
(ร่าง) แผนแม่บทการพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม 2559-2563

พนัธ์ศกัด์ิ  ศิริรัชตพงษ์
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ความเป็นมา 
ท าไมต้อง เศรษฐกิจดิจิทัล?
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การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม คร ัง้ที่ ๑/๒๕๕๘ วนัที่ ๑๘

มนีาคม ๒๕๕๘

เศรษฐกจิและสงัคมทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เป็นกลไกส าคญัใน
การขบัเคลือ่นการปฏริปูกระบวนการผลติ การด าเนินธรุกจิ การคา้ การบรกิาร การศกึษา

การสาธารณสขุ การบรหิารราชการแผ่นดนิ รวมทัง้กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมอืน่ๆ สง่ผล
ตอ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ การพฒันาคณุภาพชวีติของคนในสงัคม และการจา้งงานทีเ่พิม่ขึน้

เทคโนโลยดีจิทิลักบัการเปลีย่นวถิชีวีติและการประกอบธรุกจิ

ประชาชน

ชมุชน

ธรุกจิ

ตลาด

บรกิาร

ความรู/้

ขอ้มูล
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การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม คร ัง้ที่ ๑/๒๕๕๘ วนัที่ ๑๘

มนีาคม ๒๕๕๘

สรุปอนัดบัการพฒันา ICT ของประเทศไทยเชงิเปรยีบเทยีบ

หมายเหต:ุ Digital Economy Rankings ๒๐๑๐ Beyond e-readiness Ranking ขอ้มูลลา่สดุ ปี 2010

The World 

Competitivenes

s Scoreboard  

2014-IMD

(๖๐ ประเทศ)

Networked 

Readiness Index 

2014-WEF

(๑๔๐ ประเทศ)

Digital Economy 

Rankings (2010)-

EIU

(๗๐ ประเทศ)

e-Government 

Ranking 2014-

UN

(๑๙๓ ประเทศ)

ICT 

Development 

Index (IDI) 2013-

ITU

(๑๖๖ ประเทศ)

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

ไทย ๒๙ ๖๔.๙๗๖ ๖๗ ๔.๐๑ ๔๙ ๔.๘๖ ๑๐๒ ๐.๔๖๓๑ ๘๑ ๔.๗๖

ออสเตรเลยี ๑๗ ๗๙.๕๕๙ ๑๘ ๕.๔๐ ๙ ๘.๒๑ ๒ ๐.๙๑๐๓ ๑๒ ๘.๑๘

มาเลเซยี ๑๒ ๘๒.๐๘๘ ๓๐ ๔.๘๓ ๓๖ ๕.๙๓ ๕๒ ๐.๖๑๑๕ ๗๑ ๕.๒๐

สงิคโปร ์ ๓ ๙๐.๙๖๖ ๒ ๕.๙๗ ๘ ๘.๒๒ ๓ ๐.๙๐๗๖ ๑๖ ๗.๙๐

ขอ้เท็จจรงิ:
• การใช ้ ICT ของไทยอยา่งเกดิประโยชนต์อ่เศรษฐกจิของประเทศคอ่นขา้งนอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัหลายประเทศในเวทโีลก

• ปัญหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นตวัฉุดร ัง้ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในเวทโีลก โดยเฉพาะปัญหาของความครอบคลุมของโครงข่าย

ทัง้ในเชงิพืน้ที่ และเชงิกลุม่คน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายทุีย่งัไม่สามารถเขา้ถงึโครงข่ายและบรกิารอนิเทอรเ์น็ตได ้

• การพฒันาการใหบ้รกิารรฐับาลอเิล็กทรอนิกสข์องไทยดอ้ยประสทิธภิาพลง โดยเฉพาะระดบัของการมสี่วนรว่มของประชาชนผ่านทางบรกิาร

อเิล็กทรอนิกสต์ ่ากวา่หลายประเทศ และการใหบ้รกิารทางออนไลนภ์าครฐัของประเทศไทยยงัคงตอ้งไดร้บัการพฒันาอกีค่อนขา้งมาก
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การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม คร ัง้ที่ ๑/๒๕๕๘ วนัที่ ๑๘

มนีาคม ๒๕๕๘

การใช้ ICT ในสถานประกอบการ ปี ๒๕๕๖

ทีม่า: การมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2556, ส านักงานสถติแิห่งชาติ

รอ้ยละ

ส ารวจสถานประกอบการรวมทัง้สิน้ ๒,๒๒๓,๔๓๕ แหง่
สถานประกอบการขนาดเล็ก (คนท างาน<๙ คน) มจี านวน ๒,๑๒๓,๓๘๐ แห่ง หรอืรอ้ยละ ๙๕.๕

รอ้ยละ ๗๗ เป็นธุรกจิการคา้และบรกิาร
รอ้ยละ ๑๘ เป็นธุรกจิการผลติ

SMEs ใช้ ICT น้อย ท าใหก้ารใช้

ICT 

ในภาคธุรกจิโดยรวมน้อยไปดว้ย

สถานการณ์ ปี ๒๕๕๖

• สถานประกอบการมเีว็บไซตใ์นการด าเนิน

กจิการเพยีงรอ้ยละ ๖.๗ (๑๔๘,๙๗๐ แห่ง)

• สถานประกอบการมกีารสัง่ซ ือ้สนิคา้ หรอื

บรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตเพยีงรอ้ยละ ๒.๗

(๖๐,๐๓๔ แห่ง)

• สถานประกอบการมกีารขายสนิคา้ หรอืบรกิาร

ทางอนิเทอรเ์น็ตเพยีงรอ้ยละ ๑.๕ (๓๓,๓๕๑

แห่ง)
0.

25.

50.

75.

100.

125.

รวม 1 – 9 คน 10 – 15 คน 16 – 25 คน 26 – 30 คน  31 – 50 คน  51 – 200 คน > 200 คน  

ใช้ ICT 
นอ้ย
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การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม คร ัง้ที่ ๑/๒๕๕๘ วนัที่ ๑๘

มนีาคม ๒๕๕๘

การเขา้ถงึและการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของประชาชน

รอ้ยละของครวัเรอืนทีใ่ชอ้ปุกรณ์ ICT

ใชอ้นิเทอรเ์น็ตน้อย

ใชม้อืถอืมาก (ใช้ voice > 

data)

56.7

75.4

63.5

49.7 47.6

62.5
72.

91.7

73.5 70. 66.2
71.6

0.

25.

50.

75.

100.

รวม เหนือ

2555
2556

ความสามารถในการเขา้ถงึ

อนิเทอรเ์น็ตจากบา้น “เพิม่ขึน้”

รอ้ยละ

0.

20.

40.

60.

80.

100.

2553 2554 2555 2556 2557

ร้อ
ยล
ะ
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Australia Canada UK Malaysia

Title

au20 National 

Digital Economy 

Strategy 

Digital Canada 150
Information 

Economy Strategy
Digital Malaysia

Time frame 2011-2020 2014-2017 2013 2012-2020

Vision

By 2020, Australia will 

be among the world’s 

leading digital 

economies. 

for a thriving digital 

Canada

for a thriving UK 

information economy 

enhancing our national 

Competitiveness

Accelerate  Malaysia 

towards becoming a 

fully functioning and

Innovative Digital 

Economy

Goal & Indicator 8 Digital Economy 

Goals

Broadband 98% 

coverage
by 2015, 

90% broadband coverage   

10 million homes and 

businesses access to 

superfast broadband

By 2017, 

4G 98% coverage 

- Increase contribution of 

Digital Economy to 

Malaysia‘s GNI (by 2020, 

17% GDP contrib )

-Enhance productivity of 

Malaysian economic 

sectors

(By 2020,  Top 20 EIU

ranking)

- Improve standard of 

living for Malaysian (Top 

10 IMD ranking) 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในต่างประเทศ
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เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบาย
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

• ข้อ ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดจิิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดจิิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ 
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดจิิทัล และการใช้ดจิิทัลรองรับ
การให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและ
บันเทิง ตลอดจนการใช้ดจิิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน
งานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่อง
นี้อย่างจริงจัง
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Digital Economy ท าหน้าที่เป็นส่วนเสริม 
(Additional) เพ่ือสนับสนุนให้ Growth Engine ตัว
เดิม ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการท าหน้าที่ไดด้ียิ่งขึ้น

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 
รองนายกรัฐมนตรี

Digital Economy เกิดมานานแล้ว คือ ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บน
ฐานของการใช้ประโยชน์จาก Digital Technology โดยมูลค่าที่
เพ่ิมขึ้นจากการใช้ Digital Technology คือ Digital 
Economy ซึ่งเป็นฐานหรือเป็นตัวเร่ง หรือ factor of 
economic growth ที่ท าให้ economic agent ท างานได้ดีขึ้น

ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

คาดหวังจะเห็นผลการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ต่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยมี IT เป็นตัวเร่ง และท าให้เกิด
ได้จริง รองรับการแข่งขันไม่เฉพาะในประเทศ แต่รวมถึงการ
แข่งขันระหว่างประเทศด้วย ขณะเดียวกันต้อง ท าให้
เศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์  กรรมการผู้จัดการ

ประจ าประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บ.ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จ ากัด 

“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ICT เป็นการยกระดับหรือเสริมให้
เศรษฐกิจเติบโตได้เร็ว และแข่งขันได้เร็วขึ้น โดยต้องมองท้ัง
เศรษฐกิจสังคม ภาคราชการ ลูกจ้าง อุตสาหกรรม ผู้สูงอายุ  ทุก
คนต้องมีความรู้และสามารถใช้ ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ความรู้ และเศรษฐกิจ”

คุณสนธิญา หนูจีนเส้ง  กรรมการผู้จัดการ 

บ.อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

ที่มา: สรุปจากช่วงปาฐกถาและช่วงเสวนา งานสัมมนา ยุทธศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่ สองพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิจิตอล-แลนด์ลิงค์                                   
ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม โรงแรมเซ็นทาราแอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว ณ 29 ตุลาคม 2557

ความหมายเศรษฐกิจดจิทิลัในบริบทประเทศไทย



แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั – พลวตัรของการขบัเคล่ือน - ความสบัสน

10http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1415252233,  หนงัสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1415252233


Digital Economy

ดา้นการพฒันาบุคลากร

• พฒันาผูป้ระกอบการ ตลาด และศกัยภาพของธุรกจิ อคีอมเมริซ์อย่างครบวงจร และตอ่เน่ือง

• เรง่พฒันาบุคลากรดา้นไอท ีในทกัษะทีข่าดแคลนเพือ่ป้อนเขา้สู่ภาคธุรกจิ

ดา้นการวจิยัและพฒันา

• เรง่พฒันาระบบดจิทิลัเพือ่รองรบัการใหบ้รกิารอย่างครบวงจร สะดวก รวดเรว็ และลดคา่ใชจ้า่ย 

(Software และ Hardware)
• สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมซอฟตแ์วรเ์พือ่ภาครฐั และตอ่ยอดเป็นบรกิารซอฟตแ์วรอ์อนไลนเ์พือ่

ภาครฐั (G-SaaS) ใหภ้าครฐัเลอืกใชผ้่านระบบคลาวดภ์าครฐั (G-Cloud)
• สง่เสรมิและผลกัดนัการพฒันาระบบไอททีีเ่ชือ่มโยงกนัทุกระดบัต ัง้แต ่ธุรกจิขนาดเล็กไปสูข่นาด

ใหญ่และเชือ่มโยงกบัภาครฐั

• สง่เสรมิและผลกัดนัการพฒันาคลงัขอ้มูลสารสนเทศทางเศรษฐกจิ สงัคม ขนาดใหญ่

ความคดิเหน็ของ stakeholders
กลุ่มตา่งๆ: ภาครฐั/วชิาการ

ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารภาครฐั

• ปรบัแผนการด าเนินงาน ใหส้อดรบักบันโยบาย ท ัง้ในรูปแบบโครงสรา้งและการด าเนินงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

บรกิารภาครฐั

• เพิม่ประสทิธภิาพการใชส้ือ่ดจิทิลัรองรบัการประชาสมัพนัธภ์าครฐั โดยสวมบทบาทนกัสือ่สารยุคดจิทิลั

• เปิดศูนยก์ลางแอพพลเิคช ัน่ภาครฐั (Government Application Center: GAC) เป็นแหล่งรวบรวมแอปพลเิคช ัน่ภาครฐั

ดา้นการสง่เสรมิธุรกจิ 

• สง่เสรมิการสง่ออกผลติภณัฑด์จิทิลั ท ัง้ผลติภณัฑฮ์ารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์อปุกรณส์ือ่สาร และโทรคมนาคมดจิทิลั

• สง่เสรมิการท่องเทีย่วผ่านตลาดออนไลน์

• ผลกัดนัการเกดิเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

ดา้นการพฒันา

บุคลากร
• ต ัง้เป้าหมายในการ

ผลติบุคลากร

เพิม่ขึน้ 40% ใน 6 ปี
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ความคดิเหน็ของ stakeholders
กลุ่มตา่งๆ: ภาคเอกชน

ดา้นการลงทุน
• เพิม่การลงทุนทัง้ระยะส ัน้ และระยะยาวเพือ่ยกระดบัการใหบ้รกิาร และประสทิธภิาพอปุกรณ์

ดา้นการปรบัแผนกลยุทธก์ารพฒันาธุรกจิ
• ปรบักลยุทธก์ารพฒันาธุรกจิใหร้องรบัความตอ้งการลูกคา้ ผ่านอปุกรณพ์กพาอย่างจรงิจงั รวมถงึ

การพฒันาระบบให้

รองรบัการใหบ้รกิารบนอปุกรณพ์กพาดว้ย

• ปรบัโครงสรา้งทมีผูบ้รหิาร และรูปแบบการด าเนินธุรกจิใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม
• ใหค้วามส าคญักบั ICT เพือ่สงัคมมากขึน้
• ลดตน้ทุนการบรหิารงานดว้ย IT
• เดนิหน้าจดัต ัง้ “สภาไอซที”ี โดยมสีมาคมไอซทีตีา่งๆ อยู่ภายใต ้เพือ่ใหก้ารผลกัดนั มทีศิทาง

ชดัเจน

ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร
• เรง่พฒันาสญัญาณ เครอืข่าย internet, Wi-Fi เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเขา้ใชง้านของลูกคา้บนตกึสูงและ

หา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น า
• เรง่พฒันาโครงข่ายใหร้องรบัความตอ้งการของลูกคา้

• เตรยีมความพรอ้มดา้นการบรกิารเพือ่ตอบโจทย ์Digital Lifestyle ของคนไทยไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ
• เพิม่ประสทิธภิาพเครอืข่ายสูงสุด  การใชเ้ทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ด  รวมถงึการมคีอนเทนตค์ณุภาพระดบัโลกทีห่ลากหลาย

และครบถว้น

Digital Economy
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ประเทศไทยเคยมีแผนอะไรบ้าง
ที่เกี่ยวข้องกับ ดิจิทัล หรือไอซีที
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รา่งแผนแม่บทพลงังานแห่งชาต ิพ.ศ. 2558-2578

ความเชือ่มโยง ระหวา่งกรอบนโยบาย ICT 

แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย และแผนระดบัชาตติา่งๆ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9
พ.ศ. 2545-2549

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10
พ.ศ. 2550-2554

กรอบนโยบาย IT2010 

(2545-2553)

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11
พ.ศ. 2555-2559

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12
พ.ศ. 2560-2564

กรอบนโยบาย ICT2020 

(2554-2563)

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  61 62 63 64

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ         
และการสือ่สารของประเทศไทย

พ.ศ. 2545-2549         

กรอบนโยบาย IT  2000

นโยบายบรอดแบนดแ์ห่งชาต ิ

(9 พ.ย. 2553)

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ       และการ

สือ่สาร (ฉบบัที ่2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-

2556      ขยายเวลา
พ.ศ. 
2550-
2551         

(รา่ง) 

แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศ        และ

การสือ่สาร (ฉบบัที่

3) 

ของประเทศไทย พ.ศ. 

2557-2561

แผนปฏบิตักิารและแผนด าเนินการส านกันวตักรรม

แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 - 2561

แผนการพฒันาดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  

พ.ศ. 2558 - ....

พ.ศ.

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย 

พ.ศ. 2556 - 2561

วสิยัทศัน์

ประเทศไทย 

สู่ปี 2570

ระยะเวลาของแผน DE 5 ปี

การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม คร ัง้
ที ่๓/๒๕๕๘ วนัที ่๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘
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ความหมายของค าว่าดิจิทัลและไอซีที
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ตวัอยา่งนิยาม –
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง“Digital Economy” และ “ICT”

• The digital economy is the result of 
the transformational effects of new 
General-Purpose Technologies (GPT) in 
the fields of information and 
communication. It has impacted all 
the sectors of the economy and social 
activities, for instance: retail, 
transports, financial services, 
manufacturing, education, healthcare, 
media and so on. It has implications 
much beyond the Information and 
Communication Technology (ICT) 
sector. In addition, the internet is 
empowering people in a new and 
different way to create and share their 
ideas, giving rise to new content, 
entrepreneurs and markets. 

• European Commission. Working 
Paper: Digital Economy - Facts & 
Figures 

16

The global network of economic and social 
activities that are enabled by information and 
communications technologies, such as the 
internet, mobile and sensor networks. 
Australia - National Digital Economy Strategy

The DAE (Digital Agenda for Europe in
2010) 
emphasized the influence digital

technologies were having on jobs and

growth, noting that the internet is

empowering people to create and share

their ideas,

giving rise to new content, entrepreneurs

and markets.



การด าเนินงานและผลงานระหว่าง 
กันยายน 57 ถงึ กันยายน 58

ตัง้แต่ประกาศนโยบายเศรษฐกิจดจิทิัล
(การพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม)
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หลักการในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

1. ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้น าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) และส่งเสริมสนับสนุน 
(promoter) โดยการสร้างแรงจูงใจแก่เอกชน อย่างเป็นระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ด้วยดจิิทัล ให้โปร่งใส 
และลดคอรัปชั่น 

2. มีคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัลแห่งชาติ ที่ชี้น าทิศทางของการพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และ
ก าหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้าง
เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ 

3. นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนา และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาค
ส่วน ในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผล

4. รัฐจะก ากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มีธรรมาภิบาลเข้มและความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค
และข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการละเมิดกัน 

5. รัฐจะปรับปรุงบทบาท อ านาจหน้าที่ และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล ส่งเสริม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองคาพยพของ
การท างานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่เสริมซึ่งกันและกัน
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เอกสารร่าง ปรับปรุงเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2558 

เป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกจิและสังคมดจิิทัล

1. ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่ทันสมัยมีขนาดเพียงพอและมีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค
2. เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน
ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. สร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลให้เป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพ(Productivity)ของประเทศ
4. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ
5. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ท างานในระบบเศรษฐกิจดจิิทัล
6. มีการพัฒนาก าลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
7. ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
8. สร้างความพร้อมด้านไอซีทีโดยรวมของประเทศไทยเพื่อยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ



ยกระดับ

เศรษฐกิจ สังคม 

และรัฐ

ขยายการใช้ประโยชน์ ICT                        
ไปยังภาคส่วนต่างๆ

การผลิต การบริโภค และการเข้าถึง 
สินค้า และบริการ ICT

• นโยบายเศรษฐกจิดจิทิลั มุ่งเนน้ใหภ้าคสว่นตา่งๆ สามารถใชป้ระโยชน์

จาก ICT อย่างสงูสดุ เพือ่ปรบัเปลีย่นกระบวนการ เนือ้หา และขอ้มูลใหอ้ยู่

ในรปูแบบดจิทิลั และสามารถใชช้อ่งทางดจิทิลัเพือ่อ านวยความสะดวกตอ่

การเขา้ถงึ การคา้ การใชบ้รกิาร และสรา้งนวตักรรม ดว้ยกลไกลที่

ปลอดภยัและสรา้งความเช ือ่มั่น โดยตัง้อยู่บนกรอบยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิ

ดจิทิลั 5 ดา้น

- โครงสรา้งพืน้ฐานกายภาพตอ้งม ีCapacity ทีเ่พยีงพอ และทัว่ถงึ เพือ่

รองรบัปรมิาณ content และขอ้มูลในระบบออนไลน ์ 

- การปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่อือ้อ านวยและสรา้งความเช ือ่มั่นตอ่

การท าธรุกรรมบนระบบออนไลน ์

- การสรา้ง platform ทีส่นับสนุนการคา้ บรกิาร และการเรยีนรู ้ใหแ้ก่

ธรุกจิ SME ชมุชน ประชาชน และผูด้อ้ยโอกาส เพือ่สรา้งโอกาสการเขา้ถงึ

ตลาด แหลง่ความรู ้และบรกิารภาครฐัดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

- การสรา้งบุคลากรเพือ่รองรบันโยบายเศรษฐกจิดจิทิลั ทีม่ี

ความสามารถสูงและมจี านวนเพยีงพอ



โครงสรา้งการจดัท ายุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิดจิทิลั
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เศรษฐ

กจิ

มหภาค

การจา้งงาน

ICT เพือ่

เสรมิสรา้ง

ความ

แข็งแกรง่ แก่

ภาคธุรกจิ

Contribution 

จากภาคเอกชน

กฎหมาย/

กฎระเบยีบ

การคา้ และ

การเงิน

ราย Sector: Manufacturing, Service, Agriculture, SMEs

สงัคม

คนดอ้ย

โอกาส/

ชายขอบ

สาธารณสุ

ข

Literac

y

Well-

being

Digital 

Citizen

การเรยีนรู ้

ภาครฐั

Open 

Data

บรกิาร

ภาครฐั

e-service

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน ดจิทิลั

e-Commerce
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จดัตัง้คณะกรรมการเตรียมการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
จดัตัง้คณะท างานเพื่อขบัเคลื่อนเร่ืองที่ส าคญัเร่งดว่น เขน่ broadband, 
data center,พฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั,การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การร่างและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง
การจดัท าแผนแมบ่ทดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
การจดัท าโครงการน าร่อง
เป็นต้น

สิ่งที่ได้ด าเนินการไว้แล้ว
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ตัวอย่างการจัดท าแผนแม่บทในระยะแรก
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน
ยกตัวอย่างบางส่วนให้เห็นภาพแนวคิดและการ
ด าเนินงานเท่านั้น
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แนวคดิเบือ้งตน้การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ส านกังาน
เลขานุการ

ศูนยก์ารเรยีนรู ้
การบรหิารโครงการ

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน

ดา้นการบรกิาร

ลอจสิตกิส ์
อเิล็กทรอนิกส ์

รฐับาลดจิทิลั

นวตักรรมบรกิาร
ขอ้มูล

แพลตฟอรม์
การบรกิาร

โครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นกายภาพ

บรอดแบนด ์
แห่งชาติ

National
Broadcast

การสือ่สารผ่าน
ดาวเทยีม

การจดัการความถีค่ลืน่วทิยุ

วงจรสือ่สารระหวา่งประเทศ

ศูนยข์อ้มูล

ส่งเสรมิการ
พฒันาเศรษฐกจิ

ดจิทิลั

การสง่เสรมิธรุกจิเกดิใหม่
ดา้นดจิทิลั

นวตักรรม
ดจิทิลั

การสง่เสรมิการคา้ผา่นสือ่
ดจิทิลั

สือ่สาระ 
ดจิทิลั

ส่งเสรมิการ
พฒันาสงัคม

ดจิทิลั

การเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ

การออกแบบเพือ่
ทุกคน

หอจดหมายเหต/ุ หอ้งสมุด
ดจิทิลั

การรูเ้ท่าทนัสือ่

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน

ดา้นมาตรฐาน

การอ านวยความ
สะดวก

ท าเนียบพาณิชย ์
อเิล็กทรอนิกส ์

CERT
Readiness

กฎหมาย

การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม คร ัง้
ที ่๓/๒๕๕๘ วนัที ่๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘
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เป
้าห

มา
ย

ปี 2558 2559 2560

ระบบข้อมูลสภาพ
โครงข่ายโทรคมนาคม

ของประเทศ

กิจ
กร

รม
กรอบยุทธศาสตร์ด้าน Hard Infrastructure ->National Broadband: แผนกิจกรรม/เป้าหมาย

รวบรวมข้อมูล
สภาพโครงข่าย
(ทก, NDEC)

ตัว
อย

่าง
โค

รง
กา

รน
 าร่

อง
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตส าหรับโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

(รพ.สต.)  และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั่วประเทศ
บริการ Ultra Fast Broadband ผ่านเคเบิลใยแก้วน าแสงไม่ต่ ากว่า

100 Mbps ในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ
โครงข่ายบรอดแบนด์

เข้าถึงทุกหมู่บ้าน

จัดให้มีโครงข่ายความเร็วสูงเข้าถึงในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ (ทก, กสทช., NDEC)

จัดให้มีบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเข้าถึงโรงเรียนทั่วประเทศ (ทก, ศธ.)

จัดให้มีบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเข้าถึง อบต. ทั่วประเทศ

จัดให้มีบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเข้าถึง รพ.สต. ทั่วประเทศ

จัดให้มีโครงข่ายบรอดแบนด์รองรับระบบการเฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉิน (ทก, มท.)

น าโครงข่ายภาครัฐ ที่มีอยู่ให้เชื่อมต่อระหว่างกัน และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เกิดการใช้ประโยชน์โครงข่าย Fiber optic ร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน

สร้างโครงข่ายร่วม CAT และ TOT ผ่านกลไกของ คนร.

ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงข่าย Fiber Optic ร่วมกันระหว่างรัฐ และเอกชน

(ทก, สธ.)

(ทก, มท.)

(NDEC, ทก, คนร.)
(NDEC, ทก, หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองโครงข่าย. กสทช.)

(NDEC, ทก, หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ครอบครองโครงข่าย, กสทช.)
ท าให้เกิดเชื่อมโยงการใช้งานสื่อดิจิทัลผ่าน Fiber Optic
(ทก, หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ให้บริการโครงข่ายและคอนเทนท์, กสทช.)

6 เดือน

Wi-Fi Network สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับ รร.นอกสังกัด ศธ. (ทก. เจ้าภาพ)
Wi-Fi Network ส าหรับ รร.ปอเนาะ ในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ (ทก. เจ้าภาพ)

Wi-Fi Network สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับ กศน. (ทก. เจ้าภาพ)

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา National BB (ทก. เจ้าภาพ)

เอกสารร่าง ปรับปรุงเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2558 
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ย

กิจ
กร

รม
กรอบยุทธศาสตร์ด้าน Soft Infrastructure  - e-Trade Facilitation   

โค
รง

กา
ร

จัดตั้ง National Trade Facilitation Body ตาม
Recommendation 40 ของ UN/CEFACT

พัฒนาระบบทะเบียนมาตรฐานส าหรับใบอนญุาต/ใบรับรอง Code 
and Message Repository (CMR)

Critical Infra. Services

• e-Trade Facilitation

2558 2559 2560ปีงบประมาณ ระยะ 6 เดือน

ประเทศไทยมีความพร้อมในการแข่งขันมีการด าเนินการที่เป็นสากล
ทั้งด้านเทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการ
• สินค้าหลักส่งออกทั้งหมดมีรหัสพิกัดสินค้าตาม AHTN อ้างอิงตาม

HS2012 เพื่อให้ระบุพิกัด Cross-Border ได้อย่างถูกต้อง
• มี Thailand’s Focal Point เรื่อง Trade Facilitation

น าเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้าประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการการขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI ทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการ e-Tax Invoice 

การขอใบอนุญารน าเข้าส่งออกสินค้า e-Permit ส าหรับอ้อยและน้ าตาล

โครงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบการ (ผู้ซื้อและผู้ขาย) สามารถใช้งาน e-invoice และ e-Tax invoice ที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบสรรพากร และมีความม่ันคงปลอดภัย

ขอใบอนุญาต/ใบรับรองต่างๆ เกี่ยวกับการน าเข้าส่งออกได้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ก าหนดพิกัดสินค้าส่งออกหลักของไทยตามมาตรฐาน
และประกาศใช้

จัดท ามาตรฐานข้อมุลส าหรับ e-Tax Invoice การบวนการจัดท า
และการจัดส่งที่ม่ันคงปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบกรมสรรพากร

เชื่อมโยงการออกใบรับรอง/ใบอนญุาต ของหน่วยงานต่างๆ เข้ากับ
ระบบ Trusted e-Document Authority (TeDA) 

จัดท าระบบการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ใช้ในธุรกรรม
ระหว่างประเทศ ทั้งเอกสารการค้าและเอกสารยืนยันตัวตน

เอกสารร่าง ปรับปรุงเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558 26



เป้
าห
ม
าย

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560

ก
จิ
ก
รร

ม

กรอบยุทธศาสตรด์า้น Service Infrastructure –> Digital-Government: แผนกจิกรรม/เป้าหมาย
ต
วั
อ
ย
่า
ง

โค
ร
งก
า
ร
น
ำ 
า

ร
อ่
ง

โครงการ การพฒันาชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารภาครฐั (Government Access Channel) (สรอ.)

โครงการ การบูรณาการเชือ่มโยงขอ้มูลและระบบงานภาครฐั (e-Government Platform) (สรอ.)

ปรบัปรงุกฎหมายการจดัการการใชข้อ้มูลของภาครฐั (ทก., กพร., สรอ.)

น ารอ่งการเช ือ่มโยงขอ้มูลภาครฐัภายในหน่วยงานเดยีวกนัผ่าน Platform (หน่วยงานภาครฐั, สรอ.)

ส่งเสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัพฒันาการ Government Online Services (สรอ., SIPA, SWP)

ส่งเสรมิใหภ้าครฐัมกีารเปิดเผยขอ้มูลผ่าน Open Data Site (Data.go.th) (สรอ.และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง)

มบีรกิารอเิล็กทรอนิกสภ์าครฐัแบบ Smart Service อย่างน้อย 15 บรกิารตอ่ปี

มี Government Shared Service/Information ทีล่ดงบประมาณภาครฐัลงไดอ้ย่างน้อยปีละ 30%

ผลกัดนัใหเ้กดิการบรูณาการบรกิารภาครฐั (กพร., หน่วยงานภาครฐั, สรอ.)

ผลกัดนัใหเ้กดิการบูรณาการโครงสรา้งพืน้ฐานและเพิม่การใชง้าน (GIN, G-Cloud, MailGoThai, Back Office) (สรอ., TOT, CAT, ผูใ้หบ้รกิาร Cloud, ภาคเอกชน)

มี Dataset ของภาครฐัทีเ่ปิดเผยในรูปแบบ Open Government Data อย่างน้อย 10 Dataset ตอ่ปี

จดัตัง้ Government Data Center (สรอ.)

โครงการ Software Innovation for e-Government (SIGO) (สรอ.,SIPA, SWP)

โครงการ Thailand Gateway (กพร.,หน่วยงานภาครฐั,สรอ.)

ระยะ 6 เดอืน

เอกสารร่าง ปรับปรุงเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2558 
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ปีงบประมาณ 2558 2559 2560

กิจ
กร

รม
กรอบยุทธศาสตร์ด้าน Economy Promotion ->Digital Commerce: แผนกิจกรรม/เป้าหมาย

ตัว
อย

่าง
โค

รง
กา

รน
 าร

่อง

6 เดือน

SMEs มีศักยภาพในการท าธุรกิจบน
e-Commerce และ ERP

DE Contribution ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
เช่น ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มจากการลดต้นทุนการ

ด าเนินงาน การขยายช่องทางการจ าหน่ายและการให้บริการ

ยกระดับร้านค้าไทยสู่ตลาดโลก

SME เพิ่มรายได้ ขยายตลาด (ทก. เจ้าภาพ, สวทช., อก., กค., สมาคม e-Commerce)

29

SMEs มีระบบ Business Message 
Interchange เช่น e-Invoice

SMEs มีระบบ Multiple Channels 
Fulfillment ส าหรับท าการค้า

ให้ความรู้ด้านการท าธุรกิจรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัล เช่น การสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อขยายตลาดด้วย
APIs (NDEC, สวทช.)

ส่งเสริมให้ธุรกิจท าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ด้วยการสร้างบริการให้ครบวงจร (ทก.) เช่น การประกัน (ทก.), การรับเรื่อง
ร้องเรียน (ทก.), การแปลภาษา (สวทช.)

สนับสนุนให้ SMEs สามารถใช้ ERP ที่เชื่อมต่อได้กับระบบ e-Commerce และภาคการผลิต
(กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ และ ทก.)

สนับสนุนให้ SMEs สามารถใช้ ERP ที่รองรับ e-Transaction (กระทรวงอุตสหากรรม สภาอุตสาหกรรมฯ และ ทก.)

เอกสารร่าง ปรับปรุงเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2558 
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แปลงหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาในระดับ ป.1-ม.6 ทั้งหมดให้เป็นรูปแบบดิจิทัล

เป
้าห

มา
ย

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560

กิจ
กร

รม
กรอบยุทธศาสตร์ Digital Society – > Lifelong Learning : แผนกิจกรรม/เป้าหมาย

ตัว
อย

่าง
โค

รง
กา

รน
 าร่

อง

ระยะ 6 
เดือนส ารวจความพร้อมด้านไฟฟ้า โครงสร้างพ้ืนฐาน/ อุปกรณ์ ICT 

ของรร.ทั่วประเทศ

เตรียมระบบการเรียนออนไลน์ e-Learning ให้พร้อมขยายผล

Digital Content เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนา Digital Content เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการศึกษา เกษตร อาชีพ สุขภาพ บริการภาครัฐ สิทธิหน้าที่พลเมือง ภาษาไทย และระบบ Massive Open Online Course

ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเด็ก
และชุมชนชายขอบ

(ศธ, สวทช, กท..)

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับโรงเรียนชายขอบ ( สวทช.->เจ้าภาพ, กท., ตชด, NDEC)

(สวทช., ศธ.)

โครงการน าร่อง น าร่องระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ( ศธ->เจ้าภาพ, ทก, NDEC)

โครงการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน( สวทช.->เจ้าภาพ, กท. ศธ., NDEC)

น าร่องและถอดบทเรียนศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนชาย
ขอบ 1 แห่ง ที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ต > 2 Mbps 

(สวทช., ตชด, ทก)

ขยายผลศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนชายขอบไปท่ัวประเทศ
(สวทช., ตชด, ทก, NDEC)

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับ
โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง

ส ารวจความพร้อมรร.ทั่วประเทศส าหรับระบบห้องเรียนอัจฉริยะ น าร่องระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
ส าหรับรรซที่พร้อม 6 โรงเรียน(ศธ., ทก)

(ศธ., ทก) ขยายผลระบบห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับรร.ที่พร้อม 60 รร. ทั่วประเทศ (ศธ., ทก)

ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนส าหรับ
เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 

ขยายผลการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)ไปท่ัวประเทศ (สวทช.,ศธ.)

มีครูผู้สอนแกนน าสามารถ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือช่วยสอน
ส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ขยายผลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน (ทก.)

(ศธ., ทก)

เอกสารร่าง ปรับปรุงเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2558 29



นายกรัฐมนตรี

National Digital Economy and 
Society Committee (NDEC) 

กรรมการ
โครงสร้างพื้นฐาน

ทางกายภาพ
(Hard Infrastructure)

กรรมการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริการ

(Service 
Infrastructure)

กรรมการ
โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านมาตรฐาน
(Soft  

Infrastructure)

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Economy 
Promotion)

1

คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากดิจิทัล
(Digital Society 

Promotion)

5

“ครม.
เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล”

NDEC

National 
Cybersecurity 
Committee 

(NCSC)

เลขานุการ NDEC

ก าหนดนโยบาย
องค์กรที่ท าหน้าที่ปฏิบัติ

ปลัดกระทรวง

กรมต่างๆ
•อุตุนิยม
•สถิติแห่งชาติ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ

ส านักงาน
DE

องค์กรตามพรบ.
หรือองค์การ

มหาชน

คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง

งานเลขานุการ NDEC และงาน
เลขานุการอนุกรรมการแต่ละสาขา

หลักการ

1. รมว. DE/ปลัดกระทรวง เป็นประธานกรรมการรายสาขา
2. ผอ. หน่วยงานปฏิบัติตา่งๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการแต่ละสาขา ตาม “Assignment Metrix”
3. ตั้งให้หน่วยงานปฏิบตัิเป็นส านักงานเลขานุการของกรรมการสาขา
4. ทุกกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและภาครัฐ

2 3 4

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MODE

รัฐวิสา
หกิจ

รัฐมนตรี
กระทรวง MoDEเป็นกรรมการ NDEC

13

กรรมการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

(Soft Infrastructure)

หมายเหต:ุ ปรบัตาม (รา่ง) พรบ. การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัปรบัปรงุเมือ่วนัที่ 29 

มกราคม 2558

ร่างที่ 1
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- ส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิ

เปลีย่นแปลงการ

ด าเนินธุรกจิดว้ย

นวตักรรมและ

เทคโนโลยดีจิทิลั (ผลติ, 

บรกิาร, เกษตร)

- ส่งเสรมิและใหค้วาม

ชว่ยเหลอืเพือ่ใหเ้กดิ

ธุรกจิใหม่ทีใ่ช ้

เทคโนโลยดีจิทิลั

- ส่งเสรมิการใชใ้นภาค

ประชาชน เพือ่สรา้ง

รายได้

- ส่งเสรมิใหเ้กดิการลงทุน

ในอตุสาหกรรมดจิทิลั

- ยกระดบัขดีความสามารถ

ในการผลติสนิคา้และ

บรกิารดจิทิลั
- ส่งเสริมให้เกิดการส่งออกสินค้าและ

บริการสู่สากล
- พัฒนาและผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรม

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- พฒันา ออกแบบ

สถาปัตยกรรมและ

วศิวกรรมดา้นดจิทิลัไปสู่

ตลาดและการใชง้านจรงิ

- สนบัสนุนการวจิยัพฒันา

เทคโนโลยี นวตักรรม และ

กระบวนการทางธุรกจิ

- ส่งเสรมิใหม้แีพล็ตฟอรม์

นวตักรรมบรกิาร เชน่

Cloud  Computing และ

IoT

- จดัต ัง้ Digital 

Technology Park

- สรา้งผูป้ระกอบการดจิทิลั

(Digital Entrepreneur)

- บรกิารใหค้ าปรกึษาและ

ส่งเสรมิความรูภ้าคธุรกจิ/

ประชาชน

- พฒันาหลกัสูตรและการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูข้ ัน้สูง

(Advanced Computer & 

Software Engineering 

Academy)

- จดัต ัง้ศูนยบ์่มเพาะและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

พฒันาขดี

ความสามารถดา้น

ดจิทิลั

- ศกึษา วจิยัเชงินโยบาย และ

ยุทธศาสตร ์ ในการก าหนดทศิ

ทางการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั

- เสนอแนะมาตรการส่งเสรมิการ

พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั รวมถงึการใช้

ประโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั

- เสนอแนะและพฒันาดา้นกฎหมาย

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

- วเิคราะหแ์ละประเมนิเศรษฐกจิดจิทิลั

ตลอดจนจดัต ัง้ศูนยส์ารสนเทศ

(Business Analytics และ Business 

Intelligence)

(รา่ง) โครงสรา้งส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
(Core Functions)

คณะกรรมการก ากบัส านักงาน

สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

วจิยัเศรษฐกจิดจิทิลั
พฒันาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม
สง่เสรมิการใชด้จิทิลั

เชงิเศรษฐกจิ

สง่เสรมิอตุสาหกรรม

ดจิทิลั

ND
EC

SEC

.

ภารกจิ

สนับสนุน
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การด าเนินงานในช่วงตั้งแต่ตุลาคม 58
เร่งให้เป็นแผนยุทธศาสตร์(strategy)ที่ชัดเจน(แทนที่จะเขียนเป็นแผนแนวคิด
เท่านั้น(conceptual)
มีเป้าหมายและสิ่งที่จะต้องลงมือท าชัดเจนโดยแบ่งเป็นภาพ 20ปี 10 ปี 5 ปี 
และ 1.5 ปี 
และน าเสนอต่อกรรมการเตรียมการดีอี และครมภายในเดือนมีนาคม2559 
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สาระส าคัญทั้งหมดอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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Increasing 
productivity for 
non-IT workers & 
Creating highly-
skilled workforce

Facilitating free 
flow of digital 
workers

Preparing digital 
skills of the future

Skilled & Ready 
Digital Workforce

Removing digital 
divide & Preparing 
digital citizens and 
communities

Building a self-
learning 
environment

Ensuring self-
empowerment & 
Creating  fully 
functioned digital 
communities

Inclusive Digital 
Society

Moving SMEs 
online & Building 
tech startups

Entering Industry 
4.0 & Connecting 
to global supply 
chain

Innovating & 
Trading globally

Highly Competitive 
Digital Economy 

Integrating 
government data & 
Transforming e-
services 

Providing digital 
services by default 
& Ensuring                       
e-participation 

Providing local 
digital services

Digital 
Government and 

Public Services

Preparing DE laws 
&  Protecting 
critical 
infrastructure

Complying with 
international 
Standards

Contributing to 
international 
standardization 
process

Internationalized 
Digital Laws and 

Standards

Connecting people 
(wired & wireless) 

Connecting 
everyone 
everywhere 
(wired)

Connecting 
everyone 
everywhere 
everytime (IOT)

Pervasive Digital 
Infrastructure
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(ร่าง)20-Year Thailand Digital Landscape

ใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีเช่ือมต่อทุกคน ทุกที่ทุกเวลา มีกฎหมาย กติกา และมาตรฐานในโลกดิจิทัลท่ีชัดเจนและ
เป็นสากล มีบริการดิจิทัลของรัฐท่ีทันสมัยส าหรับกิจกรรมของธุรกิจและประชาชน เกิดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก 
เข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ และมีก าลังคนดิจิทัลท่ีพร้อมท างานในยุคดิจิทัล
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เศรษฐกจิ

(รา่ง) ภาพอนาคตของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)

สงัคมบรกิารภาครัฐ

ระยะ 5 ปี 

ระยะ 10 ปี 

ประเทศไทยเป็นสว่นหนึง่
ของ Global Supply Chain

 เป็นหนึง่ในศนูยก์ลางดา้นการคา้ การลงทนุ
ดา้นดจิทิลัของภมูภิาคอาเชยีน

ธรุกจิ SME สามารถด าเนนิธรุกจิอยุบ่น
โลกออนไลน์
 มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การท าธุรกจิ
ออนไลน์

ระยะ 
1.5 ปี 

 ประชารัฐมสีว่นร่วม
ในการด าเนนิงานของ
ประเทศ

 เกดิธรุกจิ SMEs ทีข่บัเคลือ่นธรุกจิ
ดว้ยนวตักรรม (Innovation Driven 
Enterprises: IDE)

 ปฏริูประบบบรกิารภาครัฐใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิลเพิม่ขึน้

 ประชาชน เขา้ถงึบรกิารภาครัฐและ
บรกิารสาธารณะไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว
ทกุที ่ทกุเวลา

 ประชาชนใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั
สรา้งรายได ้สรา้งอาชพี  เสรมิคณุภาพชวีติ

เกดิอาชพี และธรุกจิแนวใหมท่ีต่อ่ยอดจาก
เทคโนโลยดีจิทิลั

สดัสว่นการมสีว่นร่วมของ SME ตอ่ GDP
ไทย จาก 37% เป็น 50% เพือ่ใหห้ลดุพน้จาก 
ประเทศกบัดกัรายไดป้านกลาง

มรีาคาคา่บรกิารและคณุภาพการเชือ่มตอ่
โครงขา่ยทัว่ประเทศเทา่กนั 

ประชาชนไทยเขา้ถงึระบบยตุธิรรมดขีึน้ 
ประชาชนเกดิการเรยีนรูใ้นการใช ้
เทคโนโลยดีจิทิลัในลกัษณะทีส่รา้งสรรค ์

บรกิารดจิทิลัของภาครัฐและเอกชนไดรั้บการ
ก ากบัดแูลใหม้คีวามมั่นคงและน่าเชือ่ถอื

ประชาชน มคีวามมั่นคง ปลอดภัยในชวีติ และ
ทรัพยส์นิ ดว่ยเทคโนโลยดีจิทิลั

ชมุชน ชนบท สามารถด าเนนิธรุกจิบน
โลกออนไลน์

 การเชือ่มโยงหน่วยงานภาครัฐ  และบรูณาการขอ้มลู
ขา้มหน่วยงาน เพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศโดยการ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั (Connected Government)

เชือ่มโยงหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยยดึประชาชน
เป็นศนูยก์ลางและให ้
ประชาชนมสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจเชงินโยบายผา่น
ทางอเิล็กทรอนกิส์

(Connected Governance) 

ประชาชนมคีวามมั่นใจในการใชป้ระโยชน์
จากเกคโนโลยแีละสือ่ดจิทิลั

 เชือ่มโยงการท างานระหวา่งภาครัฐจน
เสมอืนเป็นองคก์รเดยีว (One Government) 
และเปิดโอกาสให ้

ทีม่า: การประชมุทมีงานจัดท าแผน 9-10 มกราคม 2559

 ประชาชนเขา้ถงึบรกิารของรัฐดว้ยชอ่งทาง
หลากหลาย
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 ใหบ้รกิารสาธารณะในลกัษณะ
อตัโนมัตผิา่นระบบดจิทิลัที่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และ
ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารแต่
ละบคุคล โดยผูร้บีบรกิารไมต่อ้ง
รอ้งขอตอ่รัฐ



เพิม่ขดี

ความสามารถใน

การแขง่ขนั กา้ว

ทนัเวทโีลก

สรา้งโอกาสและ

ความเท่าเทยีม

ทางสงัคม

พฒันาทุน

มนุษยเ์พือ่

รองรบัโลกยุค

ดจิทิลั

ปฏรูิปภาครฐั

เพิม่ศกัยภาพของ

SMEs และธุรกจิฐาน

ราก

เป็นศูนยก์ลางทาง

ธุรกจิดจิทิลั

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ดว้ยนวตักรรม

ดจิทิลั

เพิม่ทกัษะดจิทิลั

ใหแ้กก่ าลงัคน

พฒันาพลเมอืงให้

สามารถใช้

ประโยชนจ์าก

เทคโนโลยดีจิทิลั

อยา่งรูเ้ท่าทนั

เพิม่การเขา้ถงึ

เทคโนโลยแีละสือ่

ดจิทิลั

ยกระดบัคุณภาพชวีติ

ของประชาชน

เปลีย่นกระบวน

ทศันใ์นการ

บรหิารจดัการและ

การใหบ้รกิารของ

ภาครฐั

Digital

Thailand

ขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่ความเป็นผูน้ าดา้นดจิทิลัในภูมภิาค(รา่ง)วสิยัทศัน์
Transform Thailand towards Regional digital leader

เพิม่ความโปรง่ใส

ในการท างาน

ภาครฐั

เป้าหมายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

สาระส าคัญทั้งหมดอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ยิ่งขึน้



2. สรา้งพลงัขบัเคลือ่นประเทศแบบ
บรูณาการสู ่Digital Thailand

3. ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั

1. เพิม่ขดีความสามารถโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิลัใหท้กุคนเขา้ถงึและใช้

ประโยชนร์องรบัการเป็น Digital Hub

4. ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลั 

5. สรา้งสงัคมคณุภาพดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลั 

(รา่ง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั พ.ศ. 2559-2563
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หมายเหต:ุ ปรับตามขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชมุ stake holder และคณะทีป่รกึษาการจัดท าแผน DE

การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดจิทัิลจะประสบ
ความส าเ ร็จตามวัตถุประสงค์ได  ้ตอ้งอาศัย
มาตรฐาน กฎหมายกฎ ระเบียบ และกตกิา ที่มี
ประสิทธิภาพ  ทันส มัย  และสอดคล อ้งกั บ
หลักเกณฑ์สากลรวมถึงจะตอ้ง มีความมั่นคง
ปลอดภัย และคุ ม้ครองสิทธิใหแ้ก่ผู ใ้ช ง้าน
เทคโนโลยีดจิิทัลในทุกภาคส่วนก่อใหเ้กดิการ
อ านวยความสะดวก สรา้งความเชือ่มั่น ตลอดจน
รองรับการเตบิโตของเทคโนโลยดีจิทัิลในอนาคต

การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิลตอ้งอาศัยรัฐบาลดจิทัิลทีม่ปีระสทิธภิาพและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี
สว่นร่วมในกระบวนการท างาน และการใหบ้รกิารสาธารณชน โดยลักษณะของบรกิารภาครัฐหรือบรกิาร
สาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดจิทัิลที่ขับเคลือ่นโดยความตอ้งการของประชาชนหรือผูใ้ชบ้รกิาร (citizen 
driven) ซึง่ประชาชนทกุคนสามารถเขา้ถงึบรกิารไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากัดทางกายภาพ พืน้ที ่ และภาษา

การสรา้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความ
มั่นคงทางสังคมตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทัิล (โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซที ีและ
การแพร่ภาพกระจายเสยีง) ที่มคีวามทันสมัย มี
คณุภาพ ขนาดเพยีงพอ ครอบคลุมทุกพืน้ที ่และ
สามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างต่อเนื่อง รองรับการ
ตดิตอ่สือ่สาร การเชือ่มตอ่ การแลกเปลีย่นขอ้มูล
สารสนเทศ การคา้และพาณิชย์ และการบรกิาร
ภาครัฐและเอกชน และการใชง้านรปูแบบตา่งๆ 

การกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถลดตน้ทุนการผลิต 
และเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินธุรกจิ ตลอดจน
วางรากฐานการแข่งขันเชงิธุรกจิรูปแบบใหม่ใน
ระยะยาว จึงตอ้งมุ่งเนน้การสรา้งระบบนิเวศ
ส าหรับธุรกจิดจิทัิล โดยการยกระดับและพัฒนา
ขดีความสามารถในการแขง่ขันของภาคธรุกจิไทย
ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกจิและอัตรา
การจา้งงานของไทยอยา่งยั่งยนืในอนาคต

การเตรยีมความพรอ้มประเทศไทยสูส่ังคมดจิทัิลยู่บน
แนวคดิการพัฒนาจากชนบทใหม้คีวามเจรญิลอ้มรอบ
เมืองแทนการพัฒนาจากเมืองออกไปสู่ชนบท  
ประชาชนทุกกลุ่มจะสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทัิล 
มีความรู ้ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละสรา้งสรรค ์ โดยมขีอ้มลู องคค์วามรูข้อง
ประเทศทัง้ระดับประเทศและระดับทอ้งถิน่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข า้ถึงและน าไปใช ้

ประโยชนต์อ่ยอดไดโ้ดยงา่ยและสะดวก
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2559

4 เป้าหมาย
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การขับเคล่ือนสู่ Digital Economy ในอนาคต

กลไกส าคัญเพื่อขับเคลื่อน DE
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เร่งเครื่องจัดท ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล(digital government)
ซึ่งจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ยุทธศาสตร์ที3่)
ตัวอย่างประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ digital 
Government
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สถานภาพปัจจุบนั 1
การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ  อีกทัง้มี
การตดิสินบนและการทุจริตสูง ท าให้ประเทศไทย
รัง้ท้ายในทุกมติขิองการแข่งขันและก ากับดูแล

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 144 
ประเทศทั่วโลก โดย World Economic Forum (WEF) ล่าสุดในปี 
พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 31 เลื่อนขึ้นมาจาก
ที่ 37 ในปีก่อนหน้า  แต่หากพิจารณาในรายละเอียดของดัชนีย่อย  ตัว
แปรที่ถ่วงขีดความสามารถในการแข่งขันได้แก่ ความไม่พร้อมทางด้าน
เทคโนโลยี การขาดแรงงานที่มีทักษะ และที่มีปัญหามากที่สุด คือ ขาด 
กฎ กติกาของภาครัฐที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สรุปสั้นๆ ก็คือ ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและมีโอกาสจะ
เติบโตได้ แต่ปัจจัยที่ฉุดรั้งการเติบโตของประเทศมาโดยตลอดคือการ
ขาดประสิทธิภาพของทุน แรงงาน และความอ่อนแอเชิงสถาบัน (ซึ่ง
หมายถึงการบริหารจัดการของภาครัฐ) 



สถานภาพปัจจุบนั 2

ผู้ รับบริการจากภาครัฐประสบปัญหา
ความไม่สะดวกในการรับบริการ หรือ
พบว่ า รู ป แบบกา ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่
สอดคล้องกับรูปแบบของการใช้ชีวิต
หรือการท าธรุกิจ  จากการส ารวจเสียง
สะท้อนภายในจากภาคธุรกิจและ
ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) พบว่า ปัญหาส าคญัของการ
ให้บริการภาครัฐจ าแนกได้ 6 ประการ

6 ปัญหาการให้บริการภาครัฐ

การบริการและอ านวย
ความสะดวก
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สถานภาพปัจจุบนั 3

ระบบสารสนเทศภาครัฐยังไม่ได้มีการบูรณาการเช่ือมต่อกันมากเท่าที่ควร  การใ ช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังท าได้ยาก หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลซ า้ ซ้อน 
ประชาชนจึงยังต้องย่ืนข้อมูลซ า้ๆ ตามเง่ือนไขการรับข้อมลูที่ต่างกันของแต่ละหน่วยงาน  
ข้อมลูยงัขาดความเป็นเอกภาพ  ท าให้ใช้เวลาในการให้บริการมาก และมีภาระค่าใช้จ่ายสงู 
ที่บ่อยครัง้ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่ทัง้หน่วยงานภาครัฐเองและประชาชน  โดยอุปสรรค
ส าคญัของการบรูณาการระบบสารสนเทศภาครัฐคือ ขาดการบรูณาการขัน้ตอนการท างาน
ข้ามหน่วยงาน เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู และหลักเกณฑ์ในการก าหนดช่ือรายการข้อมูล
แตกต่างกนัไปในแตล่ะหน่วยงาน  โครงสร้างและรูปแบบของข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่ได้รับการ
ออกแบบมีพืน้ฐานอยู่บนช่ือรายการข้อมลูที่ต่างกนั  การใช้กฎเกณฑ์การสื่อสารในการร้อง
ขอและตอบสนองระหวา่งระบบที่แตกต่างกนั ท าให้บรูณาการเช่ือมโยงได้ยาก

ระบบสารสนเทศขาดการบูรณาการ ข้อมูล
ภาครัฐขาดความเป็นเอกภาพ  งบประมาณใน

การพัฒนา ICT ไม่เท่าเทียมกัน



Connected and Open 
Government

Connected Governance

One 
Government

1.5 ปี

5 ปี

10 ปี
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(draft)Roadmap to Digital Government

shared infrastructure

connected government

open government data

citizen co-creation/ gov channel

21st century government platform

Improved 
Corruption Perception Index

Smart Nation

• รูจั้กใชป้ระโยชนจ์ากความเร็วของการเปลีย่นแปลงระบบดจิทิัล

• ปฏริปูการท างานของภาครัฐ อยา่งมนัียส าคัญทีป่ระชาชนรูส้กึได ้
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รัฐบาลดจิทิัล คอื การน าเทคโนโลยดีจิทัิลมาใชใ้นการ
ปรับปรงุประสทิธภิาพและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มในกระบวนการท างาน และการใหบ้รกิาร

สาธารณชน โดยลักษณะของบรกิารภาครัฐหรอืบรกิาร
สาธารณะจะอยูใ่นรปูแบบดจิทิัลทีข่บัเคลือ่นโดยความ

ตอ้งการของประชาชนหรอืผูใ้ชบ้รกิาร (citizen 
driven) ซึง่ประชาชนทกุคนสามารถเขา้ถงึบรกิารได ้
โดยไมม่ขีอ้จ ากดัทางกายภาพ พืน้ที ่ และภาษา

นยิาม

digital by default
facility of public service

common platform
citizen driven

citizen co-creation
universal language service

government open data
e-participation

Keyword
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(รา่ง)เป้าหมาย

เกดิการใหบ้รกิารแบบ Smart services เพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่ ……. บรกิาร/ปี ดว้ยการบรู
ณาการขอ้มูลและบรกิารระหว่างหน่วยงาน สามารถสรา้งบรกิารทีใ่ชป้ระโยชน์จากการ
เชือ่มโยงบรกิารพืน้ฐาน (service platform) ของประเทศ ทีก่อ่ใหเ้กดิคณุคา่ทัง้ในเชงิ
เศรษฐกจิและสงัคม โดยมฐีานขอ้มลูส าคญัเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่........ฐานขอ้มลู 

เกดิการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลเปิดภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐเองหรอืภาคเอกชนน า
ขอ้มูลไปสรา้งสรรคแ์อปพลเิคชั่นหรอืบรกิารใหม่ๆ โดยม ี(1) จ านวนแอปพลเิคชั่นใหม่
เกดิขึน้ไม่นอ้ยกวา่ ....... แอปพลเิคชั่น และ (2) มจี านวนชดุขอ้มลู (data set) ของ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ปิดเผยตามมาตรฐานขอ้มลูเปิดภาครัฐเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ …..
ตอ่ปี และ (3) อันดับประเทศทีม่ขีอ้มลูเปิดภาครัฐ จากดัชนี The global Open Data 
Index เพิม่ข ึน้.....อนัดบั

กระบวนการท างานของภาครัฐที่ถูกปรับเปลี่ยนดว้ย เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหม้ี
ประสทิธภิาพ รวดเร็ว และมคีวามโปรง่ใส โดยวัดจาก online/offline ration (สรอ.จะเป็น
ผูเ้ก็บขอ้มลู) หรอื อนัดบัการประเมนิดชัน ีCorruption Perception Index ของไทยดขีึน้

เพิม่การมสีว่นร่วมของประชาชนและภาคเอกชนในกระบวนการท างานของภาครัฐ  โดย
ดชันยีอ่ย e-Participation ใน UN e-Government Index มอีนัดบัเพิม่ขึน้
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ปรบัเปลีย่น
ภาครฐัสูก่าร
เป็นรฐับาล
ดจิทิลั

3.1 จัดใหม้บีรกิารอจัฉรยิะ (smart 
service) ทีข่ับเคลือ่นโดยความ

ตอ้งการของประชาชนหรอืผูใ้ชบ้รกิาร 
(citizen driven)

3.2  ปรับเปลีย่นการท างานภาครัฐดว้ย
เทคโนโลยดีจิทัิล ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

และธรรมาภบิาล

3.3 สนับสนุนการเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ
และใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในกระบวนการ
บรหิารจัดการของภาครัฐ น าไปสูก่ารเป็น 

smart nation

3.4 พัฒนาแพลตฟอรม์บรกิาร
พืน้ฐานภาครัฐ (Service Platform)  
เพือ่รองรับการพัฒนาแอปพลเิคชัน่

หรอืบรกิารรปูแบบใหม่

(ร่าง)
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ยทุธศาสตรท์ี ่3: ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั

3.1 จดัใหม้บีรกิารอจัฉรยิะ (smart service) ทีข่บัเคลือ่นโดยความตอ้งการ
ของประชาชนหรอืผูใ้ชบ้รกิาร (citizen driven)

49

3.1.3 ในการปรบัเปลีย่นจากบรกิารลกัษณะเดมิมาเป็นบรกิารในรปูแบบดจิทิลั สามารถสรา้งนวตักรรมบรกิาร
บนบรกิารรปูแบบเดมิ หรอืสรา้งบรกิารใหมไ่ด ้ตอ้งไมต่อ้งยดึตดิกบัข ัน้ตอนการบรกิารรปูแบบเดมิ โดยเปิด
โอกาสใหเ้อกชนเขา้รว่มการพฒันาบรกิารดงักลา่ว

3.1.6 เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการใหป้ระชาชน และเอกชนปรบัเปลีย่นไปเป็นผูใ้หบ้รกิารระหวา่งกนั (peer to 
peer) โดยมภีาครฐัเป็นผูอ้ านวยความสะดวก  หรอืก ากบัดแูลเพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม

3.1.4 พฒันาระบบสนบัสนนุทีม่มีาตรฐาน ในการยืน่ค าขออนญุาตการท าธุรกรรม ไดแ้ก ่แจง้เพือ่ทราบ แจง้ให้
รู ้โดยไมต่อ้งใชว้จิารณญาณของขา้ราชการ 

3.1.5 สรา้งความม ัน่คงปลอดภยัของการใหบ้รกิารอเิล็กทรอนกิสภ์าครฐั เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิความเชือ่ม ัน่ใน
การใชบ้รกิาร

3.1.1 พฒันาบรกิารอจัฉรยิะ (smart service) โดยแปรสภาพรฐับาลเป็นผูจ้ดัใหม้กีารบรกิารของรฐัจากรูป
แบบเดมิ ไปสูร่ปูแบบการบรกิารสาธารณะในลกัษณะอตัโนมตั ิ(Automated public services) ทีป่ระชาชน
สามารถก าหนดและใชบ้รกิารสาธารณะผา่นระบบดจิทิลัทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิารไดด้ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งรอ้งขอตอ่รฐั เชน่ การพฒันา citizen portal ทีป่ระชาชนสามารถท า
ธุรกรรมทกุอยา่งไดด้ว้ยตนเอง

3.1.2 มุง่เนน้การพฒันาบรกิารทีอ่ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั  สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชว่งชวีติ  
สง่เสรมิและดแูลพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน  ทีข่บัเคลือ่นโดยความตอ้งการของประชาชน ภาคธุรกจิ 
หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ใหม้คีวามเป็นอยูท่ ีด่ ีและเพือ่เป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  
รองรบัการเชือ่มโยงเศรษฐกจิและสงัคมในประชาคมอาเซยีน และประชาคมโลก



3.2 ปรบัเปลีย่นการท างานภาครฐัดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ และธรรมาภบิาล
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3.2.3 พฒันา back office รุน่ใหม ่(back office platform) เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นกระบวนการ
บรหิารจดัการทกุอยา่งของรฐัใหอ้ยูใ่นรปูแบบดจิทิลั (Digital by default) อยา่งเป็นระบบ รวมถงึน า
เอกสารอเิล็กทรอนกิสม์าใชแ้ทนกระดาษ  เพือ่ลดข ัน้ตอนและเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการท างาน
ของรฐัท ัง้ในสว่นการใหบ้รกิารประชาชนและการบรหิารจดัการ ท ัง้นีร้ะบบ back office ของสว่นราชการ
ตอ้งรองรบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดยสมบรูณ์

ยทุธศาสตรท์ี ่3: ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั

3.2.1 ใชท้รพัยากรดจิทิลัรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  ลดความซ า้ซอ้นในการลงทนุดว้ยการลงทนุ
ตามกรอบของแบบสถาปตัยกรรมองคก์ร บรูณาการขอ้มลูและทรพัยากรรว่มกนั

3.2.5 เพิม่บทบาทในการก ากบัดแูล จดัการจราจรขอ้มลู และใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัไซเบอร์
เป็นอนัดบัตน้ๆ

3.2.4 สง่เสรมิใหเ้กดิการเพิม่มลูคา่ของขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยกีารวเิคราะหข์อ้มลูโดยเฉพาะขอ้มลูขนาด
ใหญ ่(Big data analytics)

3.2.2 เชือ่มโยงการท างานของหนว่ยงานภาครฐั (Connected Government)
และบรูณาการขอ้มลูขา้มหนว่ยงาน จนเสมอืนเป็นองคก์รเดยีว (One Government) ส าหรบัการพฒันา
กระบวนการบรหิารจดัการและการบรกิาร โดยค านงึถงึประโยชนข์องประชาชนหรอืผูใ้ชบ้รกิาร 

3.2.5 เพิม่ศกัยภาพของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐัใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในกระบวนการ
ท างาน จนสามารถปรบัเปลีย่นตนเองจากผูใ้ช ้(user) เป็นผูท้ ีม่คีวามสามารถในการพฒันานวตักรรม 
เพือ่ปรบัเปลีย่นตนเองไปท างานทีม่คีณุคา่สงูข ึน้หรอืเป็นผูป้ระกอบการทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี
ดจิทิลัในภาคธุรกจิได้



3.3 สนบัสนนุใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน ์(open data) และให้
ประชาชนมสีว่นรว่มในกระบวนการท างานของรฐั (open government) 

น าไปสูก่ารเป็น smart nation
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3.3.1  สง่เสรมิใหห้นว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน เปิดเผย จดัเก็บ แลกเปลีย่น
และบรูณาการขอ้มลู ตามมาตรฐาน Open Data เพือ่น ามาซึง่การพฒันาสนิคา้
และบรกิารรปูแบบใหมเ่ชงินวตักรรม สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิและคณุคา่ใหก้บั
สงัคมจากขอ้มลูเปิดภาครฐั

ยทุธศาสตรท์ี ่3: ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั

3.3.2 พฒันาฐานขอ้มลู รวมถงึชุดขอ้มลูดา้นตา่งๆ โดยเชือ่มโยงขอ้มลูจากทกุ
หนว่ยงานภาครฐัโดยไมย่ดึตดิความเป็นเจา้ของ และเปิดเผยตอ่สาธารณะ เพือ่ให้
เกดิการพฒันานวตักรรมบรกิาร และสรา้งคณุคา่ทางเศรษฐกจิและสงัคม เชน่ 
ทะเบยีนขอ้มลูประชาชนต ัง้แตเ่กดิจนตายส าหรบัการวางแผนพฒันาคนตลอดชว่ง
ชวีติ ขอ้มลูสขุภาพทีจ่ะพฒันาสู ่universal healthcare  รวมไปถงึทะเบยีนขอ้มลู
เกษตร  ขอ้มลูคดี

3.3.3 สนบัสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในกระบวนการของการใหบ้รกิาร และการ
บรหิารจดัการของภาครฐัมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบการท างาน น าไปสูค่วาม
โปรง่ใสและลดคอรปัช ัน่  
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3.4 พฒันาแพลตฟอรม์บรกิารพืน้ฐานภาครฐั (government service 
platform)  เพือ่รองรบัการพฒันาแอปพลเิคช ัน่หรอืบรกิารรปูแบบใหม่

3.4.1 สง่เสรมิใหเ้กดิการบรูณาการขอ้มลูและบรกิารระหวา่งหนว่ยงานของรฐั (เชน่ 
single form) เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการตดิตอ่ หรอืการท าธุรกรรม และ
สนบัสนุนใหเ้กดิการใชท้รพัยากรทีม่อียูจ่ ากดัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  โดยในการบรู
ณาการขอ้มลูไมจ่ าเป็นตอ้งยดึตดิกบัการท างานรปูแบบเดมิ เชน่ ไมจ่ าเป็นตอ้ง
บรูณาการขอ้มลูภายใตร้ปูแบบและมาตรฐานเดยีวกนั แตส่ามารถสรา้งนวตักรรม
เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการขอ้มลูได้

3.4.2 สง่เสรมิใหเ้กดิแพลตฟอรม์บรกิารพืน้ฐาน (common platform) เพือ่
สนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาตอ่ยอดบรกิาร การเชือ่มโยงระบบงานและการใชง้านใน
วงกวา้ง น าไปสูค่วามรว่มมอืและการแบง่ปนัในรปูแบบใหม่

3.4.3 สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาแพลตฟอรม์บรกิารพืน้ฐาน ซึง่เป็นบรกิารรว่ม
พืน้ฐานเพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัหนว่ยงานภาครฐั และภาคธุรกจิในการ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท าธุรกรรม และการใหบ้รกิาร ทีส่ะดวก รวดเร็ว และมคีวาม
ปลอดภยั เชน่บรกิารต ัว๋รว่ม บรกิารใบรบัรองอเิล็กทรอนกิส ์บรกิารยนืยนัตวัตน
บรกิารช าระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์บรกิารโลจสิตกิส ์บรกิารแปลภาษา

ยทุธศาสตรท์ี ่3: ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั



ขอบคุณครับ
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