสำคัญ 

 (2) ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำทุกเดือน
จากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 

o ติดตามการใช้เงินประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
o กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ต้องแจ้งต่อผู้บริหาร

ทราบ เพื่อนำเงินไปจัดสรรในการดำเนินโครงการอื่นๆ ต่อไป 

 ๘.6.2 การติดตามแผนกิจกรรม 
 (1) เครื ่องมือที ่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี  
“แบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี” หรือในอนาคตอาจจะการปรับรูปแบบเป็นระบบออนไลน์
ทั้งหมด 
 (2) วิธีการกรอกข้อมูลในแบบติดตามและประเมินผล 

o ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นผู้กรอกข้อมูลตามแบบติดตาม
และประเมินผล 

o เริ่มกรอกข้อมูลเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี 
o กรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องประจำทุกเดือน จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ 
o กำหนดวันส่งแบบติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร 

 (3) รวบรวมข้อมูล/นำเสนอ 
o กำหนดผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล 
o รวบรวมแบบติดตามและประเมินผลและสรุปกิจกรรมประจำเดือนของโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจำปี ทุกเดือน 
o ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี

ทุกไตรมาส ต่อผู้บริหาร 
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o นำเสนอข ้อม ูลการต ิดตามและประเม ินผลต ่อคณะกรรมการบร ิการกองท ุนฯ  
และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

o ส่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปี  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

o นำเสนอสร ุปผลการดำเน ินงานของโครงการ/ก ิจกรรมแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำปี  
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการกรอบนโยบา ย
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 

 ๘.6.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินแผนปฏิบัติการ (สิ้นสุดปีงบประมาณ) 
o สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัต ิการประจำปี นำเสนอผลสัมฤทธิ์  

ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม  ผลผลิตและผลลัพธ์ 
o ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
o นำเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

คณะอนุกรรมการกรอบนโยบาย คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองพิจารณาโครงการ คณะอนุกรรมการติดตาม 
และประเมินผลและผู้บริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 ๘.6.4 กระบวนการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
o รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษาของกองทุนฯ หน่วยงานภาครัฐ  
ที่เกี ่ยวข้อง หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว  
และแผนปฏิบัติการประจำปี  

o ประชุมหารือ ทบทวน ผลการดำเนินงานที ่ผ่านมาและให้ทุกหน่วยงานเสนอแผนงาน 
ที่จะทำในปีงบประมาณถัดไปมาที่ฝ่ายแผนและนโยบาย 

o กองทุนฯ รวบรวมแผนงานจากทุกหน่วยงานที่นำเสนอและข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่านมา
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปี 

o จ ัดประช ุมการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ี โดยระดมสมองจากทุกหน ่วยงาน  
เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนำไปใช้ในปีถัดไป 
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ภาคผนวก 

การศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต 

 กองทุนได้ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีโดยค้นคว้าจากบทความวิชาการ รายงาน สื่อสิ่งพิมพ์ ของสถาบันวจิัย
และพัฒนาแนวหน้าด้านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถสรุป แนวโน้มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต  
ได้ดังนี ้

     

        สถาบันวิจัย 

              

 

ปัจจัยในอนาคต 

สถาบันเพื่อการ
วิจัยด้าน
เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ อาลี
บาบา กรุ๊ป 

The McKinsey 
Global 
Institute 

Huawei รายงาน
วิสัยทัศน์
อุตสาหกรรมทั่ว
โลก (Global 
Industry Vision 
- GIV) 

TDRI 
โครงการวิจัย
ผลกระทบ 
Disruptive 
Technology  
ในบริบทเศรษฐกิจ 
และสังคมไทย 

เทคโนโลยี 5G & 
Internet of 
Things 

การประมวลผลแบบ
บูรณาการผ่าน
ดาวเทียมและ
ภาคพ้ืนดิน - STC 

Industrial 
Internet of 
Thingsz 

 

เทคโนโลยี 5G & 
Internet of 
Things 

การติดตั้งใช้งาน 
5G อย่างรวดเร็ว 

เทคโนโลยี 5G 
Internet of 
Things 

Cloud 
technology 

Cloud-Network-
Device 
Convergence 

Cloud 
technology and 
edge computing 

 

เอไอคลาวด์จะช่วย
ลดต้นทุนและ
อุปสรรคในการ
เข้าถึงการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรม และ
ศิลปะ 

Cloud 
Computing 

AI for Science 

Perceptive Soft 
Robotics 

 

AI for 
Renewable 
Energy 

 

High-precision 
Medicine 

 

 

Applies Artificial 
Intelligence 

 

 

 

Artificial 
Intelligence 

&Robot 

ทำงานกับหุ่นยนต์ 
(Working with 
Bots) 

 Artificial 
Intelligence: AI 

 

Robotics and 
Automation 
System 

 

 

รถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติ 

ใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์ 
(Living with 
Bots) 

ระบบการเดินทาง
อัจฉริยะต่างๆ 
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วิวัฒนาการร่วม
ของโมเดล AI 
ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก 

เทคโนโลยีโลก
เสมือนจริง 

เทคโนโลยีโลก
เสมือนจริง - XR 

Process 
Virtualization 
and augmented 
reality 

 ความจริงเสมือน 
(VR) 

มาตรฐานการ
จัดการข้อมูลที่ใช้
ร่วมกัน 

 

cyber security 
Data security 
PDPA 

การประมวลผล
แบบรักษาความ
เป็นส่วนตัว 

Zero-Trust 
Security  
 
Blockchain 

 

Genomics/ 
Biometric 

การถ่วงดุลด้วย
มาตรฐานการ
จัดการข้อมูลที่ใช้
ร่วมกันและ
หลักการใช้งาน
ดาต้า 

การจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่  

 

 

การกำกับดูแลด้าน
ดิจิทัลทั่วโลก 

Global Digital 
Governances 

อ่ืนๆ ชิปซิลิคอนที่ส่ง
ข้อมูลด้วยแสง 

Digital twin 3D - 
4D printing 

เศรษฐกิจการอยู่
ร่วมกัน 
(Symbiotic 
Economy) 

/ Sharing 
Economy 

เทคโนโลยีการ
พิมพ์ 3 มิติ 

 

Drone 

 

เทคโนโลยี 5G และ Internet of Things 

เทคโนโลยี 5G เป็นพื้นฐานในการเพิ่มโอกาสและคุณภาพในการเชื่อมต่อสื่อสารกัน ทั้งจากมนุษย์สู่มนุษย์ 
มนุษย์สู ่อุปกรณ์ ไปจนถึงอุปกรณ์สู ่อุปกรณ์ ที ่สามารถส่งข้อมูลเพื ่อวิเคราะห์ประมวลผลโดยอัตโนมัติ  
หรือ ที่เรียกกันว่า Internet of Things หรือ IOT จากข้อมูลของสถาบันวิจัย McKinsey คาดการณ์แนวโน้มในอีก 
5 ปีข้างหน้าว่าจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT เพิ่มขึ้นถึง 43,000 ล้านเครื่อง ตามการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจากการพัฒนาเพื ่อให้ต้นทุนทางเทคโนโลยี เช่น ระบบ Sensor มีราคาถูกลง ช่วยประหยัด
งบประมาณในการลงทุนของแต่ละภาคส่วน ผลักดันให้เกิดการใช้งานใหม่ๆ ควบคู ่ไปกับ การพัฒนาของ
คอมพิวเตอร ์ย ุคใหม่ ท ี ่ เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพในการประมวลผลแบบก้าวกระโดด เช ่น edge computing  
ในการทำให้ IoT ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเร่งให้เกิดการนำแอพพลิเคชันและบริการ IoT มาใช้ เช่น 
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่
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กระจัดกระจาย (Distributed Energy Resource: DER) ระบบการบริหารการใช้สินทรัพย์และระบบมิเตอร์
อัจฉริยะเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดน IOT ได้ก่อให้เกิดโอกาสใน
การแก้ปัญหาต่างๆในสังคม ซึ่งจะมีการขอทุนสนับสนุนเข้ามามากข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน   

 

Cloud technology  

คือ ระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่เก็บข้อมูลและระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งหมดเอาไว้ในฐานข้อมูลหลัก หรือ  Cloud   
โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมพื้นฐาน ลงระบบต่างๆหลายตัว หลายอุปกรณ์การใช้งาน ลดการใช้เครื่อง Server 
หลาย ๆ เครื่องมาสร้างระบบ Network ภายใน เพิ่มความคล่องตัวในการปรับโครงสร้างองกรณ์ ช่วยลดต้นทุน 
ทางกำทำงานให้กับองกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง Cloud technology จะมีความสามารถในการประมวลทำให้การใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆแบบอัตโนมัติ เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big DATA 
ที ่จะทำให้เรา สามารถว ิเคราะห์สถานการณ์ต ่างๆ ได ้อย ่างแม่นยำ เพิ ่มประสิทธ ิภาพในการทำงาน  
โดยเฉพาะภาครัฐ และงานบริการเพ่ือสังคมที่มีข้อมูลจำนวนมาก เทคโนโลยีจีโนมิกส์ (genomics) ผสมกับ 
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยให้แพทย์และนักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาการวินิจฉัยโรคที่เกี ่ยวข้องกับยีน  
และนำไปสู ่การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพซึ ่งจะทำให้คนมีอายุเพิ ่มขึ ้น 0.5 - 2 ปี , ในภาคเกษตรกรรม 
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้สามารถทำการเกษตรแม่นยำ บริษัทมอนซานโตพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่เรียกว่า 
Fieldscript ซึ ่งจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในไร่ เช่น ขอบเขตที่ดิน ประวัติผลผลิต ผลทดสอบความอุดมสมบูรณ์  
ในอนาคต ซึ ่งในอนาคตเกษตรกรทั ่วไปอาจสามารถใช้ข ้อมูลช่วยลดมลภาวะจากปุ ๋ยไนโต รเจนส่วนเกิน  
ช่วยลดปริมาณน้ำเสียและก๊าซเรือนกระจกได้ 

   



๑๒๘ 

Artificial Intelligence 

จากการวิจัยของ Accenture พบว่าเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มาก
ถึง 40% ภายในปี 2568 แม้ว่าบางแอปพลิเคชันที่ใช้ AI จะยังถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดบางประการก็ตามแต่  
แต ่ก ็ เป ็นไปได ้ว ่ า  AI และ Machine Learning จะเข ้ามาปฏ ิว ัต ิ งานอ ุตสาหกรรมให ้ทำงานได ้สะดวก 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ดีมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภาครัฐ งานบริการเพื่อสังคม  
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ AI ยังแยกย่อยออกเป็น  

Weak AI หรือเร ียกอีกช ื ่อว ่า Narrow AI หรือ Artificial Narrow Intelligence (ANI) ประกอบด้วย AI  
ที่ช่วยในการตัดสินใจ, คอยแนะนำหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ จากสถิติ หรือ AI ที่ถูกฝึกฝนให้ทำในสิ่งที่มันเรียนรู้มา
เพ่ือช่วยเหลือ ด้านต่าง ๆ  

Strong AI คือ ปัญญาประดิษฐ์เต็มรูปแบบ ที ่สามารถทำงานได้ซับซ้อนและมีความคิดเป็นของตัวเอง 
มีความฉลาดเทียบเท่ามนุษย์ หรือ สูงกว่า โดยใช้ เทคโนโลยี Deep Learning กับ Machine Learning ที่ใช้สร้าง
ความฉลาดให้ AI ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อจดจำไว้เหมือนกับสมอง Machine Learning มีอัลกอริทึมในการเรียนรู้
ด้วยวิธีการแบ่งหมวดหมู่ลักษณะเด่นของข้อมูล เพื ่อใช้จำแนกและตัดสินใจ ตัวอย่างการใช้ เทคโนโลยี AI  
ที่น่าสนใจ เช่น การใช้เทคโนโลยี AI ช่วยตรวจคัดกรองมะเร็ง ในกรณี ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังอยู่ในระยะแรก หรือช่วงที่
ยังไม่แสดงอาการ หากตรวจพบมะเร็งก่อน จะมีผลต่อการลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยได้ โดยถูกพัฒนา 
ในองค์กร Mount Sinai ปัจจุบัน AI สามารถในการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะแรกรวมถึงแนะนำการรักษา 
ได้อย่างแม่นยำด้วยอัตราเฉลี่ย 94 % ซึ่งรวมถึง มะเร็งเต้านม, มะเร็งตับ, มะเร็งทวารหนัก, มะเร็งต่อมลูกหมาก  

 

Virtual Reality เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 

ความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) หรือ วีอาร์ (VR) เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อม
เสมือนขึ้นโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ  
โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ทั้งการใช้อุปกรณ์นำเข้ามาตรฐานเช่น แป้ นพิมพ์ หรือ เมาส์ 
สภาพแวดล้อมจำลองยังสามารถทำให้คล้ายกับโลกจริงได้ เช่น การจำลองสำหรับการฝึกนักบิน ช่วยฝึกซ้อม
ปฏิบัติการที่มีความอันตราย เช่นเดียวกัน Augmented Reality หรือ (AR) เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่ง
ความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) VR สามารถดัดแปลงไปใช้ในงานหลาย ๆ ด้าน เช่น การจำลอง
การขับเครื ่องบิน (Flight Simulation) การออกแบบบ้าน การประยุกต์ใช้ในการศึกษาและในอุตสาหกรรม
การแพทย์ เช่น จิตแพทย์ ใช้เทคโนโลยี VR ในการบำบัดโรค Phobia ทั ้งกลัวความสูงและกลัวแมงมุมน 
และเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้งาน   
  



๑๒๙ 

มาตรฐานการจัดการข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน 

  เป็นเรื ่องยากที่รัฐบาลแต่ละประเทศ จะสร้างสมดุล ระหว่าง privacy และ security ดูแลให้สังคม 
เก ิดความปลอดภ ัยและไม ่ เป็ นการละเม ิดความเป ็นส ่วนต ัวของประชาชน  ภาคร ัฐม ีความต ้องการ 
ในการใช้การจัดการข้อมูล เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษี การป้องกันธุรกิจใต้ดิน และการต่อต้าน  
การก่อการร้าย ค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงอย่างหนักในสหรัฐและหลายประเทศในยุโรป โดยแต่ละรัฐบาล
จะมีแนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือคล้าย ๆ กัน เช่น การตั้งหน่วยงานกลางทำหน้าที่ตรวจสอบป้องกัน 
การละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชน Swedish Data Protection Authority หน่วยงานคุ ้มครองข้อมูล 
ของสวีเดน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและกรอบการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ของภาคอุตสาหกรรม 
ในยุโรป (Directive on Security of Network and Information Systems) และกฎหมายเพื่อคุ ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation) หรือหน่วยงาน Privacy and 
Civil Liberties Protection Board คณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองเสรีภาพพลเรือนและสิทธิส่วนบุคคล ในสหรัฐ 
ที่ทำหน้าที่คล้ายกันมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและกรอบทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหรัฐฯ 
(National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework) พัฒนาเป็นแนวคิด Zero-
Trust Security ที ่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที ่จับตาดูแลกันและการใช้ระบบและเทคโนโลยี ป้องกันการล้วงข้อมูล 
เช่น ในอเมริกาจะมีการใช้ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยของเอกชนหรือเอเอสพี มาทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  
ต้องสงสัยแทน การมีระบบสำรองข้อมูล ไปจนถึงการนำเทคโนโลยี block chain มาใช้ ซึ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ใช้อำนาจเต็มก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อปกปิดการล้วงข้อมูลโดยไม่ทิ้งหลักฐานไซเบอร์  
การใช้ Genomics/ Biometric เข้ามาดูแลความปลอดภัย 

 

เทคโนโลยีอ่ืนๆที่น่าสนใจ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า และ เทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

กรณีศึกษาที่น่าสนใน จีนมีแผนจะสร้างเมืองใหม่ห่างออกไปทางใต้ของกรุงปักกิ่ง 60 กิโลเมตร เพ่ือแสดง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้เงินกว่า 583 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
เพ่ือให้บริการประชาชน 2.5 ล้านคน (ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับประชากรของนครชิคาโก) เมืองแห่งนี้จะเป็นเมือง
แรกในโลกที่สร้างขึ้นให้รองรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Baidu ได้ลงนามทำความตกลงกับรัฐบาลท้องถิ่น 
เพื่อสร้างนครปัญญาประดิษฐ์ โดยจะบริหารการจราจรของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม  
โดยจะมีการติดเซ็นเซอร์ในสัญญาณไฟจราจรที่มี vision system ทำให้สามารถคาดการณ์อายุของคนเดินข้ามถนน 
และอาจมีการย้ายการจราจรจากใจกลางเมืองลงใต้ดิน เพ่ือให้พ้ืนที่กับคนเดินเท้าและจักรยาน 
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๑๓๘ 

สรุปข้อมูลแบบสอบถามความเห็นและความคาดหวัง ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

1. ประเภทหน่วยงานของท่าน 

 หน่วยงานภาครัฐ ระบุ………………………..จำนวน 1015 คน 

 หน่วยงานภาคเอกชน ระบ…ุ……………… จำนวน 22 คน 

 บุคคลทั่วไป………………………………………..จำนวน 14 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประสบการณ์การทำงานรวมของท่าน……………………………………….. 
หน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 



๑๓๙ 

หน่วยงานเอกชน 

 
บุคคลทั่วไป 

 
3. ประสบการณ์การทำงานภายในหน่วยปัจจุบันของท่าน……………………………… 

หน่วยงานภาครัฐ 

 
 



๑๔๐ 

หน่วยงานเอกชน 

 
4. ระยะเวลาที่ท่านร่วมงานกับ กองทุนฯ  

  ไม่เคยร่วมงานกับ กองทุนฯ  

 น้อยกว่า 1 ปี 

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 

 มากกว่า 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 

หน่วยงานภาครัฐ 

 
 

 

 

 

 



๑๔๑ 

หน่วยงานเอกชน 

 
บุคคลทั่วไป 

 
5. ท่านรู้จักกองทุนฯ หรือไม่? (0 = ไม่รู้จัก / 1 - 3 = รู้จักกองทุนฯ / 4 - 5 = รู้จักกองทุนฯ ว่ามีบทบาท

หน้าที่อย่างไร / 6 = รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนรวมถึงการขอรับทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๔๒ 

6. หน่วยงานของท่าน เคยร่วมงามกับ กองทุนฯ ในประเด็นใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ผู้ที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ 
 ผู้ที่เคยยื่นขอรับทุน จากกองทุนฯ 
 คู่ค้า คู่สัญญา 
 หน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทุนฯ (MOU) 
 หน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนฯ 

 
  



๑๔๓ 

8. ท่านคิดว่ากองทุนฯ ควรพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องใดบ้าง (เลือกแค่ 3 ข้อ) 
 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 กระบวนการหรือข้ันตอนในการเปิดรับทุน 
 ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 
 กระบวนการหรือข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลของกองทุนฯ 
 กรอบหรือนโยบายการให้ทุน 
 การเปิดข้อมูลของกองทุนฯ 
 การประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ 

 
9. อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ข้อ 7  (ถ้าไม่มีความคิดเห็น " –") ตอบ 107 คน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปในทิศทางใด ตอบ 107 คน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ท่านคิดว่ากองทุนฯ ควรสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรื่องใดเป็นสำคัญ 

ภายในปี 2566 

  การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา และการพัฒนากำลังคนดิจิทัล 

 การพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุข 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย 



๑๔๔ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน 

 การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงิน 

 
12. ในอนาคต ท่านคาดหวังให้กองทุนฯ สนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในด้านใดเป็นพิเศษ 

ในระยะ 5 ปีข้างหน้า  ตอบ 107 คน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอบ 25 คน 
……………………………………………………….. 

 

 

 
  



๑๔๕ 

(กรณีไม่เคยร่วมงานกับ กองทุนฯ) 

1. ท่านรู้จักกองทุนฯ หรือไม่? (0 = ไม่รู้จัก / 1 - 3 = รู้จักกองทุนฯ / 4 - 5 = รู้จักกองทุนฯ ว่ามีบทบาทหน้าที่
อย่างไร / 6 = รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนรวมถึงการขอรับทุน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปในทิศทางใด ตอบ 944 คน 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

3. ท่านคิดว่ากองทุนฯ ควรสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรื่องใดเป็นสำคัญ 
ภายในปี 2566 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา และการพัฒนากำลังคนดิจิทัล 

 การพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุข 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง 

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน 

 การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงิน 



๑๔๖ 

 

 
4. ในอนาคต ท่านคาดหวังให้กองทุนฯ สนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในด้านใดเป็นพิเศษ  
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ตอบ 944 คน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอบ 262 คน โดยสรุปได้ดังนี้ 

- ควรเน้นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
- ควรเผยแพร่แผนฯ ของกองทุน เพ่ือให้นำมาเชื่อมโยงบูรณาการกับแผนหน่วยงาน 
- ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ เช่น มุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาเมือง

เป็น smart city ทั้ง 7 ด้าน 
- กองทุนฯ ควรสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- การจัดสรรงบประมาณควรมีการพิจารณาให้กับจังหวัดหรือเมืองที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอย่าง

ทั่วถึง โดยยึดหลักการพัฒนาในพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก่อน 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานต่างๆ เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบในวงกว้างมากขึ้น 
- กองทุนฯ ควรพิจารณาสนับสนุนให้กับภาค SMEs ให้มากขึ้น เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
- ประชาชนควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงพลังงานธรรมชาติ ที่ไม่ผูกขาดกับการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ ่
- อยากให้ชนบทห่างไกลเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
- ควรให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ  ควบคู่กับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อม่ันต่อผู้ใช้บริการด้านดิจิทัล 
- ควรเน้นเรื่องการบูรณาการร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน 
- ควรเร่งดำเนินการ ให้เข้าถึงทั้งเกษตรกรรายย่อย รายใหญ่ รวมถึงการนำพ้ืนที่ว่างเปล่ามาทำการเกษตรที่

เกิดผลต่อประเทศอย่างแท้จริง 



๑๔๗ 

- ควรพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานต่อองค์กร เพ่ือให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับ

กองทุนฯ 
- เน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการทำงานใน

รูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค Disruption 
- ส่งเสริมให้ประขากรเข้าถึงและได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม 
- ควรพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัยเทียบเท่ากับภาคเอกชน และมีการอบรมเรียนรู้ให้บุคคลากรภาครัฐ 

และประชาขนทั่วไป 
- ผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับหน่วยงานที่ต้องการแต่งบประมาณจำกัด 
- ส่งเสริมประโยชน์ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการพัฒนา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
- เสนอให้มีการส่งเสริมการเข้าถึงพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะเป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิต และสามารถต่อยอดองค์์ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้ง่าย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
- ควรจะเน้นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนลียีเพื่อใช้งานเองภายในประเทศ 
- เสนอให้สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมจัดการสำนักงานของประเทศ โดยเป็นการพัฒนาจากส่วนกลางให้

สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft office 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 


