
การขับเคลื่อนประเทศภายใต้
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การอบรม
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 3
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OUTLINE

• ความตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
• สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย
• สาระสําคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืนและผลการดําเนินงาน
• การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อรองรับโลกยุค

ดิจิทัล
• การจัดทําแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์
• การขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการที่เป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน
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ความตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
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Digital Technologies Mean Connectivity

The Internet

The Social Network

The Internet of Things

Everything is Resource



Everything is Resource

• การเชื่อมโยงกันนําไปสู่แนวคิดที่เน้น
การสร้างคุณค่า (Value Creation) 

• การเชื่อมโยงกันนําไปสู่การ Sharing 
Resources หรือ Re-combine 
resources

• การ Re-combine resources นําไปสู่
การสร้างและเกิด Resource ใหม่ ๆ
(Novel resources) ที่ไม่จํากัด

• ทําอย่างไรจึงจะใช้ทรัพยากรที่ไม่จํากัด
เกิดประโยชน์และคุณค่าที่ไม่จํากัดได้



The Changing Business Environment

• Cloud Computing กลายเป็น Ecosystem and Platform 
connecting People and Machines

• Social Technologies เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับสร้าง
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและชุมชน เกิดวัฒนธรรม
ใหม่ที่มีผลต่อตลาด (Market)

• Big Data and Analytics เป็นความฉลาดของ People and 
Machines

• Mobility ทําให้เราหลุดพ้นจากข้อจํากัดของสถานที่ (Space) และ
เวลา (Time) ทําธุรกิจได้ Any time at Any place with Anyone



นโยบายดิจิทัลในต่างประเทศ (Country Plan Year Aspiration)

Ireland National Digital Strategy 
2013-2015 Do more with digital

United Kingdom Information Economy Strategy 
2013-2018 For a thriving UK information economy, 
enhancing national competitiveness 

Canada Digital Canada 150 
2014-2017 Towards a Thriving Digital Canada 

Europe Digital Agenda 
2011-2020 Develop a digital single market 
to generate smart, sustainable and 
inclusive growth in Europe

Korea K-ICT Strategy 
2015-2020 Transform into a creative economy

Malaysia Digital Malaysia 2012-2020 
Assist towards Malaysia’s Vision 2020, becoming a high-income nation

Singapore Infocomm Media 2025 
2015-2025 Towards the world’s first smart nation 

Australia #au20 National Digital Economy Strategy 
2011-2020 Stand among the world’s leading digital 
economies by 2020 



Digital Economy around the World by Issue

Infrastructure Digital Sector Innovation

Application of Big Data Startups Digital Workforce

Use in Business Sectors e-Commerce/ SMEs online

Digital Inclusion Use by Public Electronic Government

Security & Privacy Laws, Regulations & Standards Education Services

Health Services Transportation Management

Telework

Energy Management

Digital Content



Australia
Austratia’s goal is that by 2020, it 
will stand among the world’s leading 
digital economies. It focuses heavily 
on online participation/ engagement 
by all sectors households, 
businesses,  and non-profit 
organizations., Health/ aged care, 
education, teleworking, online 
government, and digital inclusion are 
all keywords in Australia’s National 
Digital Economy Strategy. 

Canada
Canada aims to become  a Thriving 
Digital Canada by 2017, with 5 
strategies, from (1) connecting 
people with high-speed Internet, (2) 
protecting people from online threats 
and abuse, (3) providing economic 
opportunities in with digital 
technology (business of all sizes 
adopting technology), (4) building a 
digital government, and promoting 
Canadian content and creative 
industries. 

Ireland
Ireland’s slogan for its National Digital 
Strategy for Ireland is “Doing more 
with digital.” The three main strands 
are (1) to move Irish businesses 
online, (2) to boost citzen engagement 
(halving the number of non-liners by 
2016), (3) to use ICT to its full potential 
for education & e-learning.  Other 
cross cutting measures include 
National Broadband plan, National 
Payments Plan and e-Government 
Strategy. 
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Malaysia
Malaysia is to use digital technology 
to complementing Malaysia’s Vision 
2020 -- becoming a high-income 
nation. Digital Malaysia 345 Strategic 
Roadmap is quite broad in scope 
from (1) increasing access, 
adoption, and use, to (2) promoting 
sub-sectors including ICT Services, 
eCommerce, ICT Manufacturing, ICT 
Trade, Content & Media, to (3) 
nurturing 3 target communities 
namely digital entrepreneurs, bottom 
40% of the population, digital-savvy 
youth, and SMEs.

Singapore
Singapore is aggressively moving 
towards becoming the world’s first 
smart nation. Its Infocomm Media 
2025 focuses on 3 strategic thrusts –
(1) to capitalize on data and advanced 
digital technology so the country will 
become even more economically 
competitive, (2) to nurture digital 
ecosystem conducive to risk taking 
and experimentation with the goal of 
creating Singapore made content, 
products, and services, and (3) to 
connect people with digital technology 
to better quality of life in the areas of 
health, education, transportation, 
digital inclusion. 

United Kingdom
UK’s goal is to become a thriving UK 
information economy, enhancing 
national competitiveness. It has four 
action areas: (1) to build a strong 
innovation digital sector and export UK 
products and services to the world, (2) 
to promote smart use of data and 
digital technology in all UK businesses, 
(3) to ensure citizens benefits in such 
areas as  digital literacy, public digital 
services, and smart cities and (4) to 
underpin the UK’s information 
economy with digital workforce, 
broadband infrastructure, and 
cybersecurity/ privacy. 
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สถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย
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Source: The world competitiveness scoreboard Online 2016, IMD

Score Board 

74.682

12

World Competitiveness Scoreboard



โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ผลการจัดอันดับของไทยใน
หมวดนี้ยังอยู่ในอันดับค่อนข้างต่ําคือเป็นอันที่ 42 รองจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ที่ อันดับ 41
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ที่มา : NBTC, 2014

ดัชนีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ICT Development Index (IDI)
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ICT Development Index (IDI)

[เล่มรายงาน ปี] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015]
ข้อมูล ปี 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
ประเทศ 154 159 152 155 166 166 167

IDI Oveall Ranking 63 76 89 92 91 81 74
3.44 3.27 3.30 3.41 4.09 4.76 5.36

1. Access Index (40%) 63 80 89 91 92 91 92
3.99 3.41 3.62 3.78 4.71 4.88 5.20

1.1 Fixed telephone subscriptions per 100 inhabitants 11.0 10.4 10.1 9.70 9.5 9.0 8.50
1.2 Mobile cellular subscriptions per 100 inhabitants 123.8 92.0 100.8 113.2 127.3 138.0 144.4
1.3 International Internet bandwidth Bit/s per Internet User 1,645 3,422 10,829 10,622 26,690 37,370 46,826 
1.4 Percentage of households with a computer 27.2 19.6 22.8 24.7 26.9 28.7 33.9
1.5 Percentage of households with Internet 7.3 8.6 11.4 13.40 17.6 22.7 33.80

2. Use Index (40%) 73 86 93 100 105 71 64
0.78 0.89 1.05 1.09 1.61 3.12 4.28

2.1 Percentage of individuals using the Internet 21.0 23.9 21.2 23.7 26.5 28.9 34.9
2.2 Fixed-broadband subscriptions per 100 inhabitants 1.4 1.4 3.9 5.4 6.5 7.4 8.2
2.3 Active mobile broadband subscriptions per 100 inhabitants 0.5 3.8 0.1 11.0 52.5 79.9

3. Skill Index (20%) 50 52 69 62 60 61 64
7.65 7.74 7.18 7.34 7.82 7.81 7.83

3.1 Adults literacy rate 96.6 94.1 93.5 93.5 96.4 96.4 96.7
3.2 Secondary gross enrollment ratio 83.5 86.9 77.0 79.2 87.0 87.0 87.0
3.3 Tertiary gross enrollment ratio 49.5 51.4 45.0 47.7 51.4 51.2 51.217



United Nations e-Government Survey  คือ รายงานการจัดอับดับความพร้อมของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Readiness) โดย องค์การสหประชาชาติ ซึ่งทําการเผยแพร่รายงาน
ผลการสํารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2003 จนถึงปัจจุบัน 2016 โดยทําการสํารวจ
ทุก 2 ปี

Indicators – การให้บริการออนไลน์ Online service index (OSI)
- โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม Telecommunication infrastructure index (TII)
- ทุนมนุษย์ Human capital index (HCI)
- การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation Index) (EPI)

United Nations e-Government Survey
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Index
Score Rank

2014 2016 2014 2016
Rank 

Change

UN e-Government Development Index 
(EGDI)

0.4631 0.5522 102 77 +25

- Online Service Index (OSI) 0.4409 0.5507 76 79 -3

- Telecommunication Infrastructure 
Index (TII)

0.2843 0.4117 107 77 +30

- Human Capital Index (HCI) 0.6640 0.6942 118 95 +23

e-Participation (EPI) 0.5490 0.5932 54 67 -13

การเปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนและการจัดอับดับปี 2014 – 2016
(ประเทศไทย)



สาระสําคัญ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม

ศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ปฎริูปประเทศไทยสู่ 

ดิจทิลัไทยแลนด์
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ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา ๒๐ ปี

ระยะที่ ๑
Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ระยะที่ ๒

Digital Thailand I: Inclusion
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง

ประชารัฐ

ระยะที่ ๓
Digital Thailand II: 
Full Transformation

ประเทศไทยก้าวสู่การดิจิทัลไทยแลนด์
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัล

ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะที่ ๔

Global Digital Leadership
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

๑ ปี ๖ เดือน

๕ ปี

๑๐ ปี

๑๐ - ๒๐ ปี



๑. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก

 ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศใน World Competitiveness 

Scoreboard อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการ
พัฒนาสูงสุด ๑๕ อันดับแรก

อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การ
เป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ 
GDP เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ ๒๕

๒. สร้างโอกาสและความเท่า
เทียมทางสังคม

ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถงึ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอันถอืเป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหนึ่ง

ประชาชนทุกคน มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนัก และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์ 
(Digital Literacy)

๓. พัฒนาทุนมนุษย์
สู่ยุคดิจิทัล

๔.ปฏิรูปภาครัฐ

อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการ
จัดลําดับของ UN e-Government 
rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๕๐ อันดับแรก ดิจิทัลไทยแลนด์

อันดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศในดัชน ีICT Development 
Index (IDI) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๔๐ อันดับแรก

เป้าหมาย ๑๐ ปี



ยุทธศาสตร์

๑.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ

เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขับเคลื่อน New S-Curve 
เพิ่มศักยภาพ 
สร้างธุรกิจ 
เพิ่มมูลค่า

๓. สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้างการมีส่วนร่วม 
การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และ

เท่าเทียม

      ๕. พัฒนา
กําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
สร้างคน สร้างงาน 

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

๔. ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

โปร่งใส อํานวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

๖. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
กฎระเบียบทันสมัย 
เชื่อมั่นในการลงทุน

มีความมั่นคงปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑. 
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดิจทิัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เข้าถึง (accessible) พร้อมใช้ (available) จ่ายได้ (affordable)

• อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยมีคุณภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกหมู่บ้าน ทุกเทศบาลเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ ทุกโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

• ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกิน ๒% ของรายได้ประชาชาติต่อหัว

• บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว

• ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ

• โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ

แผนงาน

เป้าหมาย

๑.๑ พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ

๑.๒ สร้างศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลอาเซียน

๑.๓ จัดทํานโยบายการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม

นโยบายต่างประเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ความท้าทาย วิสัยทัศน์ ภูมิทัศน์ เป้าหมาย กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

26
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒. 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า

• นํานวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในภาคผลิต ภาคบริการในทุกอุตสาหกรรม

• สนับสนุนให้ SMEs ไทยทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก

• ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นําอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 

แผนงาน

เป้าหมาย

๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ

๒.๒ เร่งสร้าง บ่มเพาะ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

๒.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

๒.๔ เพิ่มโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน

นโยบายต่างประเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ความท้าทาย วิสัยทัศน์ ภูมิทัศน์ เป้าหมาย กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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• ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่หา่งไกล ผู้สูงอายุ  และคนพิการ สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั

• ประชาชนทุกคนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างสร้างสรรค์

• ประชาชนสามารถเข้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล

๓.๑ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางดิจิทัล

๓.๒ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ

๓.๓ สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล

๓.๔ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๓.๕ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. 
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล

สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แผนงาน

เป้าหมาย

นโยบายต่างประเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ความท้าทาย วิสัยทัศน์ ภูมิทัศน์ เป้าหมาย กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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• บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และแม่นยํา

• มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ซ้ําซ้อน สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

๔.๑ พัฒนาบริการอัจฉริยะสําหรับประชาชน

๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๔.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔.๒ พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

โปร่งใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

แผนงาน

เป้าหมาย

นโยบายต่างประเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ความท้าทาย วิสัยทัศน์ ภูมิทัศน์ เป้าหมาย กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕. 
พัฒนากําลังคนให้พร้อมเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

แผนงาน

เป้าหมาย

• บุคลากรวัยทํางานทุกสาขามีความรู้และทักษะดิจิทัล 

• บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน หรือ
มีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล

• เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๕.๑ พัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับทุกสาขาอาชีพ

๕.๒ พัฒนาความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะด้าน

๕.๓ พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายต่างประเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ความท้าทาย วิสัยทัศน์ ภูมิทัศน์ เป้าหมาย กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖.
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย

แผนงาน

เป้าหมาย
• มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

• มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการทําธุรกรรม

• ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในการทําธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

๖.๑ พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกเพื่อธุรกิจ

๖.๒ ผลักดันชุดกฎหมายดิจิทัล

๖.๓ สร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมออนไลน์

นโยบายต่างประเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ความท้าทาย วิสัยทัศน์ ภูมิทัศน์ เป้าหมาย กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน

32



การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อรองรับโลกยุคดิจิทัล 

• ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

– ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อนเสนอเพื่อลงพระปรมาภิไธย

• ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

– อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒ แปรญัตติ 

• ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

– อยู่ระหว่างการทบทวนของกระทรวงฯ

• ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ....

– อยู่ระหว่างการทบทวนของกระทรวงฯ

• ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

– อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒ แปรญัตติ

• ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….

– อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. 

– อยู่ระหว่างการทบทวนของกระทรวงฯ

• ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

– อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ ๒ แปรญัตติ
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34

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
มีสาระสําคัญ ดังนี้
• เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เ พื่อเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
• มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ/
หรือรายวาระ (agenda-based) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/
กระทรวง DE และสังคม/สํานักงานคกก. DE

หน่วยงานของรัฐ

จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนารายยุทธศาสตร์

แผนบูรณาการ
งบประมาณ DE รายปี

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
หน่วยงาน

(พ.ศ. 2560 – 2562)

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

การจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปี

ตัวชี้วัด ก.พ.ร.

กลไกติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน DE

สํานักงบประมาณ

สํานักงาน ก.พ.ร.

แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2559

คณะกรรมการ DE

การติดตามประเมินผล
จัดสรรบุคลากร

สํานักงาน ก.พ.

35



แนวคิดการทอนเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนพฒันาดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 10 ปี ไปสู่ Milestones รายปี

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดแผน 10 

ปี

เป้าหมายราย
ยุทธศาสตร

ปักหมุด
เป้าหมายแผน

รายปี
ปักหมุดเป้าหมาย
รายยุทธศาสตร์

รายปี

แผนงาน

โครงการ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์
ระยะ 3 ปี 



คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลาง 
และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์

คณะ
กรรมการ

ยุทธศาสตร์
กลาง

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์

1

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์

5

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์

6

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์

4

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์

3

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์

2

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลาง
• กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของการดําเนินงาน รูปแบบของแผน การกําหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์

• ให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะประกอบการดําเนินงาน

• ประมวลแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในภาพรวม

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์
• วิเคราะห์ และกําหนดเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการในระยะ 3 ปี

• จัดทําร่างแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ตามแนวทางที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์กลางกําหนด และนําส่งให้คณะกรรมยุทธศาสตร์กลางดําเนินการ
ประมวล

• เสนอแนะกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (แผนงานหลัก 4,แผนงานย่อย 11)

1.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน Brodband

ครอบคลุมทั่วประเทศ

1.2 ผลักดันให้ไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมลูภูมภิาค

อาเซียน

1.3 จัดให้มีนโยบายและแผน
บริหารจัดการโครงสร้าง

พื้นฐาน คลื่นความถี่ และการ
หลอมรวมเทคโนโลยีใน

อนาคต

1.4 ปรับรัฐวิสาหกิจ
โทรคมนาคมให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ฯ

แผ
นง

าน
หลั

ก

กําหนดนโยบาย ส่งเสริม/สนับสนุน

ปฏิบัติการ กํากับดูแล

กลุ่มเป้าหมาย
/ผู้รับประโยชน์
(ประชาขน ภาครัฐ

และภาคธุรกิจ)

(ทก. / สคร.) (ศธ. / สธ. / มท. / อปท. /สมาคม
โทรคมนาคมฯ / หน่วยงานภาครัฐที่มี
สิทธิ /ดูแลพื้นที่ เช่น กรมทางหลวง , 
กทม. ,กฟน.  กฟภ.) 

(ผู้ประกอบการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง / ทก. / กสทช. ) (ทก./ กสทช. / สคร.) 
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ยุทธศาสตร์ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (แผนงานหลัก  4 ,แผนงานย่อย 14 ) 

2.1 เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ  โดย

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตลอด
ห่วงโซคุณค่า

2.2 เพิ่มโอกาสทางอาชีพ
เกษตรและการค้าขายสินค้า
ของชุมชนผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน

2.3 เร่งสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology sartup)

2.4 พัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความ
เข้มแข็งและแข่งขันได้ใน

อนาคตแผ
นง

าน
หลั

ก

กําหนดนโยบาย ส่งเสริม/สนับสนุน

ปฏิบัติการ กํากับดูแล

กลุ่มเป้าหมาย
/ผู้รับประโยชน์
(ประชาขน ภาครัฐ

และภาคธุรกิจ)

(ทก. / พณ. / อต. / กค. / วท.) (ทก. /พณ./สสว /สภาหอการค้า/
สภาอุตฯ /สมาคมธนาคารไทย/ 
สมาคมตลาดไทย /BOI / สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ฯลฯ)

(ทก. /พณ./รง/ กษ. /อต./ กต /กรมศุลกากร /สสว /สภาอุตฯ 
/ Softwarepark/ SIPA /กรมส่งเสริมการเกษตร /BOI / 
สถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม /สวทช  
ฯลฯ)

(ทก. / พณ. / อต. / กค.)
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ยุทธศาสตร์ 3 : สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (แผนงานหลัก 5 , แผนงานย่อย 16 )

3.1 สร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึง

และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับประชาชน 

3.2 พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้

เกิดประโยชน์ 
สร้างสรรค์

3.3 สร้างสื่อ คลัง
สื่อ แหล่งเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เข้าถึงสะดวก

3.4 เพิ่มโอกาสการ
เรียนรู้ ได้รับบริการทาง
การศึกษาที่มีมาตรฐาน

ของนักเรียนและ
ประชาชนแบบทุกที่ ทุก

วัย ทุกเวลา

3.5 เพิ่มโอกาสการ
ได้รับบริการทาง

การแพทย์และสุขภาพที่
ทันสมัย ทาวถึง เท่า
เทียม รองรับสังคม     

สูงวัย

แผ
นง

าน
หลั

ก

กําหนดนโยบาย ส่งเสริม/สนับสนุน

ปฏิบัติการ กํากับดูแล

กลุ่มเป้าหมาย
/ผู้รับประโยชน์
(ประชาขน ภาครัฐ

และภาคธุรกิจ)

(ทก. / กสทช/กษ /มท /พม. สธ./ 
วธ. / ศธ. )

(ทก. /กษ. /วธ./มท. /ศธ. 
/สวทช./พม.)

(ทุกกระทรวง) (ทก.)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :   ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (แผนงานหลัก 4, แผนงานย่อย 15)

กําหนดนโยบาย ส่งเสริม/สนับสนุน

ปฏิบัติการ กํากับดูแล

กลุ่มเป้าหมาย
/ผู้รับประโยชน์

(กพร./ ธปท. / ทก.) 

(ประชาขน ภาครัฐ
และภาคธุรกิจ)

4.1 จัดให้มีบริการ
อัจฉริยะ (smart 

service) ที่ขับเคลื่อนโดย
ความต้องการของ

ประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
(citizen driven)

4.2 ปรับเปลี่ยนการ
ทํางานภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล

4.3 สนับสนุนให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ (open data) 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทํางานของ
รัฐ (open government)

4.4 พัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐานภาครัฐ 

(government service 
platform)  เพื่อรองรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือ

บริการ

(ทก. (สรอ.)/ กค. / พณ.) 

(หน่วยราชการ
ทุกหน่วยงาน) 

(กพร./ ธปท. / ทก.) 

แผ
นง

าน
หลั

ก
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจและสงัคมดิจทิัล (แผนงานหลัก 3, แผนงานย่อย 11)

กําหนดนโยบาย ส่งเสริม/สนับสนุน

ปฏิบัติการ กํากับดูแล

กลุ่มเป้าหมาย
/ผู้รับประโยชน์

(กพ./ ศธ. / ทก.) 

(ประชาขน ภาครัฐ
และภาคธุรกิจ)

5.1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากรในตลาดแรงงาน ตลอดจนส่งเสริม

การพัฒนาบุคลากรวัยทํางาน และวัยเกษียณ
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด

ในการประกอบอาชีพ

5.2  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต 
ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานใน

ภาครัฐและเอกชน

5.3  พัฒนาผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 (CEO / สร้างเครือข่าย)

(ศธ. / อต. / รง.) 

(กนศ./สกอ./
มหาวิทยาลัย) 

(กพร./กรมพัฒนา
ผีมือแรงงาน /
สมาคม ATCI )  

แผ
นง

าน
หลั

ก
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (แผนงานหลกั 3, แผนงานย่อย 13)

กําหนดนโยบาย ส่งเสริม/สนับสนุน

ปฏิบัติการ กํากับดูแล

กลุ่มเป้าหมาย
/ผู้รับประโยชน์

(ทก./สพธอ./ปอท. /สคบ./
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

(ประชาขน ภาครัฐ
และภาคธุรกิจ)

6.1 จัดให้มีระบบนิเวศน์ให้
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 
และปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดย
การสร้างความมั่นคงปลอดภัย

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 

ให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
ต่อพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัล

และบริบทของสังคม

6.3 สร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

และการทําธุรกรรมออนไลน์

(ทก. (สพธอ.)/ กค. / พณ.) 

(ปอท./สคบ./ธปท./
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

(กพร./ ธปท. / ทก.) 

แผ
นง

าน
หลั

ก
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การขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการที่เป็นรูปธรรมใน
ระยะเร่งด่วน
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มติดิา้นโครงสรา้งพื�นฐาน (Connectivity)

มติดิา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการบรกิารอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะสู่
ชุมชน

เป้าหมาย: บรกิารอนิเทอรเ์น็ต 4 – 30 
Mbps สูช่มุชน 10,000  แหง่

มบีรกิารอนิเทอรเ์น็ต
สาธารณะ

สูช่มุชน 10,000 แหง่

เตรยีมการลงทนุโครงขา่ย
โทรคมนาคมความเร็วสงู เชื3อมตอ่

กบัประเทศอื3นในภมูภิาค

โครงการเพิ+มประสทิธภิาพบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตไรส้ายเพื+อประโยชน์

สาธารณะ
เป้าหมาย: มรีะบบ Smart Log-in

กจิกรรม การเพิ+มประสทิธภิาพโครงขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตระหวา่งประเทศสูก่ารเป็น ASEAN 

Digital Hub

มบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็ว
สงูไปยังหมูบ่า้นทั3วประเทศ

กจิกรรม การขยายโครงขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูใหค้รอบคลมุท ั+ว

ประเทศเพื+อสนบัสนนุการพฒันา
เศรษฐกจิภายในประเทศ

โครงการยกระดบัโครงสรา้งพื�นฐานโทรคมนาคมเพื+อขบัเคลื+อนเศรษฐกจิของประเทศ

โครงการอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู
สาธารณะ Smart City ภเูก็ต

เป้าหมาย: บรกิารอนิเทอรเ์น็ตพื�นที3
สาธารณะ 100 สถานที3



กศน.
ศูนย์ดจิทิัลชุมชน

ร.ร. ตชด.

โครงการนํารอ่ง “โครงการบริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะสู่ชุมชน”

ส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน รวมทั้งขยาย
โครงข่ายฯ ให้ครอบคลุมระดับหมู่บ้าน

โครงข่ายอินเทอร์เน็ต

10,000 แห่ง

โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชุน 

Wireless
10-30Mbps

Fiber
30Mbps

Satellite
4/2Mbps

เป้าหมาย

• ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
ผ่านสื่อสัญญาณที่เหมาะสมพรอ้ม
บริการ Free Wi-Fi แก่ประชาชน

พร้อมระบบบริหารจัดการ Wi-Fi เช่น 
SMART Sign-On และ Wi-Fi Service 

Map เป็นต้น



47

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรมที่ 1 อินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน 
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โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมที่ 2ศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภูมิภาคอาเซียน



มติดิา้นเศรษฐกจิ
มติดิา้นเศรษฐกจิ (Digital Economy Acceleration)

โครงการศกึษาแนวทางการเชื+อมโยงตรวจสอบยอ้นกลบั 
(Traceability)

เป้าหมาย: กรอบมาตรฐานการเชื3อมโยง 3 กลุม่อตุสาหกรรม
ระบบตน้แบบ 1 กลุม่อตุสาหกรรม

ปรบัปรงุและปรบัเปลี+ยนบรบิทในการทําธุรกจิใหล้ ื+นไหลมาก
ขึ�น (Frictionless)

โครงการ Global Player

เป้าหมาย: เชื3อมตอ่ API กบั Marketplace อยา่งนอ้ย 1 ราย

สง่เสรมิใหก้ลุม่ธุรกจิเดมิเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิที+ใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัเป็นฐาน โดยเฉพาะกลุม่ SMEs และวสิาหกจิชุมชน

โครงการ SMEs Go Online

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs 
ในภาคอตุสาหกรรมทําธุรกจิ B2B
เป้าหมาย: ผูป้ระกอบการ 3,000 คน

เป้าหมาย: ม ีMobile Apps มผีูใ้ช ้50,000 ราย

เป้าหมาย: มรีะบบ Call Center / Mobile Apps รับรอ้งเรยีน

เป้าหมาย: มรีะบบสําหรับเชื3อมโนงการคา้ออนไลนว์เิคราะหข์อ้มลู

เป้าหมาย: ระบบ e-Learning 2 หลักสตูร

เป้าหมาย: ใหค้ําปรกึษา สรา้งความเขา้ใจหาชอ่งทางตลาด

เป้าหมาย: ผูเ้ขา้อบรมบม่เพาะ 15,000 ราย 

เป้าหมาย: สรา้งพันธมติรการคา้ออนไลน ์15 ราย

โครงการพฒันาฐานขอ้มลูมาตรฐานสนิคา้ UNSPSC 
เป้าหมาย: ขอ้มลูสนิคา้ 100,000 รายการ

โครงการสง่เสรมิสทิธกิารใชส้ื+อดจิทิลัฯ

ปัญญา

โครงการสง่เสรมิสทิธกิารใชส้ื+อดจิทิลัฯ
เป้าหมาย: Robot ในการสบืคน้คน้ Content ละเมดิทรัพยส์นิทาง

ปัญญา
โครงการจดัการการเปลี+ยนผา่นการใชใ้บกํากบัภาษี

เป้าหมาย: ใหบ้รกิาร e-Tax Invoice ได ้

โครงการจดัการการเปลี+ยนผา่นการใชใ้บกํากบัภาษี
อเิล็กทรอนกิส์

เป้าหมาย: ใหบ้รกิาร e-Tax Invoice ได ้

โครงการ e-Trade Facilitation
เป้าหมาย: ระบบยื3นเอกสาร 1 ระบบ / ระบบสรา้งใบรับรอง 1 ระบบ

เป้าหมาย: มศีนูยน์วัตกรรม หรอืศนูยก์ารออกแบบระดบัสากล ๒ ศนูย์

เป้าหมาย: สนับสนุน SME ใหไ้ดร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลย ีและรับงาน 
outsourcing ไมต่า่กวา่ ๑๐๐ บรษิัท 

โครงการศนูยด์จิทิลัชุมชน กจิกรรม Village e-Commerce
เป้าหมาย 300 กจิการ/รา้นคา้



โครงการนําร่องพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 
ในภาคอุตสาหกรรมทําธุรกรรม B2B

(Business Transformation to Digital Economy)



สรุปผลสําเร็จของโครงการฯ (KPI)
1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนาทั้ง 5 ภูมิภาค ทั้งหมด
จํานวน 630 คน (เกินเป้าหมาย)

2. จํานวนบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบทั้งหมดจํานวน 
403 บริษัท (เกินเป้าหมาย) 

3. บริษัทซอฟต์แวร์การเปิดหน้าร้านและใช้งานผ่านระบบ 
www.ftiebusiness.com จํานวน 40 บริษัท (ผ่านเป้าหมาย) 

4. มูลค่าการสร้างโอกาสส่งเสริมการซื้อขายผ่านระบบ (Request 
for Information : RFI) เท่ากับ 72,120,000 บาท (เกินเป้าหมาย) 

5. มูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงผ่านระบบ เท่ากับ 30,670,000 
บาท  (เกินเป้าหมาย) 

6. ความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 5 ครั้ง (5 ภูมิภาค)  Customer 
Satisfaction Index: CSI เท่ากับ  ร้อยละ 96.34



สรุปผลสําเร็จของโครงการฯ (KPI) : รายจังหวัด



มติดิา้นภาครฐั (Digital Government)

มติดิา้นภาครัฐ

มกีารใชเ้อกสาร
อเิล็กทรอนกิส์
แทนกระดาษ

มากขึ�น

บรูณาการขอ้มลูและ
ทรัพยากรรว่มกนั

การยกระดับคณุภาพ
งานบรกิารภาครัฐ

มรีะบบบรกิารพื�นฐาน
ภาครัฐ

Government 
Service Platform

กจิกรรมการพฒันาระบบ
สนบัสนนุงานบรกิารประชาชน

ตาม พ.ร.บ. อํานวยความ
สะดวก

เป้าหมาย: มรีะบบสารสนเทศ และ
ตดิตั �ง ตู ้Kiosk 10 ตู ้

กจิกรรมการบรูณาการ
ขอ้มลูและระบบงานภาครฐั

เป้าหมาย: ฐานขอ้มลูเกษตรกร

กจิกรรมการพฒันา
โปรแกรม G-Chat

เป้าหมาย: 20,000 Account

กจิกรรมการอํานวยความ
สะดวกผูป้ระกอบการ

(Doing Business Platform)
เป้าหมาย: ม ีBusiness Portal

กจิกรรมการลดสําเนา
กระดาษเพื+อบรกิาร

ประชาชน
เป้าหมาย: 7 กระทรวง

โครงการจดัทําฐานขอ้มลู
ผูป้ระกอบการในเขต Super 

Cluster
เป้าหมาย: 4 กลุม่อตุสาหกรรม  

/9 จังหวัด Super Cluster

โครงการ CERT Readiness

เป้าหมาย: เว็บไซตห์น่วยงาน
ไดร้ับการตรวจประเมนิชอ่งโหว่

เป้าหมาย: Sector-based CERT 
3 อตุสาหกรรม





มติดิา้นสงัคม (Digital Society)

มติดิา้นสงัคม

ประชาชนทกุคนสามารถ
เขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิัล และ

บรกิารของรัฐ

สถาบันการศกึษาและหน่วยงานที3
ใหบ้รกิารสาธารณะมกีารใช ้

เทคโนโลยดีจิทิัล

มกีารสรา้งความตระหนัก 
เพื3อใหป้ระชาชนมทีักษะการ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลอยา่ง

สรา้งสรรค์

โครงการศนูยด์จิทิลัชุมชน

เป้าหมาย: ศนูยด์จิทิัลชมุชน 600 ศนูย์

เป้าหมาย: ระบบเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร
ชมุชน

เป้าหมาย: รายการโทรทัศนผ์า่นทวีดีาวเทยีม

เป้าหมาย: Digital Farmer 1,600 คน

เป้าหมาย: ความพรอ้มของ ศนูยด์จิทิัล
ชมุชน 600 ศนูย์

โครงการ Thai - MOOC

เป้าหมาย: รายวชิา 30 รายวชิา

เป้าหมาย: ระบบ Thai - MOOC

โครงการพฒันาคลงัสื+อดา้นอาชพีและวชิาชพี
เป้าหมาย:150 ตอน

โครงการพฒันาคลงัความรูด้จิทิลั
เพื+อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
เป้าหมาย: ระบบ MOOC ?

โครงการไอซทีเีพื+อการเรยีนรูชุ้มชนชายขอบ
เป้าหมาย: ชมุชนชายขอบ 20 แหง่

โครงการสง่เสรมิการใชด้จิทิลัอยา่งสรา้งสรรค์

เป้าหมาย: หลักสตูรทักษะดจิทิลัพื�นฐาน เป้าหมาย: เครอืขา่ยการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิัลอยา่งสรา้งสรรค์ เป้าหมาย: สื3อสง่เสรมิการใชอ้ยา่งสรา้สรรค์



Community Co-Working Space
• Space
• Service
• Community

ปรับเปลี่ยน
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คนไทยใช้ดิจิทัลได้ อย่างสร้างสรรค์
และรับผิดชอบต่อสังคม 600,000 คน

Media literacy
เป็นการสร้างสรรค์ สร้างสื่อ ใช้สื่อ เพื่อการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้ และสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง สังคม มี
ความรู้เท่าทันสื่อ

Career & Identity management
มีความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสารของ
ตนเอง สร้างสรรค์ประโยชน์จากการใช้งานข้อมูล
ดูแลและจัดการตนเอง

Communications and collaboration
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เพื่อการทํางานร่วมกัน ใช้
งานระบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

Information literacy
ค้นหา แปลความ ประเมิน การจัดการ ข่าวสาร การ

แบ่งปัน การส่งกระจาย การมองเห็น การใช้ประโยชน์

Digital scholarship
เรียนรู้จากการให้บริการทางการศึกษาที่มีในระบบ
ดิจิทัล สื่อสาระออนไลน์ การจัดการเรียนรู้จากสื่อ

สาระ การทําวิจัยสร้างสรรค์ผลงานจากดิจิทัล

Learning skills
มีทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ แยกแยะ

ข้อมูลข่าวสาร สร้างคุณค่า สร้างสรรค์งานจากการ
เรียนรู้

ICT literacy
รู้จัก เข้าใจ การใช้อุปกรณ์ทางด้านไอซีที ใช้บริการจากที่
ให้บริการได้ ใช้อย่างรู้คุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรมกับการใช้
งาน ใช้อย่างรับผิดชอบ

สร้างหลักสูตร Digital 
Literacy ในบริบท

ประเทศไทย
ส่งเสริมความรู้ ทักษะ
รณรงค์ สร้างสรรค์สื่อ

สร้างเครือข่ายการใช้
ประโยชน์แบบมีส่วนร่วม

Digital 
literacy 
domain



Phuket Smart City

Agenda based: Smart City

Smart Economy Smart Living 

โครงการพฒันา Smart City จงัหวดัภเูก็ต

เป้าหมาย: ระบบบรูณาการเชื3อมโยง CCTV

เป้าหมาย: ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ Real-time

เป้าหมาย: ระบบกวดขนัวนิัยจราจร

เป้าหมาย: ระบบศนูยส์ั3งการอจัฉรยิะ

โครงการ Smart Growth

เป้าหมาย: ระบบฐานขอ้มลูตา่งดา้ว

เป้าหมาย: ระบบ Smart Tourist Card

เป้าหมาย: ระบบแจง้เหตดุว่นเหตรุา้ย

เป้าหมาย: ระบบตรวจสอบดา้นสิ3งแวดลอ้ม

โครงการอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูสาธารณะ Smart City ภเูก็ต
เป้าหมาย: บรกิารอนิเทอรเ์น็ตพื�นที3สาธารณะ 100 สถานที3
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โครงสรา้ง และบทบาทหนา้ที3การดําเนนิงาน PMO 

ศนูยบ์รหิารโครงการ
(PMO)

คณะกรรมการ
บรหิารโครงการ
ขบัเคลื+อน DE

(Steering 
Committee)

รายงาน
ผลการ

ดําเนนิงาน

กํากบัการ
ทาํงานและให้
ขอ้เสนอการ
ดําเนนิงาน

ตดิตาม/ประสาน
/ประเมนิผล

แผนงาน/โครงการขลัเคลื+อนเศรษฐกจิและสงัคดจิทิลั

บทบาทของที+ปรกึษา PMO เพื+อ Coaching / OJT

ศนูยบ์รหิารโครงการ (PMO)
• วางแผนการปฏบิัตงิานในภาพรวมของโครงการ

ขบัเคลื3อน DE
• ตดิตาม/ประสานการดําเนนิงานในแตล่ะแผนงาน/

โครงการ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานในภาพรวม
• ตดิตามความกา้วหนา้และรายงานผลการดําเนนิงานให ้

คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ ทราบเป็นระยะ
• วเิคราะหป์ัญหา และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
• ประเมนิผลการดําเนนิงานในแตล่ะแผนงานโครงการ

จา้งที+ปรกึษาวางระบบงาน 
PMO/บรหิาร/Coaching

บทบาทของที+ปรกึษาวางระบบงาน PMO
• วางระบบการบรหิารโครงการ PMO ของ ทก.
• พัฒนากลไก กระบวนการ และจัดหาเครื3องมอื
• ฝึกอบรม/ถา่ยทอดองคค์วามรู/้ฝึกปฏบิัต ิในการบรหิาร

โครงการอยา่งเป็นระบบใหเ้จา้หนา้ของ ทก.
• ใหค้ําปรึกษา และเสนอแนะการดําเนินงานบริหาร

โครงการตามหลักการบรหิารโครงการ



ระบบงานและการบรหิารโครงการ PMO

ศนูยก์ลางขอ้มลูและ

ตวักลางการสื3อสาร

� ทําหนา้ที3เป็นศนูยก์ลางเก็บรวบรวมขอ้มลูและสถานะของแตล่ะโครงการ 
� นําเสนอและรายงานสถานะความคบืหนา้โครงการตอ่คณะกรรมการบรหิารโครงการ
� จัดทํารปูแบบรายงานภายรวมสถานะโครงการ (Dashboard) 

วางแผนและควบคมุ

การดําเนนิงาน

� กําหนดโครงสรา้งสํานักงานบรหิารโครงการ (PMO) 
� มอบหมายหนา้ที3ใหแ้กค่ณะทํางานเพื3อตดิตามและควบคมุการดําเนนิงานในแตล่ะ

โครงการ
� จัดประชมุเพื3อตดิตามการดําเนนิงานของแตล่ะโครงการ

จัดอบรมและ

ถา่ยทอดความรู ้

� จัดอบรมและถา่ยทอดความรูด้า้นการบรหิารโครงการใหแ้กบ่คุลากรที3เกี3ยวขอ้ง
� จัดอบรมการใชแ้มแ่บบเอกสารและเครื3องมอืสําหรับการบรหิารโครงการตามหลกั

มาตรฐาน

รายงานสถานะความคบืหนา้
และปัญหาภายในโครงการ

รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู
เพื3อนําเสนอตอ่
คณะกรรมการ

รับทราบขอ้มลูและเสนอแนะ
แนวทางการดําเนนิงาน

ผูร้บัผดิชอบโครงการ สํานกังานบรหิารโครงการ คณะกรรมการบรหิาร
โครงการ

กา
รร

าย
งา

น
ส
ถา

น
ะโ

ค
รง

กา
ร



ขอบคุณครับ

www.digitalthailand.in.th/
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