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คำอธิบำยแนวทำงกำรกรอกแบบฟอร์มรำยงำนข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. ควำมสำคัญ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาราย
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือว่าเป็นแผนระดับกลางที่จะขยายความรายละเอียด
และแนวทางการดาเนินการของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะนาแผนปฎิบัติการฯ
ฉบับนี้ ไปประกอบการจัดทา (1) แผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี และ (2) แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะ 3 ปีของหน่วยงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้หารือร่วมกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง และได้กาหนดกลไก
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้
กล กกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน ำมแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ค ะกรรมกำร DE
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กระทรวง DE และสังคม/สำนักงำนคกก DE

จัดทำแผนพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดทำแผน ิบั ิกำร
เพื่อขับเคลื่อนกำร
พัฒนำรำยยทธศำส ร์

นวยงำนของรัฐ

แผน ิบั ิรำ กำรของ นวยงำน
แผน ิบั ิกำรดิจิทัลของ
นวยงำน
ระยะ
แล้วเสรจ ำย น ธ ค 2559

กำรจัดทำคำของบ ระมำ
ระจำ

สำนักงบ ระมำ

แผนบูร ำกำร
งบ ระมำ DE รำย

ดำเนินกำร ำมแผน ิบั ิกำร

สำนักงำน ก พ ร

ัว ีวัด ก พ ร
สำนักงำน ก พ

จัดสรรบคลำกร

กำร ิด ำม ระเมินผล

กล ก ิด ำมและ ระเมินผลกำรดำเนินงำน ำมแผน DE
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2. วั ถ ระสงค์ของแบบฟอร์มรำยงำนข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อประมวลข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ
5 ปี (2560 – 2564) การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในภาพรวมของรัฐบาล รวมทั้งประกอบการ
จัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และที่เกี่ยวข้อง
3. สวนงำนผู้รับผิด อบ นกำรกรอกแบบฟอร์มรำยงำนข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม
ส่วนงานด้านนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ร่วมกับ ส่วนงาน
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
4. คำแนะนำกำรกรอกแบบฟอร์มรำยงำนข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม
4.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบทั้งหมด ได้ที่ http://www.mict.go.th
ซึ่งประกอบด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
 เอกสารประกอบ
1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ตาราง Ecosystem)
3. คาถาม – คาตอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
4.2 ศึกษารายละเอีย ดของแผนพัฒ นาดิ จิทัล เพื่อ เศรษฐกิ จและสั ง คม อัน เป็นแผนพั ฒ นาของประเทศ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กาหนดทิศทางการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี
6 เดือน ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี และระยะ 20 ปี
4.3 ศึกษาตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ตาราง Ecosystem) ที่ได้มีการวิเคราะห์
ข้อมูลในเบื้องต้นว่า หน่วยงานของท่านมี ส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามบทบาท การกาหนดนโยบาย การกากับดูแล การส่งเสริมสนับสนุน
หรือเป็นผู้ปฏิบัติการ
4.4 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการของหน่ว ยงาน เพื่อคัดกรองแผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม ที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยอ้างอิง
ข้อมูลหน่วยงานผู้ส่วนเกี่ยวข้องจากตาราง Ecosystem
4.5 นาข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่หน่ว ยงานดาเนินการ หรือมีแผนงานที่จะดาเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มากรอกตามแบบฟอร์ม
รายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ทังนีควรเ ็นโครงกำรที่ ม ำรกิจกำรบริ ำรจัดกำร และ รับ รง
ระบบ อซีที ำย นองค์กร เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์
ในภาพรวมของประเทศ กร ี โครงกำร/กิจกรรมของ นวยงำน มีควำมเกี่ยวข้องกับยทธศำส ร์
มำกกวำ นึ่งยทธศำส ร์ ขอ ้พิจำร ำกรอกข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม นยทธศำส ร์ที่มีผลผลิ
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ของโครงกำร/กิ จ กรรม สอดคล้ องกับ ยทธศำส ร์ ม ำกที่ส ด และขอ ้ ร ะบ ื่ อยทธศำส ร์ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง น ำรำง องควำมสอดคล้องกับยทธศำส ร์อื่น
4.6 การจัดส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
กรณีหน่วยงานระดับกระทรวง นาส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ประมวลสรุป ข้อมูลจากหน่วยงานใน
สังกัดในภาพรวม และนาส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบของไฟล์ Excel
ทางอีเมล de@mict.go.th โดยระบุชื่ออีเมล “นาส่งแผนปฏิบัติการ DE ของกระทรวง (โปรดระบุชื่อ
กระทรวง)” ำย นวันที่ 31 สิง ำคม 2559
กรณีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า นาส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ขอความกรุณาส่งแบบฟอร์มที่
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปยังกระทรวงต้นสังกัด เพื่อประมวลสรุปข้อมูลในภาพรวม และส่งสาเนาให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบของไฟล์ Excel ทางอีเมล de@mict.go.th
โดยระบุชื่ออีเมล “นาส่งแผนปฏิบัติการ DE ของหน่วยงาน (โปรดระบุชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือ
เทียบเท่า)” ำย นวันที่ 31 สิง ำคม 2559 ทั้งนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะ
ประสานงาน ร่ ว มกั บ กระทรว งต้ น สั ง กั ด ในการประมวลสรุ ป ข้ อ มู ล โครงการ/
5. องทำงกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเ ิม
 Facebook: www.facebook.com/DigitalPlanClinic
 อีเมล: de@mict.go.th
 หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ:
คุณศิรนาถ สรศักดิ์ โทร. 0 2141 6871 หรือ
คุณรัชนี เอี่ยมฐานนท์ โทร. 0 2142 2490 หรือ
คุณกษมา กองสมัคร โทรศัพท์ 08 6259 2019 หรือ
คุณณพิชญา เทพรอด โทร. 08 9454 1590

