ประเด็นถามตอบเรื่องแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการจัดทาแผนปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาราย
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการจัดทาอย่างไร
ตอบ
แผนปฏิบัติการฯ นี้ เป็นแผนระดับกลางที่จะขยายความรายละเอียดและแนวทางการดาเนินการของ
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ (อันเป็นแผนระดับชาติที่กาหนดนโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทยโดยรัฐบาล) ซึ่งหน่วยงาน
ภาครั ฐ จะน าแผนปฎิ บั ติ ก ารฯ ฉบั บ นี้ ไปใช้ ร่ ว มกั บ แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ฯ และแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ประกอบการจัดทา (1) แผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี และ (2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 3 ปีของหน่วยงาน (แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ) โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

2. ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลของหน่วยงาน
ตอบ แบบฟอร์มนี้ควรกรอกโดยส่วนงานด้านแผน/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ขององค์กร (อาจดาเนินการร่วมกับ
ส่วนงานด้านไอที) เนื่องจากแผนพัฒนาดิจิทัลฯ และแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ฯ จะเป็นกรอบในการผลักดัน
ให้กระทรวงฯ กรม และหน่วยงานของรัฐทุกประเภทปรับเปลี่ยนภารกิจ (core mission) ของตนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่ง
อาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีการทางาน การขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานท่าน ซึ่งมีความจาเป็นสาหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมไปถึง
การจัดสรรทรัพยากร และปรับโครงสร้างกาลังคนของหน่วยงาน
3. กรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาราย
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนดิจิทัลของกระทรวงฯ
ตอบ
 ระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัล สอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จึงกาหนดทิศทางการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี 6 เดือน ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี
และระยะ 20 ปี อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ มีระยะเวลา 10 ปี 2560-2569
 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ เป็นแผน 5 ปี 2560-2564
 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นแผน 3 ปี 2559-2561
 แผนดิจิทัลของกระทรวงฯ ต่างๆ เป็นแผน 3 ปี (แทนแผนแม่บท ICT เดิม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี) ตามวาระ
4. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานแตกต่างจากแผนแม่บท ICTของหน่วยงานเดิม อย่างไร
ตอบ มีความแตกต่างกันที่ขอบเขตของแผน โดยแผนแม่บท ICT ของหน่วยงานจะมุ่งเน้นเฉพาะการวางแผนการ
พัฒนา ICT ภายในหน่วยงาน หรือเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน เป็นสาคัญ ส่วนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ
หน่วยงาน จะมุ่งเน้นที่ขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างสรรค์ ใช้
ประโยชน์ หรือตอบโจทย์การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างคุณค่า และให้ความสาคัญกั บผู้รับบริการ โดยในการนี้ หมายรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีการทางาน การขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานท่าน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร และปรับโครงสร้างกาลังคนของหน่วยงาน (ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษา ในบริบทของการศึกษา/ การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ กระทรวงสาธารณสุข ในบริบทของการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในยุคสังคมสูงวัย หรือการให้บริการสุขภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม หรือกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม ในบริบทการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ กับ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
ตอบ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวาระปฏิบัติ การด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมี สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่
4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นหน่วยงานจึงควรยึดกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิ จิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักในการจัดทาแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ฉบับนี้ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ/
รายหน่วยงาน ในส่วนที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของกระทรวงและหน่วยงานภายใต้สังกัด

6. ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์เป็นอย่างไรเนื่องจากไม่ได้บรรจุกรอบระยะเวลาในแผนพัฒนา
ดิจิทัล
ตอบ กรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ คือ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2564 ซึ่ง
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะที่ 1 และ 2) และกรอบระยะเวลาของ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ที่จะเริ่มใช้งานในวันที่ 1 ตุลาคม 2559)
7. เนื่องจากในมติ ครม. ได้มีการระบุถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนปฏิบัติการแยกกันเป็นสองเล่มหรือไม่
ตอบ ไม่ต้องจัดทาแยกกันเป็นสองเล่ม แต่ให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นหลักในการจัดทา ในส่วนที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน (และใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในส่วนที่
เกีย่ วข้อง - ยุทธศาสตร์ที่ 4)
8. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ /รายหน่วยงานเป็นอย่างไร
ตอบ ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนารายยุทธศาสตร์ โดยเชิญผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมดาเนินการแยกตามกรอบยุทธศาสตร์
ทั้ง 6 เรื่อง (ตามพันธกิจของกระทรวงนั้น) โดยมีกาหนดระยะเวลาในการจัดทาแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ให้
เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2559 เพื่อจะได้นาแผนฯดังกล่าวเข้าเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ต่อไป
9. หากหน่วยงานได้มีการจัดทาแผนแม่บท ICT ไว้ด้วยแล้วต้องมีการจัดทาแผนดิจิทัลฯอีกฉบับใช่หรือไม่
ตอบ เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ให้ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเดิม ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และ
หน่ ว ยงานอิส ระจั ดทาแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศ และให้จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของ
หน่วยงานแทน
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากแผนแม่บ ท ICT ของ
หน่วยงาน ไปสู่แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน กระทรวงฯ จึงขอเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
 กรณีที่หน่วยงานไม่เคยมีการจัดทาแผนแม่บท ICT มาก่อน หรือมีแต่สิ้นสุดระยะเวลาของแผนไป
แล้ว และยังไม่ได้มีการจัดทาแผนแม่บท ICT ของหน่วยงานฉบับใหม ขอให้หน่วยงาน

ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (2560 – 2562) ให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ภายใต้แผน DE
 กรณีที่หน่วยงานมีแผนแม่บท ICT ของหน่วยงานอยู่แล้ว และแผนดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผนในปีงบประมาณ 2559 โดยหน่วยงานอยู่ในระหว่างการจัดทา แผนแม่บท ICT ของ
หน่วยงานฉบับใหม่ ขอให้หน่วยงานนาแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ภายใต้แผน DE ไปเป็น
กรอบ และสาระหลักในการพิจารณาจัดทาแผน โดยสามารถนาข้อมูลของแผนแม่บท ICT ของ
หน่วยงานฉบับใหม่ ที่อยู่ในระหว่างการจัดทา มาเป็นข้อมูลประกอบ และขอให้ปรับชื่อแผนเป็น
“แผนปฏิบัติการดิจิทัล” ของหน่วยงาน
 กรณีที่หน่วยงานมีแผนแม่บท ICT ของหน่วยงานอยู่แล้ว และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาของแผน
ขอให้หน่ว ยงานพิจารณาทบทวนแผนแม่บท ICT เดิม ให้มีกรอบ และสาระหลัก ครบถ้ว น
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ภายใต้แผน DE โดยสามารถนาสาระหลักของแผน
แม่บท ICT ของหน่วยงานมาเป็นข้อมูลประกอบ และขอให้ปรับปรุงแผนเป็นแผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปี (2560 - 2562) และขอให้ปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัล” ของหน่วยงาน

อนึ่งหน่วยงานอาจมีความจาเป็นในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน และแผนงาน/
โครงการ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานในเบื้องต้น สาหรับเป็นแนวทางในการเสนอโครงการภายใต้งบ
บูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทาคาของบประมาณประจาปีของหน่วยงานปี 2561

10. ประโยชน์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานต่างๆจะได้รับ
ตอบ สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะนาแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การเพิ่มอัตรากาลังตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ต่อไป และในอนาคต หากมีกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ
ตามพรบ.การพัฒนาดิจิทัล (ที่ปัจจุบันอยู่ในสนช.) อาจจะมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับกิจกรรม โครงการที่ตอบ
โจทย์ agenda การขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

11. หากต้องการศึกษารายละเอียดของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) สามารถศึกษาได้จากที่ใดบ้าง
ตอบ สามารถ Download ได้จาก www.mict.go.th หรือ www.digitalthailand.in.th
12. หากมีปัญหาเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ไหน
ตอบ
 กระทรวงได้มีการจัดทา Facebook Page สาหรับ เป็นคลินิก ตอบคาถาม และให้คาปรึกษา ในการ
ดาเนินงานตามแผน DE ที่ http://www.facebook.com/DigitalPlanClinic
 สามารถสอบถามทางอีเมล์ได้ที่ de@mict.go.th
 สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลขที่แจ้งไว้ในจดหมายถึงกระทรวง/ กรม (หรือที่ กษมา 086
2592019)

