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บทน�า

 สถานการณ์โลกที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นข้ึน สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพ 

ไร้พรมแดน แนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการท�างานเช่น

ที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีการด�าเนินชีวิต และปฏิวัติโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ การท�างานของรัฐ และกระบวนการทางสังคมไปจากเดิม

 รัฐบาลตระหนักถึงความจ�าเป ็นในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป ็นองค ์ประกอบส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐  เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐาน

การพัฒนา และปฏิรูปเชิงโครงสร ้างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีการตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐” อันเป็นการวางรากฐานโครงสร้างเชิงสถาบันในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในระยะยาว 

 ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดว่า  

“เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรี

จัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้ึนตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ท�าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา”

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงมีสถานะเป็นนโยบายและแผนระดับชาติ

ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว โดยจะเป็นแผนแม่บทหลัก

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ท่ีก�าหนดทิศทาง

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 แผนพัฒนาดิจิทัล เ พื่อ เศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้  ไม ่ ใช ่ เ ร่ืองใหม ่ส� าห รับประเทศไทย

หากแต่เป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวัง

ปฎิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่

ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล การสร้าง

ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

และสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว



 
ส่วนที่ ๑  

บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล



ส่วนที่ ๑  บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล

 ประเทศไทยให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาและการน�าไอซีที มาใช ้ เป ็นเครื่องมือสนับสนุน  

(Enabling Technology) การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ที่ได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านไอซีที โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจายอย่างทั่วถึงเสมือน 

บริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วไป ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก

สารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน อุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพิ่มขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชน

มีโอกาสในการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตดีข้ึน และไอซีทีมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส�าหรับปัจจุบัน รัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ท่ีจะปรับปรุงทิศทางการด�าเนินงาน

ของประเทศ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล และสถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัล 

ในประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้

 ๑. ทิศทางการพัฒนาประเทศ: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในภาพรวม

กระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิด ข้ึนอย ่างรวดเ ร็ว ทั้ งการเป ล่ียนแปลงภายในประเทศ 

และการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ท�าให้สภาพแวดล้อมของการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันและที่จะเกิด

ในอนาคต ๒๐ ปี เปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญ โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นท้ังเงื่อนไข ปัญหา ความท้าทาย 

ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญและแนวทางรองรับหรือแก้ไข ซ่ึงเป็นโอกาสส�าหรับการพัฒนาประเทศหาก

ประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นโดยบริบทที่เป ็น 

ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย มีตัวอย่าง ได้แก่

๑) ก้าวข้ามกบัดกัรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

ท่ีประเทศไทยตกอยู ่ ในภาวะดั งกล ่ าวอย ่ างยาวนาน การก ้ าวข ้ ามกับดักรายได ้

ปานกลางไปสู ่การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเป็นหน่ึงในเป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของ

รัฐบาล ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู ่แล้วในประเทศ และอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่

หมายรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล

๒) พัฒนาขีดความสามารถของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

• การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ที่ยังไม่สามารถก้าวไปอยู่ในกลุ่ม

ประเทศที่แข่งขันด้วยนวัตกรรมได้ และยังคงอาศัยประสิทธิภาพภาครัฐและภาคธุรกิจ ปัจจัยก�าลังคนราคาถูก

และปัจจัยทุนด้วยการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน มากกว่าการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน

สารสนเทศ

• การเสริมสร ้างความเข ้มแข็งแก ่ SMEs ซึ่งแม ้มีการจ ้างงานรวม ถึงร ้อยละ ๘๐.๔ 

ของประเทศ แต่มูลค่าการด�าเนินธุรกิจของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๗.๓ ของ GDP และผลิตภาพ

ของ SMEs ไทยยังไม่สูงนัก นอกจากนี้ SMEs มีการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต�่าเมื่อเทียบกับ

ธุรกิจขนาดใหญ่

๓



๓) ปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

• การใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรง

ต่อประเทศไทย การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง กอปรกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ

เศรษฐกิจชั้นน�าของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส�าคัญใน

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

• การใช้โอกาสจากการท่ีประเทศไทยมีจุดเด่นตรงท่ีต้ังอยู ่กลางคาบสมุทรอินโดจีนใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความหลากหลายทางชีวภาพของท้ังพืชและสัตว์มาก อันเป็นรากฐานมั่นคงของ

การผลติในภาคเกษตรกรรม มสีถานทีท่่องเท่ียวท่ีหลากหลายท่ีสุดประเทศหน่ึง คุณภาพฝีมือแรงงานเป็นทีย่อมรบั 

ในระดบัสากล

๔) แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าของสังคม

• การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม ซึ่งมีหลากหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพคน 

ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านโอกาสทางสังคมและการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงบริการของภาครัฐ 

และยังรวมถึงความเหลื่อมล�้าทางดิจิทัล (Digital Divide) หรือความแตกต่างและช่องว่างระหว่างผู้ที่สามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิิทลักบัผู้ทีเ่ข้าไม่ถงึ ไม่เข้าใจ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไอซีที

๕) บริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ

•  การบริหารจัดการกับการเข ้าสู ่ สั งคมสูงวัยของโลกและของประเทศไทยอย ่าง

ต่อเนื่องจากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศไทยจะมีจ�านวนประชากรสูงอายุมากขึ้น

อย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยคาดว่าจ�านวนผู้มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี จะมีจ�านวนราวร้อยละ ๒๐ ของประชากรใน  

พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐ ใน พ.ศ. ๒๕๙๓ ตามล�าดับ การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากร จะมีนัยต่อผลิตภาพ (Productivity) และการมีส่วนร่วมในภาคแรงงานในอนาคต รวมถึง

ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลผู้สูงอายุ

๖) พัฒนาศักยภาพคนในประเทศ

• การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการสร้าง

ศักยภาพของทุกคน ยกระดับคนไปสู่สังคมฐานความรู้ ให้มีความสามารถขยับไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีหรือ

รู้จักใช้เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น ส�าหรับคนทั่วไปเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลกด้วย

๗) แก้ปัญหาคอรัปชั่น

• การแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ัน ซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังของประเทศ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง

และการพัฒนาประเทศในทุกมิติ คอรัปชั่นเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งในทรรศนะของนักลงทุนต่างชาติ 

ที่จะตัดสินใจลงทุนและท�าธุรกิจในประเทศไทย โดยกรณีคอรัปชั่นที่ส�าคัญคือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐและการใช้งบประมาณประจ�าปี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตสูงสุด จ�าเป็น

ต้องมีการสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนในการ

ตรวจสอบการท�างานของภาครัฐได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔



๘) ภัยคุกคามไซเบอร์

• การจัดการกับภัยในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงภัยคุกคามจากสารสนเทศรูปแบบต่างๆ 

มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ เพิ่มขีดความสามารถ

ของบุคลากรในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงาน  

ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีหรือภัยคุกคาม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 ๒. ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน  

การด�าเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องค์กร แต่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาและยากต่อการคาดเดาในระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนัย

จากการเปล่ียนแปลงนั้น ดังมีตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ดังนี้

๑) เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาท

ส�าคัญในช่วง ๕ ปีข้างหน้า ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications 

Technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพ่ือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกท่ีทุกเวลา (Mobile/  

Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยี

การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) และเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีเทคโนโลยี

อื่น เช่น Robotics หรือ Autonomous Car เป็นเรื่องส�าคัญในอนาคตระยะยาว

๒) เกิดการหลอมรวมระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลน์และออฟไลน์ 

(Convergence of Online And Offline Activities) โดยที่เทคโนโลยีใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีเดิม 

ในรูปแบบใหม่ ท�าให้เส้นแบ่งระหว่างระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกเสมือนและโลกทางกายภาพเกือบจะเลือน

หายไป โดยกิจกรรมของประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐ จะถูกย้ายมาอยู่บนระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การสื่อสาร 

การซื้อขายสินค้า การท�าธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การบริการของภาครัฐ ฯลฯ

๓ )  เ กิ ด แ น ว โ น ้ ม ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร ผ ลิ ต ม า ก ขึ้ น 

(Consumption To Production) โดยในอดีตที่ผ่านมาสังคมในระดับประชาชนยังใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมสาระบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในยุคปัจจุบันนั้นจะเป็นโลก

ที่ประชาชนและผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อท�าให้เกิดผลผลิตและรายได้มากขึ้น

๔) เกิดการแข่งขันที่อยู ่บนพื้นฐานของนวัตกรรมสินค ้าและบริการ (Innovation 

Economy) โดยในโลกยุคดิจิทัลนี้ การแข่งขันในเชิงราคาจะเป็นเร่ืองของอดีต (เช่น การตัดราคาสินค้าและ

บริการกันทางออนไลน์) และธุรกิจท่ีไม่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเดิมของตน หรือสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ

ของตลาด จะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป  

๕



๕) เกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) มากขึ้นเรื่อยๆ จากนี้ไปจะเป็นยุคของ

การใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นอัจฉริยะต่างๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ 

ตั้งแต่ระดับประชาชน เช่น การใช้ชีวิตประจ�าวันในบ้าน การเดินทาง การดูแลสุขภาพ การใช้พลังงาน ไปถึง

ระดับอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิตสินค้าในโรงงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การดูแล

สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต

๖) เกิดข้อมูลทั้งจากผู้ใช้งาน และจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ จ�านวนมหาศาล โลกดิจิทัลจึง

เป็นโลกของการแข่งขันด้วยข้อมูล  ซึ่งศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะเป็นเรื่องจ�าเป็น และ

เป็นพื้นฐานส�าหรับทุกหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลมีความส�าคัญ

มากทั้งในเชิงธุรกิจ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกลายเป็นประเด็นส�าคัญที่สุด ในยุคของ Big Data

๗) เกิดความเส่ียงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตามมาอีกหลายรูปแบบ เช่น การก่อกวน 

สร้างความร�าคาญแก่ผู้ใช้ระบบ การเข้าถึงข้อมูลและระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การยับยั้งข้อมูลและระบบ 

การสร้างความเสียหายแก่ระบบ การจารกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ (ข้อมูลการค้า การเงิน หรือข้อมูล

ส่วนตัว) หรือแม้แต่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�าคัญยิ่งยวดที่สามารถท�าให้ระบบเศรษฐกิจหยุด

ชะงักและได้รับความเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน โดยที่ภัยไซเบอร์เหล่านี้ล้วน

แล้วแต่พัฒนาอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และบ่อยคร้ังยังเป็นเร่ืองท่ีท�าจากนอกประเทศ 

ท�าให้การป้องกันหรือติดตามจับกุมการกระท�าผิดเป็นเรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย

๘) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของโครงสร้างก�าลังคนทั้งในเชิงลบและเชิงบวก 

งานหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และภาคบริการ จะเร่ิมถูกทดแทนด้วย

เทคโนโลยดีจิิทลัทีส่ามารถท�าได้ดกีว่าและมปีระสทิธภิาพมากกว่า (เช่น พนกังานขายต๋ัว การใช้บริการทางการ

เงนิ) ขณะเดยีวกนัก็จะมงีานรูปแบบใหม่ทีต้่องใช้ความรูแ้ละทกัษะสูงเกดิขึน้ เช่น นกัวทิยาศาสตร์หรอืผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านข้อมลู ผูเ้ชีย่วชาญด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ผู้เชีย่วชาญด้านโซเชยีลเนต็เวร์ิค นกัธรุกจิดิจิทลั ฯลฯ 

นอกจากนีจ้ะมงีานบางประเภททีอ่าจต้องเปล่ียนบทบาทไป เช่น คร ูกลายเป็นผูอ้�านวยการสอนมากกว่าผูส้อน 

ดังที่น�าเสนอข้างต้น พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง 

ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต รูปแบบ กิจกรรมของปัจเจกชนและองค์กร รวมถึงระบบเศรษฐกิจและ

สังคม ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาประเทศ 

ดังที่หลากหลายประเทศได้ตระหนักและมีการลงทุน พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อน�าไป

สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หมายถึง ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�าคัญในการ

ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้ชีวิตประจ�าวันของประชาชน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทาง

ความคิด รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจซ่ึงรวมถึงการผลิต การค้า 

การบริการ และการบริหารราชการแผ่นดิน อันน�ามาสู่พัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

สังคม โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยนั้นจะต้ังอยู่บนคุณลักษณะส�าคัญ 

ที่เกิดจากความสามารถและพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล อันได้แก่

๖



๑) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประชาคมในประเทศและประชาคมโลก การเชื่อมต่อดังกล่าวน�าไปสู่การแบ่งปันทรัพยากร แนวคิดใหม่และ

ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร้พรมแดน โดยที่ประชาชนในประเทศสามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม

๒) การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรม

ดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่า (Value Creation) และขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล ตลอดจน

การยกระดับ“คุณภาพชีวิต” ของประชาชนในประเทศ

๓) การสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจ�านวนมหาศาล ทั้งที่เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกโดยคน

เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล Social Media และข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณ์และไหลผ่าน

เครือข่าย (Internet of Things) มาวิเคราะห์ผ่านระบบประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานในการผลิตและบริการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัลของ

ประเทศรวมถึงการให้บริการประชาชน

๔) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่แพร่กระจายแทรกซึมไปทุกภาคส่วน เพื่อสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่ม

มีส่วนร่วมในการสร้างและน�าพาประเทศไทยไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้ผลิตและสร้างมูลค่า

๓. สถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลในประเทศไทย 

ประเทศไทยจะสามารถน�าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้เพ่ือให้เกดิการพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใดนัน้ 

เงื่อนไขท่ีส�าคัญคือ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน และความสามารถใน

การพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลของประเทศในอนาคต ดังนั้น การจัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมจึงต้องมีการประเมินสถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาด้านดิจิทัล

๑) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัลของประเทศไทย ยังคงมีจุดอ่อนในการแพร่กระจาย

และส่งผลถึงการเข้าถึงและการใช้งานในภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ท่ีมีระดับต�่า ดังจะเห็นได้

จากการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนไทยที่มีจ�านวนครัวเรือนเพียงร้อยละ ๒๙.๙๖ 

หรือประชากรเพียงร้อยละ ๘.๙๙๑1 ของประชากรทั้งหมดที่เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย

โทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Broadband Penetration) แม้ว่าอัตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมากพอสมควรคือ ร้อยละ ๕๒.๕ ของประชากร

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในมิติของพื้นที่ พบว่า โครงสร้าง

พื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะระดับหมู่บ้าน มีหมู่บ้านประมาณร้อยละ 

๕๓ จากจ�านวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน ที่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนที่เหลือเป็นหมู่บ้าน

ที่อยู่ห่างไกลซ่ึงยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีเพียงพอ ท้ังนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ส�าคัญ 

เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล (รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนต�าบลหลายแห่ง 

ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้

๑ 
http://www.nbtc.go.th/TTID/

๗



ความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานของประชาชนและองค์กร ยังขึ้นกับอัตราค่าบริการที่

เหมาะสมกับระดับค่าครองชีพ (Affordability) ซึ่งราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทย

คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ ของรายได้มวลรวมประชาชาติ (หรือ GNI) ในขณะท่ีค่าบริการของประเทศเพื่อนบ้านมี

ราคาที่ต�่ากว่ามาก 

อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ (International Internet Bandwidth) 

และการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัล ซ่ึงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและประเทศต่างๆ 

ทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างมากเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้งานและบริการที่มีการรับส่งข้อมูลปริมาณมาก

ผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปริมาณอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศของไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ 

มีการติดต่อสื่อสารไปยังประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต มีแหล่งข้อมูล

ขนาดใหญ่เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยมี

โครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศเช่ือมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านสายใยแก้วน�าแสงทางภาคพ้ืนดิน และ

เชื่อมโยงกับประเทศอ่ืนๆ ผ่านเคเบิลใต้น�้า แต่โครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศของไทย โดยเฉพาะโครงข่าย

สื่อสารผ่านเคเบิลใต้น�้า ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีเคเบิลใต้น�า้เพียง ๑๑ เส้น 

(ใช้งานอยู่จริง ๕ เส้น) และมี ๔ Landing Stations 

๒) การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนและภาคสังคม

เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในหลากหลายมิติ 

เช่น การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริการของภาครัฐ แต่การมีการใช้เทคโนโลยี

ไอซีที (คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)2 ของไทยยังคงต�่าอยู่ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพียง

ร้อยละ ๓๔.๙ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ ๓๙.๓ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ใช้ในเมือง (เขตเทศบาล) มีการเข้า

ถึงที่ดีกว่ากลุ่มผู้อาศัยในเขตนอกเมือง (นอกเขตเทศบาล) และกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ  

๑๕ - ๓๔ ปี โดยที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีที

ชุมชนขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นจ�านวน ๑,๙๘๐ แห่ง เพื่อให้เป็น

ศูนย์กลางในการเรียนรู้ ช่วยลดช่องว่าง เพิ่มโอกาส และช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชน อย่างไร

ก็ตาม ศูนย์ฯ เหล่านี้ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ และยังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้วย และมีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีในลักษณะเดียวกันที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานอื่นๆ จากทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส�าคัญต่อการเรียนรู ้และการศึกษา ปัจจุบันมีสถานศึกษา

กว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง ที่ตั้งอยู ่ทั่วประเทศไทย ยังประสบปัญหาด้านการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

และโรงเรียนอีกจ�านวนมาก ยังมีปัญหาเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่อ การให้บริการไม่ท่ัวถึง นอกจากนี้ 

จ�านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอต่อผู้เรียน และล้าสมัย รวมทั้งครูผู้สอนขาด

ความช�านาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการสอน ท�าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2
 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ, สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. 2558. 

๘



นอกจากนี้ประเทศไทย ยั งมี เนื้ อหาในรูปแบบสื่ อดิจิทัลที่ หลากหลาย เหมาะสม 

และสอดคล้องกับความต้องการของคนในประเทศไม่เพียงพอ กล่าวคือยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล�้าทางด้าน

เนื้อหา (content divide)๓3 ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของความเหลื่อมล�้าดิจิทัล (digital divide) เนื้อหาที่ส�าคัญ

ที่ยังขาดไป อาทิ สื่อการเรียนรู้เพ่ือน�าไปใช้ประกอบอาชีพ (เช่น จากอาชีวศึกษา) และส่ือท่ีตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนในระดับท้องถิ่นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ที่ต่างกัน

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่า ในขณะที่ประชาชนเริ่มมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต แต่ประชาชนส่วนใหญ่

ยังคงเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสนุกสนาน บันเทิง โดยไม่ได้น�าเทคโนโลยีไปก่อให้เกิดประโยชน์

เท่าที่ควร และยังต้องมีการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จ�าเป็นส�าหรับสังคมใหม่ ที่รวมถึงการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ  

สื่อต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

๓) ภาคธุรกิจกับเทคโนโลยีดิจิทัล

การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธรุกจิ SMEs ที่

มกีารใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในระดับค่อนข้างต�า่ จากการส�ารวจการมกีารใช้ไอซทีใีนสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘4

โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ธุรกิจ SMEs (ขนาดการจ้างงาน ๑ - ๙ คน) มีการใช้คอมพิวเตอร์เพียง

ร้อยละ ๒๒.๕ และมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ ๑๘.๓ ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ ๙๙.๖ และร้อยละ ๙๙.๑ ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาการขายสินค้าและบริการทาง

อินเทอร์เน็ต พบว่า ธุรกิจ SMEs มีการขายสินค้าออนไลน์เพียงร้อยละ ๒.๖ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ธุรกิจ SMEs ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศให้

เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง 

ในส ่ วนของภาค อุตสาหกรรมดิ จิ ทั ล  ป ั จจุ บั นประ เทศไทยมีน โยบายที่ ผลั กดั น

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ใน ๒ รูปแบบ คือ ๑. การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว

ในประเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง ๒. การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี  

โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

(New Growth Engines) ของประเทศ ซึ่งในกรณีนี้คลัสเตอร์ดิจิทัลถูกก�าหนดให้เป็นกลไกหลัก๕5 

 อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมดิจิทัล (หรืออุตสาหกรรมไอซีที) ของไทยในปัจจุบัน เผชิญกับสถานการณ์

ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องค่าแรงขั้นต�่าที่เพิ่มสูงขึ้น 

เม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเวียดนามและอินโดนีเซีย ส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากการย้ายฐาน 

การผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology Startup) ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เริ่มเป็นที่ 

กล่าวถึงและได้รับความสนใจ เพราะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจ

ใหม่บนพื้นฐานของการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ (Disruptive Business) ปัญหาท่ีส�าคัญของ 

ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศ คือ ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กมาก (Micro SMEs) และมีมูลค่าไม่สูงพอ 

ที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุน (Venture Capital) ทั้งในและต่างประเทศ

๓
 OECD, ISOC, UNESCO. (๒๐๑๒). “The Relationship between Local Content, Internet Development and Access Prices.”

๔
 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น ส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘.

5
 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,  http://www.mof.go.th/home/Press_release/News20๑5/๑09.pdf

๙



๔) ความพร้อมของภาครัฐ

การจัดอันดับความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) 

ในรายงาน UN e-Government Readiness Ranking ๒๐๑๔ ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจาก

ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) (อันดับที่ ๙๒ คะแนน ๐.๕๐๘๓) มาอยู่ในอันดับที่ ๑๐๒ (คะแนน ๐.๔๖๓๑) 

จาก ๑๙๓ ประเทศ และในรายละเอียด พบว่า การใช้ประโยชน์จากไอซีทีของภาครัฐของไทย (government 

usage) อยู่ในระดับต�่า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) อันดับของ government usage อยู่อันดับ 

ที่ ๘๐ จาก ๑๔๓ ประเทศ ในขณะท่ีผลการจัดอันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐมากที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ค.ศ.   ๒๐๑๕)    จาก   The  Global  Open  Data  Index  ๒๐๑๕  ประเทศไทย ได้รบัการจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี  ๔๒  จาก  ๑๒๒  ประเทศ  

เพิ่มขึ้น ๑๗ อันดับ จากปีก่อนหน้า ที่อยู่ในอันดับที่ ๕๙ จาก ๙๗ ประเทศ

นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศภาครัฐยังไม่ได้มีการบูรณาการเช่ือมต่อกันมากเท่าที่ควร การใช้

ข้อมลูร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัยงัท�าได้ยาก หน่วยงานภาครัฐจัดเกบ็ข้อมลูซ�า้ซ้อน ประชาชนจึงยงัต้องยืน่

ข้อมูลซ�า้ๆ ตามเงือ่นไขการรบัข้อมลูทีต่่างกนัของแต่ละหน่วยงาน ข้อมลูยงัขาดความเป็นเอกภาพ ท�าให้ใช้เวลา

ในการให้บริการมาก และมีภาระค่าใช้จ่ายสูง ท่ีบ่อยคร้ังไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่ท้ังหน่วยงานภาครัฐเองและ

ประชาชน โดยอปุสรรคส�าคัญของการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ คอื ขาดการบรูณาการขัน้ตอน

การท�างานข้ามหน่วยงาน เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล และหลักเกณฑ์ในการก�าหนดชื่อรายการ

ข้อมูลแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบมี

พื้นฐานอยู่บนช่ือรายการข้อมูลท่ีต่างกัน การใช้กฎเกณฑ์การสื่อสารในการร้องขอและตอบสนองระหว่างระบบ

ที่แตกต่างกัน ท�าให้บูรณาการเชื่อมโยงได้ยาก

๕) ทรัพยากรมนุษย์

ผู้ท�างานด้านไอซีทีที่มีอยู ่ในตลาดแรงงาน๖6 ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔  -  ๒๕๕๗ พบว่ามี

แนวโน้มเพิ่มข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ท�างานด้านไอซีที มีจ�านวน ๕๗๐,๗๐๕ ราย ทั่วประเทศ แต่คิดเป็น

ร้อยละของก�าลังคนด้านไอซีทีต่อจ�านวนก�าลังคนทั้งประเทศเพียงร้อยละ ๑.๔๙ และมีสัดส่วนคงที่ตลอด

ช่วงระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าประเทศไทยมีจ�านวนก�าลังคนทางด้านดิจิทัลต�่ามากเมื่อเทียบกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ผู้ท�างานด้านไอซีทีของประเทศไทย ๒ อันดับแรก เป็นกลุ่มช่างไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มช่างเทคนิคด้านไอซีที ตามล�าดับ ซึ่งเป็นก�าลังคนระดับล่าง ในขณะที่ผู้ท�างานด้านไอซีทีที่

เป็นกลุม่ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านไอซีท ีมจี�านวนเพยีงร้อยละ ๑๑.๖ ของผูท้�างานด้านไอซทีขีองประเทศไทย ในกรณี

ของก�าลังคนทางด้านซอฟต์แวร์๗7 พบว่ามีจ�านวนประมาณ ๕๐,๙๓๔ ราย โดยมีพนักงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์

มากที่สุด ขณะที่บุคลากรด้านซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวมีเพียง ๑,๕๓๖ ราย ซึ่งแสดงถึงการขาดแคลนบุคลากร

อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง นอกจากน้ี วิชาชีพทางด้าน Business Analyst ด้าน Software Engineer และ

ด้าน System Engineer มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศ โดย

ทักษะของบุคลากรที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากท่ีสุด คือ ทักษะประเภท  

๖
 เนื่องด้วยก�าลังคนทางด้านดิจิทัล (digital workforce) เป็นเรื่องใหม่ที่จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและแนวคิดของการปรับโครงสร้าง

ก�าลังคนทางด้านดิจิทัลอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานภาพก�าลังคนทางด้านดิจิทัลภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ จึงใช้สถานภาพของบุคลากรไอซีทีเพื่อประเมินวัดวิเคราะห์บริบทของการพัฒนาก�าลังคนทางด้านดิจิทัลภายใต้การด�าเนินงานของแผนฯ

๗
 ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), การส�ารวจก�าลังคนทางด้านซอฟต์แวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐



Object Oriented Design และ Programming นอกจากนี้ จากรายงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดกลุ่ม

สายงานวิชาชีพด้านไอซีทีที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย

ภายในระยะเวลา ๕ ปี ได้แก่ ๑. สายงานด้าน Cloud Computing  ๒. สายงานด้าน Big Data และ ๓. สายงาน

ด้าน Mobile Application And Business Solution เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สามารถรองรับ

ความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู ้ปฏิบัติงานที่มีการใช้ไอซีทีในการท�างาน และผู้ประกอบการเป็นบุคลากรอีกกลุ่มที่

ส�าคัญ แต่ปัจจุบัน สัดส่วนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ ยังไม่สูงนัก ซึ่งสถาน

ประกอบการเหล่าน้ียังไม่เห็นความจ�าเป็นในการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบธุรกิจ ดังน้ัน การสร้าง Digital 

Competency ในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจ (Incentive) เพื่อให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานถือเป็น

สิ่งที่ผู้ก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลต้องค�านึงถึง

ดังนั้น ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาก�าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 

พัฒนากลุ่มทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการ นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับโครงสร้างก�าลังคนทางด้านดิจิทัลอย่างเป็น

ระบบในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านก�าลังคนดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท่ีจะเกิดวิชาชีพใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

แห่งอนาคต 

๖) กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัล

แม้ว่าในปัจจุบันการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จะมีทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึนทุกปี พบว่าใน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘๘8มีมูลค่า ๒.๐๓ ล้านล้านบาท 

และ ๒.๑๑ ล้านล้านบาท ตามล�าดับ แต่ประชาชนจ�านวนมากยังขาดความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมผ่าน

ทางออนไลน์ เนื่องจากกลัวการถูกฉ้อโกงจากการซ้ือสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้  

ความก้าวหน้าทางไอซีทียังมาควบคู่กันกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซ่ึงสร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคลและ

ระดับประเทศ โดยข้อมูลสถิติด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ของไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวบรวมโดย ThaiCERT 

พบว่า Malicious code ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ระบบเกิดความขัดข้องหรือเสียหาย 

เป็นภัยคกุคามไซเบอร์อนัดบั  ๑  ของประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ ๔๓.๓  และจากสถติภิยัคกุคามประจ�าปี  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีภัยคุกคามประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๔,๓๗๑ เรื่อง และไทยเป็นประเทศที่มีการแจ้งเหตุ

ภัยคุกคามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ตามล�าดับ การเฝ้าระวัง 

การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามจึงต้องอาศัยความรวดเร็ว เพราะมีผลกระทบต่อการขาดความเชื่อมั่นใน

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่างๆ รวมถึงความสูญเสียและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-Service 

มากขึ้น รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการ

อย่างรวดเร็ว ข้อมูลส�าคัญหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและการบริหารราชการ ถูกจัดเก็บ

๘
 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), การส�ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑



และประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐจ�านวนหนึ่งที่ยังมิได้ตระหนัก

ถึงภัยและผลกระทบ อันเนื่องจากการถูกละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงเป็นกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๕ ได้ก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการท�าธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ต้องจัดท�าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ในระบบสารสนเทศ และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อให้การด�าเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเช่ือถือได้และให้ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จากสถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น พบว่าประเทศไทยได้

ก้าวมาไกลมากในการพัฒนาด้านดิจิทัลนี้ หากแต่ในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง 

ยังจะต้องเร่งปฎิรูปประเทศไทย ในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายและ

โอกาสของประเทศให้รวดเร็วขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนทางในทางเศรษฐกิจ ความท้าทาย

ทางสังคม การพลิกโฉมการบริหารจัดการและการบริการของรัฐและการแก้ปัญหาคอรัปชั่นของประเทศ  

หรือแม้แต่การปรับตัวเพื่อฉกฉวยโอกาสการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมในอนาคต

๑๒



ส่วนที่ ๒ 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ส่วนที่ ๒ 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 การก�าหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนฯ นี้ ได้ด�าเนินการโดย

ยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัต 

ของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของประเทศ 

และการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนแผนฯ ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง

ในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาครัฐ โดยได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปนี้

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เพ่ือให้แผนฯ สามารถ

รองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น ๔ ระยะ เพื่อน�า 

ไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที่ก�าหนดในวิสัยทัศน์ คือ 

ปฎิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์

ดจิทัิลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถงึ ยคุทีป่ระเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยดีจิทิลัอย่างเตม็ศักยภาพในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน นวัตกรรม ข้อมลู ทุนมนษุย์ 

และทรพัยากรอืน่ใด เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

 ๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�าเร็จ ๙9

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๑๐ ปี ดังนี้

 เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด ้วยการใช ้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

 • ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์ธุรกิจ 

 แนวใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

 • อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น  

 ตลอดจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมโลก

 • เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน โดยธุรกิจฐานราก และ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ในการสร้างศักยภาพในการท�าธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก

๙ ปัจจุบัน สหภาพยุโรปได้มีการพัฒนาดัชนี The Digital Economy and Society Index ที่ใช้ประเมินวัดความสามารถและวิวัฒนาการของประเทศทางด้าน
ดิจิทัลโดยตรง โดยพิจารณาการพัฒนาใน ๕ มิติ คือ Connectivity, human capital, use of internet, integration of digital technology, digital public 
services อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้ดัชนีดังกล่าวยังคงเป็นไปอย่างจ�ากัดเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเท่านั้น  

๑๔



 ตัวชี้วัด 

 ๑. ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Competitiveness Scoreboard   

 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๑๕ อันดับแรก 

 ๒. อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู ่การเป็นประเทศที ่

 มีรายได้สูง โดยสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๒๕

 เป้าหมายที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 • ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล  

 และสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 

 • คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ  

 โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

 ตัวชี้วัด  

 ๓. ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็นสาธารณูปโภค

 พื้นฐานประเภทหนึ่ง

 ๔. อันดับการพัฒนาด้านไอซีทีของประเทศในดัชนี ICT Development Index (IDI) 

 อยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๔๐ อันดับแรก

 เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์สู ่ ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ ่ม 

มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

 • ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช ้สารสนเทศอย ่างมีประสิทธิภาพ 

 มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ 

 สร้างสรรค์ (Digital Literacy)

 • ประเทศไทยมีก�าลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ 

 มาตรฐานสากล และก�าลังคนในประเทศมีความรอบรู ้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน

 ตัวชี้วัด  

 ๕. ประชาชนทุกคนมคีวามตระหนกั มคีวามรู ้   ความเข้าใจ ทกัษะการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัให้เกิด 

 ประโยชน์และสร้างสรรค์

 เป้าหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท�างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 •  กระบวนทัศน ์การปฏิบั ติงาน การบริหารจัดการ และการให ้บริการของทาง 

 ภาครัฐเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วน 

 อย่างมปีระสทิธภิาพ มีความมัน่คงปลอดภยัและมธีรรมาภบิาล

 ตัวชี้วัด  

 ๖. อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดล�าดับของ UN e-Government rankings  

 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก

๑๕



 ๒.๓ ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน 

สอดคล้องกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงก�าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล หรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมาย

ออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้

๑๖
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ระยะท่ี ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานราก ในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยจะมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะเข้าถึงชุมชน 

๑๐,๐๐๐ แห่ง และมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งเตรียมการลงทุนเพื่อ

ให้ประเทศไทยมีโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง เช่ือมต่อกับประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างเพียงพอทั้งทาง

ภาคพื้นดิน ภาคพื้นน�้า 

 มิติด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ  

ด้วยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทในการท�าธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ลื่นไหลมากข้ึน (Frictionless) รวมถึง

การส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจที่เดิมยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลมากนักให้เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้

เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวสิาหกิจชุมชน 

 มิติด้านสังคม ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในชนบทและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการของรัฐได้ โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ หรือพื้นที ่

ผ่านช่องทางบริการดิจิทัลท่ีหลากหลาย และมีการสร้างความตระหนัก เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีให้บริการสาธารณะ 

ในท้องถิ่นทุกพื้นที่มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 มิติด้านภาครัฐ การบริหารจัดการของรัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 

มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากขึ้น เกิดการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เริ่มบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน น�าไปสู ่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected 

Government) และการมีชุดข้อมูลและระบบบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform)  

ที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้งานร่วมกันได้

 มิติด้านทุนมนุษย์ ก�าลังคนในประเทศได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากลและ

เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Specialist) และก�าลังคนทั่วไปที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Digital Competent Workforce) 

 มิติด้านความเชื่อมั่น มกีฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่อือ้ต่อเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั กลุม่กฎหมายทีเ่ก่ียวกับ

การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเชิง

สถาบัน การจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะที่ ๒ (๕ ปี ) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ

 มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยมีโครงข่ายความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไร้สาย เข้าถึงทุก

หมู่บ้าน และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ในภูมิภาค ที่มีศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานกระจายอยู่ทุกภูมิภาค และมีศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลรายใหญ่

ที่ส�าคัญตั้งอยู่ในประเทศ นอกจากนี้ การแพร่ภาพและกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์จะต้องเปลี่ยนผ่าน

๑๘



จากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพและกระจายเสียง

ระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่บริการได้อย่างทั่วถึง

 มิติด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตด้วยการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data-Driven) และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้มีความทันสมัยและพัฒนาไปสู่ 

การท�าธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation-Driven  

Entrepreneur หรือ Technology Startup) มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ

 มิติด้านสังคม ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพื้นฐานผ่านทาง

สื่อดิจิทัล และน�าดิจิทัลมาใช้เพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนรู้ และการใช้ดิจิทัล

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเนื้อหา

เหมาะกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยส่งเสริมดูแลสุขภาพ 

ส�าหรับผู้คนทั้งในเมืองและในชนบทที่ห่างไกลหรือขาดแคลนแพทย์ 

 มิติด ้านภาครัฐ เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานโดย

สมบูรณ์ ผู ้บริหารภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ เพือ่ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอย่างถกูต้อง ทนัสถานการณ์ พัฒนาบริการทีข่บัเคลือ่นโดย 

ความต้องการของประชาชนหรือผู ้ใช ้บริการ (Citizen Driven) ตามหลักการออกแบบท่ีเป็นสากล 

(Universal Design) ผ่าน Single Window เพ่ิมขึ้น รัฐสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยงและ 

บูรณาการข้อมูล บริการ รวมทั้งนวัตกรรมของการบริการ และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ การบริหาร

จัดการและการบริการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Connected Governance) ได้อย่างสะดวก ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและให้สามารถ 

ตรวจสอบได้ และน�าไปสู่การด�าเนินงานที่มีความโปร่งใส (Transparency) และน่าเชื่อถือ (Accountability)

 มิติด้านทุนมนุษย์  ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างก�าลังคนทางด้านดิจิทัล เพื่อเร่งสร้างและพัฒนา

ก�าลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่รูปแบบการจ้างงาน

และวัฒนธรรมการท�างานเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนและเอื้อให้

ธุรกิจจากทั่วโลกสามารถท�างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก น�ามาซ่ึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง

ธุรกิจใหม่ ซึ่งประเทศไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท�างานในประเทศมากขึ้น 

 มิติด้านความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีการปรับปรุง 

กฎระเบียบและกระบวนการท�างานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ท�าให้การท�า e-Business ในประเทศไทย  

มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน และน่าเชื่อถือ การเคลื่อนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบ  

e-Logistics ด้านระบบการช�าระเงินมีวิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางการเงินของประเทศ

ที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบทันที กฎหมายที่

สนับสนุนและจ�าเป็นต่อนโยบาย Digital Economy จะมีการบังคับใช้ครบถ้วน

๑๙



ระยะที่ ๓ (๑๐ ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่ขับเคลื่อนและ

ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

  มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศ

พัฒนาแล้ว และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ 

ถนน ไฟฟ้า น�้าประปา ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใช้สายที่เข้าถึงทุกบ้าน และรองรับการ

หลอมรวม (Convergence) มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ส�าหรับ

ผู้ใช้หรือ ทุกสรรพสิ่งท่ีต้องการเช่ือมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมหลักจะมีเส้นทางเชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วย

เทคโนโลยีหลากหลายรองรับปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่จ�ากัด ระยะทางและความเร็ว 

จะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ ข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะถูก

เก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงและโยกย้ายได้ตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี 

และผู้ให้บริการ ระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงแบบดิจิทัลจะถูกหลอมรวม โดยส่งผ่านสื่อหลายรูปแบบ

ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 มิติด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรม

สามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการท�างานเข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ 

(Smart Factory) รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในยุคที่ ๔ (Industry 4.0) และภาคการเกษตรทั่วประเทศ 

ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่การท�าการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) 

ขณะเดียวกันกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยสามารถน�านวัตกรรมดิจิทัลเข้ามา

ขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation Driven Enterprises: IDE) จนสามารถเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้ 

 มิติด้านสังคม ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถ

เข้าถึงการมีบริการต่างๆ ของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการรวบรวมและแปลง

ข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศ ท้ังระดับประเทศและระดับท้องถ่ินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถ

เข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย สะดวก และสร้างสรรค์ พร้อมกับสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

เคร่ืองมือในการอนุรักษ์และเผยแพร่ สร้างจุดยืนของประเทศไทย น�าความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดเก็บ

และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร อ่านออก

เขียนได้ทางดิจิทัล มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี

ส่วนร่วมในการก�าหนด ออกแบบ พัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

 มิติด้านภาครัฐ รัฐบาลมีกระบวนการท�างานเป็นระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เชื่อมโยงการท�างาน

และข้อมูลระหว่างภาครัฐจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) และเชื่อมโยงประชาชนในการ

เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

โดยรัฐจะแปรสภาพเป็นผู้จัดให้มีการบริการของรัฐจากรูปแบบเดิม ไปสู่รูปแบบการบริการสาธารณะใน

ลักษณะอัตโนมัติ (Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) 

ผ่านระบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยผู้ใช้งานไม่ต้อง

ร้องขอต่อรัฐ การก�าหนดนโยบายและการตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ทันสมัย มีการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒๐



 มิติด้านทุนมนุษย์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างก�าลังคนทางด้านดิจิทัลเป็นงานต่อเนื่องระยะยาวที่จะ

เห็นผลในช่วง ๑๐ - ๒๐ ปี หากมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ประเทศไทยจะสามารถสร้างงาน

ที่มีคุณค่าสูง ด้วยการพัฒนาทักษะของก�าลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง (Advanced Digital 

Skill) เพื่อให้สามารถผลิตก�าลังคนทางด้านดิจิทัลที่เพียงพอ สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม

ภายในประเทศ ในระยะนี้ ทักษะและวิชาชีพที่มุ่งตอบสนองการท�างานรูปแบบใหม่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น 

โดยเฉพาะก�าลังคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายของการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะ 

ประเทศไทยจะมีระบบนิเวศของการท�างานรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Workplace 

Ecology) เป็นแกนกลางส�าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจและ

สังคม โดยไม่ยึดติดกับสถานที่และเวลา (Mobility Workplace) มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบของระบบ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) รวมถึงมีก�าลังคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูง

และเป็นทักษะเฉพาะด้าน ที่ผสมผสานองค์ความรู้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

 มิติด้านความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/ กฎระเบียบที่เอื้อต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในระยะยาว  

(๑๐ ปี) ประเทศไทยต้องไม่มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า การลงทุนดิจิทัล และต้องมี

การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

เศรษฐกิจโลกอย่างแท้จริง

ระยะท่ี ๔ (๑๐ - ๒๐ ปี)  Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

 มิติด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงยาก

ที่จะคาดการณ์ภาพอนาคตได้ แต่อาจกล่าวได้ว่าในระยะ ๑๐ ปีต่อจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล จะไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่

ในสังคม เพราะการแพร่กระจายและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ท�าให้ประชาชน

คุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ท�าให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเสมือนปัจจัยที่ห้าในการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน การด�าเนินกิจกรรมทุกประเภท ดังนั้น ประชาชนอาจไม่ได้สังเกตหรือรู้สึกถึงการมีอยู่ของเทคโนโลยี

ดิจิทัล แต่หากขาดเทคโนโลยีดิจิทัล การด�าเนินงานต่างๆ จะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง 

 มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจประเทศไทยเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การผลิต การลงทุน หรือการจ้างงาน ท�าให้ประเทศไทย

ก ้าวข ้ามกับดักรายได ้ปานกลางไปสู ่การเป ็นประเทศที่มีรายได ้สูงทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนาแล ้ว 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอาจส่งผลต่อการน�าหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะมาทดแทนก�าลังคนใน

กระบวนการผลิตของภาคการผลิตและการบริการเป็นจ�านวนมาก 

 มิติด ้านสังคม ประเทศไทยจะปรับเปล่ียนแนวคิดจากการพัฒนาจากศูนย์กลางไปยังชนบท

เป็นการพัฒนาความเจริญจากชนบทเข้าสู่ศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่

ทันสมัยทัดเทียมประเทศท่ีเจริญแล้ว โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแทนที่ และการใช้งาน

จะถูกพัฒนาให้เป็นบริการท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถ

ท�าได้ทุกท่ี ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะที่หลากหลาย การใช้บริการโครงข่ายดิจิทัลเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ที่

๒๑



อยู่ห่างไกลกัน สามารถท�าได้เสมือนกับเป็นการส่ือสารแบบใกล้ตัว ข้อมูลปริมาณมหาศาลจะถูกจัดเก็บในศูนย์

ข้อมูลหรือแหล่งเก็บข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับข้อมูลท่ีจัดเก็บมีอยู่ทุกท่ีและสามารถ

เข้าถึงได้แบบทันทีเมื่อต้องการ

 มิติด้านภาครัฐ การท�างานของภาครัฐที่หลอมรวมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียวที่ท�างานด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่งใส เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยรัฐจะไม่เป็นผู้สร้างบริการ

สาธารณะอีกต่อไป แต่แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและ

ประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer To Peer) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) 

ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา โดยบทบาทของ

รัฐในอนาคตเป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวก ผู้ก�ากับดูแล บริหารจัดการการให้บริการระหว่างกันให้เกิด

ความเป็นธรรม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองและบริหารบ้านเมืองโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ 

จากความส�าเร็จในการก้าวเข้าสู่การเป็น One Government ท�าให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าด้านรัฐบาลดิจิทัลทั้ง

การบริหารจัดการรัฐและบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

 มิติด้านทุนมนุษย์ ด้วยการเตรียมความพร้อมในการสร้างก�าลังคนและการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆ 

ในระยะก่อนหน้า ประเทศไทยจะมีความพร้อมและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก�าลังคนดิจิทัลของภูมิภาค

อาเซียน ขณะเดียวกัน ด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น ก�าลังคนด้านดิจิทัลท่ีท�างาน

ในประเทศไทยจะมีความหลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญและก�าลังคนจากต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท�างานใน

ประเทศไทยมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของประเทศไทยท�างานให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมากขึ้น

 มิติด้านความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/ กฎระเบียบที่เอ้ือเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประเทศไทยเป็น

ประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา ทบทวน กฎระเบียบ กติกาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องจริงจัง ในภูมิภาคอาเซียน

๒๒



ส่วนที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์

ดิจิทัล ๔ ระยะ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ 

ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีการก�าหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่าง

ชัดเจน และแผนงานเพื่อด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ๑. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัประสทิธภิาพสูง ให้ครอบคลมุท่ัวประเทศ: เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

 ๒. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคล่ือน New S-Curve เพิ่มศักยภาพสร้างธุรกิจ 

 เพิ่มมูลค่า

 ๓. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: สร้างการมีส ่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่าง 

 ทั่วถึงและเท่าเทียม

 ๔. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล: โปร่งใส อ�านวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็น 

 หนึง่เดยีว

 ๕. พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: สร้างคน สร้างงาน สร้างความ 

 เข้มแข็งจากภายใน

 ๖. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน 

 มีความมั่นคงปลอดภัย

๒๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

  โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับการเป็น

ดิจิทัลไทยแลนด์ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ส�าคัญ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง ที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูล

สารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการ

เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต

  ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ นี้ จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชน

ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท�าได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ 

ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่รองรับความต้องการ และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่ได้เป็นอุปสรรค

ในการเข้าถึงบริการดิจิทัลอีกต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็น

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น�้าประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 ๑. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

๑.๑. ทุกหมู่บ้านมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง ภายใน ๒ ปี 

๑.๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้ใช้ในเขตเทศบาลเมืองทุกจังหวัดและพื้นที่เศรษฐกิจ สามารถเข้าถึงบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต�่ากว่า ๑๐๐ Mbps ภายใน ๓ ปี 

๑.๓. ร้อยละ ๙๕ ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

และศนูย์การเรยีนรู ้ไอซทีีชมุชน มบีรกิารอนิเทอร์เน็ตเข้าถงึด้วยความเรว็ไม่ต�า่กว่า ๓๐ Mbps ภายใน ๕ ปี 

๑.๔. มีบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (Mobile Broadband) ที่สามารถเข้าถึงและพร้อม

ใช้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกหมูบ้่าน พ้ืนท่ีชมุชน และสถานท่ีท่องเท่ียวภายใน ๒ ปี

 ๒. ค่าบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สูงไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหวั

 ๓. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ

๓.๑. มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IXP) ที่เป็นศูนย์กลาง

ของ ASEAN ตอนเหนือ ภายใน ๒ ปี 

๓.๒. มผีูใ้ห้บรกิารข้อมลู (Content Provider) ระดบัโลกมาลงทนุต้ังศนูย์ข้อมลู ภายใน ๓ ปี

 ๔. โครงข่าย แพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ

๔.๑. มีโครงข่ายดิจิทัลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใน ๑ ปี 

๔.๒. มีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริการภายใน ๓ ปี

๒๕



แผนงาน

 ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย 

มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้าง

โอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน

๑.๑ มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

โดยภาครัฐให้การสนับสนุนความต้องการการใช้งาน (Demand) ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล และศูนย์สารสนเทศชุมชน รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

๑.๒ ให้ผู้ประกอบการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม โครงข่ายที่ใช้ในกิจการแพร่ภาพและ

กระจายเสียง และสิ่งอ�านวยความสะดวกร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรสื่อสาร  

ลดปัญหาความซ�้าซ้อนในการลงทุน พร้อมทั้งวางรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ใน

ลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด (Open Network/Open Access) ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการ

ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วน

บริการปลายทาง (Last Mile Access) ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย

๑.๓ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และสร้างกลไกในการท�างานร่วมกัน  

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการขอใช้สิทธิผ่านทางในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม (Right of Way) และ

ก�าหนดให้มีหน่วยงานกลางหรือคณะท�างานเฉพาะกิจ (Common Utility Commission) เพ่ือท�าหน้าที่

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความร่วมมือในการท�างาน

อย่างสัมฤทธิ์ผล

 ๒. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลภูมิภาคอาเซียน

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ทั้งการเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของ

ข้อมูลส�าหรับภูมิภาค และเป็นที่ตั้งส�าหรับผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก

๒.๑ จัดพื้นท่ี โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สิ่งอ�านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม รวมทั้ง ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือดึงดูดการลงทุนศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล 

เป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภายในประเทศและจาก

ต่างประเทศ

๒.๒ ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งโครงข่ายส่ือสารหลักภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ ในภาคพื้นดิน และเคเบิลใต้น�้า ส�าหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ให้มีขนาดเพียงพอ และมีเส้นทางเป้าหมายหลายเส้นทาง เพื่อให้สามารถบริการสื่อสารระหว่างประเทศได้

อย่างมีเสถียรภาพและต่อเน่ือง รองรับการใช้งานภายในประเทศและของประเทศเพื่อนบ้านทั้งภูมิภาคอาเซียน 

อย่างเสรีและเป็นธรรม

 ๓. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ (Refarm And Release) 

และการหลอมรวมของเทคโนโลยใีนอนาคต รวมท้ังปรบัแก้กฎหมาย เพ่ือสนบัสนนุการใช้ทรัพยากรของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ท้ังด้านการสื่อสาร 

โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสยีง รวมถงึการหลอมรวมของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง และสอดคล้องกับ

๒๖



ความต้องการใช้งานในปัจจบุนัและอนาคต ตลอดจนการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานในภาวะวิกฤติ

๓.๑ มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในการเชื่อมต่อ

ของอุปกรณ์กับทุกสรรพสิ่ง และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

๓.๒ ให้มีนโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้วงโคจรดาวเทียม

และบริการข้อมูลผ่านดาวเทียม เพื่อให้มีการแข่งขันในการเข้าถึงวงโคจรดาวเทียมค้างฟ้าและพัฒนากิจการ

บริการข้อมูลผ่านดาวเทียมที่ถูกกฎหมาย

๓.๓ ก�าหนดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้คลื่นความถี่ให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ

เชิงพาณิชย์ การบริการสาธารณะ ด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายในเร่ืองการก�ากับดูแล เพ่ือให้เกิดเครือข่ายที่

เป็นกลาง (Net Neutrality) รองรับการหลอมรวม (Convergence) ของเทคโนโลยีสื่อ และบริการให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการแพร่ภาพ

กระจายเสียง

 ๔. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล

ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๔.๑ ก�าหนดนโยบายให้แยกหน่วยธุรกิจของรัฐวิสาหกิจที่มีอนาคตเป็นองค์กรที่แข ่งขัน

ได้เชิงพาณิชย์

๔.๒ ปรับปรุงและสร้างกลไกการบริหารจัดการ รวมถึงแปรรูปหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม

ให้มีความคล่องตัวโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินของรัฐที่มีอยู่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดย

อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว ภายใต้การส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลจึงจ�าเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศส�าหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของ

ไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

  ส�าหรับยุทธศาสตร ์ ท่ี  ๒ นี้  เป ็นการเร ่งส ่งเสริมเศรษฐกิจด ้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล   

(Digital Economy Acceleration) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส�าหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business 

Ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใน

เชิงธุรกิจ และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญ และจ�าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และปรับปรุง

แนวทางการท�าธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและ

เล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ (Startup) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถ่ินกับ

ตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน

๒๗



เป้าหมายยุทธศาสตร์

 ๑. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๑.๑ สัดส่วนมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศของธุรกิจ SMEs เพ่ิมเป็นร้อยละ ๕๐ 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

๑.๒ ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 ๒. สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยี

ดิจิทัลสามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก

๒.๑ เพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

 ๓. ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

๓.๑ อันดับของประเทศไทยในดัชนีช้ีวัดการใช้นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี

ภายใต้ Global Competitiveness Index อยู่ในอันดับที่ ๓๐

 ๔. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

 ๕. ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น�าอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค

๕.๑ มูลค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยติด ๑ ใน ๓ อันดับต้นของภูมิภาค 

(Top 3 Digital Industry Leader)

๕.๒ เพิ่มมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศเพิ่มขึ้น

แผนงาน

 ๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการท�าธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

๑.๑ ผลักดันให้ธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อเข้าสู ่ระบบธุรกิจและท�าการค้าผ่านส่ือดิจิทัล รวมถึงการใช้ระบบสนับสนุนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

ระบบการเงิน เป็นต้น

๑.๒ เร่งผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระบบการค้าดิจิทัลของไทยกับต่างประเทศ

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value 

Chain) โดยเร่งให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการระบบห่วงโซ่

อุปทาน ตลอดจนเร่งผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลกลาง เชื่อมโยง และใช้งานมาตรฐานสินค้าสากล  

๑.๓ มีมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปฏิรูป

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือพัฒนาภาคธุรกิจให้ทันสมัย ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคบริการ อาทิ การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Autonomous Software) ระบบโรงงานอัจฉริยะ 

(Smart Factory) ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ระบบการวิเคราะห์และประมวลผล

ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

 ๒. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยด�าเนินการ

๒๘



ร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๒.๑ ขยายผลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพื่อสร้าง

รายได้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาประชาชนทั่วประเทศให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ช่องทางการประชาสัมพันธ์การบริการของชุมชน (เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจแพทย์ทางเลือก ฯลฯ) และการน�า

ความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 

๒.๒ เร ่งบูรณาการการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข ้าสู ่ชุมชนเกษตรกร ท่ีครอบคลุมการจัดท�า

ทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การท�าระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัดการ

พื้นที่เพาะปลูกและฟาร์ม การบริหารจัดการระบบน�้าและการใช้น�้า การวางแผนการผลิต การท�าระบบ

บัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

การท�าการตลาด และการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร (Food Traceability) เป็นต้น 

๒.๓ จัดให้มีระบบโลจิสติกส์สู่ชุมชนที่ครบวงจร เพื่อบริหารการจัดการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ

ของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมกลไกการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ที่น่าเชื่อถือ ในราคาที่

เหมาะสม เพื่ออ�านวยความสะดวกของการท�าธุรกิจชุมชน

 ๓. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพ่ือให้เป็นฟันเฟืองส�าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดย 

๓.๑ สนับสนุนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีศักยภาพ อาทิ จัดให้

มีทุนหรือสนับสนุนการร่วมทุน จัดให้มีศูนย์อ�านวยความสะดวกทางธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล 

และจัดให้มีการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อรูปแบบการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมภายในประเทศท้ังใน

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ จัดให้มีทุนสนับสนุนงานนวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน (Service Platform) 

ของการคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ (Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการที่

เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดใน

เชิงพาณิชย์  

๓.๓ บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

 ๔. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต 

๔.๑ สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๒ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยทั้งจากใน

และต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ตลอดจนจัด

ให้มีมาตรการส่งเสริม เช่น การอ�านวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ดิจิทัลแห่งอนาคต

๔.๓ สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นบัญชีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม

๒๙



โอกาสทางการตลาดด้วยการเปิดตลาดภาครัฐให้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของไทยอย่างเป็นระบบ 

๔.๔ สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจท่ีเป็น

ระบบบริการแบบเปิด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงธุรกิจ (Business Insight) ให้มีการต่อยอด

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด เช่น มูลค่าการตลาด การส่งออก เพื่อน�าไปใช้ในการท�าธุรกิจ เป็นต้น

๔.๕ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่ง

อนาคตซึ่งเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในระบบเศรษฐกิจ เพื่อรองรับกิจการที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชน

ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู ้ด้อยโอกาส และคนพิการ 

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูล 

องค์ความรู้ของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

และน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

  ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่ ๓ นี้ เป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society) มุ่งหวังที่

จะลดความเหลื่อมล�้าทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐาน การขาดความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพง

เกินไป และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รู้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิด

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยสุดท้าย เมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลพร้อม และพลเมืองดิจิทัล

พร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 ๑. ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

๑.๑ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีบริการอุปกรณ์เชื่อมต่อ และ Free-Wi-Fi ครอบคลุมทุกต�าบลทั่วประเทศ

๑.๒ สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อายุเกิน ๕๐ ปี เพิ่มเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

๑.๓ ประชาชนทุกกลุ่ม (โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านพื้นที่และข้อจ�ากัดด้านร่างกาย) สามารถ

ใช้บริการภาครัฐได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่ ด้านเวลา และภาษา

 ๒. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)

 ๓. ประชาชนสามารถเข้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล

๓.๑ ประชาชนทุกวัยท่ัวประเทศ สามารถเข้าถึงบริการการเรียนรู ้ระบบเปิดส�าหรับมหาชน 

(MOOCs) ได้ตามความต้องการ

๓.๒ ประชาชนทกุพืน้ทีส่ามารถเข้าถงึบริการด้านการให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพ และวนิจิฉยัโรคเบือ้งต้น

๓.๓. ประชาชนทุกพื้นท่ีสามารถเข้าถึงบริการแบบ one stop service ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

๓๐



ประจ�าวัน ตลอดทุกช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงาน

 ๑. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับ

ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล  

๑.๑ สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกให้แก่คนพิการ และก�าหนด

ให้สื่อดิจิทัล การพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการดิจิทัลของรัฐต้องพัฒนาตามหลักการออกแบบที่

เป็นสากล 

๑.๒ ขยายผลศูนย์สารสนเทศชุมชนไปสู่ทุกต�าบลให้เป็นศูนย์บริการของชุมชนท่ีบูรณาการ

การท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เป็น

จุดรับบริการภาครัฐ ให้ความรู้ด้านการท�าธุรกิจและประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ของชุมชน และพื้นที่

ของชุมชนในการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นบริการด้านการศึกษา การเกษตร การดูแลสุขภาพ 

การค้าขาย การบริการท่องเที่ยว สิทธิ และสวัสดิการสังคม

 ๒. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 

๒.๑ เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ของประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านการอบรมโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานพนัธมติร และจดัให้มกีารก�าหนดมาตรฐานการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิิทลัขัน้พืน้ฐานส�าหรับคนกลุม่ต่างๆ 

๒.๒ ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในโลกดิจิทัล โดยบรรจุเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือท่ีเป็นมาตรฐานในหลักสูตร

การศึกษาทุกระดับ ด�าเนินการวัดระดับการรู้เท่าทันส่ือตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ชัดเจน รณรงค์ให้เกิดความรู้

ด้านการรู้เท่าทันส่ือในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสาร 

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

๒.๓ สร้างกลไกติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ส�าหรับเฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคมแบบ

ทันสถานการณ์ (real time) เช่น ความเชื่อที่ผิดในเรื่องอาหารและยา สื่อลามกอนาจารเด็ก ข้อมูลเท็จ และ

กระแสข่าวที่ท�าให้สังคมตื่นตระหนก ฯลฯ เพื่อส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม 

 ๓. สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 

๓.๑ ก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารส�าคัญของราชการ ข้อมูล สถิติ ความรู้เชิง

อาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาระบันเทิงต่างๆ เป็นต้น เร่งผลิตหรือแปลงข้อมูล ข่าวสาร 

องค์ความรู้ ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้นได้ รวมถึงมีกลไกที่อนุญาต

ให้ประชาชน หรือธุรกิจสามารถน�าข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์

๓.๒ สร้างและส่งเสริมให้เกิดแหล่งความรู้ดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเป็น

แหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือของสังคมไทย โดยมีมาตรการ เช่น สร้างเครือข่ายผู้พัฒนาแหล่งความรู้ ให้ทุนสนับสนุน

การด�าเนินการ จัดหาแพลตฟอร์ม รับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลและองค์ความรู้ บูรณาการแหล่งความรู ้

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่าย เป็นต้น

๓.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลิตส่ือดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น 

การผลิตสื่อผ่านกิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมโดยหน่วยงานเอกชน หรือการผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย

๓๑



ประชาชนและชุมชน ท้ังนี้ สื่อท่ีผลิตข้ึนใหม่จะต้องรองรับความหลากหลายในสังคม ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม 

สภาพร่างกาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ฐานะทางเศรษฐกิจ การเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

๓.๔ พัฒนาแพลตฟอร์มส�าหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะ

บุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้

ร่วมกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น จากชุมชนสู่ชุมชน น�าไปสู่เศรษฐกิจและสังคม

แห่งการแบ่งปัน

 ๔. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน 

แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๔.๑ บูรณาการการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่โรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล ชายขอบ เช่น โรงเรียนใน

พื้นที่ห่างไกลและเดินทางล�าบาก โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง โดยการบูรณาการจะ

รวมถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง และเทคโนโลยี

การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้ของนักเรียน ประชาชนและชุมชน 

๔.๒  พัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดส�าหรับมหาชน (Massive open online 

course: MOOC) ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและมัธยม หลักสูตรด้าน

อาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้ หลักสูตรส�าหรับ

อาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ และการ

สร้างกลไกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านนี้ใน

ระดับชาติ

๔.๓ ผลิตสื่อและคลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบ

ลิขสิทธิ์แบบเปิด รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการต่อยอด

การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา

๔.๔ ส่งเสริมการพัฒนาและบูรณาการระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่

เชื่อมต่อกันท่ัวประเทศ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อใช้ประโยชน์ใน

การประกอบอาชีพ การพัฒนาตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

 ๕. เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับการ

เข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕.๑ บูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมต่อกันทั่วประเทศที่ประชาชน

สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนได้ เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา และ

เป็นข้อมูลส�าคัญประกอบการรักษากรณีฉุกเฉิน

๕.๒ บูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ที่ครอบคลุมถึงระบบการ

ให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การสร้างพื้นที่ปรึกษาปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเฝ้าระวัง

และสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพและอนามัย รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพในรูปแบบใหม่ 

เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะท่ีดี หรือลดปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนใน

พื้นที่ห่างไกล กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

๕.๓ เร่งจัดท�านโยบายและแผนการด�าเนินงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิทัล 

๓๒



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและ

เป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ

จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ีขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถ

เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวม

การท�างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการสร้าง

บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer To Peer) ตามหลักการออกแบบ

ที่เป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

การปกครอง/บริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นี้ เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�างานและการให้

บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท�างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 

รวดเร็ว อ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชน

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อ

สิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปล่ียนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความ

ส�าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ 

เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน�าข้อมูลและบริการของรัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ 

และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 ๑. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นย�า

๑.๑ ลดการใช้ส�าเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (smart service) ไม่น้อยกว่า ๗๙ บริการ 

๑.๒ มีระบบอ�านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการด�าเนินธุรกิจ (doing business platform) 

โดยมีการจัดท�าระบบสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น

 ๒. ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

๒.๑ อันดับการประเมินดัชนี Corruption Perception Index ของไทยดีขึ้น ๑๐ อันดับ

๒.๒ ดัชนี e-Participation ใน UN e-Government Index มีอันดับเพิ่มขึ้น ๑๐ อันดับ

 ๓. มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ�้าซ้อน สามารถ

รองรับการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑ มีกฎหมาย e-Gov ที่มีหลักการครอบคลุมถึง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิดัล 

ก�าหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของรัฐ การปกป้องข้อมูล ดูแลความมั่นคงปลอดภัย

ข้อมูลหน่วยงานรัฐ ติดตามการปฎิบัติตามแผนและมาตรฐาน 

๓.๒ มีบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure/Data 

Center) ผ่านบริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN) บริการ G-Cloud และ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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กลางเพื่อสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)

แผนงาน

 ๑. จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้

บริการ (Citizen Driven)

๑.๑ พัฒนาบริการอัจฉริยะ (Smart Service) โดยแปรสภาพบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไป

สู่บริการดิจิทัลที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาไปสู่บริการ

ดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ (Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลและสอดคล้อง

กับความต้องการ โดยผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐ เช่น เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ผู้ปกครองไม่ต้อง

แจ้งเกิด แต่ระบบจะเช่ือมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และส่งหลักฐานให้

ผู้ปกครองของเด็กเกิดใหม่เอง ท้ังน้ี การปรับเปลี่ยนบริการของรัฐเป็นบริการในรูปแบบดิจิทัล สามารถสร้าง

นวัตกรรมบริการบนบริการรูปแบบเดิม หรือสร้างบริการใหม่ได้ โดยไม่ต้องยึดติดกับขั้นตอนการให้บริการรูป

แบบเดิม และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาภาคเอกชน หรือนักพัฒนาอิสระเข้าร่วมการพัฒนาบริการดังกล่าวได้ 

๑.๒ พัฒนาบริการที่อ�านวยความสะดวกต่อประชาชน ภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยว ตามวงจรชีวิต

ของแต่ละกลุ่ม  ส�าหรับบริการประชาชนจะเน้นบริการที่เป็นการอ�านวยความสะดวกตลอดช่วงชีวิต เช่น บริการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  ส่งเสริมและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และบริการเกี่ยวกับอาชีพ 

(ในระยะแรกเน้นกลุ่มเกษตรกร) โดยรัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ 

หรือผู้ใช้บริการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

รองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

๑.๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่

มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการพิจารณาอนุญาต ตลอดจนพัฒนาระบบ

สนับสนุนกรณีการยกเลิกการอนุญาต หรือกรณีการจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต (ตามแนวทางของ 

พ.ร.บ. การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อเป็นการลดการใช้

ดุลพินิจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  

๑.๔ สร้างความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ

เชื่อมั่นในการใช้บริการ

๑.๕ เตรียมความพร้อมส�าหรับการให้ประชาชนและเอกชนปรับเปล่ียนไปเป็นผู ้ให้บริการ

ระหว่างกัน (Peer To Peer) โดยมีภาครัฐเป็นผู้อ�านวยความสะดวก หรือดูแลให้เกิดความเป็นธรรม

 ๒. ปรับเปลี่ยนการท�างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

๒.๑ ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุน ด้วย

การลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน

๒.๒ เชื่อมโยงการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการท�างานและข้อมูล ทั้งภายในและข้าม

หน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) ส�าหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและ

การบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) ซ่ึงสามารถเข้าถึง

บริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา 
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๒.๓ พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back office Platform) เพื่อรองรับ

การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital By Default) อย่าง

เป็นระบบ รวมถึงน�าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ เพ่ือลดข้ันตอน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการท�างานของรัฐทั้งในส่วนการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ระบบ Back office 

ของส่วนราชการต้องรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์

๒.๔ เตรียมความพร้อมส�าหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจ�านวนมหาศาลในระบบ ทั้งด้านการจัดเก็บ

และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือเพิ่มมูลค่าของข้อมูล 

ตลอดจนจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

๒.๕ ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพ่ือสอดรับกับการท�างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล 

โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�างาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้ 

(User) เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปท�างานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High 

Value Job) หรือเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้ 

 ๓. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการท�างานของรัฐ (Open Government) เพื่อน�าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

๓.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการ

ข้อมูล ตามมาตรฐาน Open Data เพื่อน�ามาซ่ึงการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ

๓.๒ พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐโดย

ไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้างคุณค่า

ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลต้ังแต่เกิดจนตายส�าหรับ

การวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการ

สุขภาพดีถ้วนหน้า (Universal Healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูลเกษตร ข้อมูลคดี เป็นต้น

๓.๓ เชื่อมโยงการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือก�าหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการ

ตัดสินใจท่ีเกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการท�างานของภาครัฐ น�าไปสู่ความ

โปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต (Corruption)

 ๔. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับ 

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ

๔.๑ ส่งเสริมให้บูรณาการข้อมูลและบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น แบบฟอร์มกลาง (Single 

Form) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ หรือท�าธุรกรรม และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการบูรณาการข้อมูลไม่จ�าเป็นต้องยึดติดกับกระบวนการท�างานรูปแบบเดิม หรือ

ไม่จ�าเป็นต้องบูรณาการข้อมูลภายใต้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน แต่สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิด

การบูรณาการข้อมูลได้

๔.๒ ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Common Platform) เพื่อสนับสนุนให้เกิด 

๓๕



การพฒันาต่อยอดบรกิาร การเชือ่มโยงระบบงานและการใช้งานในวงกว้าง น�าไปสูค่วามร่วมมอืและการแบ่งปัน

ในรูปแบบใหม่ รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน ซ่ึงเป็นบริการร่วมพ้ืนฐานเพื่อ

อ�านวยความสะดวกส�าหรับทุกหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจในการปรับเปล่ียนรูปแบบการท�าธุรกรรมและ

การให้บริการ ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ เช่น การบริหารจัดการพลังงานของพื้นที่อย่าง

ชาญฉลาด  การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังภัย บริการตั๋วร่วม บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ บริการ

ยืนยันตัวตน บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการโลจิสติกส์ และบริการแปลภาษาให้สะดวก รวดเร็ว และ

มีความปลอดภัยในการใช้งานและให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

  การพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท�างานให้มีความสามารถ

ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและ

ทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการ

จ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักใน

การขับเคลื่อน

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับ

การท�างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนท�างานที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างผลิตภาพ

การผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การเตรียม

ความพร้อมให้ประชาชนทั่วไป ก็เป็นอีกเรื่องที่ส�าคัญไม่แพ้กัน

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 ๑. บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา

ที่ขาดแคลน หรือมีความส�าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล

 ๒. เกดิการจ้างงานแบบใหม่ อาชพีใหม่ ธรุกจิใหม่ จากการพฒันาเทคโนโลยดีจิทัิล จ�านวน ๒๐,๐๐๐ งาน 

 ๓. บุคลากรผู้ท�างานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

แผนงาน

 ๑. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชน

ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยท�างาน และวัยเกษียณให้มีความสามารถสร้างสรรค์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้รูปแบบใหม่ น�าไปสู่การสร้างคุณค่า

สินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์

๑.๑ พัฒนาความรู ้ ทักษะ และองค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดส�าหรับมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลาย ทั้ง

๓๖



บุคลากรวัยท�างาน สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 

๑.๒ พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ทักษะด้านการคิดค�านวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ทักษะด้านการออกแบบ

กระบวนการทางธุรกิจ (Design Process Thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) น�าไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานของการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง

๑.๓ จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้

และปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On-The-Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริงกับภาค

ธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 

๑.๔ พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

ให้มีความรอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจและ

เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม

๑.๕ พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้

อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้

อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 ๒. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ

บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน

๒.๑ อ�านวยความสะดวกในการเข้ามาท�างานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ 

ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตท�างานให้กับบุคลากร

ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาท�างานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้าย

บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ม

ประเทศพันธมิตรทั่วโลก

๒.๒ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล (Digital Specialists) 

ในสาขาท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (High-Tech Sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากลโดย

สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เพ่ิมหลักสูตรในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น ด้านการประมวลผล

ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ในทุกระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี  

๒.๓ สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ๆ ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ โดยให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 

รวมถึงการท�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน

๒.๔ จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาก�าลังคนทาง

๓๗



ด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องต่อ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตราก�าลัง และค่านิยมของการท�างาน

ทางด้านดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้การศึกษาด้าน

ทักษะด้านการคิดค�านวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) ในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต

 ๓. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑ พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน 

ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสาธารณะ

๓.๒ สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อน�าไปสู่การบูรณาการ

การท�างานระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับ

ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

  การสร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และกติกา ท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลที่มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงปลอดภัยการสร้างความเชื่อมั่น และการคุ้มครอง

สิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือก่อให้เกิดการอ�านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อ

รองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ น้ี มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรม

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ท�างาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วย

ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ�านวยความสะดวกให้กับ

ทุกภาคส่วน โดยภารกิจส�าคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้ จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครอง

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security)

เป้าหมายยุทธศาสตร์

 ๑. ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น ในการท�าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

๑.๑.มีผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีท�าธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมูลค่า e-Commerce เพิ่มข้ึน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี

 ๒. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๒.๑. ผลักดัน Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได้

ภายใน ๓ ปี

๓๘



 ๓. มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท�าธุรกรรม

๓.๑. ภาคธุรกิจด�าเนินธุรกิจภายในและระหว่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนท�าธุรกรรม

ผ่านสื่อดิจิทัลลดลง

๓.๒. กระบวนการขอใบอนุญาต มีระยะเวลาที่สั้นลงตามเกณฑ์ของกลุ่มผู้น�าในดัชนี Ease of 

Doing Business ภายใน ๒ ปี

๓.๓. มีมาตรฐานด้านข้อมูล และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนและ

เชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๓.๔. อันดับการประเมินวัดดัชนี World Bank’s Ease of Doing Business ของไทยดีขึ้น

ไม่น้อยกว่า ๕ อันดับ ภายใน ๓ ปี

แผนงาน

 ๑. จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก�าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และ

กติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ใน 

ภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด�าเนินการต่างๆ

๑.๑ จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจดิจิทัลที่เหมาะสม ที่ท�าให้ผู ้ใช้งาน

มีความม่ันใจ ซึ่งประกอบด้วย ระบบเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าที่เป็นสากล การจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง

สินค้า (Trusted Source Data Pool) ระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) การสาธารณสุข

อิเล็กทรอนิกส์ (e-health) การค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-trade) ที่เชื่อมโยงกันได้ การด�าเนินการ

มาตรฐานข้อความที่เกี่ยวกับการค้า เช่น e-invoice ของภาคธุรกิจที่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ 

การก�าหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์และน�า Internet of Things (IoT) มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม

และการผลิต (Industrial Internet)๑๐10เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการท�าธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศให้มีมาตรฐานใช้งานร่วมกันที่ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

๑.๒ ปรับแก้กฎหมาย ให้ภาครัฐและเอกชน ยอมรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องยื่น

แบบฟอร์มกระดาษในการท�าธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ 

๑.๓ ลดขั้นตอน ลดจ�านวนใบอนุญาต ลดจ�านวนเอกสาร และลดระยะเวลาในการด�าเนินงานทาง

ธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

๑.๔ สร้างกลไกและแรงจูงใจในการก�ากับดูแลตนเองในกลุ่มผู้ประกอบการ และการมีกระบวนการ

ติดตามและประเมินระดับความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

๑.๕ ก� าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ ยนข ้อมูลทางเทคนิคเพื่ อการปฏิ บัติ งานร ่วมกัน 

(Interoperability Standard) ในการเชื่อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น 

การก�าหนดรายการข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน กฎกติกาการต้ังชื่อรายการข้อมูล กฎกติกา

การออกแบบโครงสร้างเอกสาร มาตรฐานกลางเชื่อมโยงข้อมูลการค้า การช�าระเงิน ภาษี เป็นต้น 

 ๒. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
๑๐ จากผลการส�ารวจความนิยมในการประยุกต์ใช้ IoT ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ พบว่า smart home และ Industrial internet อยู่ในอันดับ ๑ และอันดับ ๕ 
ตามล�าดับ โดย Gartner และ Cisco คาดการณ์ว่า industrial internet มีแนวโน้มและความเป็นไปได้มากที่สุดในบรรดาการประยุกต์ใช้ IoT นอกจากนี้ smart 
supply chain ที่เป็นโซลูชั่นที่เข้ามาช่วยติดตามสินค้าที่ก�าลังขนส่งไปตามท้องถนน และ smart agriculture ที่เป็นระบบในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ทางการเกษตร จะเป็นประโยชน์มากส�าหรับการท�าการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล

๓๙



๒.๑ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่ีทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับมาตรฐาน

สากลซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมและ

สร้างแรงจูงใจในการท�านวัตกรรม เป็นต้น

๒.๒ เร่งปรับปรุงกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติสากล และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดยคนไทย รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฎหมาย

๒.๓ ให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่าง พัฒนา ตรวจสอบ และ

ทบทวนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงเป็นการเร่ิมต้นของการติดต่อส่ือสารระหว่าง

ประชาชนกับรัฐบาลในเ ร่ืองการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต ่อประชาชน 

(e-participation)

๒.๔ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการ และน�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแปลง

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินความเหมาะสมเป็นระยะอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 ๓. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท�าธุรกรรมออนไลน์

๓.๑ สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับ

ภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร และการท�าธุรกรรมออนไลน์ เช่น จัดให้มีระบบการช�าระเงินท่ีตรงตาม

ความต้องการมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น 

๓.๒ ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครอง

สิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน mobile 

commerce หรือ smart phone แนวปฏิบัติในการใช้งาน social media เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของ

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

๓.๓ การก�าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวด (critical infrastructure) 

เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ

ต่อการค้าและการลงทุน การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมก�าหนดหน่วยงานรับ

แจ้งเหตุ และสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระท�าความผิด

ที่มีผลต่อระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

๓.๔ สร้างระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้ธุรกรรมออนไลน์ เช่น ส่งเสริมและผลักดัน

ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและความเข้มแข็ง สามารถท�างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการในการระงับข้อพิพาทออนไลน์และการเน้นให้ภาคธุรกิจสามารถ

ดูแลและก�ากับกันเองได้อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

โดยภาครัฐ (self-regulation) ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์ ภาครัฐอาจร่วมก�ากับดูแล (co-regulation) ตาม

ความเหมาะสม เพื่อให้ระบบการควบคุมก�ากับดูแลมีประสิทธิภาพ

๔๐



ส่วนที่ ๔
 
กลไกการขับเคลื่อน



ส่วนที่ ๔ กลไกการขับเคลื่อน

 เพื่อเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการน�า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น 

สิ่งที่ต้องเร่งด�าเนินการคือการขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะสั้น การเตรียมความพร้อมประเทศ

โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงสถาบัน การบูรณาการและการจัดสรรทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องและ 

การมีกลไกในการท�างานและติดตามผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ ดังรายละเอียดดังนี้

 ๔.๑ การขับเคลื่อนด้วยกิจกรรม/โครงการที่เป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน (๑ ปี ๖ เดือน) 

เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน�าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อขับเคล่ือน 

การด�าเนินงานในระยะเร่งด่วน (๑ ปี ๖ เดือน) ที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและสร้าง

รากฐานการพัฒนาดิจิทัล (Digital Foundation) ดังสามารถสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

๑.๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ ที่ประชาชน

สามารถใช้บริการและสื่อสารผ่านบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซ่ึงการมี

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการด้าน

การศึกษาสาธารณสุขและการบริการอ่ืนๆ ของภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต  

ผู้ด�าเนินการหลัก:  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก ให้มีเสถียรภาพ และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของ

ประเทศ ลดต้นทุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้สามารถ

แข่งขนัได้กบัประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้ค่าบริการอนิเทอร์เนต็ส�าหรับประชาชนถูกลง รวมทัง้ยกระดับประเทศไทย

ให้เป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่นข้อมลูอนิเทอร์เนต็หรือศนูย์กลางดิจิทัลของภมูภิาคอาเซียนในอนาคต

ผู้ด�าเนินการหลัก:  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

๒.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ยกระดับการประกอบอาชีพ พัฒนาธุรกิจชุมชนจากการค้าขายสินค้าชุมชนไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการ

ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งขยายตลาดจากตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาส

เรียนรู้วิธีการค้าขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ด�าเนินการหลัก: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงพาณิชย์  

และองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ต�าบล

๔๒



๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ให้มี 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดย

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด�าเนินธุรกิจในระดับองค์กร ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการใช ้

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการท�าธุรกิจ เช่น ระบบบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภายในองค์กร (ERP) ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM) ระบบบริหาร 

จัดการสินค้าคงคลัง และสนับสนุนให้ธุรกิจไทยเปลี่ยนรูปแบบการท�าธุรกิจแบบเดิมสู่ระบบ 

การค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ (e-Business) รวมถึงเตรียมความพร้อมในการปรับเปล่ียน 

กระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคธุรกิจให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ขั้นตอนของการผลิตเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐

- สร้างกลไกและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับสินค้าของไทย ตลอดจนเตรียมฐานข้อมูลเพื่อ

เชื่อมโยงระบบการค้าไทยเข ้ากับระบบการค้าสากล ด้วยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ

มีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของรหัสสินค้า และมาตรฐานสินค้าของไทย

- สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่อสร้างสรรค์ ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของไทย  

และการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

ผู้ด�าเนินการหลัก: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงวัฒนธรรม

๒.๓ ผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์ดิจิทัลตามนโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษและ Super-

Cluster เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่ง

อนาคต ที่จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมภายในพ้ืนท่ีคลัสเตอร์ดิจิทัล เพ่ือให้เป็นฐานการแลกเปล่ียนองค์ความรู้

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานวิจัยและ

พัฒนาภายในประเทศและธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส�าคัญระดับโลก รวมถึงการพัฒนาให้ประเทศไทย

เป็นแหล่งรับจ้างผลิต (Outsource) ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส�าคัญของภูมิภาคโดยการขับเคล่ือนกิจกรรม 

Smart Thailand ผ่านวิธีการร่วมมือกับผู้น�าอุตสาหกรรมระดับโลก

ผู้ด�าเนินการหลัก:  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒.๔ พัฒนาก�าลังคนทางด้านดิจิทัลในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) เพื่อให้มีทักษะ 

และความเชี่ยวชาญในการต่อยอดนวัตกรรมและสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่รองรับการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มการจ้างงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

  ผู้ด�าเนินการหลัก:  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔๓



๓. ด้านสังคมดิจิทัล

๓.๑ พัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ด้วยการปรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนเดิม 

เป็นศูนย์รูปแบบใหม่ที่ให้บริการด้านดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน 

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและการบริหารประเทศ มีการ

จัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น การเปิดร้านค้าออนไลน์ การปรับปรุงสินค้า/บริการ การสื่อสาร 

และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล เป็นต้น ควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต เป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ผู้ด�าเนินการหลัก: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ต�าบล

๓.๒ ส่งเสริมการให้ประชาชนทุกกลุ่มมีช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบใหม่ โดยผ่าน

ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส�าหรับมหาชนที่เรียกว่า MOOCs (Massive Open Online Courses) นอกจากนี้ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ต และ

สัญญาณโทรศัพท์มือถือจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้มากยิ่งขึ้น

ผู้ด�าเนินการหลัก: กระทรวงศึกษาธิการ

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ ต�าบล

๓.๓ ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม รณรงค์และเสริมสร้าง

ทักษะดิจิทัลให้แก่ประชาชน ทั้งเด็กเยาวชนในและนอกระบบการศึกษา ครู ผู้ปกครอง รวมถึงทั้งคนพิการ

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึง เรียนรู้ และได้ประโยชน์ จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

สร้างสรรค์ มีจริยธรรม และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยสู่การเป็น

พลเมืองดิจิทัลในอนาคตต่อไป

ผู้ด�าเนินการหลัก: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงศึกษาธิการ

๔๔



๓.๔. การสร้างเมืองน่าอยู่และปลอดภัย ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยง CCTV ที่มีอยู่แล้วใน

จังหวัดภูเก็ตและการประมวลผลภาพ เพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจร

แบบ Real-Time และระบบบอกเวลารถเข้าป้าย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการกวดขันวินัยจราจรภายใน

จังหวัด และการพัฒนาศูนย์สั่งการอัจฉริยะ

ผู้ด�าเนินการหลัก: จังหวัดภูเก็ต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. การบริการภาครัฐ

๔.๑ ยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ

– ปรับกระบวนการด�าเนินการภาครัฐ โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบ 

สนับสนุนงานบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

– บูรณาการข้อมูลและระบบงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาล 

ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่

– อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการของรัฐ ได้แก่ การอ�านวยความสะดวกแก่

ผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ และการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลดส�าเนา  

เมื่อติดต่อหรือใช้บริการของรัฐ

– การผลักดันชุดกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ผู้ด�าเนินการหลัก: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

๔.๒. ลดข้ันตอนและกระบวนการในการอนุญาต รับแจ้ง อนุมัติ ของหน่วยงานราชการ เพื่อ

ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยลดกระบวนการและการใช้เอกสารที่ซับซ้อน เพื่อเพิ่ม

ความรวดเร็ว และโปร่งใสในทุกขั้นตอนและการบูรณาการงานบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ  

๖๓ บริการหลัก (ตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

             ผู้ด�าเนินการหลัก: หน่วยงานภาครัฐที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการ

ให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

๔.๓ ผลกัดนักลุม่กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการปรับเปล่ียนโครงสร้างเชงิ

สถาบนั ทัง้การจดัตัง้หน่วยงาน การมกีฎเกณฑ์กตกิา เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการท�า

ธรุกรรม

ผู้ด�าเนินการหลัก: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๔๕



 ๔.๒ กลไกการขับเคลื่อนภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสถาบัน

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้นั้น มีส่วนช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินและ 

การให้บริการสาธารณะ ซึ่งส่งผลต่อบทบาทภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ 

ยึดกฎ ระเบียบ ล�าดับชั้นการบังคับบัญชา มีขั้นตอนการควบคุมที่มีความชัดเจน ผูกขาดการให้บริการสาธารณะ 

สู่การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ทั่วถึง 

มีคุณภาพ ในช ่องทางที่หลากหลาย ไม ่ถูกจ�ากัดด ้วยสถานที่และเวลาในการให ้บริการอีกต ่อไป  

และเพื่อให้นโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะต้อง

อาศัยกลไก การขับเคลื่อนท่ีทุกภาคส่วนต้องปรับรูปแบบการท�างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการข้าม

หน่วยงาน ท้ังในระดับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

และติดตามผล ดังนั้น การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท�างานของภาครัฐ จะบูรณาการการท�างานในลักษณะ

ข้ามกระทรวง เพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ลดบทบาทภาครัฐ กระจายและมอบอ�านาจการปฏิบัติราชการ  

เพื่อลดกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาด�าเนินการ และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

การท�างานเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะต้องมี

หน่วยงานกลางเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ประสาน และขับเคลื่อนให้การพัฒนาดิจิทัลของประเทศ 

เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยหน่วยงานที่จ�าเป็นต้องจัดตั้งขึ้นใหม่นั้น ควรมีจ�านวนเท่าที่จ�าเป็นต่อภารกิจของ

หน่วยงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันไม่สามารถด�าเนินการได้ตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อลดภารกิจท่ีซ�้าซ้อน และ/

หรือทับซ้อน  และเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

หน่วยงานท่ีเกิดขึ้นใหม่ควรมีขนาดกระชับ มีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น เน้นเป้าหมายมากกว่ากระบวนการ 

มีระบบการบริหารงานคล่องตัว เป็นอิสระ ไม่ผูกพันกับกฎระเบียบ การปฏิบัติ และข้อบังคับของราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ กระจายอ�านาจ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงศักยภาพในการท�างานได้เต็มที่ มีอิสระและอ�านาจ

ตัดสินใจภายใต้กรอบการดูแลและตรวจสอบ เพื่อให้ส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และรวดเร็ว มีกลไก

ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 ๔.๓ กลไกการบูรณาการและการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ในการด�าเนินงาน

การท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต้องบูรณาการ

การท�างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวมแทนการท�างานแบบแยกส่วนดังที่เคยปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา  

เพื่อให้กลไกต่างๆ สามารถท�างานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ก�าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละ

ภารกิจ มีการท�างานร่วมกันหรือเช่ือมโยงกัน เพื่อใช้ทรัพยากรภาครัฐร่วมกันอย่างคุ้มค่า เมื่อบุคลากรในแต่ละ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการท�างานเชื่อมโยงกัน ลดภารกิจที่ทับซ้อน/ซ�้าซ้อน และน�าข้อมูลที่แต่ละ

ฝ่ายมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะช่วยให้บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  

ลดต้นทุนการด�าเนินงาน อ�านวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว 

๔๖



นอกจากนี้ เครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

และคุณภาพยิ่งข้ึน คือการแก้ไขกฎระเบียบและระบบงบประมาณที่เอื้ออ�านวยให้ส่วนราชการท�างานร่วมกัน 

มีระบบประสานงานระหว่างส่วนราชการในการให้บริการประชาชน เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ

อ�านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พระราชบัญญัติ การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมและ

ครอบครองโดยหน่วยงานรัฐมาวิเคราะห์ เช่ือมโยง และใช้ประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

เพื่อให้บริการข้ามกระทรวง 

การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ

พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น จ�าเป็นต้องมีความคล่องตัว ท�าให้รัฐต้องมีกลไกทางเลือกในการสนับสนุน

ทางการเงินกับโครงการเหล่านั้น ดังนั้น นอกจากการสนับสนุนด้วยงบประมาณรายจ่าย รัฐควรจัดตั้งกองทุน

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาสนับสนุนการด�าเนินงานดังกล่าว แต่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ 

รัดกุม และโปร่งใส พร้อมต่อการตรวจสอบของผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

 ๔.๔ กลไกติดตามความก้าวหน้าของนโยบาย แผนงาน

เ พ่ือ ให ้การขับ เคลื่ อนแผนพัฒนาดิจิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคมเกิดประสิทธิภาพ

ตามเป้าหมายที่ก�าหนด ขยายผลไปสู ่ภาคเศรษฐกิจและสังคมที่ตรงต่อความต้องการ ความจ�าเป็น 

และความเหมาะสม ก่อให้เกดิผลสมัฤทธิภ์ายใต้งบประมาณทีจ่�ากดั จึงต้องมกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

ความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เมื่อพบปัญหา และอุปสรรคในการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ ต้องจัดให้มี

กลไกช่วยเหลือหรือจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นและเหมาะสมอย่างเพียงพอและทันท่วงที น�าผล

ที่ได้จากการติดตามมาทบทวนเพื่อปรับปรุงให้สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม  

นอกจากนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต้ังแต่กระบวนการปรึกษาหารือ การส�ารวจ 

และการรับฟังความเห็นของประชาชน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงาน เพื่อ

น�าไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเป็นหลัก ให้ความส�าคัญกับการลดต้นทุน 

ค่าใช ้จ ่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ ่ายงบประมาณต้องเป็นไปอย่างคุ ้มค ่าและเหมาะสม 

มีการยืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณนอกกรอบที่ขออนุมัติไว้ล่วงหน้าตามภารกิจที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

ระหว่างปีงบประมาณได้ เพื่อลดการเร่งใช้เงินงบประมาณเม่ือใกล้ระยะเวลาส้ินสุด ดังนั้น การอบรมและเผย

แพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและสร้างทักษะแก่ประชาชนจึงต้องด�าเนินการเพ่ือให้ท�าการนี้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๗
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ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดท�าโดยองค์กร

เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ

นานาชาติที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและมีเครือข่ายใน ๑๒๐ 

ประเทศท่ัวโลก และได้จัดท�าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ 

เป็นประจ�าทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘

ดัชนีบ่ งชี้ ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารในการพัฒนาประเทศ ท่ีครอบคลุมท้ังภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 

และภาครัฐ ซึ่งจัดท�าขึ้นโดย World Economic Forum และมีการรายงานใน 

Global Information Technology Report เป็นประจ�าทุกปีดัชนี NRI ประกอบ

ด้วยดัชนีย่อย (Sub-Index) ๓ กลุ่ม กล่าวคือ

 ๑. สภาพแวดล้อม/ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาไอซีที ประกอบด้วย

  ๑.๑ สภาพแวดล้อมทางด้านการท�าธุรกิจ/ตลาดของ เช่น การมี

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรท่ีเพียงพอ กฎระเบียบของภาครัฐ และผลของ

มาตรการทางภาษีต่างๆ เป็นต้น 

  ๑.๒ สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑ์

การก�ากับดูแลต่างๆ อาทิ การมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอซีที ประสิทธิภาพของ

การบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ 

  ๑.๓ สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น 

 ๒. ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึ่งรวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็น

ผู้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย โดยในการวัดยังแบ่งเป็นความพร้อมของประชาชน

ท่ัวไป (Individual) ภาคธุรกิจ (Business) และ ภาครัฐ (Government)  

โดยตัวอย่างตัวชี้วัด (Indicators) ที่น�ามาพิจารณาคือ 

  ๒.๑ การเชื่อมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ของโรงเรียน การเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ 

การจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ 

  ๒.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น คุณภาพของ

ระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุนด้านการฝึกอบรมของบุคลากรในสถาน

ประกอบการ และการให้ความส�าคัญกับการสร้างและพัฒนาความร ู ้ด ้าน

๔๙



มาตรการที่ก�าหนดให้ผู้ครอบครอง ควบคุม หรือดูแลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติ 

โดยต้องได้รับความยินยอมในการใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลอื่น 

เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเงิน ข้อมูล

เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น ให้มีการน�าไปใช้อย่างเหมาะสมโดยได้รับ

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้อ่ืนท่ีตนเองครอบครองหรือดูแลอยู่อันจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ

ข้อมูล

เป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีและได้รับ โดยภาครัฐมิสามารถก้าวล่วง

หากไม่มีเหตุผลจ�าเป็น 

แนวทางท่ีจะท�าให้ข้อมูลในระบบ หรือเนื้อหา องค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละ

หน่วยงาน สามารถท�างานร่วมกันได้ โดยมีมาตรฐานกลาง เพื่อก�าหนดรูปแบบและ

การบันทึกจัดเก็บ ดังนั้น ระบบจึงไม่จ�าเป็นต้องมาจากที่เดียวกันหรือหน่วยงาน

เดียวกัน แต่สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

การที่หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องซ่ึงอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชน 

ด�าเนินการส่งต่อบริการให้แก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม

การบริหารจัดการและการก�ากับดูแลการใช้ความถี่วิทยุซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีจ�ากัด 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยต้องให้มีความสมดุลของการก�ากับดูแล 

การแข่งขันโดยเสรี และการแปรรูปจากกิจการของรัฐไปเป็นเอกชน

ข้อมูลที่สามารถน�ามาใช้ได้โดยอิสระ สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้

โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือ

เงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานก�าหนด ความหมายท่ีสมบูรณ์ของ

การเปิดเผยข้อมูล สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

 ๑. Availability And Access ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความพร้อมใช้งานและ

ค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการท�าส�าเนา โดยเฉพาะการดาวน์โหลดผ่าน

อินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมีอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถ

ปรับปรุงแก้ไขได้  

 ๒. Re-Use And Redistribution ข้อมลูต้องถกูจดัเตรยีมให้ภายใต้เงือ่นไขทีอ่นญุาต

ให้น�ามาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้ รวมทัง้การผสมผสานระหว่างชดุข้อมลูอืน่ๆ ได้ 

การคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล

(Data Protection)

การคุ้มครองสิทธิ

ส่วนบุคคล

การเชื่อมโยง 

การท�างานเข้าด้วยกัน

(Interoperability)

การบริการสาธารณะ

(Public Service)

การบริหารจัดการคลื่น

ความถี่

(Spectrum 

Management)

การเปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์

(Open Data)
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การกระท�าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(Computer Crime)

การเกษตรอัจฉริยะ

(Smart Farm) 

การเข้าถึงโครงข่าย

เชื่อมต่อแบบเปิด

(Open Access/

Open Network)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ๒.๓   การใช้ดัชนีย่อยอื่นๆ มาประเมินวัด เช่น e-Government readiness

 ๓. ความสามารถในการใช ้ประโยชน ์จากไอซีทีของภาคประชาชน 

ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยอาจจัดกลุ่มชี้วัดที่ส�าคัญได้ดังน้ี คือ 

  ๓.๑ การแพร่กระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้คน/องค์กรกลุ ่มต่างๆ 

สามารถใช ้ประโยชน์ เช ่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร ์ โทรศัพท์ 

(ประจ�าท่ีและเคลื่อนที่) และอินเทอร์เน็ต ระดับการมีการใช้ไอซีทีของภาครัฐ 

  ๓.๒ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากไอซีที เช่น ความสามารถ

ในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ ประสิทธิผลของการใช้ไอซีที ในภาครัฐ 

  ๓.๓ ระดับของการใช้ประโยชน์จากไอซีที เช่น จ�านวนบริการภาครัฐ

ออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจ และจ�านวนข้อมูลที่

ไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต (Internet Traffic) เป็นต้น

การกระท�าด ้วยประการใดๆ ให ้ระบบคอมพิวเตอร ์ ไม ่สามารถท�างาน 

ตามค�าสั่ ง ท่ีก�าหนดหรือท�างานผิดพลาดจากค�า ส่ัง ท่ีก�าหนดไว ้  หรือใช ้ 

วิธีการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท�าลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบ

คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็น

เท็จหรือมีลักษณะลามกอนาจาร ท�าให้เกิดความเสียหาย (พ.ร.บ. ว่าด้วย

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐)

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น เทคโนโลยี

ชีวภาพ และเทคโนโลยีนาโน) มาใช ้เพื่อพัฒนาการเกษตร ที่ ในเบื้องต ้น

ครอบคลุมถึง การจัดท�าทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การท�าระบบจัดการและ

แลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร การบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกและฟาร์ม 

การบริหารจัดการระบบน�้าและการใช้น�้า การวางแผนการผลิต การท�าระบบ

บัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน การท�าการตลาด และการตรวจสอบย้อนกลับของ

ผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้น

เป็นรูปแบบการเข้าถึงและเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีการวางรูปแบบสถาปัตยกรรม

โครงข่ายให้สามารถเช่ือมต่อเข้าถึงกันได้แบบเท่าเทียมและเป็นกลางระหว่างโครง

ข่ายที่เป็นของผู้ให้บริการมากกว่าหน่ึงรายให้เสมือนเป็นโครงข่ายเดียวในการให้

บริการอย่างมีคุณภาพ

๕๑



 ๓. Universal Participation ทุกคนต้องสามารถที่จะใช้ น�ามาใช้ และ

แจกจ่ายได้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคน ตัวอย่างเช่น ข้อจ�ากัด

ของ ‘Non-Commercial’ ที่ป้องกันการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือข้อจ�ากัดในการใช้

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง (เช่น ในการศึกษาเท่านั้น) ก็จะไม่ถือว่าข้อมูล

ดังกล่าว เป็นแบบ Open Data

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองความต้องการของพลเมือง

ท่ีปรารถนาจะเข ้าร ่วมกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ หรือ

ขอค�าปรึกษาต่างๆ จากภาครัฐผ่านโลกดิจิทัล ซึ่งบริหารจัดการบนฐานของ

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ�านาจสู่ชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นขั้นตอนการยืนยันว่าเป็นบุคคลท่ีแท้จริงในการท�าธุรกรรมออนไลน์ เช่น 

การตรวจสอบข้อมูลวัน เดือน ปี เกิด เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรเครดิต 

วันที่บัตรเครดิตหมดอายุ รหัสด้านหลังบัตรเครดิต หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าไม่มีผู้ใดมาแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่น

ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูล

และสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูลและ 

สื่อต่างๆ ดังกล่าว โดยไม่ถูกครอบง�า และสามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

และการด�ารงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยแนวคิด Media 

and Information Literacy โดยองค์กร UNESCO จะรวมถึงทั้งมิติของสารสนเทศ 

(information) และสื่อสารมวลชน (Media) ด้วย

บริการการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้เรียนจ�านวนมากสามารถเรียนได้แบบทุก

ที่ ทุกเวลา (และส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีทั้งส่ือวีดิโอ หนังสือ แบบฝึกหัด 

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถือเป็นการปฏิวัติการศึกษาของโลก โดยต่อยอดจาก

ระบบ e-Learning ที่มักเป็นการเรียนแบบกลุ่มจ�ากัดไปสู่การเรียนรู้ของมหาชนไม่

จ�ากัดอายุ หรือขอบเขตทางกายภาพ หลักสูตรของ MOOC นี้ อาจเน้นการเรียนใน

ระบบ หรือนอกระบบ หรือตามความสนใจของผู้เรียนได้ทั้งสิ้น 

การเรียนรู้ต้ังแต่เกิดจนตายโดยคนทุกกลุ่มในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กและเยาวชนวัยเรียนที่อยู่ทั้งในและนอกระบบ

การศึกษาสามัญ ผู้ใหญ่ในวัยท�างาน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท

การมีส่วนร่วมทาง

อิเล็กทรอนิกส์

(E-Participation)

การยืนยันตัวตน

(Authentication)

การรู้เท่าทันสื่อ

(Media And 

Information Literacy) 

การเรียนรู้ในระบบเปิด

ส�าหรับมหาชน

(Massive Open 

Online Course : 

Mooc)

การเรียนรู้

ตลอดชีวิต

(Life Long Learning)
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การหลอมรวมกันของข้อมูล ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวมทั้งบริการที่มีอยู ่ เดิม พัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีและบริการรูปแบบใหม่ 

ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เช่น การดูหนัง ฟังเพลง และติดต่อ

สื่อสารในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งกับคน และส่ิงของ ทุกสรรพสิ่ง สามารถท�าได้ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผ ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นแนวคิดที่ต ้องการอ�านวยความสะดวกแก  ่

ผู้มาติดต่อให้สามารถรับบริการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว แทนที่การติดต่อหลาย

แห่ง ท�าให้ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ทั้งยังลดภาระ

ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน สามารถใช้ร่วมกันทั้งสถานที่ บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือ

เครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service 

ยังอาจหมายถึง การน�างานที่ให้บริการทั้งหมดที่เก่ียวข้อง มารวมให้บริการอยู่ใน 

ท่ีเดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จใน

จุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น รูปแบบ

ของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีได้หลายรูปแบบที่ส�าคัญ คือ 

 ๑. การน�าหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน เป็นการน�า

งานหลายขั้นตอนที่ต้องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ให้บริการอยู่ในสถานที่

เดียวกัน 

 ๒.  กระจายอ�านาจมาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงท�าหน้าท่ีให้บริการแบบ

เบ็ดเสร็จ เป็นการกระจายอ�านาจไปให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

เป็นผู้ท่ีท�าหน้าที่ให้บริการแทนทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวท�าหน้าที่ 

ให้บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด 

 ๓. การปรับปรุงและออกแบบใหม่ในการให้บริการ รูปแบบนี้อาจใช้วิธีการ 

ปรับลดหรือยุบรวมขั้นตอน (reprocess) หรือการสร้างใหม่ (Redesign) และ 

 ๔. การให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เสร็จทันที 

ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก (ระดับ Tera Byte หรือ Peta Byte)  

เกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูลธรรมดาจะ

รองรับ (Volume) และข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity) เช่น 

ข้อมูลจาก Social Media ข้อมูลการซ้ือขาย ข้อมูล Transaction การเงินหรือ

การใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูลจาก Sensor จึงท�าให้ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ  

(Variety) ทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปทั้ง RDBMS, Text, 

XML, JSON หรือ Image  ส�าหรับ Big Data Technology คือ เทคโนโลยีใน

การน�าข้อมูลจ�านวนมหาศาลมาวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลด้วยวิธีที่

เหมาะสม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถน�าข้อมูลมาใช้ได้ง่าย

ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการวางแผน หรือการตัดสินใจ เรียกว่า Big Data Analytics

การหลอมรวม

เทคโนโลยี

(Convergence)

การให้บริการเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียว

(One-Stop Service)

ข้อมูลขนาดใหญ่

(Big Data)
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บุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้รวมถึงบุคคลที่

อยู่ในสภาวะยากล�าบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอ่ืนได้ ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการ

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก�าหนด

การแปลงข้อมูลประเภทต่างๆ เพ่ือจัดเข้าคลังข้อมูล/ ความรู้ และทยอยแปลง

ข้อมูลเข้าระบบ เช่น แปลงข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเป็นดิจิทัลเพ่ืออนุรักษ์

และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย หรือข้อมูลเก่าของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ใน

รูปแบบดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บ ป้องกันข้อมูลสูญหาย ความสะดวกใน 

การใช้งาน และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานดิจิทัล ที่สืบเนื่องจากการวางรากฐานโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบรองรับการด�าเนินการต่างๆ ให้มีความเสถียรและเกิดความมั่นคง

ปลอดภัย ส�าหรับผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางโลกดิจิทัล ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการส่ือสาร การรักษาความลับของข้อมูล ทีต้่องค�านงึถงึการป้องกัน

ภยั และควบคุมการท�ารายการผ่านระบบออนไลน์ การป้องกัน การละเมิดข้อมูล 

มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง และวธิกีารจัดการความปลอดภัย ความเช่ือมัน่ของผูใ้ช้

แนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การระดมทุนใน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ โดยให้เอกชนร่วม

ด�าเนินการบริหารจัดการโครงการและจัดหาแหล่งเงินลงทุนเองทั้งหมด ปัจจุบัน

หลายประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา

ประเทศ ส่วนประเทศไทยได้มีการจัดต้ัง คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือใน

การลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP : Public Private Partnership 

Committee) เพื่อท�าหน้าที่ส�าคัญในการ 

 ๑. พิจารณาคัดกรองโครงการส�าคัญภาครัฐที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม

ที่จะด�าเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 ๒. พิจารณาความพร้อมในการระดมทุนของโครงการลงทุนส�าคัญในภาครัฐ

โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 

 ๓. ขับเคลื่อนการจัดท�าความร่วมมือในการลงทุนในโครงการส�าคัญระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) 

 ๔. ก�ากับและติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินโครงการลงทุนที่ส�าคัญ 

คนไร้ที่พึ่ง

คลังข้อมูล/ ความรู้

ดิจิทัล

ความเชื่อมั่น

(Trust)

ความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์

(Cyber Security)

ความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน

(Public Private 

Partnership: PPP)
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ในภาครัฐ ทั้งนี้ รวมทั้งยังมีการจัดตั้ง ส�านักงานว่าด้วยความร่วมมือในการร่วม

ลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ส�านักงบประมาณ

การลดข้ันตอนกระบวนการท�างาน ขจัดอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ�านวย

ความสะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง

ความเหลื่อมล�้าของสังคมที่เกิดจากโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงเทคโนโลยี

ไอซีที ที่หมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนระบบดิจิทัล ซึ่งความเหลื่อมล�้าอาจเกิด

จากความยากจน การอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การขาดการศึกษา การขาดทักษะ

ด้านดิจิทัล ข้อจ�ากัดความพิการทางร่างกาย ฯลฯ

โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ ความมั่นคง ชีวิต และทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง

พื้นฐานเหล่านี้อาจกระทบกับความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น ไฟฟ้าและ

พลังงาน การเงินการธนาคารและการประกันภัย  ส่ือสารโทรคมนาคมและขนส่ง 

หรือความสงบสุขของสังคม

แนวคิดการพัฒนาในอนาคต ที่รัฐบาลมีกระบวนการท�างาน และการให้บริการเป็น

ระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เชื่อมโยง และบูรณาการการท�างานและข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ จนผู้รับบริการรู้สึกเสมือนเป็นการรับบริการจาก

องค์กรเดียวกัน

คลัสเตอร์ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ เป ็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล Food Innopolis และ Medical Hub ส่วนคลัสเตอร์ 

คือ การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องท่ีด�าเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่

ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร 

ท้ังในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value 

Chain) เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย และช่วยกระจาย

ความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

ความสะดวก

ในการท�างาน

(Frictionless)

ความเหลื่อมล�้าดิจิทัล

(Digital Divide) 

โครงสร้างพื้นฐานที่

ส�าคัญยิ่งยวด

(Critical Infrastructure)

เชื่อมโยงการท�างาน

ภาครัฐเสมือน

เป็นองค์กรเดียว

(One Government)

ซูเปอร์คลัสเตอร์

(Super Cluster)
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เป็นดัชนีการประเมินวัดสถานะการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั่วโลก ที่จัดท�าโดย

มูลนิธิ Open Knowledge โดยประเมินการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ ในชุดข้อมูล 

(Data Set) ส�าคัญที่ภาครัฐเปิดเผย ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

ด้านกฎหมาย ด้านการถือครองที่ดิน ด้านงบประมาณภาครัฐ ด้านคุณภาพ

น�้า ด้านการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น โดยใช้วิธีการส�ารวจในลักษณะที่เปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ท้ังนี้เพ่ือเป็นการตรวจสอบจาก 

ภาคประชาสังคม

ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เป็นท่ียอมรับกันทั่วไป  

ซึ่งจัดท�าขึ้นโดย International Institute for Management Development และ

มีการเผยแพร่เป็นประจ�าทุกปี ดัชนีนี้เน้นวัดและเปรียบเทียบความสามารถของ

ประเทศต่างๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจของ

ภาคเอกชนและส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักอันประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านสมรรถนะทาง

เศรษฐกิจ (Economic Performance) ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government 

Proficiency) ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Proficiency) ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure) ทั้งนี้การพัฒนาทางด้านไอซีทีเป็นปัจจัยย่อย

ของการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จัดท�าข้ึนโดยองค์การสหประชาชาติ โดยเป็นการประเมินการมีส่วนร่วมที่มี

คุณภาพและเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยแบ่ง

ระดับของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation 

Index) ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

 ๑. ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล (e-Information sharing) 

 ๒. การให้ค�าปรึกษาและสร้างปฏิสัมพันธ์แก่ภาคประชาชน (e-Consultation) 

 ๓. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ (e-Decision making)

ผลงานที่เกิดจากการคิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายในรูปแบบต่างๆ เมื่อมีคุณลักษณะที่ครบถ้วนตามเงื่อนไข

งานท่ีอาศัยองค์ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถสร้างคุณค่าให้

กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว high val-

ue job จะมุ่งเน้นการน�าทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Skills) มาประยุกต์ใช้กับ 

ดัชนีการประเมินวัด

สถานะการเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐทั่วโลก

(Global Open  

Data Index)

ดัชนีบ่งชี้ขีดความ

สามารถในการแข่งขัน

(World 

Competitiveness 

Scoreboard)

ดัชนีวัดการมีส่วนร่วม

ทางอิเล็กทรอนิกส์

(E-Participation 

Index)

ทรัพย์สินทางปัญญา

(Intellectual 

Property)

ท�างานที่มีคุณค่าสูง

(High Value Job)
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การท�างานประเภทต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (Value-added) กับผลลัพธ ์

ของงานต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสหภาพยุโรปได้ให้ค�าจ�ากัดความของ

ค�าว่า การจ้างงานที่มีคุณค่าสูง (High Value Job) ประกอบด้วย 

๑. งานที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ (High Value-Added Contributed 

To Economy)  

๒. งานที่มีค่าจ้างสูง (Well-Paid Employment)

คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศโดยพิจารณา

ในส่วนของความรู ้ ความสามารถตลอดจนทักษะหรือความช�านาญรวมถึง

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงสั่งสมอยู่ในตัวบุคคลและสามารถน�าทรัพยากร

เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดศักยภาพแก่องค์กรและประเทศ

Internet of Things หรือ IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่

สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารท้ังแบบใช้สายและ 

ไร้สาย โดยสรรพสิง่ต่างๆ มวิีธกีารระบุตวัตนได้ รับรูบ้รบิทของสภาพแวดล้อมได้ และ

มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและท�างานร่วมกันได้ IoT จะเปล่ียนรูปแบบและกระบวนการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry ๔.๐ ที่จะอาศัย

การเชื่อมต่อสื่อสารและท�างานร่วมกันระหว่างเคร่ืองจักร มนุษย์ และข้อมูล เพื่อ

เพิ่มอ�านาจในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย�าสูง โดยเทคโนโลยีที่

ท�าให้ IoT เกิดขึ้นได้จริงและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม

ได้แก่ 

๑. เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เซ็นเซอร์ 

๒. เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่่งมีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ระบบ

สมองกลฝังตัว รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้พลังงานต�่า อาทิ  Zigbee, 

6LoWPAN, Low-power Bluetooth 

๓. เทคโนโลยีท่ีช่วยให้สรรพส่ิงประมวลผลข้อมูลในบริบทของตน เช่น 

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics

การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีที่ท�างานเชื่อมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์มากมาย

ท�างานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีข้อดีคือ

ลดความซับซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและ

ลดค่าใช ้จ ่าย เพราะคลาวด ์ คอมพิวต้ิง ท�างานผ ่านเทคโนโลยี เสมือน 

(Virtualization) ระบบจึงไม่ได้ถูกจ�ากัดในเรื่องของสมรรถนะและขีดความ

ทุนมนุษย์

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ

ของสรรพสิ่ง 

(Internet Of Things)

เทคโนโลยีการประมวล

ผลแบบคลาวด์

(Cloud Computing)
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สามารถของการใช้ระบบประมวลผลจากระบบต่างๆ ท�าให้เกิดการบริการ

หลายๆ อย่าง เช่น การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต Web Conferencing, Online 

Meetings ผู้ใช้งานอาจอยู่ในห้องเดียวกัน หรือห่างไกลกันคนละซีกโลกก็ได้ การ

ประมวลผลแบบคลาวด์ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ แบบใหญ่ๆ คือ Private Cloud 

Computing เป็นการใช้งานภายในองค์กร โดยเป็นการใช้สมรรถนะของดาต้า

เซ็นเตอร์ภายในองค์กรนั้นๆ และ Public Cloud Computing เป็นรูปแบบที่มีผู้

ให้บริการสาธารณะจัดสรรการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก โดยผู้ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องรับทราบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ติด

ตั้งอยู่ที่ไหนและมากเท่าใด สนใจเพียงแต่บริการที่ได้รับเท่านั้น

เป็นการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปช้ินงาน ด้วยการเติมเนื้อวัสดุ (เช่น 

โพลีเมอร์พลาสติก เหล็กและไทเทเนียม เซรามิก กระดาษ ซิลิโคน ซีเมนต์ หมึก

ชีวภาพ เป็นต้น) เป็นกระบวนการผลิตวัตถุแบบสามมิติในระบบการพิมพ์ดิจิตอล 

โดยพิมพ์เนื้อวัสดุทีละชั้น โดยแต่ละชั้นของวัสดุซ้อนกันจนกว่าจะส�าเร็จออกมา

เป็นชิ้นงานวัตถุสามมิติ โดยจะสามารถมองเห็นแต่ละชั้นเป็นแนวนอนบางๆ ตลอด

ชิ้นของวัตถุ 

เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นเทคโนโลยีที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการให้พ้นจากอุปสรรคที่ท�าให้คนพิการมีสมรรถนะด้อยกว่าคนปกติ ทั้งใน

ด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การศึกษา การประกอบอาชีพ ฯลฯ

ธุรกรรมที่กระท�าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (พรบ.

ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔) การท�าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ครอบคลุมการท�าธุรกรรมตั้งแต่การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

การซื้อขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trading and service) การ

รับรองสิทธิทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (e-Health) การยื่นค�าร้องค�าขอหนังสือ/เอกสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดท�ารายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Filing and e-Reporting)

ธุรกิจที่มีการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล ก่อให้เกิดคุณค่าและรูปแบบการท�าธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจากการ

ท�าธุรกิจแบบเดิม (disruptive business) โดยธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุม

ทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิมท่ีมีการคิดค้นนวัตกรรมหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การท�าธุรกิจ (business model) และกระบวนการทางธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งอาศัย

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ

เทคโนโลยีการพิมพ์

แบบสามมิติ

(3D Printing)

เทคโนโลยีสิ่งอ�านวย

ความสะดวก

(Assistive Technology) 

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(E-Commerce)

ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
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และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในระดับการใช้งานในอุตสาหกรรม

และผู้ใช้งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ตอบ

สนอง

ความต้องการและพฤติกรรมของผู ้บริโภค ที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของ

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ที่

ไม่เคยมีมาก่อนบนพื้นฐานของการหลอมรวมเทคโนโลยี digital supply chain

การคิดค้นบริการใหม่ๆ ท่ีผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการสร้างข้อเสนอ 

(Offering) ที่มีคุณค่าเพื่อมุ่งตอบสนองผู้รับบริการและการสร้างประโยชน์ให้กับ

ผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ผ่านแนวทางการให้บริการรูปแบบใหม่

ที่เป็นการแก้ไขปัญหา และ/หรือ สร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ นวัตกรรมบริการ

ไม่จ�ากัดเพียงสินค้าและบริการ แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ 

ให้บริการ (Service Process) รูปแบบการท�าธุรกิจ (Business Model) โครงสร้าง

พืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัการให้บริการ (Service Infrastructure) รวมทัง้นวตักรรมอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจ เช่น แนวทางการขายและการจัดจ�าหน่าย การตลาด 

การส่งมอบ และการบริการหลังการขาย

สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล โดยอาศัยการสื่อ หรือการแสดงเนื้อหาผ่านทาง

อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ดิจิทัล รวมถึง 

ป้ายโฆษณาระบบดิจิทัล และโรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัล

ระบบบริการดิจิทัลของภาครัฐที่พัฒนาขึ้น โดยประชาชนหรือผู ้ใช้บริการเป็น

ผู้ขับเคลื่อนหรือท�าให้เกิดบริการดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตน โดย

ภาครัฐเป็นผู้อ�านวยความสะดวก ซึ่งต่างจาก Citizen-Centric Service ที่ภาครัฐ

เป็นผู้จัดท�าบริการดิจิทัลที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของประชาชน

การเข้าถึงโครงข่ายในช่วงปลายที่เป็นระยะสุดท้าย หรือ ช่วง “หนึ่งไมล์

สุดท้าย”เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายหลักกับผู้ใช้ปลายทาง ซ่ึงสามารถใช้เทคโนโลยี

สื่อสารหลายประเภททั้งที่เป็นสื่อแบบใช้สาย หรือสื่อไร้สาย การเชื่อมต่อโครง

ข่ายหลักกับผู้ใช้ปลายทางถือเป็นส่วนท่ียากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องความคุ้มค่า 

ในการลงทุนโครงข่ายเนือ่งจากต้องกระจายออกจากโครงข่ายหลกัไปสูผู่ใ้ช้จ�านวนมาก

 

นวัตกรรมดิจิทัล

นวัตกรรมบริการ

เนื้อหาดิจิทัล

(Digital Content)

บริการดิจิทัลที่ขับ

เคลื่อนโดยประชาชน

(Citizen Driven 

Service)

บริการปลายทาง

(Last Mile Access)
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บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ ที่ผู ้รับบริการสามารถได้รับบริการดิจิทัลที่

เกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวันได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือ

ยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย

การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการภาครัฐกับประชาชน

แบบเบ็ดเสร็จที่เดียว  ส�าหรับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐจากหลาย

หน่วยงานได้จากเว็บท่าเว็บเดียว โดยแนวทางการจัดท�าเว็บไซต์ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความต้องการในการท�าธุรกรรมกับภาครัฐของประชาชน (Citizen Centric) 

มากกว่าจัดท�าเว็บไซต์ตามโครงสร้างองค์กรของภาครัฐ

บุคลากรท่ีอยู ่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry) ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ม

ข้น (High-Tech Sector) และบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการท�าธุรกิจ (Disruptive Business)  

นอกเหนือจาก อุตสาหกรรมดิจิทัลแล้ว ธนาคารโลกยังได้ให้ความส�าคัญกับ  

High-Tech Sector และ Disruptive Business ในฐานะของการเป็นพื้นฐาน

ของการพัฒนาบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจของโลกที่มีการเชื่อมต่อ

ระหว่างกัน (Interconnected World) ขณะที่สหภาพยุโรปได้ให้ค�าจ�ากัดความ

ของ High-Tech Sector ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของ

ระบบเศรษฐกิจ สร้างผลิตภาพให้กับประเทศ และเป็นฐานของการจ้างงานที่มี

คุณค่าสูง

บุคลากรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ซึ่งภายใต้บริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล บุคลากรในกลุ่ม

นี้จะหมายถึงบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพอื่นทุกสาขา ที่มีความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับงาน หรือสร้างสินค้าและ 

บริการใหม่ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม

ผลรวมของมูลค ่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตได ้ภายในประเทศใน

รอบระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะวัดในรอบ ๑ ปี หรือ ๑ ไตรมาส ที่เรียกว่า 

QGDP (Quarterly Gross Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศรายไตรมาส

บริการอัจฉริยะ

(Smart Service)

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

จากช่องทางเดียว

(Single Window)

บุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญทางด้าน

ดิจิทัล 

(Digital Specialist) 

บุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญใน

การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Competence)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ

(Gross Domestic 

Product: Gdp) 
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ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือได้รับ

การชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความ

รวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสีย

ค่าตอบแทนก็ตาม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 

เป็นต�าแหน่งท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สารในองค์กร ซ่ึงหมายรวมถงึการดแูลเกีย่วกบัมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง 

งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ โดย CIO 

เป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าแก่ผูบ้รหิารสงูสดุขององค์กร (Chief Executive officer : CEO) 

เกีย่วกบัการพฒันาและน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช้ให้การบรหิาร

องค์กรประสบความส�าเร็จตามวสิยัทัศน์ และเป้าหมายรวมของหน่วยงานทีก่�าหนดไว้

เจ้าของธุรกิจท่ีมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้มข้นเพ่ือพัฒนา

ทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจน 

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทาง

เทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจแบบเดิม

บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

การประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 ๒. การบริการอินเทอร์เน็ต  

 ๓. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

 ๔. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ๕. การท�าธุรกรรมโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประกาศก�าหนด 

ส�าหรับพื้นที่ห่างไกลชายขอบ นิยามจากโดยลักษณะต่างๆ เช่น  ๑. ในเชิงกายภาพ 

จะอยู่พื้นที่ห่างไกล เช่น ตามตะเข็บชายแดน เดินทางเข้าถึงยากล�าบากโดยเฉพาะ

หน้าฝน ๒. ในเรื่องไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง หรือ มีระบบไฟฟ้าแต่ไม่

เสถียร หรือ ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๓. ในเรื่องเทคโนโลยี จะขาดแคลน

อินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือมีเพียงบาง

บริเวณเท่านั้น ๔. ในด้านการศึกษา จะขาดแคลนครู ครูหน่ึงคนสอนหลายวิชา 

ส่วนนักเรียนเป็นชาวเขา ชนกลุ่มน้อย หรือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น 

ผู้บริโภค

ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ

(CIO/CEO)

ผู้ประกอบการดิจิทัล

(Digital 

Entrepreneurship)

ผู้สูงอายุ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พื้นที่ห่างไกลชายขอบ

(Marginalized 

Communities) 
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ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขยายขีดความสามารถอย่างไม่จ�ากัด  

มีการพัฒนาฟังก์ชั่นหรือโมดูลใหม่ๆ มาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

เสมอ และสามารถน�าไปต่อเชื่อมกับระบบอ่ืนได้ แพลตฟอร์มไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่

ซอฟต์แวร์แต่ยังรวมไปถึงเว็บไซต์ หรือบริการที่คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมา

ต่อเชื่อมหรือดึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ ระบบ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป็นต้น ปัจจุบัน ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ได้พัฒนาและเปิดให้บริการแพลตฟอร์มกลางส�าหรับภาครัฐ เช่น ระบบติดต่อ

สื่อสารแบบออนไลน์ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคล่ือนที่ 

(G-chat)  และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงาน

ภาครัฐ (MailGoThai)  เป็นต้น

ระบบบริการท่ีสร้างข้ึนจากซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นท่ีใช้เป็นพ้ืนฐานส�าหรับ

การให้บรกิารอืน่ๆ ไปยงัผูร้บัปลายทาง หรอื เชือ่มโยงบรกิารระหว่างหน่วยงาน/องค์กร 

ทีต้่องอาศยัความสามารถหรือฟังก์ชัน่การท�างานท่ีอยูใ่นระบบบริการฐาน เช่น บริการ

ระบบซอฟต์แวร์ฐานส�าหรับเนื้อหาดิจิทัล (Content Delivery Platform) หรือ

ระบบซอฟต์แวร์ฐานส�าหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นต้น

ข้อก�าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้าง มิติ ขนาด 

แบบ รูปร่าง น�้าหนัก ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสุทธิ์

ของผลิตภัณฑ์  

 ๒. หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท�าเครื่องหมาย หรือฉลาก  

 ๓. วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะ ที่เกี่ยวข้อง

กับการบริการ  

 ๔. ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย 

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือระบบอื่นใด  

 ๕. นิยาม แนวทาง ข้อแนะน�า หน่วยวัด การทดสอบ การสอบเทียบ การทดลอง 

การวิเคราะห์ การวิจัย การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับ  

๑., ๒., ๓. และ ๔. หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน

แพลตฟอร์ม

(Platform)

แพลตฟอร์มการบริหาร

จัดการภายในองค์กร

(Back Office Platform)

แพลตฟอร์ม

บริการพื้นฐาน

(Service Platform)

มาตรฐาน
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มูลค่าของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละข้ันตอนการผลิต ค�านวณได้จาก

ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการผลิต และค่าใช้จ่ายขั้นกลางที่ใช้ไปในกระบวนการผลิต 

หรือค�านวณจากผลรวมของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตขั้นปฐม

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านการแพทย์ เป็นการให้ค�าปรึกษา

เบื้องต้นทางไกลผ่านระบบดิจิทัล เช่น การประชุมทางไกล และมีการส่ง

ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย (ประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา ฯลฯ)  

ภาพเอ็กซเรย์ ข้อมูลการเต้นของหัวใจ ฯลฯ ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

กระบวนการทางธุรกิจที่เริ่มจากเมื่อได้รับการสั่งซ้ือสินค้าจนถึงการส่งสินค้า 

กระบวนการนี้มีรายละเอียดแตกต่างกันขึ้นอยู ่กับชนิดของธุรกิจ ส่วนใหญ  ่

จะประกอบด้วยระบบการจัดการสินค้าจากคลังสินค้า ระบบการบรรจุหีบห่อ 

ไปจนถึงระบบการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ ยังมีระบบการแจ้งให้ลูกค้าได้รับรู้เก่ียว

กับสถานภาพในระหว่างการขนส่งสินค้า การติดตามรับช�าระเงิน การแก้ไขปัญหา 

รวมถึงข้ันตอนการคืนสินค้าถ้ามีเหตุจ�าเป็น ระบบ end-to-end จึงครอบคลุม

กิจกรรมทั้งหมดท่ีธุรกิจหนึ่งๆ ก�าหนดข้ึนเพ่ือบริการให้ลูกค้าตามข้ันตอนที่กล่าว

ข้างต้น ในกรณีที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท�างานตามขั้นตอนดังกล่าว จะหมายถึง

การใช้ระบบออนไลน์ตลอดกระบวนการต้ังแต่การรับใบสั่งซ้ือจนถึงขั้นจัดส่งสินค้า 

ขั้นช�าระเงิน และสุดท้ายการคืนสินค้า ตลอดจนการบริการหลังการขายอื่นตลอด

ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการ

พื้นท่ีทางกายภาพและ/หรือพ้ืนที่เสมือนส�าหรับการท�างานที่เชื่อมโยงและติดต่อ

สื่อสารกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมการท�างานส่วนบุคคล

และการท�างานร่วมกับบุคคลอื่น รวมถึงมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล 

(Man To Man) ระหว่างบุคคลกับเครื่องจักร (Man To Machine) และระหว่าง

เครื่องจักรกับเครื่องจักร (Machine To Machine)  เป็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นใน

การท�างานสูง และเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางทุกที่ทุกเวลา

สิ่งแวดล้อมและบริบทแวดล้อมของการด�าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การ

เชื่อมโยงกิจกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ ภาคสังคม 

ภาครัฐ ครอบคลุมกิจกรรมต้ังแต่ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้าและผู้ใช้ปลายทางทั้งรัฐ 

เอกชน และผู้บริโภครายบุคคล

มูลค่าเพิ่ม

(Value Added)

ระบบการให้บริการ

แพทย์ทางไกล

(Telemedicine)

ระบบเชื่อมโยงการท�า

ธุรกิจครบวงจร 

ระบบนิเวศของการ

ท�างานรูปแบบใหม่ที่

อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

ระบบนิเวศดิจิทัล
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ระบบของหน่วยงานภาครัฐซึ่งให ้บริการอิเล็กทรอนิกส ์ส�าหรับประชาชน 

ผู้ประกอบการ หรือชาวต่างชาติ โดยบริการดังกล่าวอาจจะเป็นในลักษณะของ

การให้ข้อมูล (Information) มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน (Interaction) รองรับ

การด�าเนินธุรกรรมภาครัฐ (Interchange Transaction) หรืออยู่ในระดับของการ

บูรณาการ (Integration) ก็ได้

ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็น

ระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ต้ังแต่ระบบงานทางด้าน

บัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบ

การกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการท�างานได้อีกด้วย

กระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน นับต้ังแต่การน�าเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการ

ผลิต กระบวนการสั่งซื้อ จนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ท�าให้เกิด

กระบวนการท�างานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วทั้งองค์การ การไหลเวียนของ

ข้อมูลยังรวมไปถึงลูกค้า และผู้จัดส่งวัตถุดิบด้วย

ระบบข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน (ผู้ป่วย) ที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลตาม

มาตรฐานกลางที่สามารถเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและ

ตรวจเช็ค ข้อมูลด้านสุขภาพของตนได้ตลอดเวลา สามารถให้บุคลากรทางการ

แพทย์ ดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะรับบริการสุขภาพ ณ ศูนย์บริการ/ 

โรงพยาบาลใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน    

ระบบท่ีก�าหนดสิทธิที่เจ้าของงานอนุญาตให้ผู้อื่นน�างานของตนเองไปใช้โดยไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายหากใช้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ตัวอย่างเช่น สิทธิในการท�าซ�้า ส่งต่อ 

จัดแสดง ดัดแปลง โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของงานก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็

อาจมีการสงวนสิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการอ้างอิงว่าเป็นเจ้าของงาน

ต้นฉบับ การห้ามดัดแปลงผลงาน การห้ามน�าไปใช้เพ่ือการค้า หรือการก�าหนดว่า

ผู้ท่ีน�าผลงานไปใช้ท�างานต่อยอดจะต้องเผยแพร่ผลงานที่มีการต่อยอดดัดแปลง 

ในรูปแบบเดียวกันกับงานต้นฉบับเท่านั้น

ระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

(E-Service)

ระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรภายในองค์กร

(Enterprise 

Resource Planning: 

ERP)

ระบบบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain 

Management: Scm)

ระบบประวัติสุขภาพผู้

ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

(E-Health Records 

System) 

ระบบลิขสิทธิ์

แบบเปิด

(Creative Commons)
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เป็นกระบวนการท�างานที่เ ก่ียวข้องกับการวางแผน การด�าเนินการ และ

การควบคุมการท�างานขององค์กร รวมท้ังการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรม

ทางการเงนิทีเ่กีย่วข้อง ให้เกดิการเคลือ่นย้าย การจดัเกบ็ การรวบรวม การกระจาย

สนิค้า วตัถดุบิ ชิน้ส่วนประกอบ และการบริการ ให้มปีระสทิธิภาพ และประสิทธผิล

สงูสดุ โดยค�านงึถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคญั และระบบ

โลจิสติกส์ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่

อุปทาน ดังนั้น e-Logistics มักจะหมายถึงการน�าไอซีทีเข้ามาช่วยในกระบวนการ

ดงักล่าว เช่น น�าไอซทีเีข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารระหว่าง

หน่วยงาน

ระบบดิจิทัลที่เกี่ยวกับกระบวนการ และการวางแผน การด�าเนินงาน การบริหาร

จัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน ให้เกิดการจัดเก็บ รวมรวม เคลื่อนย้าย 

กระจาย ของวัตถดุบิ สินค้าและบรกิารของชุมชนให้มปีระสทิธภิาพประสทิธิผลสูงสุด 

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน 

และการให้บริการสาธารณะ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ

จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ีขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 

(Citizen Driven) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทาง

กายภาพ พื้นที่ และภาษา บริการรัฐบาลดิจิทัล มีลักษณะส�าคัญ ๓ ประการได้แก่

 ๑. Reintegration: การบูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการก�ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

 ๒. Needs-Based Holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้

บริการสาธารณะที่ให้ความส�าคัญต่อการน�าความต้องการของพลเมืองมาเป็น

ศูนย์กลาง 

 ๓. Digitalization: การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน�าระบบบริหาร

สารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่ง

จะเข้ามาแทนที่วิธีการท�างานแบบเดิม

รัฐบาลท่ีมีการบริหารงานอย่างเปิดเผย หรือเรียกสั้นๆ ว่ารัฐบาลเปิด มีนัยของ 

การบริหารราชการที่เน้นความโปร่งใส เปิดเผย และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วม และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลเปิดมีจุดเน้น ๓ ประการ คือ 

๑. รัฐบาลต้องโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความน่าเช่ือถือ และช่วยให้ประชาชนได้รับ

ทราบว่ารัฐบาลก�าลังท�าอะไร ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลกลางถือเป็นทรัพย์สินของ

ชาติคณะรัฐบาลจะเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วในรูปแบบที่ประชาชนจะเข้าถึงและ

ระบบโลจิสติกส์ หรือ

การบริหารจัดการ

โลจิสติกส์

(Logistics 

& E-Logistics)

ระบบโลจิสติกส์

สู่ชุมชน

(Village Logistics 

System)

รัฐบาลดิจิทัล

(Digital Government)

รัฐบาลเปิด

(Open Government)
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น�าไปใช้ได้ง่าย ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายของประเทศ 

ภาครัฐจะต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 

และการตัดสินใจผ่านระบบออนไลน์ ให้สาธารณชนเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที พร้อม

กันนี้ต้องจัดหาข้อมูลย้อนกลับจากประชาชน เพ่ือระบุข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

๒. รัฐบาลจะต้องเปิดให้มีส่วนร่วม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ และเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ เน่ืองจากองค์ความรู ้ใหม่ๆ เกิดขึ้น 

ตลอดเวลา และกระจายอยู่ทั่วไปในสังคม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าถึงองค์ความรู้ที่

มีอยู่ก็จะเกิดประโยชน์มาก ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องเพิ่มโอกาส และแนวทาง

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย การออกกฎหมาย กฎกระทรวง 

และกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีผลต่อประชาชนโดยตรง รัฐบาลต้องหามาตรการชักชวน

ให้ประชาชนออกความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมเพื่อบังเกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรม 

๓. รัฐบาลต้องร่วมมือท�างานกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในหน่วยงานของภาครัฐเอง 

และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรอิสระ และธุรกิจ ความร่วมมือ

ร่วมใจจะท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ รัฐบาลต้องรู้จักใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างจริงจัง และฟังเสียง

สะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับการร่วมมือท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

การที่ประเทศมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่สามารถเช่ือมโยงการท�างานและ

ข้อมูลข้ามหน่วยงาน ไม่ยึดติดกับขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธ

กิจของหน่วยงาน แต่ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ต้ัง และมีเป้าหมาย 

ในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  

• กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกิน ๕๐ คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์

ถาวรไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

• กิจการให้บริการที่มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกิน ๕๐ คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์

ถาวรไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 

• กิจการค้าส่งที่มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกิน ๒๕ คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  

• กิจการค้าปลีกที่มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกิน ๑๕ คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์

ถาวรไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  

• กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ�านวนการจ้างงานเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน 

รัฐบาลแห่งการเชื่อมโยง

(Connected 

Government)

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

(SMEs)
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หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท  

• กิจการให้บริการ ที่มีจ�านวนการจ้างงานเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน 

หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 

• กิจการค้าส่ง ที่มีจ�านวนการจ้างงานเกินกว่า ๒๕ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน หรือมี

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท  

• กิจการค้าปลีก ที่มีจ�านวนการจ้างงานเกินกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๓๐ คน หรือ

มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า ๓๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท

กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ท่ีด�าเนินการ

โดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกผัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ

ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้

และเพื่อการพึ่งพาตัวเองของครอบครัว  ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยใช้ทรัพยากร 

ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีตนเอง ยึดโยงเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ

ฐานรากเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  เพื่อที่เป็นส่วนต่อยอดให้ระบบเศรษฐกิจข้างบน

แข็งแรงเพราะมีรากฐานที่แข็งแรง

การเป็นศูนย์รวมในการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศ การด�าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้เกิด 

การเชื่อมโยงถึงกันที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ข้อมูลที่มีพื้นที่ส�าหรับใช้จัดวางระบบประมวลผลกลาง ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ การออกแบบศูนย์ข้อมูลต้องค�านึงถึง

ปัจจัยส�าคัญต่างๆ เช่น ความมีเสถียรภาพ ความพร้อมใช้งาน การบ�ารุงรักษา 

ความเหมาะสมในการลงทุน ความปลอดภัย การรองรับการขยายในอนาคต  

ศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องและให้ได้มาตรฐาน

เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ศูนย์บริการของชุมชนท่ีมีการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้ง

ส่วนกลางและพื้นที่สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เป็นจุดให้บริการ

อุปกรณ์ (ในกรณียังไม่มีใช้) และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นจุดรับบริการภาครัฐ 

ให้ความรู้ด้านการท�าธุรกิจและประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ของชุมชน และ

พื้นที่ของชุมชนในการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นบริการด้าน 

การศึกษา การเกษตร การดูแลสุขภาพ การค้าขาย การบริการท่องเที่ยว และสิทธิ

และสวัสดิการสังคม

วิสาหกิจชุมชน

ศูนย์กลางด้านดิจิทัล

(Digital Hub)

ศูนย์ข้อมูล

(Data Center)

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

(Digital Community 

Center) 
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เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพ่ือให้เห็นสถานภาพปัจจุบัน อาจท�าโดยนักสถิต ิ

ในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท�ากราฟในมิติต่างๆ เพื่อท�าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่อยู ่บนพื้นฐานการใช้ความรู ้ ทักษะการบริหาร

จัดการและประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น 

การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการกระบวนการผลิต และ

การจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่

เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีไอซีที (หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

ให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการผลิต 

การด�าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ

แผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มข้ึน 

เศรษฐกิจและสังคมที่รูปแบบ และกระบวนการด�าเนินกิจกรรมใดๆ ถูกขับเคล่ือน

และเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวคือ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก

ที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การด�าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมท้ังการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันของประชาชน ท�าให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับ

ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีขึ้น การด�าเนินกิจกรรม

ทางสังคมของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจน

การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล/สารสนเทศ” ของทุกภาคส่วน

เศรษฐกิจและสังคมแห่งการแบ่งปัน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้ออาทร 

ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มกลางในการแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร 

และองค์ความรู้ในสังคม  โดยเน้นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนสู่ชุมชน 

และระหว่างรุ่นสู่รุ่น 

เป็นแนวความคิดใหม่ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจอย่าง

เป็นระบบ ต้ังแต่การก�าหนดโจทย์ธุรกิจ การมองสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business 

Architecture) ให้แตกฉาน เพ่ือออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เชื่อมโยงกับการด�าเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพท้ังในระดับ 

Architecture ไปจนถึง Roadmap ขององค์กร เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถ

ด�าเนินการตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก�าหนดไว้

ศูนย์ให้บริการระบบ

วิเคราะห์เชิงธุรกิจ

(Business Insight)

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

(Innovation 

Economy)

เศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล

(Digital Economy)

เศรษฐกิจและสังคมแห่ง

การแบ่งปัน

(Sharing Economy) 

สถาปัตยกรรมองค์กร

(Enterprise 

Architecture :Ea) 
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การบูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน เป็นการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ 

เข้าหากันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีลักษณะของ 

การผสมผสานศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เช่น เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ 

ส่งผลท�าให้ประชากรทั่วโลกมีอายุยืนขึ้น โดยสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมากซึ่ง

จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานครั้งใหญ่ของระบบเศรษฐกิจและ

สังคม และองค์การสหประชาชาติได้แบ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น ๓ ระดับคือ 

ระดับที่หนึ่ง การก้าวสู่สังคมสูงอายุ (มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 

๑๐ และ ๖๕ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗) ระดับที่สอง สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์  

(มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ และ ๖๕ ปีขึ้นไป มากกว่า 

ร้อยละ ๑๔) และระดับที่สาม สังคมสูงอายุอย่างรุนแรง (มีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้น

ไปมากกว่าร้อยละ ๒๐) ซึ่งส�าหรับประเทศไทย ส�านักงานสถิติแห่งชาติ รายงาน

ว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และคาดว่าจะเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุระดับที่สอง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ 

บทความ รูปภาพ และวีดีทัศน์ ที่ผู ้ใช้เขียนขึ้นเอง ท�าขึ้นเอง หรือพบเจอจาก

สื่ออื่นๆ แล้วน�ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นท่ีอยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ 

Social Network ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต

ครอบคลุมสาขา/อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช ้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-Tech 

Manufacturing Sector) สาขา/อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลาง 

(Medium High-Tech Manufacturing Sector), และสาขา/อุตสาหกรรม

การบริการที่ใช้องค์ความรู ้เข้มข้นในการให้บริการ (Knowledge-Intensive  

Service Sector)

สิทธิในการขอใช้ทางบนพื้นที่หรือทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

เพื่อใช้ในการวางโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมส�าหรับให้บริการแก่ประชาชน

สิ่งที่ท�าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร เครื่องหมาย ภาพ หรือเสียง ไม่ว่าจะได้จัดท�าในรูป

ของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา 

เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การแสดง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือได้จัดท�าในรูปแบบอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

สหวิทยาการ

(Interdisciplinary)

สังคมสูงวัย

(Ageing Society) 

สังคมออนไลน์

(Social Media)

สาขา/อุตสาหกรรมที่มี

การใช้เทคโนโลยีเข้มข้น

(High–Tech Sector)

สิทธิแห่งทาง

(Right Of Way)

สื่อ
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สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ความมั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ 

การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริม

ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความ

สามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

การออกแบบด้านส่ิงแวดล้อม สถานท่ี ส่ิงของเคร่ืองใช้ รวมถึงระบบดิจิทัล  

(เช่น อุปกรณ์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เนื้อหา ฯลฯ) ที่เป็นสากล และใช้ได้เท่า

เทียมกันส�าหรับทุกคนในสังคม รวมถึงผู้สูงอายุ และคนพิการประเภทต่างๆ โดย

ไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษ หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

โดยมีหลักการเบื้องต้น เช่น การใช้งานได้กับทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

มีความยืดหยุ่นสูง มีความเรียบง่ายเข้าใจได้ง่าย มีข้อมูลประกอบการใช้งานที่พอ

เพียง ทนทานต่อการใช้งานผิดพลาด สะดวกไม่ต้องออกแรงมาก และมีขนาดและ

สถานที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง 

กิจกรรมเพื่อสร ้างมูลค ่า เ พ่ิมทั้ งหมดที่ เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ ์และบริการ  

ซึ่งกระจายอยู ่ในหลายประเทศ/หลายภูมิภาค เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต

บนระบบการผลิตบนห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน (Single Supply Chain) นับแต ่

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งสินค้านั้นถึงมือผู ้บริโภคขั้นสุดท้าย  

รวมทั้งบริการหลังจากนั้น (After-Sales Services) อาทิ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย 

(R&D) การออกแบบ การผลิต การขนส่ง การโฆษณา การขาย และการบริการหลัง

การขาย โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

สถานที่รวบรวมความรู้ทุกประเภทและท�าการเชื่อมโยงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กับ

ห้องสมุดแบบเดิมของทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และเอกชน

พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของสังคมไทยผ่านรูปแบบดิจิทัล ซึ่งรวมถึง

แพลตฟอร์มและคลังความรู้ดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่น ระบบวิกิส�าหรับความรู้ไทย 

(Wiki) คลังข้อมูลและสื่อ (Digital Archives) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 

หรือ พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Museum) เป็นต้น 

ความสามารถของการเชื่อมต่อเครือข่าย โดย Bandwidth จะบ่งบอกถึง

จ�านวนของข้อมูลที่สามารถส่งไปตามเครือข่ายได้ ยิ่งมีจ�านวน Bandwidth  

มากเท่าไหร่ หมายถึงว่าจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล (ผ่านเครือข่าย) ได้เร็วขึ้น

เท่านั้น โดยมากจะใช้กล่าวถึงในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อในเครือข่าย

ของมือถือ เป็นต้น

สื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์

หลักการออกแบบ

ที่เป็นสากล

(Universal Design) 

ห่วงโซ่คุณค่าโลก

(Global Value Chain)

ห้องสมุดดิจิทัล

แหล่งความรู้ดิจิทัล

(Digital Knowledge 

Platform) 

อินเทอร์เน็ต

แบนด์วิดท์

(Internet Bandwidth)
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อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

(Broadband Internet)

อุตสาหกรรมในยุคที่ ๔ 

(Industry 4.0)

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัล

การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูล

จ�านวนมากด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารที่ไม่จ�ากัดรูปแบบทั้งที่เป็นส่ือใช้สาย หรือ

สื่อไร้สาย โดยความเร็วของการรับส่งข้อมูล ซึ่งความเร็วของการรับส่งข้อมูล 

ตามที่ Federal Communications Commission (FCC) แห่งประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ได้ก�าหนดให้ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๐) มคีวามเรว็สงูอย่างน้อย ๔ Mbps ใน

การรบัข้อมลู และความเรว็ ๑ Mbps ในการส่งข้อมลู  ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ FCC ได้

ก�าหนดความเร็วในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใหม่ ให้มีความเร็วสูง อย่างน้อย ๒๕ 

Mbps ในการรับข้อมูล และความเร็ว ๓ Mbps ในการส่งข้อมูล ส�าหรับความเร็ว

ของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตในที่นี้ก�าหนดให้มีความเร็วอย่างน้อย ๔ Mbps  

ในระยะแรก (๒ ปี) และต้ังเป้าหมายให้มีความเร็วอย่างน้อย ๒๕ Mbps ในระยะต่อไป

การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริการให้มีความทันสมัยมากข้ึน 

(Modernization) เพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) และลดต้นทุน (Cost 

Reduction) ให้กับระบบการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีขั้น

ตอนการด�าเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบเดิม

จากการผลิตสินค้าและบริการจากการผลิตจ�านวนมาก (Mass Production)  

เป็นการผลติได้หลากหลายในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว (Mass Customization) 

โดยใช้กระบวนการผลิตท่ีประหยดัและมปีระสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยดิีจิทัล

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (Digital 

Technology Intensive Industry) และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็น

พื้นฐานที่จ�าเป็นของการพัฒนาภาคการผลิตและบริการอื่นๆ ด้วยการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ๕ อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

(Autonomous Agent Software และ Service Architecture) อุตสาหกรรม

ฮาร์ดแวร์ (Embedded System และ Smart Device) อุตสาหกรรมบริการ

ทางด้านดิจิทัล (Data Center, Cloud Service, Data Analytics) อุตสาหกรรม

บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Over The Top, Security) และอุตสาหกรรมดิจิทัล

คอนเทนต์ (Digital Content, Multimedia & Broadcast)
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(ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

www.onde.go.th




