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บทน�า

 สถานการณ์โลกที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นข้ึน	 สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากข้ึนในสภาพ 

ไร ้พรมแดน	 แนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด	และไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท�างาน 

เช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป	หากแต่ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีการด�าเนินชีวิต	 และปฏิวัติโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ	กระบวนการผลิต	การค้า	การบริการ	การท�างานของรัฐ	และกระบวนการทางสังคมไปจากเดิม

 รัฐบาลตระหนักถึงความจ�าเป ็นในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป ็นองค ์ประกอบส�าคัญ	

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย	๔.๐		เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ	 โดยได้วางรากฐาน 

การพัฒนา	และปฏิรูปเชิงโครงสร้างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็น	“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”	เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ	และมีการตรา	“พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๐”	

อนัเป็นการวางรากฐานโครงสร้างเชงิสถาบนัในการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะยาว	

 ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ก�าหนดว่า	 

“เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรี

จัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอ 

ของคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ท�าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา”

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	จะเป็นแผนแม่บทหลัก

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ	ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐)	ที่ก�าหนดทิศทาง	

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้	ไม่ใช่เรื่องใหม่

ส�าหรบัประเทศไทยหากแต่เป็นการต่อยอดการพฒันาประเทศด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยมุง่หวงัปฏิรปูประเทศไทยให้ทันต่อบรบิทการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 

ไปสู่ยุคดิจิทัล	ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ	การขับเคล่ือนระบบ

เศรษฐกิจและสังคม	และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ	จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทย 

เป็นประเทศในกลุ ่มประเทศพัฒนาแล้ว	ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า	และขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว



 
ส่วนที่ ๑  

บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล



ส่วนที่ ๑  บริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล

	 ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ไอซีที)	 

มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน	 (Enabling	 Technology)	 การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด	 โดยมุ่งเน้นให้

ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีท	ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	(Broadband	Internet)	 

กระจายอย่างทัว่ถึงเสมอืนบรกิารสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทัว่ไป	ประชาชนมคีวามรอบรู	้ เข้าถงึ	สามารถพฒันา

และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู ้เท่าทัน	อุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพ่ิมข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ	ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตดีข้ึน	และไอซีทีมีบทบาทต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ส�าหรับปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย	 ท่ีจะปรับปรุงทิศทาง

การด�าเนินงานของประเทศ	ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยความท้าทายและโอกาส 

ของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและสังคม	ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล	 และสถานภาพการ

พัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบัน	สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้

        ๑.๑ ทิศทางการพัฒนาประเทศ: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในภาพรวม

กระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย ่างรวดเ ร็ว	ทั้ งการเป ล่ียนแปลงภายในประเทศ 

และการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก	ท�าให้สภาพแวดล้อมของการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันและที่จะเกิด

ในอนาคต	๒๐	ปี	เปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นทั้งเงื่อนไข	ปัญหา	ความท้าทาย 

ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญและหาแนวทางรองรับหรือแก้ไข	ซึ่งเป็นโอกาสส�าหรับการพัฒนาประเทศ 

หากประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้น	 โดยมีตัวอย่างบริบท 

ที่เป็นความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย	ดังนี้

๑) ก้าวข้ามกบัดกัรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 

ทีป่ระเทศไทยตกอยูใ่นภาวะดงักล่าวอย่างยาวนาน	การก้าวข้ามกบัดกัรายได้ปานกลางไปสูก่ารเป็นประเทศ

ทีม่รีายได้ระดบัสงูเป็นหนึง่ในเป้าหมายการพฒันาประเทศเร่งด่วนของรฐับาล	ด้วยการลงทนุและพฒันาอตุสาหกรรม

ที่มีอยู่แล้วในประเทศ	และอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่หมายรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล

๒) พัฒนาขีดความสามารถของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

•	การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย	ทีย่งัไม่สามารถก้าวไปอยูใ่นกลุม่ประเทศ 

ทีแ่ข่งขนัด้วยนวตักรรมได้	และยงัคงอาศยัประสทิธภิาพภาครัฐและภาคธรุกจิ	ปัจจัยก�าลังคนราคาถูกและปัจจัยทนุ

ด้วยการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน	มากกว่าการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

•	การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่	SMEs	ซึ่งแม้มีการจ้างงานรวมถึงร้อยละ	 ๘๐.๔	 ของประเทศ 

แต่มูลค่าการด�าเนินธุรกิจของ	SMEs	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	๓๗.๓	ของ	GDP	และผลิตภาพของ	SMEs	 

ประเทศไทยยังไม่สูงนัก	นอกจากนี้	SMEs	มีการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับต�่าเมื่อเทียบกับ

ธุรกิจขนาดใหญ่

๓



๓) ปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

•	การใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 รวมถึงการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ	 ที่มีผลกระทบ

โดยตรงต่อประเทศไทย	การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง	กอปรกับปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

กับระบบเศรษฐกิจชั้นน�าของโลก	อาทิ	 สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	และญี่ปุ่น	 จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ	

•	การใช้โอกาสจากการท่ีประเทศไทยมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีน 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์	อันเป็นรากฐานที่มั่นคง 

ของการผลติในภาคเกษตรกรรม	มสีถานทีท่่องเทีย่วทีห่ลากหลายทีส่ดุประเทศหนึง่	คณุภาพฝีมอืแรงงานเป็นทีย่อมรบั 

ในระดบัสากล

๔) แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าของสังคม

การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม	 ซ่ึงมีหลากหลายมิติ	 ท้ังด้านคุณภาพของคน	 

ด้านการศกึษา	 ด้านรายได้	 ด้านโอกาสทางสงัคมและการได้รับสทิธปิระโยชน์	บริการของภาครัฐ	และยงัรวมถงึ

ความเหลือ่มล�า้ทางดจิทิลั	(Digital	Divide)	หรอืความแตกต่างและช่องว่างระหว่างผูท้ีส่ามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยดีจิทิลักบัผูท้ี่ข่าดโอกาสในการเข้าไม่ถงึ	ขาดความเข้าใจ	และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไอซีที

๕) บริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ

การบริหารจัดการในการเข้าสู ่สังคมสูงวัยของโลกและของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	 

จากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ประเทศไทยจะมจี�านวนประชากรสงูอายุมากขึน้อย่างไม่เคยมมีาก่อน	

โดยคาดว่าจ�านวนผูม้อีายุมากกว่า	๖๕	ปี	จะมจี�านวนราวร้อยละ	๒๐	ของประชากรใน	พ.ศ.	๒๕๖๘	และเพิม่เป็น

ร้อยละ	๓๐	ใน	พ.ศ.	๒๕๙๓	ตามล�าดบั	การเผชญิกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร	จะมนียัต่อผลติภาพ	 

(Productivity)	และการมีส่วนร่วมของภาคแรงงานในอนาคต	รวมถึงความต้องการด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลผู้สูงอายุ

๖) พัฒนาศักยภาพคนในประเทศ

การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ	เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพ

ของทุกคน	ยกระดับคนไปสู่สังคมฐานความรู้	 ให้มีความสามารถขยับไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีหรือรู้จักใช้

เทคโนโลยี	และข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น	ส�าหรับคนทั่วไปเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้เข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร	สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ฉลาด	รู้เท่าทันสื่อ	เท่าทันโลกด้วย

๗) แก้ปัญหาคอร์รัปชัน

การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	 ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ	 ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง

และการพัฒนาประเทศในทุกมิติ	 การคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งในทรรศนะของนักลงทุนต่างชาติ	

ทีจ่ะตดัสนิใจลงทนุและท�าธรุกจิในประเทศไทย	 โดยกรณคีอร์รปัชนัทีส่�าคญัคอืการทจุรติในการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั	 

และการใช้งบประมาณประจ�าปี	 ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตสูงสุด	 จ�าเป็นต้อง

มีการสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูล	 เพื่อให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบ 

การท�างานของภาครัฐได้	ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔



๘) ภัยคุกคามไซเบอร์

การจัดการกับภัยในรูปแบบใหม่ๆ	รวมถึงภัยคุกคามจากสารสนเทศรูปแบบต่างๆ	มีการพัฒนา 

และเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง	จึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ	เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	และการพัฒนาทักษะความรู้เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงานลดความเสี่ยง

จากการถูกโจมตีหรือภัยคุกคาม	และลดความเสียหายจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

        ๑.๒ ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน	 

การด�าเนินงานของภาคธุรกิจ	ภาครัฐ	และภาคประชาสังคมทุกๆ	องค์กร	แต่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยี		 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา	และยากต่อการคาดเดาในระยะยาว	 ดังนั้น	การพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	จึงต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

และนัยจากการเปลี่ยนแปลงนั้น	 ดังมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ดังนี้

๑) เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาท

ส�าคัญในช่วง ๕ ปีข้างหน้า	ได้แก่	เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก	(New	Communications	

Technology)	 เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนท่ีเพ่ือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกท่ีทุกเวลา	 (Mobile/	 

Wearable	Computing)	เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์	(Cloud	Computing)	เทคโนโลยีการวิเคราะห์

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

การพมิพ์สามมติ	ิ (3D	Printing)	และเทคโนโลยีความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	(Cybersecurity)	โดยมเีทคโนโลยอีืน่	 

เช่น	เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์	(Artificial	Intelligence)	เทคโนโลย	ีBlockchain	เป็นเรือ่งส�าคญัในอนาคตระยะยาว

๒) เกิดการหลอมรวมระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลน์และออฟไลน์ 

(Convergence of Online and Offline Activities)	 โดยที่เทคโนโลยีใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีเดิม 

ในรูปแบบใหม่	ท�าให้เส้นแบ่งระหว่างระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกเสมือน	และโลกทางกายภาพเกือบจะ 

เลือนหายไป	 โดยกิจกรรมของประชาชน	 ธุรกิจ	 หรือภาครัฐ	 จะถูกย้ายมาอยู ่บนระบบออนไลน์มากขึ้น	 

เช่น	การสือ่สาร	การซือ้ขายสนิค้า	การท�าธรุกรรมทางการเงนิ	การเรยีนรู	้การดแูลสขุภาพ	การบรกิารของภาครฐั	ฯลฯ

๓) เกดิแนวโน้มการใช้เทคโนโลยดีจิิทลัเพือ่ให้เกิดการผลติมากขึน้    (Consumption    to    Production) 

โดยในอดีตที่ผ่านมาสังคมในระดับประชาชนยังใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร	 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 

หรอืกจิกรรมสาระบนัเทงิเป็นส่วนใหญ่	แต่ในยคุปัจจบุนันัน้จะเป็นโลกทีป่ระชาชนและผูบ้รโิภคกลายมาเป็นผูผ้ลิต	

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อท�าให้เกิดผลผลิตและรายได้มากขึ้น

๔) เกิดการแข่งขันที่อยู ่บนพื้นฐานของนวัตกรรมสินค ้าและบริการ (Innovation 

Economy)	 โดยในโลกยุคดิจิทัลน้ี	 การแข่งขันในเชิงราคาจะเป็นเรื่องของอดีต	 (เช่น	การตัดราคาสินค้า 

และบริการทางออนไลน์)	และธุรกิจท่ีไม่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจ	

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเดิมของตน	หรือสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ	ที่ตอบสนองความต้องการ

ของตลาด	จะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป  

๕



๕) เกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything)	 มากขึ้นเร่ือยๆ	 จากนี้ไปจะเป็น 

ยุคของการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ	 ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ	

ตั้งแต่ระดับประชาชน	เช่น	การใช้ชีวิตประจ�าวันในบ้าน	การเดินทาง	การดูแลสุขภาพ	การใช้พลังงาน	ไปจนถึง

ระดับอุตสาหกรรม	เช่น	การเกษตร	การผลิตสินค้าในโรงงาน	หรือแม้กระทั่งเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัต	ิการดูแล

สิ่งแวดล้อม	และอื่นๆ	อีกมากมายในอนาคต

๖) เกิดข้อมูลทั้งจากผู้ใช้งาน และจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ จ�านวนมหาศาล	 โลกดิจิทัล 

จงึเป็นโลกของการแข่งขนัด้วยข้อมลูซึง่ศกัยภาพในด้านการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	จะเป็นเรือ่งจ�าเป็น	

และเป็นพื้นฐานส�าหรับทุกหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคล 

จะมคีวามส�าคญัมากทัง้ในเชงิธรุกจิ	และการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลจะกลายเป็นประเดน็ส�าคญัในยคุของ	Big	Data

๗)  เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตามมาอีกหลายรูปแบบ	 เช่น	 การก่อกวน	 

สร้างความร�าคาญแก่ผู้ใช้ระบบ	 การเข้าถึงข้อมูลและระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต	 การยับยั้งข้อมูล	 และระบบ	

การสร้างความเสยีหายแก่ระบบ	 การโจรกรรมข้อมลูบนระบบคอมพวิเตอร์	 (ข้อมลูการค้า	 การเงนิ	 หรอืข้อมลูส่วนตวั)	 

หรือแม้แต่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�าคัญยิ่งยวดที่สามารถท�าให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก 

และได้รับความเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน	 โดยที่ภัยไซเบอร์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ 

พัฒนาอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	และบ่อยคร้ังยังเป็นเร่ืองท่ีถูกคุกคามจากนอกประเทศ

ท�าให้การป้องกันหรือติดตามจับกุมการกระท�าผิดเป็นเรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย

๘) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของโครงสร้างก�าลังคนทั้งในเชิงลบและเชิงบวก 

งานหลายประเภท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม	 โรงงาน	และภาคบริการ	จะเร่ิมถูกทดแทนด้วย

เทคโนโลยดีจิทิลัทีส่ามารถท�าได้ดกีว่าและมปีระสทิธภิาพมากกว่า	 (เช่น	พนกังานขายตัว๋	การใช้บรกิารทางการเงนิ)	

ขณะเดียวกันก็จะมีงานรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะสูงเกิดขึ้น	 เช่น	นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญ

ด้านข้อมลู	ผูเ้ชีย่วชาญด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	 ผู้เชีย่วชาญด้านโซเชยีลเนต็เวร์ิค	นกัธรุกจิดิจิทลั	ฯลฯ	

นอกจากนีจ้ะมงีานบางประเภททีอ่าจต้องเปลีย่นบทบาทไป	เช่น	คร	ูกลายเป็นผูอ้�านวยการสอนมากกว่าผูส้อน	

ดังที่น�าเสนอข้างต้น	 พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง	

ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต	 รูปแบบ	 กิจกรรมของปัจเจกชนและองค์กร	 รวมถึงระบบเศรษฐกิจ 

และสังคม	 ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาประเทศ	

ดังที่หลากหลายประเทศได้ตระหนักและมีการลงทุน	 พัฒนา	 และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 

เพื่อน�าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หมายถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�าคัญ

ในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม	การใช้ชีวิตประจ�าวันของประชาชน	การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

ทางความคิดรปูแบบการมปีฏสิมัพนัธ์ของคนในสงัคม	 การปฏริปูกระบวนการทางธรุกจิซึง่รวมถงึการผลติ	 การค้า	

การบริการ	 และการบริหารราชการแผ่นดินอันน�ามาสู ่การพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคนในสังคม	 โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยนั้นจะต้ังอยู่บนคุณลักษณะ

ส�าคัญที่เกิดจากความสามารถและพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล	อันได้แก่

๖



๑)	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของประชาคมในประเทศและประชาคมโลก	การเชื่อมต่อดังกล่าวน�าไปสู่การแบ่งปันทรัพยากร	แนวคิดใหม่ 

และผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างไร้พรมแดน	โดยทีป่ระชาชนในประเทศสามารถมบีทบาทและมส่ีวนร่วมได้อย่างทัว่ถงึ

และเท่าเทียม

๒)	การเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคมทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิง่นวัตกรรมดจิทิลั	 

เพื่อสร้างคุณค่า	 (Value	 Creation)	 และขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล	 ตลอดจน

การยกระดับ	“คุณภาพชีวิต”	ของประชาชนในประเทศ

๓)	การสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจ�านวนมหาศาล	 ท้ังที่เป็นข้อมูลท่ีมีการบันทึกโดยบุคคล

เช่น	ข้อมูลการเงิน	ข้อมูลลูกค้า	ข้อมูล	Social	Media	และข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณ์และไหลผ่าน

เครือข่าย	(Internet	of	Things)	มาวิเคราะห์ผ่านระบบประมวลผลขนาดใหญ	่เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานในการผลิตและบริการ	 และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัล 

ของประเทศรวมถึงการให้บริการประชาชน

๔)	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีแพร่กระจายแทรกซึมไปทุกภาคส่วน	เพื่อสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่ม

มีส่วนร่วมในการสร้างและน�าพาประเทศไทยไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้ผลิตและสร้างมูลค่า

๑.๓ สถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลในประเทศไทย 

ประเทศไทยจะสามารถน�าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้เพ่ือให้เกดิการพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใดนัน้	

เงือ่นไขทีส่�าคญัคอื	ความพร้อมด้านเทคโนโลยดีจิทิลัของประเทศและความสามารถในการพฒันาเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง

ด้านดจิทิลัของประเทศในอนาคต	ดงันัน้	จงึได้มีกีารประเมนิสถานภาพการพฒันาด้านดจิทิลั	ดงันี้

๑) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย	 ยังคงมีจุดอ่อนในการแพร่กระจายและส่งผลถึงการ

เข้าถงึและการใช้งานในภาคประชาชน	ภาคเอกชน	และภาครฐั	ทีม่รีะดบัต�า่	ดงัจะเหน็ได้จากในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	

การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนไทยท่ีมีจ�านวนครัวเรือนเพียงร้อยละ	 ๒๙.๙๖	

หรือประชากร	เพียงร้อยละ	๘.๙๙๑1	ของประชากรทั้งหมดที่เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย 

โทรศัพท์ประจ�าที่	 (Fixed	Broadband	Penetration)	แม้ว่าอัตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมากพอสมควรคือ	ร้อยละ	๕๒.๕	ของประชากร

นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในมิติของพื้นที่	พบว่าโครงสร้าง

พื้นฐานดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	 โดยเฉพาะระดับหมู่บ้าน	มีหมู่บ้านประมาณร้อยละ	๕๓	จากจ�านวน	

๗๔,๙๖๕	หมู่บ้าน	 ท่ีสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 ส่วนที่เหลือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล 

ซึ่งยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เพียงพอ	ทั้งนี้	หน่วยงานภาครัฐที่ส�าคัญเช่น	 โรงเรียน	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 (รพ.สต.)	องค์การบริหารส่วนต�าบลหลายแห่งยังไม่สามารถเข้าถึง

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้

๑	
http://ttid.nbtc.go.th/

๗



ความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานของประชาชนและองค์กร	 ยังขึ้นกับอัตราค่าบริการ

ที่เหมาะสมกับระดับค่าครองชีพ	 (Affordability)	 ซ่ึงราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศไทย

คิดเป็นร้อยละ	๕.๘	ของรายได้มวลรวมประชาชาติ	(หรือ	GNI)	ในขณะที่ค่าบริการของประเทศเพ่ือนบ้าน

มีราคาที่ต�่ากว่ามาก	

อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ	 (International	 Internet	 Bandwidth)	

และการเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ	 เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	 

ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและประเทศต่างๆ	 ท่ัวโลก 

มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้งานและบริการท่ีมีการรับส่งข้อมูลปริมาณมาก 

ผ่านเครือข่ายความเร็วสูง	ปริมาณอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ	๕๐	

มีการติดต่อสื่อสารไปยังประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต	มีแหล่งข้อมูล

ขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน	 ได้แก่	ประเทศสิงคโปร์	มาเลเซีย	และสหรัฐอเมริกา	 โดยประเทศไทย 

มีโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสายใยแก้วน�าแสงทางภาคพื้นดิน 

และเช่ือมโยงกบัประเทศอืน่ๆ	ผ่านเคเบลิใต้น�า้	แต่โครงข่ายสือ่สารระหว่างประเทศของประเทศไทย	โดยเฉพาะ

โครงข่ายสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น�้า	ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน	

๒) การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนและภาคสังคม

เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในหลากหลายมิติ	

เช่น	การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้	การเพิ่มรายได้	การเข้าถึงบริการของภาครัฐ	แต่การมีการใช้เทคโนโลยี

ไอซที	ี (คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)๒  ของประเทศไทยยังคงต�่าอยู่	 โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

เพียงร้อยละ	๓๔.๙	และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	๓๙.๓	นอกจากนี้กลุ่มผู้ใช้ในเมือง	(เขตเทศบาล)	มีการเข้าถึง 

ทีด่กีว่ากลุม่ผูอ้าศยัในเขตนอกเมอืง	(นอกเขตเทศบาล)	และกลุม่ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่อีาย	ุ๑๕	-	๓๔	ปี	 

โดยทีผ่่านมาได้มกีารจดัตัง้ศนูย์ไอซทีชีมุชนและศนูย์ดจิทิลัชมุชนขึน้อย่างต่อเนือ่ง	จ�านวนประมาณ	๒,๐๐๐	แห่ง	 

เพื่อให้เป็นศนูย์กลางในการเรยีนรู	้ ช่วยลดช่องว่าง	เพิม่โอกาส	และช่องทางการเข้าถงึสารสนเทศให้แก่ประชาชน	

อย่างไรก็ตาม	 ศูนย์ฯ	 เหล่านี้ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ	 และยังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย	 และมีศูนย์สารสนเทศชุมชนในลักษณะเดียวกันที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานอื่นๆ 

จากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส�าคัญต่อการเรียนรู้และการศึกษา	 ปัจจุบันมีสถานศึกษากว่า	 

๓๐,๐๐๐	 แห่ง	 ที่ตั้งอยู ่ ท่ัวประเทศไทย	 ยังประสบปัญหาด้านการเชื่อมต่อเครือข ่ายอินเทอร์เน็ต	

และโรงเรียนอีกจ�านวนมาก	 ยังมีปัญหาเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่อ	 การให้บริการไม่ทั่วถึง	 นอกจากนี้	

จ�านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอต่อผู้เรียน	 และล้าสมัย	 รวมทั้งครูผู้สอน 

ขาดความช�านาญในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีข้ากบัการสอน	ท�าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

๒
 สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ, สำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘



นอกจากนีป้ระเทศไทย	ยงัมเีนือ้หาในรปูแบบสือ่ดิจทิลัทีห่ลากหลาย	เหมาะสม	 และสอดคล้องกับ 

ความต้องการของคนในประเทศไม่เพียงพอ	กล่าวคือยังคงมีป ัญหาความเหลื่อมล�้าทางด้านเนื้อหา	 

(Content	Divide)๓3	ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของความเหลื่อมล�้าดิจิทัล	 (Digital	Divide)	 เนื้อหาส�าคัญท่ียังขาดไป	

อาทิ	สื่อการเรียนรู้เพื่อน�าไปใช้ประกอบอาชีพ	 (เช่น	จากอาชีวศึกษา)	และสื่อท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 

ของประชาชนในระดับท้องถิ่นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ	สังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ดังนั้น	 จึงไม่น่าแปลกใจว่าในขณะท่ีประชาชนเร่ิมมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุปกรณ์พกพา	 เช่น	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 และแท็บเล็ต	แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเน้น 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสนุกสนาน	บันเทิง	 โดยไม่ได้น�าเทคโนโลยีไปก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร	

และยังต้องมีการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ีจ�าเป็นส�าหรับสังคมใหม่	ที่รวมถึงการคิดวิเคราะห์	แยกแยะสื่อต่างๆ	 

และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

๓) ภาคธุรกิจกับเทคโนโลยีดิจิทัล

การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจยังไม่สูงมากนัก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ธรุกจิ	SMEs	 

ทีม่กีารใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในระดบัค่อนข้างต�า่	จากการส�ารวจการมกีารใช้ไอซทีใีนสถานประกอบการ	พ.ศ.	๒๕๕๘๔

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

เพียงร้อยละ	๒๒.๕	และมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ	๑๘.๓	ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ	๙๙.๖	และร้อยละ	๙๙.๑	ตามล�าดับ	และเมื่อพิจารณาการขายสินค้าและบริการ

ทางอนิเทอร์เนต็	พบว่าธรุกจิ	SMEs	มกีารขายสนิค้าออนไลน์เพยีงร้อยละ	๒.๖	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมี

การส่งเสริมและกระตุ้นให้ธุรกิจ	 SMEs	ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ 

ให้เข้าสูร่ะบบการค้าดจิทิลั	เพือ่เพิม่โอกาสทางการตลาดและยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแขง็	

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล	ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่ผลักดันการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกจิ	(S-Curve)	ใน	๒	รปูแบบ	คอื	๑.	การลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมทีม่อียูแ่ล้วในประเทศ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้ปัจจัยผลิต	 โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง	 

๒.	การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่	เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลย	ีโดยอตุสาหกรรมใหม่หรอือตุสาหกรรม

อนาคตเหล่านีจ้ะเป็นกลไกทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	(New	Growth	Engines)	ของประเทศ	ซึ่งในกรณีนี้

คลัสเตอร์ดิจิทัลถูกก�าหนดให้เป็นกลไกหลัก๕  

อย่างไรก็ดี	อุตสาหกรรมดิจิทัล	(หรืออุตสาหกรรมไอซีที)	ของไทยในปัจจุบัน	เผชิญกับ

สถานการณ์ความผนัผวนทางเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิภายในประเทศ	โดยเฉพาะเร่ืองค่าแรงข้ันต�า่ทีเ่พ่ิมสูงขึน้ 

เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและอินโดนีเซีย	ส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากการย้าย 

ฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค ่าแรงถูกกว่าประเทศไทย	แต่ในขณะเดียวกัน	ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล	 

(Digital	Technology	Startup)	ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ท่ีส�าคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	 

เริ่มเป็นทีก่ล่าวถงึและได้รบัความสนใจ	เพราะเป็นธรุกจิท่ีมศีกัยภาพในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่สร้างธรุกจิใหม่ 

บนพื้นฐานของการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพาณิชย์	(Disruptive	Business)	ปัญหาที่ส�าคัญของธุรกิจ 

เทคโนโลยดีจิทิลัในประเทศ	คอื	ส่วนใหญ่ยงัเป็นธรุกจิขนาดเลก็มาก	(Micro	SMEs)	และมมีลูค่าไม่สงูพอที่จะดึงดูด 

เงินลงทุนจากนักลงทุน	(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

๕
	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,		http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2015/109.pdf

๙



๔) ความพร้อมของภาครัฐ

การจดัอนัดบัความพร้อมของรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 (ค.ศ.	 ๒๐๑๔)	 ในรายงาน	 

UN	e-Government	Readiness	Ranking	๒๐๑๔	ประเทศไทยถกูลดอนัดับลงจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	(ค.ศ.	๒๐๑๒)	 

อนัดบัที	่๙๒	(คะแนน	๐.๕๐๘๓)	มาอยูใ่นอนัดับที	่๑๐๒	(คะแนน	๐.๔๖๓๑)	จาก	๑๙๓	ประเทศ		และในรายละเอยีด 

พบว่าการใช้ประโยชน์จากไอซทีขีองภาครฐัของประเทศไทย	(Government	Usage)	อยูใ่นระดบัต�า่	โดยในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๘	 

(ค.ศ.	๒๐๑๕)	อนัดบัของ	Government	Usage	อยูอ่นัดับที	่๘๐	จาก	๑๔๓	ประเทศ	ในขณะที่ผลการจัดอันดับ

ประเทศทีม่ข้ีอมลูเปิดภาครฐัมากท่ีสดุในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	(ค.ศ.	๒๐๑๕)	จาก	The	Global	Open	Data	Index	๒๐๑๕	

ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับท่ี	๔๒	จาก	๑๒๒	ประเทศ	 เพิ่มขึ้น	๑๗	อันดับ	จากปีก่อนหน้าที่อยู่ใน

อันดับที่	๕๙	จาก	๙๗	ประเทศ

นอกจากนีร้ะบบสารสนเทศภาครัฐยงัไม่ได้มกีารบรูณาการเชือ่มโยงกนัมากเท่าท่ีควร	การใช้ข้อมลู

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครฐัยงัท�าได้ยาก	หน่วยงานภาครัฐจัดเกบ็ข้อมลูซ�า้ซ้อน	ประชาชนจึงยงัต้องยืน่ข้อมลูซ�้าๆ	

ตามเง่ือนไขการรับข้อมูลที่ต่างกันของแต่ละหน่วยงาน	ข้อมูลยังขาดความเป็นเอกภาพ	ท�าให้ใช้เวลาในการให้

บรกิารมาก	และมภีาระค่าใช้จ่ายสงู	ทีบ่่อยครัง้ไม่ก่อให้เกดิคณุค่าเพ่ิมแก่ทัง้หน่วยงานภาครัฐเองและประชาชน	

โดยอุปสรรคส�าคัญของการบูรณาการระบบสารสนเทศภาครัฐ	 คือ	 ขาดการบูรณาการขั้นตอนการท�างาน 

ข้ามหน่วยงาน	 เงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูล	 และหลักเกณฑ์ในการก�าหนดชื่อรายการข้อมูลแตกต่างกัน 

ในแต่ละหน่วยงาน	 โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบมีพื้นฐานอยู่บน 

ชื่อรายการข้อมูลท่ีต่างกัน	การใช้กฎเกณฑ์การสื่อสารในการร้องขอและตอบสนองระหว่างระบบท่ีแตกต่างกัน	

ท�าให้บูรณาการเชื่อมโยงได้ยาก

๕) ทรัพยากรมนุษย์

ผู ้ท�างานด้านไอซีทีที่มีอยู ่ในตลาดแรงงาน๖6	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 -	 ๒๕๕๗	 พบว่า 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ผู้ท�างานด้านไอซีที	มีจ�านวน	๕๗๐,๗๐๕	รายทั่วประเทศ	แต่คิดเป็น

ร้อยละของก�าลังคนด้านไอซีทีต่อจ�านวนก�าลังคนทั้งประเทศเพียงร้อยละ	 ๑.๔๙	 และมีสัดส่วนคงที ่

ตลอดช่วงระยะเวลา	๔	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งนับว่าประเทศไทยมีจ�านวนก�าลังคนทางด้านดิจิทัลต�่ามากเมื่อเทียบกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน	นอกจากนี้	ส่วนใหญ่ผู้ท�างานด้านไอซีทีของประเทศไทย	๒	อันดับแรก	 เป็นกลุ่มช่างไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส	์และกลุ่มช่างเทคนิคด้านไอซีที	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นก�าลังคนระดับล่าง	ในขณะที่ผู้ท�างานด้านไอซีที 

ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านไอซีที	มีจ�านวนเพียงร้อยละ	๑๑.๖	ของผู้ท�างานด้านไอซีทีของประเทศไทย

ในกรณีของก�าลังคนทางด้านซอฟต์แวร์๗7	 พบว่ามีจ�านวนประมาณ	๕๐,๙๓๔	 ราย	 โดยมีพนักงานท่ีเป็น

โปรแกรมเมอร์มากท่ีสุด	 ขณะท่ีบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวมีเพียง	 ๑,๕๓๖	 ราย	 ซ่ึงแสดงถึง 

การขาดแคลนบคุลากรอย่างรนุแรงและต่อเนือ่ง	นอกจากนี	้วชิาชพีทางด้าน	Business	Analyst	ด้าน	Software	

Engineer	และด้าน	System	Engineer	มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

ภายในประเทศ	 โดยทักษะของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากที่สุด	 

๖
 เนื่องด้วยก�าลังคนทางด้านดิจิทัล	(Digital	Workforce)	เป็นเรื่องใหม่ที่จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและแนวคิดของการปรับโครงสร้าง

ก�าลังคนทางด้านดิจิทัลอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จึงใช้สถานภาพของบุคลากรไอซีทีเพื่อประเมินวัดและเป็นฐานการวิเคราะห์บริบทของ
การพัฒนาก�าลังคนทางด้านดิจิทัลภายใต้การด�าเนินงานของนโยบายและแผนฯ

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

๑๐



คือ	ทักษะประเภท	Object	Oriented	Design	และ	Programming	นอกจากนี้จากรายงานของส�านักงาน

สถติแิห่งชาต	ิได้จดักลุม่สายงานวชิาชพีด้านไอซทีีทีค่าดว่าจะเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยดิีจิทลั 

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

ด้าน	Mobile	Application	and	Business	Solution	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สามารถรองรับ

ความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีมีการใช้ไอซีทีในการท�างาน	และผู้ประกอบการเป็นบุคลากรอีกกลุ่มที่ส�าคัญ	

แต่ปัจจบุนัสดัส่วนของกลุม่ผูป้ฏบัิตงิานทีใ่ช้คอมพวิเตอร์ในสถานประกอบการยงัไม่สงูนกั	ซึง่สถานประกอบการเหล่านี ้

ยังไม่เห็นความจ�าเป็นในการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบธุรกิจ	 ดังนั้น	การสร้าง	Digital	Competency	 

ในกลุ่มผู้ประกอบการ	โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน	ทั้งนี้	การสร้าง

แรงจูงใจ	 (Incentive)	 เพื่อให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานถือเป็นส่ิงท่ีผู้ก�าหนด

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลต้องค�านึงถึง

ดังนั้น	 ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาก�าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพ	 กล่าวคือ	 

พฒันากลุม่ทกัษะทีเ่ป็นทีต้่องการ	นอกจากนีย้งัต้องมกีารปรับโครงสร้างก�าลังคนทางด้านดิจิทลัอย่างเป็นระบบ 

ในลักษณะของการบูรณาการ	 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านก�าลังคนดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 ท่ีเกีย่วข้อง	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม

ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	ทีจ่ะเกดิวชิาชพีใหม่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยดีจิทิลัแห่งอนาคต	

๖) กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เอื้อต่อการพัฒนาดิจิทัล

แม้ว่าการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 การค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีทั้งปรมิาณ 

และมลูค่าเพิม่ขึน้ทุกปี	พบว่าใน	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘๘8มมีลูค่า	๒.๐๓	ล้านล้านบาท	และ	๒.๑๑	ล้านล้านบาท	ตามล�าดับ	

แต่ประชาชนจ�านวนมากยังขาดความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมผ่านทางออนไลน์	เนื่องจากกลัวการถูกฉ้อโกง

จากการซือ้สนิค้าและบรกิารผ่านทางออนไลน์	นอกจากนี	้ความก้าวหน้าทางไอซทียีงัมาควบคูก่นักบัภยัคกุคามทางไซเบอร์	

ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคลและระดับประเทศ	 โดยข้อมูลสถิติด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ของไทย 

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	รวบรวมโดย	ThaiCERT	พบว่า	Malicious	Code	 ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือให้ระบบ 

เกิดความขัดข้องหรือเสียหายเป็นภัยคุกคามไซเบอร์อันดับ	๑	ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	๔๓.๓	

และจากสถิติภัยคุกคามประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ปรากฏว่ามีภัยคุกคามประเภทต่างๆ	รวมทั้งสิ้น	๔,๓๗๑	เรื่อง	

และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการแจ้งเหตุภัยคุกคามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง	รองลงมาคือประเทศเยอรมนี

และสหรัฐอเมริกา	ตามล�าดับ	การเฝ้าระวัง	การป้องกัน	และรับมือกับภัยคุกคามจึงต้องอาศัยความรวดเร็ว	

เพราะมีผลกระทบต่อการขาดความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่างๆ	 รวมถึงความสูญเสีย 

และความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า	e-Service	

มากขึ้น	รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการ

อย่างรวดเร็ว	ข้อมูลส�าคัญหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและการบริหารราชการ	 ถูกจัดเก็บ

และประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น	 แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐจ�านวนหนึ่งที่ยังมิได้ตระหนัก

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

๑๑



ถึงภัยและผลกระทบอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร ์

หรอืระบบคอมพวิเตอร์	รวมถึงการละเมดิข้อมูลส่วนบคุคล	แม้ว่าพระราชกฤษฎกีาก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๙	 ซ่ึงเป็นกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ

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

ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	ต้องจัดท�าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ในระบบสารสนเทศ	แนวนโยบาย	และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ	

เพื่อให้การด�าเนินการใดๆ	ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้	และให้ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	

จากสถานภาพการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น	 พบว่าประเทศไทย 

ได้ก้าวมาไกลมากในการพัฒนาด้านดิจิทัลนี้	หากแต่ในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง	

ยังจะต้องเร่งปฏิรูปประเทศไทย	 ในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	 เพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย 

และโอกาสของประเทศให้รวดเร็วข้ึนไปอีก	ไม่ว่าจะเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วนในทางเศรษฐกิจ	ความท้าทายทาง

สังคม	การพลิกโฉมการบริหารจัดการและการบริการของภาครัฐ	และการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ	 

หรือแม้แต่การปรับตัวเพื่อฉกฉวยโอกาสการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในอนาคต

๑๒



ส่วนที่ ๒ 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ส่วนที่ ๒ 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 การก�าหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ตามนโยบายและแผนระดับชาตฯิ	นี้	 

ไดด้�าเนนิการโดยยดึถอืหลกัการพืน้ฐาน	คอื	ความสอดคลอ้งกับทศิทางการพัฒนาประเทศ	การใชป้ระโยชนสู์งสุดจากพลวตั

ของเทคโนโลยีดิจิทัล	 การประกันการเขา้ถึงของคนทุกกลุม่	 การวางแผนจากขอ้มูลความพรอ้มของประเทศ 

และการรวมพลงัทกุภาคสว่นในการขบัเคลือ่นนโยบายและแผนระดับชาติฯ	ตามแนวทางประชารัฐ	โดยไดก้�าหนดวสิยัทศัน์	

เปา้หมาย	และภมูทิศันข์องการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ดงัตอ่ไปนี้

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	มุ่งเน้นการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน	ให้สอดคล้องกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ป	ีแต่เพื่อให้นโยบาย

และแผนระดับชาติฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล	จึงได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์

ดิจิทัลออกเป็น	๔	ระยะ	เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศ	ตามที่ก�าหนดวิสัยทัศน์	คือ	

ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

ดจิทิลัไทยแลนด์	(Digital	Thailand)	หมายถงึ	ยคุทีป่ระเทศไทยสามารถสร้างสรรค์	และใช้ประโยชน์ 

จากเทคโนโลยดีจิทิลัอย่างเตม็ศกัยภาพในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	นวตักรรม	ข้อมลู	ทนุมนษุย์	 

และทรพัยากรอืน่ใด	เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไปสูค่วามมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื

 ๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�าเร็จ๙9

	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก�าหนดเป้าหมาย	

การพัฒนาในระยะ	๑๐	ป	ีดังนี้

เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก	ด้วยการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัล	เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต	การบริการ	

•	ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล	พัฒนานวัตกรรม	และสร้างสรรค์ธุรกิจแนวใหม	่

ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

•	อุตสาหกรรมดิจิ ทัลมีบทบาทและความส�าคัญต ่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น	 

ตลอดจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมโลก

•	เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน	โดยธุรกิจฐานราก	และ	SMEs	 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการสร้างศักยภาพในการท�าธุรกิจ	และสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก

๙	 สหภาพยุโรปได้มีการพัฒนาดัชนี	 The	Digital	 Economy	 and	 Society	 Index	 ท่ีใช้ประเมินวัดความสามารถและวิวัฒนาการของประเทศทางด้านดิจิทัลโดยตรง	 
โดยพิจารณาการพัฒนาใน	๕	มิติ	คือ	Connectivity,	Human	Capital,	Use	of	 Internet,	 Integration	of	Digital	Technology,	Digital	Public	Services	
อย่างไรก็ด	ีการประยุกต์ใช้ดัชนีดังกล่าวยังคงเป็นไปอย่างจ�ากัดเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเท่านั้น		

๑๔



 ตัวชี้วัด 

๑.	ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน	World	 Competitiveness	 Scoreboard		 

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด	๑๕	อันดับแรก	

๒.	อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง	 

โดยสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ	GDP	เพิ่มขึ้น	เป็นร้อยละ	๒๕

 เป้าหมายที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม	ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัล 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

•	 ประชาชนทุกกลุ ่ม	 โดยเฉพาะกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม	 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล	 

และสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม	

•	 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน	 จากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ	 

โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

 ตัวชี้วัด  

	 ๑.	ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ประเภทหนึ่ง

๒.	อันดับการพัฒนาตามดัชนี	 ICT	Development	 Index	 (IDI)	อยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด	 

๔๐	อันดับแรก

 เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์สู ่ยุคดิจิทัล	 ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ ่ม	

มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล	

	 •	ประชาชนมคีวามสามารถในการพฒันาและใช้สารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ	มคีวามตระหนกั	ความรู้	

ความเข้าใจ	มทีกัษะการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัให้เกดิประโยชน์และสร้างสรรค์	(Digital	Literacy)

	 •	ประเทศไทยมกี�าลงัคนด้านดจิทิลัทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และความเชีย่วชาญระดับมาตรฐานสากล	

และก�าลังคนในประเทศมีความรอบรู ้และสามารถใช ้ เทคโนโลยี ดิจิทัลเป ็นเครื่องมือในการปฏิบัติ 

และสร้างสรรค์ผลงาน

 ตัวชี้วัด  

	 ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก	มีความรู ้	 ความเข้าใจ	 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด 

ประโยชน์และสร้างสรรค์

 เป้าหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท�างานและการให้บริการของภาครัฐ	ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล	เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	

	 •	กระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน	การบริหารจัดการ	 และการให้บริการของทางภาครัฐเปลี่ยนแปลง 

ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั	เพือ่ให้บรกิารประชาชน	ธรุกจิ	และทุกภาคส่วนอย่างมปีระสิทธภิาพ	มคีวามมัน่คงปลอดภยั	

และมธีรรมาภบิาล

 ตัวชี้วัด  

	 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 

ในการพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	 จงึก�าหนดภมูทิศัน์ดิจิทลัหรือทศิทางการพฒันาและเป้าหมายออกเป็น 

๔	ระยะ๑๐ ดังนี้

๑๖

๑๐	 การด�าเนินการในระยะที่	 ๑	 Digital	 Foundation	 เป็นการด�าเนินการในช่วงก่อนการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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ระยะที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ประเทศไทยจะมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะเข้าถึงชุมชน	

๑๐,๐๐๐	แห่ง	 และมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศ	พร้อมทั้งเตรียมการลงทุน 

เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง	 เชื่อมต่อกับประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างเพียงพอ 

ทั้งทางภาคพื้นดินและภาคพื้นน�้า	

 มิติด้านเศรษฐกิจ	 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ	 

ด้วยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทในการท�าธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ลื่นไหลมากขึ้น	(Frictionless)	รวมถึง

การส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจที่เดิมยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากนักให้เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้

เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นฐาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และวสิาหกจิชมุชน	

 มิติด้านสังคม	 ประชาชนทุกคน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในชนบทและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 เทคโนโลยีดิจิทัล	และบริการของรัฐได้	 โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพหรือพื้นที ่

ผ่านช่องทางบริการดิจิทัลท่ีหลากหลาย	 และมีการสร้างความตระหนัก	 เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ	สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะ 

ในท้องถิ่นทุกพื้นที่มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 มิติด้านภาครัฐ	 การบริหารจัดการของภาครัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ	

มกีารใช้เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์แทนกระดาษมากข้ึน	เกดิการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกนัอย่างมปีระสิทธภิาพสูงสดุ	

เริ่มบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน	น�าไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	(Connected	Government)	

และมชีดุข้อมลูและระบบบรกิารพืน้ฐานภาครฐั	(Government	Service	Platform)		ทีม่มีาตรฐานสามารถเข้าถงึ	

แลกเปลี่ยน	เชื่อมโยง	และใช้งานร่วมกันได้

 มิติด้านทุนมนุษย์	 ก�าลังคนในประเทศได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล	 

และเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ครอบคลุมทั้งบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Specialist)	 และก�าลังคนทั่วไปที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Digital	Competent	Workforce)	

 มิติด้านความเชื่อมั่น	 มกีฎหมาย/กฎระเบยีบท่ีเอือ้ต่อเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล	กลุ่มกฎหมายท่ีเกีย่วกับ

การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีผลใช้บังคับ	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง 

เชิงสถาบัน	การจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะท่ี ๒ (๕ ปี) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ

 มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ประเทศไทยมีโครงข่ายความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไร้สาย	 เข้าถึง 

ทุกหมู่บ้าน	และครอบคลุมทั่วประเทศ	โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูล

ในภูมิภาค	ที่มีศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานกระจายอยู่ทุกภูมิภาค	และมีศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลรายใหญ่

ที่ส�าคัญตั้งอยู่ในประเทศ	นอกจากนี้การแพร่ภาพและกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์จะต้องเปลี่ยนผ่าน

๑๘



จากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ	 โดยมีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพและกระจายเสียง

ระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่บริการได้อย่างทั่วถึง

 มิติด้านเศรษฐกิจ	ภาคการเกษตร	ภาคอุตสาหกรรม	และภาคบริการ	 เติบโตด้วยการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล	 (Data	 Driven)	 และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิตของภาคเกษตร	 ภาคอุตสาหกรรม	 และภาคบริการ	 ให้มีความทันสมัยและพัฒนาไปสู ่ 

การท�าธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ	 นอกจากนี้ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Innovation	 Driven	 

Entrepreneur	หรือ	Technology	Startup)	มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ

 มิติด้านสังคม	ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพื้นฐานผ่านทาง

สื่อดิจิทัล	และน�าดิจิทัลมาใช้เพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนรู้	 และการใช้ดิจิทัล

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู	หลักสูตร	และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	มีสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเนื้อหา

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน	มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยส่งเสริมดูแลสุขภาพ	

ส�าหรับผู้คนทั้งในเมืองและในชนบทที่ห่างไกลหรือขาดแคลนแพทย	์

 มิติด ้านภาครัฐ 	 เกิดการเชื่อมโยงหน ่วยงานภาครัฐและบูรณาการข ้อมูลข ้ามหน ่วยงาน 

โดยสมบูรณ์	 ผู ้บริหารภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ	 และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่	เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง		ทันสถานการณ์	พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อน 

โดยความต้องการของประชาชนหรือผู ้ใช้บริการ	 (Citizen	 Driven)	 ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล	

(Universal	Design)	ผ่าน	Single	Window	 เพิ่มขึ้น	ภาครัฐสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยง 

และบูรณาการข้อมูล	 บริการ	 รวมทั้งนวัตกรรมของการบริการ	และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ	 

การบริหารจัดการ	และการบริการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

เชิงนโยบายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Connected	Governance)	ไดอ้ย่างสะดวกทันต่อสถานการณ์	ตลอดจน 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย	 มีการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	 

และสามารถตรวจสอบได้	และน�าไปสูก่ารด�าเนนิงานทีม่คีวามโปร่งใส	(Transparency)	และน่าเชือ่ถอื	(Accountability)

 มติิด้านทนุมนษุย์	 	ประเทศไทยปรบัเปลีย่นโครงสร้างก�าลงัคนทางด้านดจิทิลั	 เพือ่เร่งสร้างและพฒันา

ก�าลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	 ที่รูปแบบการจ้างงาน 

และวัฒนธรรมการท�างานเปลี่ยนแปลงไป	 จากการท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดนและเอื้อให ้

ธุรกิจจากทั่วโลกสามารถท�างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก	น�ามาซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ทางธุรกิจใหม่	ซึ่งประเทศไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท�างานในประเทศมากขึ้น	

 มิติด้านความเชื่อมั่น	 มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	มีการปรับปรุง 

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

มีความสะดวก	รวดเร็ว	 ลดต้นทุน	และน่าเชื่อถือ	การเคลื่อนย้ายสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบ	 

e-Logistics	ด้านระบบการช�าระเงินมีวิวัฒนาการใหม่ๆ	 เพื่อสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางการเงินของประเทศ

ที่สะดวก	รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	และน่าเชื่อถือ	มีการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลแบบทันที	 กฎหมาย 

ที่สนับสนุนและจ�าเป็นต่อนโยบาย	Digital	Economy	จะมีการบังคับใช้อย่างครบถ้วน

๑๙



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

และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

  มิติด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว	และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 เช่นเดียวกับถนน	

ไฟฟ้า	ประปา	ด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใช้สายที่เข้าถึงทุกบ้าน	และรองรับการหลอมรวม	 

(Convergence)	 มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสถานที่	 ทุกเวลา	 ส�าหรับผู้ใช้

หรือทุกสรรพสิ่งที่ต ้องการเชื่อมต่อ	 โครงข่ายโทรคมนาคมหลักจะมีเส้นทางเช่ือมต่อกับต่างประเทศ 

ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายรองรับปริมาณความต้องการใช้งานท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างไม่จ�ากัด	ระยะทางและความเร็ว 

จะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ	 ข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ  ่

จะถกูเกบ็ไว้ทีศ่นูย์ข้อมลูบนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	ทีส่ามารถเข้าถงึและโยกย้ายได้ตลอดเวลา	โดยไม่ขึน้อยูก่บัเทคโนโลย ี

และผู้ให้บริการระบบการแพร่ภาพและกระจายเสียงแบบดิจิทัลจะถูกหลอมรวม	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	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู ้ด้อยโอกาส	 ผู ้สูงอายุ	 และคนพิการ	

สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ	 ของภาครัฐได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	 ตลอดจนมีการรวบรวม 

และแปลงข้อมูล	องค์ความรู้ของประเทศ	ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน

สามารถเข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย	สะดวก	และสร้างสรรค์	พร้อมกับสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และเผยแพร่	สร้างจุดยืนของประเทศไทย	น�าความรู้	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	มาจัดเก็บ 

และต่อยอดสร้างมลูค่าเพิม่ในระยะยาว	ในขณะเดยีวกนัประชาชนสามารถรูเ้ท่าทนัข้อมลูข่าวสาร	อ่านออกเขยีนได้ทางดิจิทัล	

มีทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และมีส่วนร่วมในการก�าหนด	

ออกแบบ	พัฒนา	และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

 มิติด้านภาครัฐ	 รัฐบาลมีกระบวนการท�างานเป็นระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์	 เชื่อมโยงการท�างาน

และข้อมูลระหว่างภาครัฐจนเสมือนเป็นองค์กรเดียว	 (One	Government)	และเชื่อมโยงประชาชนในการ

เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ	การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

โดยภาครัฐจะแปรสภาพเป็นผู้จัดให้มีการบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิม	 ไปสู่รูปแบบการบริการสาธารณะ

ในลักษณะอัตโนมัต	ิ(Automated	Public	Services)	ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล	(Universal	Design)	

ผ่านระบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับสถานการณ์	และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล	โดยผู้ใช้งานไม่ต้อง

ร้องขอต่อภาครัฐ	การก�าหนดนโยบายและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย	มีการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่	และการมีส่วนร่วมของประชาชน	

๒๐



 มติด้ิานทนุมนษุย์	การปรบัเปลีย่นโครงสร้างก�าลงัคนทางด้านดจิทิลัเป็นงานต่อเนือ่งระยะยาวทีจ่ะเห็นผล 

ในช่วง	 ๑๐	 -	 ๒๐	 ปี	 หากมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม	 ประเทศไทยจะสามารถสร้างงาน 

ทีม่คีณุค่าสงู	 ด้วยการพฒันาทกัษะของก�าลงัคนทางด้านเทคโนโลยดีจิทิลัในระดบัสงู	 (Advanced	Digital	 Skill)	 

เพือ่ให้สามารถผลติก�าลงัคนทางด้านดจิทิลัทีเ่พียงพอ	สอดคล้องกบับริบททางเศรษฐกจิและสังคมภายในประเทศ	

ในระยะนีท้กัษะและวชิาชพีทีมุ่ง่ตอบสนองการท�างานรปูแบบใหม่จะเป็นทีต้่องการมากขึน้	 โดยเฉพาะก�าลังคน 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างเครอืข่ายของการประยกุต์ใช้ระบบอตัโนมติัและอปุกรณ์อจัฉริยะ	ประเทศไทยจะมรีะบบนิเวศ 

ของการท�างานรปูแบบใหม่ทีอ่าศยัเทคโนโลยดีจิทิลั	(Digital	Workplace	Ecology)	เป็นแกนกลางส�าคญัในการขบัเคลือ่น

กจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการสร้างคณุค่าให้กบัระบบเศรษฐกจิและสงัคม	โดยไม่ยดึตดิกบัสถานทีแ่ละเวลา	(Mobility	Workplace)	 

มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบของระบบเศรษฐกจิและสงัคมแห่งการแบ่งปัน	(Sharing	Economy)	รวมถงึ 

มีก�าลังคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูงและเป็นทักษะเฉพาะด้านที่ผสมผสานองค์ความรู้	 อันเป็นผลจาก 

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

 มิติด้านความเชื่อมั่น	 มีกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะยาว	 

(๑๐	ปี)	ประเทศไทยมกีฎหมาย/ระเบยีบท่ีไม่เป็นอปุสรรคต่อการค้า	การท�าธรุกรรมดจิทิลั	และต้องมกีารทบทวน

กฎหมาย	กฎระเบียบ	กติกาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก

อย่างแท้จริง

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

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

 มติด้ิานโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาเทคโนโลยดิีจิทลัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	จึงยากทีจ่ะ 

คาดการณ์ภาพอนาคตได้	แต่อาจกล่าวได้ว่าในระยะ	๑๐	ปีต่อจากนี	้ เทคโนโลยดีจิิทลัจะไม่ใช่สิง่แปลกใหม่ในสงัคม	 

เพราะการแพร่กระจายและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทุกคน	 ทุกกลุ่ม	 ท�าให้ประชาชนคุ้นเคย 

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยอัตโนมัติ	 ท�าให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเสมือนปัจจัยที่ห้าในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 

การด�าเนินกิจกรรมทุกประเภท	ดังนั้น	ประชาชนอาจไม่ได้สังเกตหรือรู้สึกถึงการมีอยู่ของเทคโนโลยีดิจิทัล	 

แต่หากขาดเทคโนโลยีดิจิทัล	การด�าเนินงานต่างๆ	จะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง	

 มิติด้านเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจประเทศไทยเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า	 การผลิต	 การลงทุน	 หรือการจ้างงาน	ท�าให้ประเทศไทย

ก ้าวข ้ามกับดักรายได ้ปานกลางไปสู ่การเป ็นประเทศที่มีรายได ้สูงทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล ้ว	

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอาจส่งผลต่อการน�าหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะมาทดแทนก�าลังคน 

ในกระบวนการผลิตของภาคการผลิตและการบริการเป็นจ�านวนมาก	

 มิติด ้านสังคม 	 ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากศูนย ์กลางไปยังชนบท

เป็นการพัฒนาความเจริญจากชนบทเข้าสู่ศูนย์กลาง	ควบคู่ไปกับการสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

ที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศท่ีเจริญแล้ว	 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแทนที่	 และการใช้

งานจะถูกพัฒนาให้เป็นบริการท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	ซึ่งการเข้าถึงบริการจะ

สามารถท�าได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะที่หลากหลาย	การใช้บริการโครงข่ายดิจิทัลเพื่อติดต่อสื่อสาร 

๒๑



กับผู้ที่อยู่ห่างไกลกัน	สามารถท�าได้เสมือนกับเป็นการสื่อสารแบบใกล้ตัว	ข้อมูลปริมาณมหาศาลจะถูกจัดเก็บ 

ในศูนย์ข้อมูลหรือแหล่งเก็บข้อมูลท่ีกระจายอยู่ทั่วบนเครือข่าย	 เปรียบเสมือนกับข้อมูลที่จัดเก็บมีอยู่ทุกที่ 

และสามารถเข้าถงึได้แบบทันทีเมื่อต้องการ

 มิติด้านภาครัฐ	การท�างานของภาครฐัทีห่ลอมรวมกนัเสมอืนเป็นองค์กรเดยีวทีท่�างานด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั	

อย่างชาญฉลาด	รวดเร็ว	 โปร่งใส	 เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต	โดยภาครัฐจะไม่เป็นผู้สร้างบริการ

สาธารณะอีกต่อไป	แต่แปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการสร้างบริการสาธารณะโดยภาคเอกชน

และประชาชน	เรยีกว่า	บรกิารระหว่างกนั	(Peer	to	Peer)	ตามหลกัการออกแบบทีเ่ป็นสากล	(Universal	Design)	

ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ	 พ้ืนที่	 และภาษา	 โดยบทบาทของ

ภาครัฐในอนาคตเป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวก	 ผู้ก�ากับดูแลบริหารจัดการการให้บริการระหว่างกันให้เกิด

ความเป็นธรรม	ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองและบริหารบ้านเมืองโดยสมบูรณ์	 นอกจากนี้	

จากความส�าเร็จในการก้าวเข้าสู่การเป็น	One	Government	ท�าให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าด้านรัฐบาลดิจิทัล 

ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐและบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

 มิติด้านทุนมนุษย์	 ด้วยการเตรียมความพร้อมในการสร้างก�าลังคนและการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆ	

ในระยะก่อนหน้า	ประเทศไทยจะมคีวามพร้อมและเป็นหนึง่ในศนูย์กลางด้านก�าลงัคนดิจทิลัของภมูภิาคอาเซียน	

ขณะเดียวกันด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น	 ก�าลังคนด้านดิจิทัลที่ท�างาน 

ในประเทศไทยจะมีความหลากหลาย	โดยมีผู้เชี่ยวชาญและก�าลังคนจากต่างประเทศด้านดิจิทัลเข้ามาท�างาน 

ในประเทศไทยมากขึ้น	ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของประเทศไทยท�างานให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมากขึ้น

 มิติด้านความเชื่อมั่น	 มีกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	 ประเทศไทย 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา	ทบทวนกฎระเบียบ	กติกาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องจริงจังในภูมิภาคอาเซียน

๒๒



ส่วนที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์

ดิจิทัลของประเทศไทย	๔	ระยะ	จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้	๖	ยุทธศาสตร์	ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	

มีการก�าหนดเป้าหมาย	 เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน	และมีแผนงาน 

เพื่อด�าเนินการตามยุทธศาสตร์	ดังนี้

 ๑. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัประสทิธภิาพสงู ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ:	เข้าถงึ	พร้อมใช้	จ่ายได้

 ๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล:	 ขับเคล่ือน	New	S-Curve	 เพ่ิมศักยภาพสร้างธุรกิจ 

เพิ่มมูลค่า

 ๓. สร้างสงัคมคณุภาพด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั:	สร้างการมส่ีวนร่วม	การใช้ประโยชน์อย่างทัว่ถงึและเท่าเทียม

 ๔. ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล:	 โปร่งใส	อ�านวยความสะดวก	 รวดเร็ว	 เชื่อมโยง 

เป็นหนึง่เดยีว

 ๕. พฒันาก�าลงัคนให้พร้อมเข้าสูย่คุเศรษฐกิจและสงัคมดิจทิลั:	สร้างคน	สร้างงาน	สร้างความเข้มแขง็ 

จากภายใน

 ๖. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล:	 กฎระเบียบทันสมัย	 เชื่อมั่นในการลงทุน 

มีความมั่นคงปลอดภัย

๒๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

	 	 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ	ทีทุ่กคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์	 เพื่อรองรับการเป็น

ดิจิทัลไทยแลนด์	เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

	 	 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ส�าคัญ	ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

โทรคมนาคม	และการแพร่ภาพกระจายเสียงที่มีความทันสมัย	มีคุณภาพ	ขนาดเพียงพอ	ครอบคลุมทุกพื้นที่	

และสามารถให้บรกิารได้อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่รองรับการติดต่อส่ือสาร	การเชือ่มต่อ	การแลกเปล่ียนข้อมลูสารสนเทศ	

การค้าและพาณิชย์	 การบริการภาครัฐและเอกชน	ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ	 อันเป็นประโยชน์ต่อ 

การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ	รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง 

ด้านดิจิทัลในอนาคต

	 	 ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 นี้	 จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย	 ประชาชน

ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท�าได้ทุกที่	ทุกเวลา	อย่างมีคุณภาพ	

ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่รองรับความต้องการ	และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่เป็นอุปสรรค

ในการเข้าถึงบริการดิจิทัลอีกต่อไป	 ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็น

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับ	ถนน	ไฟฟ้า	ประปา	ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง

เป้าหมายยุทธศาสตร์

	 ๑.	โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

๑.๑	ทุกหมู่บ้านมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง	

๑.๒	ร้อยละ	๙๐	ของผู้ใช้ในเขตเทศบาลเมืองทุกจังหวัดและพื้นที่เศรษฐกิจ	สามารถเข้าถึงบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต�่ากว่า	๑๐๐	Mbps	

๑.๓	ร้อยละ	 ๙๕	 ของโรงเรียน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	

และศนูย์การเรยีนรูไ้อซทีชีมุชน/ศนูย์ดจิทิลัชมุชน	มบีรกิารอนิเทอร์เนต็เข้าถงึด้วยความเรว็ไม่ต�า่กว่า	๓๐	Mbps	

๑.๔	มีบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง	 (Mobile	 Broadband)	 ที่สามารถเข้าถึง 

และพร้อมใช้แก่ประชาชน	โดยครอบคลมุพืน้ทีทุ่กหมูบ้่าน	ชมุชน	และสถานท่ีท่องเท่ียว

	 ๒.	ค่าบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูไม่เกนิร้อยละ	๒	ของรายได้มวลรวมประชาชาตต่ิอหัว

	 ๓.	ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ

๓.๑	มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ	 (IXP)	 ที่เป็น

ศูนย์กลางของ	ASEAN	ตอนเหนือ	

๓.๒	มผีูใ้ห้บรกิารข้อมลู	(Content	Provider)	ระดบัโลกมาลงทนุตัง้ศนูย์ข้อมลู

	 ๔.	โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ

๔.๑	มีโครงข่ายดิจิทัลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศ	

๔.๒	มีระบบวิทยุดิจิทัลให้บริการ

๒๕



แผนงาน

	 ๑.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	 มีความทันสมัย	

มีเสถียรภาพ	ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกภาคส่วน	ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม	เพื่อสร้าง

โอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน

๑.๑	มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 

โดยภาครัฐให้การสนับสนุนความต้องการการใช้งาน	 (Demand)	ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา	 โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	และศูนย์สารสนเทศชุมชน	รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

๑.๒	ให้ผู ้ประกอบการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	 โครงข่ายที่ใช้ในกิจการแพร่ภาพ 

และกระจายเสียง	และสิ่งอ�านวยความสะดวกร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรสื่อสาร	 

ลดปัญหาความซ�้าซ้อนในการลงทุน	พร้อมทั้งวางรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได ้

ในลกัษณะโครงข่ายเชือ่มต่อแบบเปิด	(Open	Network/Open	Access)	ให้เป็นโครงข่ายเดยีว	สามารถให้บรกิาร

ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง	ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วน

บริการปลายทาง	(Last	Mile	Access)	ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย

๑.๓	ปรับปรุงแก้ไข	กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	และสร้างกลไกในการท�างานร่วมกัน	 

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการขอใช้สิทธิผ ่านทางการวางโครงข่ายโทรคมนาคม	 (Right	 of	 Way)	 

และก�าหนดให้มีหน่วยงานกลางหรือคณะท�างานเฉพาะกิจ	 (Common	Utility	Commission)	 เพื่อท�าหน้าที่

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความร่วมมือในการท�างาน

อย่างสัมฤทธิ์ผล

	 ๒.	ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศนูย์กลางการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูของภมูภิาคอาเซยีน

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง	ทั้งการเป็นเส้นทางผ่านการจราจร 

ของข้อมูลส�าหรับภูมิภาค	และเป็นที่ตั้งส�าหรับผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก

๒.๑	จดัพืน้ที	่ โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม	สิง่อ�านวยความสะดวก	และสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	

รวมทัง้ปรับปรงุกฎหมายท่ีเกีย่วข้องเพือ่ดงึดดูการลงทนุศนูย์ข้อมลูขนาดใหญ่ทีไ่ด้มาตรฐานสากล	เป็นแหล่งบ่มเพาะ

ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล	เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ

๒.๒	ส่งเสรมิให้มกีารลงทุนและร่วมใช้ทรพัยากรโครงสร้างพืน้ฐานทัง้โครงข่ายสือ่สารหลกัภายในประเทศ 

และระหว่างประเทศ	ในภาคพืน้ดนิ	และเคเบลิใต้น�า้	ส�าหรบัการเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านให้มขีนาดเพียงพอ	

และมเีส้นทางเป้าหมายหลายเส้นทาง	เพือ่ให้สามารถบริการสือ่สารระหว่างประเทศได้อย่างมเีสถยีรภาพและต่อเนือ่ง	

รองรับการใช้งานภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านทั้งภูมิภาคอาเซียน	ได้อย่างเสรีและเป็นธรรม

	 ๓.	จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน	คลื่นความถี่	 (Refarm	and	Release)	

และการหลอมรวมของเทคโนโลยใีนอนาคต	รวมท้ังปรับแก้กฎหมาย	เพ่ือสนบัสนนุการใช้ทรัพยากรของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ	มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี	ทั้งด้านการสื่อสาร	

โทรคมนาคม	และการแพร่ภาพกระจายเสียง	รวมถึงการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	และสอดคล้อง 

กบัความต้องการใช้งานในปัจจบุนัและอนาคต	ตลอดจนการบรหิารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานในภาวะวิกฤติ

๒๖



๓.๑	มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในการเชื่อมต่อ

ของอุปกรณ์กับทุกสรรพสิ่ง	และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

๓.๒	ให้มีนโยบายการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศ	ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้วงโคจรดาวเทียม

และบริการข้อมูลผ่านดาวเทียม	 เพื่อให้มีการแข่งขันในการเข้าถึงวงโคจรดาวเทียมค้างฟ้าและพัฒนากิจการ

บริการข้อมูลผ่านดาวเทียมที่ถูกกฎหมาย

๓.๓	ก�าหนดนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน	และการใช้คลื่นความถี่ให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ

เชงิพาณชิย์	การบริการสาธารณะ	ด้านความมั่นคง	และการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ

๓.๔	ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กฎหมายในเร่ืองการก�ากับดูแล	 เพ่ือให้เกิดเครือข่าย 

ทีเ่ป็นกลาง	(Net	Neutrality)	รองรบัการหลอมรวม	(Convergence)	ของเทคโนโลยสีือ่	และบรกิารให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	ทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการแพร่ภาพ

กระจายเสียง

	 ๔.	ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล

ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	

๔.๑	ก�าหนดนโยบายให้แยกหน่วยธรุกจิของรฐัวสิาหกจิทีม่อีนาคตเป็นองค์กรทีแ่ข่งขนัได้เชิงพาณิชย์

๔.๒	ปรับปรุงและสร้างกลไกการบริหารจัดการ	รวมถึงแปรรูปหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม

ให้มีความคล่องตัวโปร่งใส	และมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินของภาครัฐที่มีอยู่		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

	 	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 หมายถึง	 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยอาศยัเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ให้ภาคธรุกจิสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ	พร้อมกบัเพ่ิมประสิทธภิาพ

ในการด�าเนินธุรกิจ	 ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว	 ภายใต้การส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล	 จ�าเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศส�าหรับธุรกิจดิจิทัล	 โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ	ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงาน 

ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

	 	 ส�าหรับยุทธศาสตร ์ที่ 	 ๒	 นี้ 	 เป ็นการเร ่งส ่งเสริมเศรษฐกิจด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		 

(Digital	Economy	Acceleration)	โดยมุง่เน้นการสร้างระบบนเิวศส�าหรบัธรุกจิดจิทิลั	(Digital	Business	Ecosystem)	

ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ 

และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญ	และความจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุง

แนวทางการท�าธรุกจิด้วยการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัอย่างมศีกัยภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรุกจิขนาดกลางและเลก็	(SMEs)	

รวมถึงธุรกิจใหม่	 (Startup)	 ในด้านเศรษฐกิจชุมชน	 เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลก	 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน

๒๗



เป้าหมายยุทธศาสตร์

	 ๑.	ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๑.๑	สดัส่วนมลูค่าการผลติสนิค้าและบรกิารภายในประเทศของธรุกจิ	SMEs	เพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ	๕๐	

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

๑.๒	ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ	SMEs	เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

	 ๒.	สดัส่วนของธรุกจิ	SMEs	ไทย	ทัง้ในภาคเกษตร	ภาคอตุสาหกรรม	และภาคบรกิารเข้าถงึเทคโนโลยดีจิทิลั

สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในเวทภีมูภิาคและเวทโีลก	โดยเพิม่สดัส่วนของธรุกจิ	SMEs	และวสิาหกจิชมุชนในการขายสนิค้า

ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ	๒๐

	 ๓.	ธุรกิจ	 SMEs	 สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	 โดยอันดับ 

ของประเทศไทยในดชันชีีว้ดัการใช้นวตักรรมและความเชีย่วชาญในการใช้เทคโนโลยภีายใต้	Global	Competitiveness	

Index	อยู่ในอันดับที	่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	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการท�าธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า	

๑.๑	ผลักดันให้ธุรกิจ	 SMEs	 วิสาหกิจชุมชน	 และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก	 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อเข ้าสู ่ระบบธุรกิจและท�าการค้าผ ่านสื่อดิจิทัล	 รวมถึงการใช้ระบบสนับสนุนต่างๆ	 ที่ เกี่ยวข้อง	 

เช่น	ระบบการเงิน	เป็นต้น

๑.๒	เร่งผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระบบการค้าดิจิทัลของประเทศไทย 

กับต่างประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก	

(Global	Value	Chain)	 โดยเร่งให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร	การจัดการ

ระบบห่วงโซ่อปุทาน	ตลอดจนเร่งผลกัดนัให้เกดิระบบฐานข้อมลูกลาง	เชือ่มโยง	และใช้งานมาตรฐานสนิค้าสากล		

๑.๓	มีมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปฏิรูป

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ	 เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้ทันสมัย	 ท้ังภาคเกษตร	 ภาคอุตสาหกรรม	 

และภาคบรกิาร	อาท	ิการประยกุต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์อตัโนมัต	ิ(Autonomous	Software)	ระบบโรงงานอจัฉรยิะ	

(Smart	Factory)	ระบบการเกษตรอจัฉรยิะ	(Smart	Agriculture)	ระบบการวเิคราะห์และประมวลผลขนาดใหญ่	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

	 ๒.	เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยด�าเนินการ

ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน

๒๘



๒.๑	ขยายผลการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในธรุกจิชมุชน	เช่น	วสิาหกจิชมุชน	สหกรณ์ชมุชน	เพือ่สร้างรายได้ 

โดยเน้นเรื่องการพัฒนาประชาชนทั่วประเทศให้สามารถขายสินค้าออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์การบริการของชุมชน	 (เช่น	ธุรกิจท่องเที่ยว	ธุรกิจแพทย์ทางเลือก	ฯลฯ)	และการน�าความรู้

ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ	

๒.๒	เร ่งบูรณาการการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข ้าสู ่ชุมชนเกษตรกร	 ที่ครอบคลุมการจัดท�า

ทะเบียนเกษตรกรรายแปลง	การท�าระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร	การบริหารจัดการ 

พื้นที่เพาะปลูกและฟาร์ม	 การบริหารจัดการระบบน�้าและการใช้น�้า	 การวางแผนการผลิต	 การท�าระบบบัญชี	

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส ์	 ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ ได ้มาตรฐาน	

การท�าการตลาด	และการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร	(Food	Traceability)	เป็นต้น	

๒.๓	จดัให้มรีะบบโลจสิตกิส์สูช่มุชนท่ีครบวงจร	เพ่ือบรหิารการจัดการขนส่งสินค้าและวตัถดิุบของชมุชน	

รวมถึงการส่งเสริมกลไกการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Payment)	ที่น่าเชื่อถือ	 ในราคาที่เหมาะสม	

เพื่ออ�านวยความสะดวกของการท�าธุรกิจชุมชน

	 ๓.	เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Technology	 Startup)	 เพื่อให้เป็นฟันเฟืองส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล	

๓.๑	สนบัสนนุระบบนเิวศท่ีเอือ้ต่อการเติบโตของธรุกจิเทคโนโลยดิีจทิลัทีม่ศีกัยภาพ	อาท	ิจดัให้มทีนุ

หรือสนับสนุนการร่วมทุน	จัดให้มีศูนย์อ�านวยความสะดวกทางธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	Stop	Service) 

จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล	

และจัดให้มีการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อรูปแบบการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมภายในประเทศ 

ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	รวมถึงปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๒	จัดให้มีทุนสนับสนุนงานนวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน	(Service	Platform)	

ของการคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่	 (Disruptive	Business)	ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 เช่น	ระบบนวัตกรรมบริการ 

ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อัจฉริยะ	 (Smart	Devices)	และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด

ในเชิงพาณิชย์		

๓.๓	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	 ตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

	 ๔.	พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในอนาคต	

๔.๑	สนับสนุนการวิจัย	พัฒนา	ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๒	ส่งเสรมิให้เกดิการลงทุนและประกอบธรุกจิด้านเทคโนโลยดีจิทิลัในประเทศไทยทัง้จากในประเทศ

และต่างประเทศ	ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 (Public	Private	Partnership)	ตลอดจน 

จดัให้มมีาตรการส่งเสรมิ	เช่น	การอ�านวยความสะดวกด้านการเคลือ่นย้ายบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง	

การให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน	และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ดิจิทัลแห่งอนาคต

๒๙



๔.๓	สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นบัญชีนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริม

โอกาสทางการตลาดด้วยการเปิดตลาดภาครัฐให้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ	

๔.๔	สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและศูนย์ให้บริการระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

ทีเ่ป็นระบบบรกิารแบบเปิด	เพือ่ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากข้อมลูในเชงิธรุกจิ	(Business	Insight)	ให้มกีารต่อยอด

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด	เช่น	มูลค่าการตลาด	การส่งออก	เพื่อน�าไปใช้ในการท�าธุรกิจ	เป็นต้น

๔.๕	ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยดิีจทิลัทีม่ศีกัยภาพและเป็นอตุสาหกรรมแห่งอนาคต

ซึง่เป็นฐานการผลติของอตุสาหกรรมการผลติและการบรกิารในระบบเศรษฐกจิ	เพือ่รองรบักจิการทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู 

ในอนาคต	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

	 	 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 หมายถึง	 การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชน

ทกุกลุม่	 โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มเกษตรกร	ผูท่ี้อยูใ่นชมุชนห่างไกล	ผูส้งูอาย	ุผูด้้อยโอกาส	และคนพกิาร	สามารถเข้าถงึ 

และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ	 ของภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	 มีการรวบรวมและแปลงข้อมูลองค์ความรู้ 

ของประเทศท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน�าไปใช้

ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก	โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร	และมีทักษะในการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม		

	 	 ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่	๓	นี้	 เป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ	 (Digital	Society)	มุ่งหวัง 

ทีจ่ะลดความเหลือ่มล�า้ทางโอกาสของประชาชนทีเ่กดิจากการเข้าไม่ถงึโครงสร้างพ้ืนฐาน	การขาดความรู้ความเข้าใจ 

ในเร่ืองเทคโนโลยีดิจิทัล	 หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ียังมีราคาแพง

เกินไป	และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด	รู้เท่าทันข้อมูล	และมีความรับผิดชอบ	 เพื่อให้เกิด

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์	 โดยสุดท้าย	 เมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลพร้อม	และพลเมืองดิจิทัล

พร้อมแล้ว	เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ

เป้าหมายยุทธศาสตร์

	 ๑.	ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกล	ผู้สูงอายุ	และคนพิการสามารถเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

๑.๑	ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีบริการอุปกรณ์เชื่อมต่อ	และ	Free	WiFi	ครอบคลุมทุกต�าบลทั่วประเทศ

๑.๒	สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อายุเกิน	๕๐	ปี	เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๒๕	

๑.๓	ประชาชนทุกกลุ่ม	 (โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส	ทั้งด้านพ้ืนที่และข้อจ�ากัดด้านร่างกาย)	สามารถ

ใช้บริการภาครัฐได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่	ด้านเวลา	และด้านภาษา

	 ๒.	ประชาชนทกุคนมคีวามตระหนัก	ความรู	้ความเข้าใจ	ทกัษะในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัให้เกดิประโยชน์

และสร้างสรรค์	(Digital	Literacy)

	 ๓.	ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา	สาธารณสุข	และบริการสาธารณะ	ผ่านระบบดิจิทัล

๓.๑	ประชาชนทุกวยัท่ัวประเทศ	สามารถเข้าถงึบรกิารการเรยีนรูร้ะบบเปิดส�าหรบัมหาชน	(MOOC)	

ได้ตามความต้องการ

๓๐



๓.๒	ประชาชนทกุพืน้ทีส่ามารถเข้าถงึบรกิารด้านการให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพ	และวนิิจฉยัโรคเบือ้งต้น

๓.๓	ประชาชนทกุพืน้ทีส่ามารถเข้าถงึบรกิารแบบ	One	Stop	Service	ทีเ่ก่ียวข้องกบัชวีติประจ�าวนั	

ตลอดทุกช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงาน

	 ๑.	สร้างโอกาสและความเท่าเทยีมในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัส�าหรบัประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มผู้พิการ	กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล

๑.๑	สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่คนพิการ	 และก�าหนด

ให้สื่อดิจิทัล	การพัฒนาเว็บไซต์	แอปพลิเคชัน	และบริการดิจิทัลของภาครัฐต้องพัฒนาตามหลักการออกแบบ 

ที่เป็นสากล	

๑.๒	ขยายผลศูนย์สารสนเทศชุมชนไปสู่ทุกต�าบลให้เป็นศูนย์บริการของชุมชนท่ีบูรณาการ

การท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น	 สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ	 

เป็นจุดรับบริการภาครัฐ	ให้ความรู้ด้านการท�าธุรกิจและประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ของชุมชน	และพื้นที่

ของชุมชนในการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นบริการด้านการศึกษา	การเกษตร	การดูแลสุขภาพ	

การค้าขาย	การบริการท่องเที่ยว	สิทธิ	และสวัสดิการสังคม

	 ๒.	พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสร	ี

๒.๑	เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ของประชาชน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	ผ่านการอบรมโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานพนัธมติร	และจดัให้มกีารก�าหนดมาตรฐานการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัขัน้พืน้ฐานส�าหรบัคนกลุม่ต่างๆ	

๒.๒	ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในโลกดิจิทัล	โดยบรรจุเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือท่ีเป็นมาตรฐานในหลักสูตร

การศึกษาทุกระดับ	ด�าเนินการวัดระดับการรู้เท่าทันส่ือตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ชัดเจน	รณรงค์ให้เกิดความรู้

ด้านการรู้เท่าทันสื่อในวงกว้าง	 โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถในการแยกแยะ	วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสาร	

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	และการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๒.๓	สร้างกลไกติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์	 ส�าหรับเฝ้าระวังข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสังคม 

แบบทันสถานการณ์	 (Real	Time)	 เช่น	ความเชื่อท่ีผิดในเร่ืองอาหารและยา	 ส่ือลามกอนาจารเด็ก	ข้อมูลเท็จ	

และกระแสข่าวที่ท�าให้สังคมตื่นตระหนก	ฯลฯ	เพื่อส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม	

	 ๓.	สร้างสื่อ	คลังสื่อ	และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก	

ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม	ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง	และสื่อหลอมรวม	

๓.๑	ก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าของข้อมลูต่างๆ	เช่น	เอกสารส�าคญัของราชการ	ข้อมลู	สถติิ	ความรู้เชงิอาชพี	

มรดกทางวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และสาระบันเทิงต่างๆ	 เป็นต้น	 เร่งผลิตหรือแปลงข้อมูลข่าวสาร	

องค์ความรู้ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	 และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง	สืบค้นได้	 รวมทั้งจัดให้มีกลไก 

ที่อนุญาตให้ประชาชน	หรือธุรกิจสามารถน�าข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์

๓.๒	สร้างและส่งเสริมให้เกิดแหล่งความรู้ดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	 เพ่ือเป็น

แหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือของสังคมไทย	โดยมีมาตรการ	เช่น	สร้างเครือข่ายผู้พัฒนาแหล่งความรู	้ให้ทุนสนับสนุน

๓๑



การด�าเนินการจัดหาแพลตฟอร์ม	 รับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลและองค์ความรู้	 บูรณาการแหล่งความรู้ 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่าย	เป็นต้น

๓.๓	ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน	 ผลิตสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 

เช่น	การผลิตสื่อผ่านกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยหน่วยงานเอกชน	หรือการผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยประชาชนและชุมชน	 ท้ังนี้	 สื่อท่ีผลิตขึ้นใหม่จะต้องรองรับความหลากหลายในสังคม	 ทั้งด้านภาษา	

วฒันธรรม	สภาพร่างกาย	พืน้ทีท่างภมูศิาสตร์	ฐานะทางเศรษฐกจิ	การเป็นประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก

๓.๔	พัฒนาแพลตฟอร์มส�าหรับรวบรวมข้อมูล	องค์ความรู้	ความสามารถของบุคคล	 โดยเฉพาะ

บคุลากรวยัเกษยีณ	ปราชญ์ชมุชน	นกัวชิาการ	และผูม้จิีตอาสา	ให้เป็นเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์	เรยีนรูร่้วมกัน	

และถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์จากรุน่สูรุ่น่	จากชมุชนสูช่มุชน	น�าไปสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมแห่งการแบ่งปัน

	 ๔.	เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้	 และได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน	

แบบทุกวัย	ทุกที่	ทุกเวลา	ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	

๔.๑	บูรณาการการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่โรงเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกลชายขอบ	 เช่น	 โรงเรียน 

ในพื้นที่ห่างไกลและเดินทางล�าบาก	โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน	หรือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง	 โดยการบูรณาการ 

จะรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์	 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง	 

และเทคโนโลยกีารศกึษาผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ทีเ่อือ้ต่อการศกึษาและเรยีนรูข้องนกัเรยีน	ประชาชน	และชมุชน	

๔.๒		พฒันาและส่งเสรมิบรกิารการเรยีนรูผ่้านระบบเปิดส�าหรบัมหาชน	 (Massive	 Open	 Online	

Course:	MOOC)	 ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและมัธยม	 หลักสูตร 

ด้านอาชีวศึกษา	หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้	หลักสูตร

ส�าหรับอาเซียน	 ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ	 

และการสร้างกลไกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านนี ้

ในระดับชาติ

๔.๓	ผลิตสื่อและคลังสื่อสาระออนไลน์	 เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	หรือใช้ระบบ

ลิขสิทธิ์แบบเปิด	รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์	 เพื่อให้เกิดการต่อยอด

การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ	และนอกระบบการศึกษา

๔.๔	ส ่งเสริมการพัฒนาและบูรณาการระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส  ์

ที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศ	ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงภายใต้เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	 เพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในการประกอบอาชีพ	การพัฒนาตลอดชีวิต	รวมทั้งเป็นข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ	

	 ๕.	เพิม่โอกาสการได้รบับรกิารทางการแพทย์และสขุภาพทีท่นัสมยั	ทัว่ถงึ	และเท่าเทยีม	รองรบัการเข้าสู่

สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕.๑	บูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมต่อกันทั่วประเทศที่ประชาชน

สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนได้	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา	 

และเป็นข้อมูลส�าคัญประกอบการรักษากรณีฉุกเฉิน

๕.๒	บูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม	 ที่ครอบคลุมถึงระบบ 

การให้บรกิารแพทย์ทางไกล	(Telemedicine)	การสร้างพืน้ทีป่รกึษาปัญหาและแลกเปลีย่นเรยีนรู้	การเฝ้าระวงั

และสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพและอนามัย	 รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพในรูปแบบใหม่	

๓๒



เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ	สุขภาวะที่ดี	หรือลดปัญหาสุขภาพของประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน 

ในพื้นที่ห่างไกล	กลุ่มแม่และเด็ก	กลุ่มผู้สูงอายุ	และผู้พิการ	

๕.๓	เร่งจัดท�านโยบายและแผนการด�าเนินงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่สังคมสูงวัย	 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์	 เทคโนโลยีดิจิทัล	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และการพัฒนาสังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

	 	 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	หมายถึง	 การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน 

และเป็นระบบจนพฒันาสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลัโดยสมบรูณ์	โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ

จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ีขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ	ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถ

เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ	พื้นที่	และภาษา	และในระยะต่อไป	รัฐบาลสามารถหลอมรวม

การท�างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว	ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการสร้าง

บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน	เรียกว่า	บริการระหว่างกัน	(Peer	to	Peer)	ตามหลักการออกแบบ

ที่เป็นสากล	 (Universal	Design)	ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การปกครอง/การบริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	นี้	 เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�างานและการให้

บริการภาครัฐ	 เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท�างานและขั้นตอนการให้บริการ	 ให้มีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	

รวดเร็ว	อ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ	สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล	และสามารถให้บริการ

ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ	การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบ

ต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ	ผ่านการจัดเก็บ	รวบรวม	และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน	ให้ความ

ส�าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล	รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ 

เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน�าข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม

บริการ	และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป	

เป้าหมายยุทธศาสตร์

	 ๑.	บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน	ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และแม่นย�า

๑.๑	ลดการใช้ส�าเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ	(Smart	Service)	

๑.๒	มีระบบอ�านวยความสะดวกผู้ประกอบการในการด�าเนินธุรกิจ	 (Doing	Business	Platform)	

โดยมีการจัดท�าระบบสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น

	 ๒.	ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก	และเหมาะสม	เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส	และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

๒.๑	อันดับการประเมินดัชนี	Corruption	Perception	Index	ของไทยดีขึ้น	๑๐	อันดับ

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

๓๓



	 ๓.	มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ	การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ	ไม่ซ�้าซ้อน	สามารถ

รองรับการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน	และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑	มีกฎหมาย	e-Government	ที่มีหลักการครอบคลุมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์รัฐบาล

ดิจิทัล	ก�าหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของภาครัฐ	การปกป้องข้อมูล	ดูแลความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 

ของหน่วยงานภาครัฐ	ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรฐาน	

๓.๒	มีบริการโครงสร้างพื้นฐานกลางภาครัฐ	 (Government	Shared	 Infrastructure/Data	

Center)	 ผ่านบริการเครือข่ายภาครัฐ	 (GIN)	 บริการ	 G-Cloud	 และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง 

เพื่อสื่อสารในภาครัฐ	(MailGoThai)

แผนงาน

	 ๑.	จัดให้มีบริการอัจฉริยะ	 (Smart	Service)	ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้

บริการ	(Citizen	Driven)

๑.๑	พัฒนาบริการอัจฉริยะ	 (Smart	Service)	 โดยแปรสภาพบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิม

ไปสู่บริการดิจิทัลที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย	 รวมทั้งการพัฒนาไปสู่บริการ

ดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ	 (Automated	Public	Services)	ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลและสอดคล้อง

กับความต้องการ	 โดยผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อภาครัฐ	 เช่น	 เมื่อมีเด็กเกิดใหม่	 ผู้ปกครอง 

ไม่ต้องแจ้งเกิด	แต่ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์	และส่งหลักฐาน 

ให้ผู้ปกครองของเด็กเกิดใหม่เอง	ทั้งนี้	การปรับเปลี่ยนบริการของรัฐเป็นบริการในรูปแบบดิจิทัล	สามารถสร้าง

นวัตกรรมบริการบนบริการรูปแบบเดิม	หรือสร้างบริการใหม่ได้	 โดยไม่ต้องยึดติดกับขั้นตอนการให้บริการ 

รูปแบบเดิม	และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาภาคเอกชน	หรือนักพัฒนาอิสระเข้าร่วมการพัฒนาบริการดังกล่าวได้	

๑.๒	พัฒนาบริการที่อ�านวยความสะดวกต่อประชาชน	ภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยว	ตามวงจรชีวิต

ของแต่ละกลุ่ม		ส�าหรับบริการประชาชนจะเน้นบริการที่เป็นการอ�านวยความสะดวกตลอดช่วงชีวิต	เช่น	บริการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต		ส่งเสริมและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	และบริการเกี่ยวกับอาชีพ	

(ในระยะแรกเน้นกลุ่มเกษตรกร)	 โดยรัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน	ภาคธุรกิจ	

หรือผู้ใช้บริการ	ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี	และเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	รองรับ

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน	และประชาคมโลก

๑.๓	พัฒนาระบบสนับสนุนการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

ที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขต่างๆ	ในการพิจารณาอนุญาต	ตลอดจนพัฒนาระบบ

สนับสนุนกรณีการยกเลิกการอนุญาต	หรือกรณีการจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต	 (ตามแนวทางของ	

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

ดุลพินิจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ		

๑.๔	สร้างความมัน่คงปลอดภยัของการให้บรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ภาครฐั	เพือ่ให้ประชาชนเกดิความเชือ่มัน่

ในการใช้บริการ

๓๔



๑.๕	เตรียมความพร้อมส�าหรับการให้ประชาชนและเอกชนปรับเปล่ียนไปเป็นผู ้ให้บริการ

ระหว่างกัน	(Peer	to	Peer)	โดยมีภาครัฐเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	หรือดูแลให้เกิดความเป็นธรรม

	 ๒.	ปรับเปลี่ยนการท�างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

๒.๑	ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุน	 

ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร	บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน

๒.๒	เชือ่มโยงการท�างานของหน่วยงานภาครฐั	บรูณาการการท�างานและข้อมลู	ทัง้ภายในและข้าม

หน่วยงาน	จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว	 (One	Government)	ส�าหรับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

และการบรกิารท่ีขับเคลือ่นโดยความต้องการของประชาชนหรอืผูใ้ช้บรกิาร	(Citizen	Driven)	 ซ่ึงสามารถเข้าถงึ

บริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ	พื้นที่	และภาษา	

๒.๓	พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร	 (Back	Office	Platform)	 เพื่อรองรับ

การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการทุกอย่างของภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล	 (Digital	by	Default)	

อย่างเป็นระบบ	รวมถึงน�าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษ	 เพื่อลดขั้นตอน	และเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในกระบวนการท�างานของรฐัท้ังในส่วนการให้บรกิารประชาชนและการบรหิารจดัการ	ทัง้นี	้ระบบ	Back	Office	

ของส่วนราชการต้องรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสมบูรณ์

๒.๔	เตรียมความพร้อมส�าหรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจ�านวนมหาศาลในระบบ	ทั้งด้านการจัดเก็บ

และการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูล	

ตลอดจนจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล		

๒.๕	ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ	เพ่ือสอดรับกับการท�างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล	

โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�างาน	จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช	้

(User)	 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม	เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปท�างานที่มีคุณค่าสูงขึ้น	 (High	

Value	Job)	หรือเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้	

	 ๓.	สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 (Open	Data)	 และให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการท�างานของรัฐ	(Open	Government)	เพื่อน�าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

๓.๑	ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 เปิดเผย	จัดเก็บ	แลกเปลี่ยน	และบูรณาการ

ข้อมูล	 ตามมาตรฐาน	Open	 Data	 เพื่อน�ามาซ่ึงการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ

๓.๒	พัฒนาฐานข้อมูล	 รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ	ซึ่งเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐ 

โดยไม่ยดึตดิความเป็นเจ้าของ	และเปิดเผยต่อสาธารณะ	เพือ่ให้เกดิการพฒันานวตักรรมบรกิาร	และสร้างคณุค่า

ทางเศรษฐกิจและสังคม	 เช่น	ทะเบียนข้อมูลประชาชน	ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลต้ังแต่เกิดจนตายส�าหรับ

การวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	ข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา	ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการ

สุขภาพดีถ้วนหน้า	(Universal	Healthcare)	รวมไปถึงทะเบียนข้อมูลเกษตร	ข้อมูลคดี	เป็นต้น

๓.๓	เชื่อมโยงการบริหารจัดการ	 กระบวนการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ	 ให้เกิดการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อก�าหนดนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

๓๕



การตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคม	 รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการท�างานของภาครัฐ	 น�าไปสู่ 

ความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต	(Corruption)

	 ๔.	พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ	 (Government	 Service	 Platform)	 เพื่อรองรับ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ

๔.๑	ส่งเสรมิให้บูรณาการข้อมลูและบรกิารระหว่างหน่วยงานของภาครฐั	เช่น	แบบฟอร์มกลาง	(Single	Form)	

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ	หรือท�าธุรกรรม	และสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิด

ประโยชน์สงูสุด	โดยในการบูรณาการข้อมลูไม่จ�าเป็นต้องยดึตดิกบักระบวนการท�างานรปูแบบเดมิ	หรอืไม่จ�าเป็น 

ต้องบรูณาการข้อมลูภายใต้รปูแบบและมาตรฐานเดยีวกนั	แต่สามารถสร้างนวตักรรมเพือ่ให้เกดิการบรูณาการข้อมลูได้

๔.๒	ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน	 (Common	Platform)	 เพื่อสนับสนุนให้เกิด 

การพฒันาต่อยอดบรกิาร	การเชือ่มโยงระบบงานและการใช้งานในวงกว้าง	น�าไปสูค่วามร่วมมอืและการแบ่งปัน

ในรูปแบบใหม่	 รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน	 ซึ่งเป็นบริการร่วมพื้นฐาน 

เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับทุกหน่วยงานภาครัฐ	และภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าธุรกรรม

และการให้บริการ	 ท่ีเป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	การบริหารจัดการพลังงานของพื้นที ่

อย่างชาญฉลาด	การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังภัย	บริการตั๋วร่วม	บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	

บริการยืนยันตัวตน	บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	บริการโลจิสติกส์	 และบริการแปลภาษาให้สะดวก	

รวดเร็ว	และมีความปลอดภัยในการใช้งานและให้บริการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

	 	 การพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล	หมายถึง	การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท�างานให้มีความสามารถ

ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ	 รวมถึงการพัฒนาทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ	ภาคเอกชน	ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง 

และทุกสาขาอาชีพ	 ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล	 เพ่ือสร้างให้เกิด

การจ้างงานทีม่คีณุค่าสงูรองรบัการพฒันาประเทศในยคุเศรษฐกจิและสงัคมทีใ่ช้เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นปัจจยัหลกั 

ในการขับเคลื่อน

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 นี้	 มุ่งเน้นการพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล	 (Digital	Workforce)	 ขึ้นมารองรับ 

การท�างานในระบบเศรษฐกจิดจิทิลั	โดยเน้นทัง้กลุม่คนท�างานทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างผลติภาพการผลติ	(Productivity)	

ในระบบเศรษฐกจิ	และกลุม่คนทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านดจิทิลั	อย่างไรกต็ามการเตรยีมความพร้อมให้ประชาชนทัว่ไป	

ก็เป็นอีกเรื่องที่ส�าคัญอย่างทัดเทียมกัน

เป้าหมายยุทธศาสตร์

	 ๑.	บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา

ที่ขาดแคลน	หรือมีความส�าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล

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

	 ๓.	บุคลากรผู้ท�างานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

๓๖



แผนงาน

	 ๑.	พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน	ทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชน

ทุกสาขาอาชีพ	ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยท�างาน	และวัยเกษียณให้มีความสามารถสร้างสรรค์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้รูปแบบใหม่	น�าไปสู่การสร้างคุณค่า

สินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์

๑.๑	พัฒนาความรู ้ 	 ทักษะ	 และองค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้อง 

กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ	ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 

ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดส�าหรับมหาชน	 (MOOC)	ตามความต้องการที่หลากหลาย	 

ทั้งบุคลากรวัยท�างาน	สถานประกอบการ	หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์	

๑.๒	พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ	 (Interdisciplinary)	 เช่น	ทักษะด้านเทคโนโลยี

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)	ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง 

กบัภาคธรุกจิเอกชนในหลกัสตูรการศกึษาทีเ่ป็นทีต้่องการในการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยดีจิทิลัแห่งอนาคต	

๑.๔	พัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	

ให้มีความรอบรู้	 และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่	 เช่น	บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจ 

และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม

๑.๕	พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

ได้อย่างรอบรู้	 เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย	สามารถให้บริการ 

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง	

	 ๒.	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต	 ให้กับ

บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน

๒.๑	อ�านวยความสะดวกในการเข้ามาท�างานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ	

ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตท�างานให้กับบุคลากร

ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาท�างานในประเทศไทย	และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้าย

บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ม

ประเทศพันธมิตรทั่วโลก

๒.๒	เพิม่ปรมิาณและคณุภาพของบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทางด้านดจิทิลั	(Digital	Specialists)	

ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น	 (High-Tech	Sector)	 ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล 

โดยสนบัสนนุสถาบนัการศกึษาทัง้ในและนอกระบบให้เพิม่หลกัสตูรในสาขาทีข่าดแคลน	เช่น	ด้านการประมวลผล

๓๗



ข้อมูลขนาดใหญ่	ด้านระบบอัตโนมัติ	ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ	

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ในทุกระดับการศึกษา	ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี		

๒.๓	สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน	 โดยเน้น 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ทางวิชาการและทักษะใหม่ๆ	 ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศ 

และระหว่างประเทศ	 โดยให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ	 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และองค์ความรู	้รวมถึงการท�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน

๒.๔	จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาก�าลังคน 

ทางด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา	ภาครัฐ	และภาคธุรกิจ	ที่เหมาะสมและสอดคล้อง 

ต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน	 ลักษณะการจ้างงาน	อัตราก�าลัง	 และค่านิยมของ 

การท�างานทางด้านดิจิทัลในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในภาคการศึกษา	 ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้ 

การศกึษาด้านทกัษะการคดิค�านวณอย่างเป็นระบบ	(Computational	Thinking)	การเขยีนโปรแกรม	(Coding)	

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	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

	 	 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	หมายถึง	มาตรฐาน	กฎหมาย	กฎระเบียบ	

และกติกา	ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัลของประเทศ	 ตลอดจนการสร้างความมั่นคงปลอดภัย	 การสร้างความเชื่อมั่น	 และการ

คุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน	เพื่อก่อให้เกิดการอ�านวยความสะดวก	ลดอุปสรรค	 

เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ	พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ

เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

	 	 ยุทธศาสตร์ท่ี	๖	 น้ี	มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย	และความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรม

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ	 ผู้ท�างาน	 และผู้ใช้บริการ	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วย

ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ�านวยความสะดวกให้กับ

ทุกภาคส่วน	โดยภารกิจส�าคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้	จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน	(Standard)	การคุ้มครอง

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล	(Privacy)	การรักษาความมั่นคงปลอดภัย	(Cybersecurity)

๓๘



เป้าหมายยุทธศาสตร์

	 ๑.	ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น	 ในการท�าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ	 โดยมีผู้ใช้

อนิเทอร์เนต็ทีท่�าธรุกรรมเพิม่สงูขึน้ต่อเนือ่งและมลูค่า	e-Commerce	เพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๔	ต่อปี

	 ๒.	มีชุดกฎหมาย	กฎระเบียบที่ทันสมัย	 เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	 โดยผลักดัน	

Data	Protection	Law	และปรับแก้ไข	Computer	Crime	Law	ให้บังคับใช้ได้

	 ๓.	มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล	เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท�าธุรกรรม

๓.๑	ภาคธุรกิจด�าเนินธุรกิจภายในและระหว่างประเทศได้สะดวก	รวดเร็ว	และต้นทุนท�าธุรกรรม

ผ่านสื่อดิจิทัลลดลง

๓.๒	กระบวนการขอใบอนญุาต	มรีะยะเวลาทีส่ัน้ลงตามเกณฑ์ของกลุม่ผูน้�าในดชัน	ีEase	of	Doing	

Business

๓.๓	มีมาตรฐานด้านข้อมูล	และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน 

และเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ	และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

๓.๔	อนัดบัการประเมนิวดัดชัน	ีWorld	Bank’s	Ease	of	Doing	Business	ของไทย	ดขีึน้ไม่น้อยกว่า	

๕	อันดับ

แผนงาน

	 ๑.	จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน	

โดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก�าหนดมาตรฐาน	 กฎ	 ระเบียบ	 

และกติกา	 ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้า	และการใช้ประโยชน์ 

ในภาคเศรษฐกิจและสังคม	ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด�าเนินการต่างๆ

๑.๑	จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจดิจิทัลที่เหมาะสม	 ที่ท�าให้ผู ้ใช้งาน

มีความม่ันใจ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ระบบเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าท่ีเป็นสากล	 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)๑๑10เป็นต้น	 เพื่อสนับสนุนการท�าธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศให้มีมาตรฐานใช้งานร่วมกันที่ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

๑.๒	ปรบัแก้กฎหมาย	ให้ภาครฐัและภาคเอกชนยอมรับการใช้เอกสารอเิล็กทรอนกิส์	โดยไม่ต้องยืน่

แบบฟอร์มกระดาษในการท�าธุรกรรมต่างๆ	ตลอดจนสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้	

๑.๓	ลดขั้นตอน	ลดจ�านวนใบอนุญาต	ลดจ�านวนเอกสาร	และลดระยะเวลาในการด�าเนินงาน 

ทางธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

๑.๔	สร้างกลไกและแรงจูงใจในการก�ากับดูแลตนเองในกลุ่มผู้ประกอบการ	และการมีกระบวนการ

ติดตามและประเมินระดับความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
๑๑	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	มีแนวโน้มและความเป็นไปได้มากท่ีสุดในบรรดาการประยุกต์ใช้	IoT	นอกจากน้ี	Smart	Supply	Chain	 
ที่เป็นโซลูชันที่เข้ามาช่วยติดตามสินค้าที่ก�าลังขนส่งไปตามท้องถนน	 และ	 Smart	 Agriculture	 ที่เป็นระบบในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานทางการเกษตร	 
จะเป็นประโยชน์มากส�าหรับการท�าการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล

๓๙



๑.๕	ก� าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ ยนข ้อมูลทางเทคนิคเพื่ อการปฏิบัติ งานร ่วมกัน	

(Interoperability	Standard)	ในการเช่ือมโยง	วเิคราะห์	สงัเคราะห์	และใช้ประโยชน์จากข้อมลู	เช่น	การก�าหนด 

รายการข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน	กฎกติกาการตั้งชื่อรายการข้อมูล	กฎกติกาการออกแบบ

โครงสร้างเอกสาร	มาตรฐานกลางเชื่อมโยงข้อมูลการค้า	การช�าระเงินภาษี	เป็นต้น	

	 ๒.	ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย	สอดคล้องต่อพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม

๒.๑	มกีฎหมายทีเ่กีย่วข้องทีท่นัต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยดิีจิทัลและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล	 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริม 

และสร้างแรงจูงใจในการท�านวัตกรรม	เป็นต้น

๒.๒	เร่งปรับปรุงกลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล	และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์	แนวปฏิบัติสากล	และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดยคนไทย	รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฎหมาย

๒.๓	ให้ประชาชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่าง	พัฒนา	

ตรวจสอบ	และทบทวนกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล	 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการติดต่อ

สื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน	

(e-Participation)

๒.๔	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการน�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยมีการวัดผล	ตรวจสอบ	 ติดตามและประเมิน

ความเหมาะสมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

	 ๓.	สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท�าธุรกรรมออนไลน์

๓.๑	สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ภาคธุรกิจและประชาชนในการสื่อสาร	และการท�าธุรกรรมออนไลน์	 เช่น	 จัดให้มีระบบการช�าระเงินที่ตรงตาม

ความต้องการมีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย	เป็นต้น	

๓.๒	ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการคุ้มครอง

สิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ	 เช่น	แนวปฏิบัติในการใช้งาน	Mobile	

Commerce	หรือ	Smart	Phone	แนวปฏิบัติในการใช้งาน	Social	Media	 เป็นต้น	 เพ่ือรองรับการเติบโต 

ของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

๓.๓	การก�าหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง 

ตามมาตรฐานสากล	โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ยวด	(Critical	Infrastructure)	

เช่น	 โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า	 โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน	 เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ

ต่อการค้าและการลงทุน	การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์	พร้อมก�าหนดหน่วยงาน 

รบัแจ้งเหต	ุและสร้างกลไกการบงัคบัใช้กฎหมายทีม่ปีระสิทธภิาพในการป้องกนัปราบปรามการกระท�าความผดิ

ที่มีผลต่อระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล	ทั้งนี้	 การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคาม 

ทางไซเบอร์เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

๔๐



๔๑

๓.๔	สร้างระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้ธุรกรรมออนไลน์	 เช่น	ส่งเสริมและผลักดัน

ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและความเข้มแข็ง	 สามารถท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงกระบวนการในการระงับข้อพิพาทออนไลน์และการเน้นให้ภาคธุรกิจสามารถ

ดูแลและก�ากับกันเองได้อย่างมีธรรมาภิบาล	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

โดยภาครัฐ	 (Self-Regulation)	 ทั้งนี้	 ในบางสถานการณ์	 ภาครัฐอาจร่วมก�ากับดูแล	 (Co-Regulation)	 

ตามความเหมาะสม	เพื่อให้ระบบการควบคุมก�ากับดูแลมีประสิทธิภาพ



ส่วนที่ ๔
 
กลไกการขับเคลื่อน



ส่วนที่ ๔ กลไกการขับเคลื่อน

การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เกิดสัมฤทธิผลจ�าเป็น

ต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนตาม	พ.ร.บ.	การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ควบคู่กับ 

การก�าหนดกลไกสนับสนุน	ทั้งในส่วนของกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 

กลไกการบูรณาการการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	และกลไกการติดตามประเมินผล	และติดตามสถานการณ์

๔.๑ กลไกการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

	 พ.ร.บ.	การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ก�าหนดกลไกการขับเคลื่อน

ในเชิงสถาบนั	ทีก่�าหนดให้มคีณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ เป็นคณะกรรมการระดบัชาติ 

ทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการจดัท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพฒันาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	เสนอแนะ  

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก�าหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน	การคลัง	การลงทุน	รวมทั้งมาตรการทางภาษี 

และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีก่ียวกบัการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านท�าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยมีส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต	ิเป็นฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ	และมสี�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัลเป็นหน่วยปฏบิติัการหลกั

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานวิชาการ 

มอี�านาจหน้าทีห่ลกัในการจดัท�าร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม	

และร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้าน	เป็นศนูย์กลางในการประสานงาน	และสนบัสนนุการปฏบิตังิานตามนโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 และนโยบายและแผนเฉพาะด้าน	 

ส�ารวจ	 เก็บรวบรวมข้อมลู	 ตดิตามความเคลือ่นไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม	 

และแนวโน้มการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม	 รวมทัง้การก�ากบั	 ติดตามและประเมนิผลการปฏบิติังาน

ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	แผนปฏิบัติการ	 แผนงาน	 

และมาตรการทีเ่กีย่วข้อง

	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 เป็นหน่วยปฏิบัติการหลัก	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	 

และสนบัสนนุทุกภาคส่วนให้เกดิการพฒันาอุตสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั	ตลอดจนพฒันาและส่งเสรมิให้เกดิ

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	วัฒนธรรม	และความมั่นคงของประเทศ	 

โดยมีอ�านาจหน้าที่หลักในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบ

กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล	ส่งเสริมสนับสนุน	และด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ด้านอุตสาหกรรม	และนวัตกรรมดิจิทัล

๔๓



	 ในด้านกลไกการก�าหนดนโยบาย	 และการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น	 พ.ร.บ.	 การพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาต ิ

ว่าด้วยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมขึน้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	 

การประกาศใช้และการแก้ไขปรบัปรงุนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวให้ท�าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ	

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 โดยเมื่อมีการประกาศใช้แล้ว	 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�าเนินการ 

ตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว	 และให้ส�านักงบประมาณต้ังงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐ 

ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น	นอกจากนี้	ยังก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ด�าเนินการ

ตามภารกิจที่ก�าหนดในนโยบายและแผนระดับชาติ	 จัดท�าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ 

ให้สอดคล้อง	และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มอบหมายเพื่อทราบ	ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านที่ได้รับมอบหมาย	เห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน

ที่ได้รับยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	ให้แจ้ง

ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดังกล่าวการปรับปรุงให้สอดคล้อง	

	 ภายใต้	พ.ร.บ.	การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ยงัได้ก�าหนดให้มกีารจัดตัง้

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ขึ้นในส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต	ิโดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	เพือ่ให้เป็นไป

ตามนโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	และแผนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิ

เศรษฐกิจดิจิทัล

๔.๒ กลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

	 ในการพัฒนายุทธศาสตร์	 แผนงาน	 และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ	 เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสงัคม	จ�าเป็นต้องน�ากระบวนการวจัิยเชงินโยบาย	(Policy	Research)	ทีมุ่ง่เน้นให้เกดิการก�าหนดยุทธศาสตร์

บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ	และข้อมูลสถิติเข้ามาใช้	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	 

ทัง้ภาครฐั	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	 และภาควชิาการ	 มส่ีวนร่วมในการออกแบบนโยบาย	 (Policy	 Design)	 

ทั้งการเสนอแนวคิด	 เสนอแนะ	 เสนอทางเลือก	 และให้ความเห็น	 ในการพัฒนายุทธศาสตร์	 แผนงาน	 

และมาตรการผ่านช่องทางและแพลตฟอร์มต่างๆ	 โดยท�างานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน	 

รวมทัง้	การก�าหนดกลไกการทดลองน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมเฉพาะ	 (Policy	Sandbox)	 

ก่อนเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรัฐบาล	 เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ

ตามกลไกของ	พ.ร.บ.	การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ดังกล่าวข้างต้น

	 การพัฒนายุทธศาสตร์	 แผนงาน	 และมาตรการดังกล่าว	 จะต้องสามารถปรับเปลี่ยน 

ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศ	สถานการณ์ปัจจุบัน	สภาพปัญหา	และศักยภาพของประเทศ	

การพัฒนาในบริบทโลก	และข้อตกลงระหว่างประเทศ	ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต	 

ทั้งในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเชิงองค์รวม	กฎหมาย	กฎระเบียบ	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

๔๔



และนวัตกรรม	 โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์	แผนงาน	และมาตรการ	ที่เป็นนวัตกรรม 

ทางนโยบาย	(Policy	Innovation)	และเป็นการสร้างต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Model)

	 ท้ังนี้	 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าว	 จะมุ่งการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัในกระบวนการท�างานส�าคญั	อาท	ิการน�าเทคโนโลยกีารวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 

(Big	Data	Analytics)	มาใช้ในการวิเคราะห์	และประเมินสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศ	การจัดให้มี

แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านระบบดิจิทัล	(Crowdsourcing	Platform)	

๔.๓ กลไกการบูรณาการการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

	 ในการน�านโยบาย	ยทุธศาสตร์	แผนงาน	และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม

ของประเทศ	ตามนโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมไปสูก่ารปฏบิตัินัน้	 

นอกเหนือจากกลไกการขบัเคล่ือน	ตามท่ีได้ระบุไว้ใน	พ.ร.บ.	การพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดกลไกการบูรณาการการท�างาน	โดยการก�าหนดบทบาทภารกิจ

ของหน่วยงานขับเคลื่อนหลักในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ให้มุ ่งเน้นการท�างาน 

ในลกัษณะเช่ือมโยงสอดประสานกนั	 ท้ังในส่วนของส�านกังานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	 

และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 โดยส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 

จะมีบทบาทส�าคัญในการเป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร	 ประสาน	 และบูรณาการความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน 

น�านโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู ่การปฏิบัติ	 รวมทั้งการให้เงินทุนสนับสนุน 

ในการด�าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ผ่านกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม	 

และส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั	จะเป็นหน่วยปฏบิตักิารหลกัในการส่งเสรมิ	และสนบัสนนุทุกภาคส่วนให้เกิด

การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล	ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดจิทิลั

ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	และความมัน่คงของประเทศ	โดยท�างานร่วมกบัส่วนราชการ	

และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เพื่อผลักดันการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	

	 นอกจากนี้	 จะร่วมมือกับส�านักงบประมาณ	 น�ากลไกการจัดท�างบประมาณแผ่นดินมาใช  ้

ในการถ่ายทอดเป้าหมาย	ตวัชีว้ดั	และแนวทางการด�าเนนิงานตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในนโยบาย	ยทุธศาสตร์	แผนงาน	

และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 สู่การก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	 

และกรอบการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการในแต่ละปีงบประมาณ	 ทั้งในมิติการบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร์	 (Agenda	 Based)	 และบูรณาการเชิงพื้นที่	 (Area	 Based)	 รวมทั้งร่วมมือกับส�านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(ส�านักงาน	ก.พ.ร.)	ให้มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัการปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน

ของรัฐให้สอดคล้อง	ทั้งในลักษณะของการก�าหนดตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน	และตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน	

เพื่อเป็นกรอบส�าหรับหน่วยงานของรัฐในการวางแผนและก�าหนดแนวทางด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของตน 

ให้สอดคล้องกับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	และมาตรการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้ง

จะวางกลไกการท�างานในลกัษณะเชือ่มโยงและบรูณาการการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัเพือ่การขบัเคลือ่น

การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในเชิงองค์รวม

๔๕



	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามภารกิจการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีทิศทางการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	จะต้องก�าหนดบทบาทของผู้บริหารระดับสูง 

ในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้เป็นผู้น�าในการวางยุทธศาสตร์	และผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมตามภารกิจของหน่วยงาน

	 รวมท้ังจะร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ส�านักงาน	ก.พ.)	วางกลไก 

ในการวางแผนและพัฒนาก�าลังคนดิจิทัลของรัฐให้สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทการพัฒนา 

ของประเทศ	 เพื่อเป ็นก�าลังส�าคัญของรัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	โดยให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน 

ของรัฐให้เป็นผู ้มีความรู ้ความเข้าใจในศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล	 และสามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาประยุกต์ใช้ในงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ควบคู่ไปกับการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากรของรัฐ	 ทั้งในส่วนของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท�างาน	และการให้บริการของภาครัฐ	และการพัฒนาบุคลากรท่ัวไปให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�างานของภาครัฐ

	 นอกจากการเชือ่มโยงการท�างานระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม	กบัหน่วยงานกลาง	 

และหน่วยงานของรัฐต่างๆ	 ท้ังส�านักงบประมาณ	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 และส�านักงาน	 ก.พ.	 ดังกล่าวแล้ว	 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมาย	ยังจ�าเป็นต้องมีกลไกการประสาน

ความร่วมมือ	 เชื่อมโยง	และบูรณาการการท�างานกับภาคเอกชน	และภาคประชาชน	โดยท�างานในลักษณะ

เครือข่าย	หรือพันธมิตรร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับหน่วยงานของรัฐ 

ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	ภาควิชาการ	และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๔.๔ กลไกการติดตามประเมินผล และติดตามสถานการณ์

	 การติดตามและประเมินผลการน�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้งยุทธศาสตร์	แผนงาน	และมาตรการรองรับต่างๆ	ไปสู่การปฏิบัตินั้น	จ�าเป็นต้อง

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยการก�าหนดให้มีกลไก	หรือเครื่องมือในการติดตามสถานะ	และรายงาน

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานในแต่ละมาตรการให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 

และคณะกรรมการเฉพาะด้านได้รบัทราบเป็นระยะ	รวมท้ังจะก�าหนดให้มกีารประเมินผลส�าเร็จของการด�าเนนิงาน 

ทั้งในช่วงระหว่าง	 และในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	มีการประเมินความพึงพอใจและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	

เพื่อน�ามาทบทวน	ประกอบการพิจารณาปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์	แผนงาน	และมาตรการต่างๆ	 ให้เหมาะสม	

และสอดคล้องกับสถานการณ์

๔๖



	 ส�าหรับการติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการตามภารกิจ 

ท่ีก�าหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น	 จะร่วมมือกับ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ส�านักงาน	ก.พ.ร.)	น�ากลไกการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการที่มีการก�าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ในส่วนของกลไกการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัเิข้ามาใช้	โดยมุง่ประเมนิประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน	ทัง้ในมติิ

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์	 (Agenda	Based)	มิติเชิงพื้นที่	 (Area	Based)	และมิติการบริหารจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมการบริการ	(Innovation	Based)

	 ในการติดตามความก้าวหน้าและสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลในภาพรวมของประเทศ	 

จะก�าหนดให้มีกลไกการติดตาม	จัดเก็บ	 วิเคราะห์	ประเมิน	และคาดการณ์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	โดยการพัฒนาศนูย์ข้อมูลอจัฉริยะ	 (Intelligence	Center)	 ท่ีมกีารจัดเกบ็

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ	โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data	Analytics)	 

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

และคณะกรรมการเฉพาะด้าน	ในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ	

อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลเปิดส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	ภาคธุรกิจเอกชน	ภาคประชาชน	และภาควิชาการ	 

ในการติดตาม	และรับทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ถูกต้อง 

เชื่อถือได้	 และเป็นปัจจุบัน	 รวมทั้งจะก�าหนดให้มีกลไกในการติดตามสถานการณ์ปัญหาและข้อจ�ากัด 

ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 เพ่ือผลักดันการก�าหนดมาตรการ	หรือแนวทาง 

ในการแก้ปัญหา	ลดข้อจ�ากัด	และส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม	(Ecosystem)	ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัลของประเทศ

๔๗



 

ภาคผนวก



อภิธานศัพท์

Corruption 

Perception Index 

(CPI)

Networked 

Readiness Index

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	จัดท�าโดยองค์กร

เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ	(Transparency	International)	ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระนานาชาติ

ท่ีก่อต้ังข้ึน	เพ่ือรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและมีเครือข่ายใน	๑๒๐	ประเทศท่ัวโลก	

และได้จัดท�าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ	 เป็นประจ�าทุกปี 

มาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๘

ดัชนีบ่งช้ีระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

และโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการพัฒนาประเทศ	 ที่ครอบคลุมท้ังภาคประชาชน	 ภาคธุรกิจ	 และภาครัฐ	 

ซึ่งจัดท�าข้ึนโดย	World	 Economic	 Forum	 และมีการรายงานใน	 Global	

Information	Technology	Report	เป็นประจ�าทุกปีดัชนี	NRI	ประกอบด้วยดัชนีย่อย	

(Sub-Index)	๓	กลุ่ม	กล่าวคือ

	 ๑.	สภาพแวดล้อม/ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาไอซีที	ประกอบด้วย

	 	 ๑.๑	สภาพแวดล้อมทางด้านการท�าธุรกิจ/ตลาด	เช่น	การมีนักวิทยาศาสตร์

และวิศวกรที่เพียงพอ	กฎระเบียบของภาครัฐ	และผลของมาตรการทางภาษีต่างๆ	

เป็นต้น	

	 	 ๑.๒	สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง	 และกฎเกณฑ์

การก�ากับดูแลต่างๆ	 อาทิ	 การมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับไอซีที	 ประสิทธิภาพ 

ของการบังคับใช้กฎหมาย	การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	และ	

	 	 ๑.๓	สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	เช่น	ไฟฟ้า	โทรศัพท์	เป็นต้น	

	 ๒.	ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึ่งรวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็น

ผู้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย	 โดยในการวัดยังแบ่งเป็นความพร้อมของประชาชน

ทั่วไป	 (Individual)	ภาคธุรกิจ	 (Business)	 และภาครัฐ	 (Government)	 

โดยตัวอย่างตัวชี้วัด	(Indicators)	ที่น�ามาพิจารณา	คือ	

	 	 ๒.๑	การเชื่อมต่อและการลงทุนในเครือข่าย	 เช่น	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ของโรงเรียน	 การเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ	

การจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ	

	 	 ๒.๒	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เช่น	 คุณภาพ 

ของระบบการศึกษาในประเทศ	 การลงทุนด้านการฝึกอบรมของบุคลากร 

ในสถานประกอบการ	 และการให้ความส�าคัญกับการสร้างและพัฒนาความรู้ 

ด ้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
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	 	 ๒.๓	การใช้ดัชนีย่อยอื่นๆ	มาประเมินวัด	เช่น	e-Government	Readiness

	 ๓.	 ความสามารถในการใช ้ประโยชน ์จากไอซีทีของภาคประชาชน	

ภาคธุรกิจ	และภาครัฐ	โดยอาจจัดกลุ่มชี้วัดที่ส�าคัญได้ดังนี้	คือ	

	 	 ๓.๑	 การแพร่กระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้คน/องค์กรกลุ่มต่างๆ	

สามารถใช ้ประโยชน์	 เช ่น	 การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร ์	 โทรศัพท์	

(ประจ�าที่และเคล่ือนท่ี)	 และอินเทอร์เน็ต	 ระดับการมีการใช้ไอซีทีของภาครัฐ	

เป็นต้น	

	 	 ๓.๒	 ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากไอซีที	 เช่น	 ความสามารถ

ในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ	 ประสิทธิผลของการใช้ไอซีทีในภาครัฐ	

เป็นต้น	

	 	 ๓.๓	 ระดับของการใช้ประโยชน์จากไอซีที	 เช่น	 จ�านวนบริการภาครัฐ

ออนไลน์	 การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจ	 และจ�านวนข้อมูล 

ท่ีไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต	(Internet	Traffic)	เป็นต้น

การกระท�าด ้วยประการใดๆ	 ให ้ระบบคอมพิวเตอร ์ ไม ่สามารถท�างาน 

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

วิธีการใดๆ	 เพื่อให้ล่วงรู้ข้อมูล	แก้ไข	หรือท�าลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบ

คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ	หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ 

หรือมีลักษณะลามกอนาจาร	 ท�าให ้ เกิดความเสียหาย	 (พ.ร.บ.	 ว ่าด ้วย

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐)

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล	และวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	เทคโนโลยี

ชีวภาพ	 และเทคโนโลยีนาโน)	 มาใช ้เพื่อพัฒนาการเกษตร	 ที่ ในเบื้องต ้น

ครอบคลุมถึงการจัดท�าทะเบียนเกษตรกรรายแปลง	 การท�าระบบจัดการ 

และแลกเปลี่ยนความรู ้ทางการเกษตร	 การบริหารจัดการพ้ืนที่ เพาะปลูก

และฟาร์ม	 การบริหารจัดการระบบน�้าและการใช้น�้า	 การวางแผนการผลิต	

การท�าระบบบัญชี	 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส ์	

ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	การท�าการตลาด	และการตรวจสอบ

ย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร	เป็นต้น

เป็นรูปแบบการเข้าถึงและเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีการวางรูปแบบสถาปัตยกรรม

โครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อเข้าถึงกันได้แบบเท่าเทียมและเป็นกลางระหว่าง

โครงข่ายท่ีเป็นของผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งรายให้เสมือนเป็นโครงข่ายเดียว 

ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

การกระท�าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(Computer	Crime)

การเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart	Farm)	

การเข้าถึงโครงข่าย

เชื่อมต่อแบบเปิด

(Open	Access/

Open	Network)
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การคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล

(Data	Protection)

การคุ้มครองสิทธิ

ส่วนบุคคล

การเชื่อมโยง 

การท�างานเข้าด้วยกัน

(Interoperability)

การบริการสาธารณะ

(Public	Service)

การบริหารจัดการ 

คลื่นความถี่

(Spectrum	

Management)

การเปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์

(Open	Data)

มาตรการที่ก�าหนดให้ผู้ครอบครอง	ควบคุม	หรือดูแลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัต	ิ

โดยต้องได้รับความยินยอมในการใช้	 เปิดเผย	หรือเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลอื่น	

เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นบางประการ	ตัวอย่างเช่น	ข้อมูลสุขภาพ	ข้อมูลการเงิน	ข้อมูล

เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา	 เป็นต้น	 ให้มีการน�าไปใช้อย่างเหมาะสมโดยได้รับ

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล	 เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้อ่ืนท่ีตนเองครอบครองหรือดูแลอยู่อันจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ

ข้อมูล

เป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีและได้รับ	โดยภาครัฐมิสามารถก้าวล่วง

หากไม่มีเหตุผลจ�าเป็น	

แนวทางท่ีจะท�าให้ข้อมลูในระบบ	หรอืเนือ้หา	องค์ประกอบต่างๆ	ของแต่ละหน่วยงาน 

สามารถท�างานร่วมกนัได้	โดยมมีาตรฐานกลางเพือ่ก�าหนดรปูแบบและการบนัทกึจดัเกบ็	

ดังน้ัน	ระบบจึงไม่จ�าเปน็ต้องมาจากที่เดียวกันหรือหน่วยงานเดียวกัน	แต่สามารถ

ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

การที่หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชน 

ด�าเนนิการส่งต่อบรกิารให้แก่ประชาชน	 โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนโดยส่วนรวม

การบริหารจัดการและการก�ากับดูแลการใช้ความถี่วิทยุซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีจ�ากัด	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ	โดยต้องให้มีความสมดุลของการก�ากับดูแล	

การแข่งขันโดยเสรี	และการแปรรูปจากกิจการของรัฐไปเป็นเอกชน

ข้อมูลที่สามารถน�ามาใช้ได้โดยอิสระ	 สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้

โดยใครก็ตาม	 แต่ต ้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ ้าของงานและต้องใช ้สัญญา	 

หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานก�าหนด	ความหมายที่สมบูรณ์

ของการเปิดเผยข้อมูล	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้	

	 ๑.	 Availability	 and	 Access	 ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความพร้อมใช้งาน 

และค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการท�าส�าเนา	โดยเฉพาะการดาวน์โหลด

ผ่านอินเทอร์เน็ต	ข้อมูลจะต้องมีอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน	และสามารถ

ปรับปรุงแก้ไขได้		

	 ๒.	Reuse	and	Redistribution	ข้อมลูต้องถกูจดัเตรยีมให้ภายใต้เงือ่นไขทีอ่นญุาต

ให้น�ามาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้	รวมทัง้การผสมผสานระหว่างชดุข้อมลูอืน่ๆ	ได้
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	 ๓.	 Universal	 Participation	 ทุกคนต้องสามารถที่จะใช ้	 น�ามาใช้	 

และแจกจ่ายได้	 ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคน	ตัวอย่างเช่น	ข้อจ�ากัด

ของ	Non-Commercial	ที่ป้องกันการใช้ในเชิงพาณิชย์	หรือข้อจ�ากัดในการใช ้

เพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะบางอย่าง	(เช่น	ในการศกึษาเท่านัน้)	กจ็ะไม่ถอืว่าข้อมลูดงักล่าว	

เป็นแบบ	Open	Data

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของพลเมือง

ท่ีปรารถนาจะเข ้าร ่วมกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะผ่านระบบ

อิ เล็กทรอนิกส ์ 	 และใช ้ช ่องทางใหม ่ๆ	 ในการเข ้าถึงบริการสาธารณะ	 

หรือขอค�าปรึกษาต่างๆ	 จากภาครัฐผ่านโลกดิจิทัล	 ซึ่งบริหารจัดการบนฐาน 

ของความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	กระจายอ�านาจสู่ชุมชน	และรับผิดชอบต่อสังคม

เป ็นขั้นตอนการยืนยันว ่าเป ็นบุคคลที่แท ้จริงในการท�าธุรกรรมออนไลน์	 

เช่น	การตรวจสอบข้อมูลวัน	 เดือน	ปีเกิด	 เลขที่บัตรประชาชน	 เลขที่บัตรเครดิต	

วันที่บัตรเครดิตหมดอายุ	รหัสด้านหลังบัตรเครดิต	หรือเบอร์โทรศัพท์	เพื่อให้มั่นใจ

ว่าไม่มีผู้ใดมาแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่น

ความสามารถของแต่ละบคุคลในการเข้าถงึ	เข้าใจ	ตคีวาม	ประเมนิ	และสร้างข้อมูล

และสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูล 

และสื่อต่างๆ	 ดังกล่าว	 โดยไม่ถูกครอบง�า	 และสามารถใช้สื่อเป็นประโยชน ์

ต่อการเรียนรู ้	 และการด�ารงชีวิตของทั้งตนเอง	 ครอบครัว	 ชุมชน	 และสังคม	 

โดยแนวคดิ	Media	and	Information	Literacy	โดยองค์กร	UNESCO	จะรวมถึง

ทั้งมิติของสารสนเทศ	(Information)	และสื่อสารมวลชน	(Media)	ด้วย

บริการการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้เรียนจ�านวนมากสามารถเรียนได้แบบทุกท่ี 

ทุกเวลา	(และส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย)	โดยมีทั้งสื่อวีดิโอ	หนังสือ	แบบฝึกหัด	พื้นที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 	 ถือเป็นการปฏิวัติการศึกษาของโลก	 โดยต่อยอดจากระบบ	

e-Learning	ทีม่กัเป็นการเรียนแบบกลุ่มจ�ากดัไปสูก่ารเรียนรู้ของมหาชนไม่จ�ากดัอาย	ุ

หรือขอบเขตทางกายภาพ	หลักสูตรของ	MOOC	นี้	 อาจเน้นการเรียนในระบบ	 

หรือนอกระบบ	หรือตามความสนใจของผู้เรียนได้ทั้งสิ้น	

การเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายโดยคนทุกกลุ่มในสังคม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน	 เด็กและเยาวชนวัยเรียนที่อยู่ทั้งในและนอกระบบ

การศึกษาสามัญ	ผู้ใหญ่ในวัยท�างาน	ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท

 

การมีส่วนร่วม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์

(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	 และสิ่งของทุกสรรพสิ่ง	 สามารถท�าได้ด้วย

อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เป็นแนวคดิทีต้่องการอ�านวยความสะดวกแก่ผูม้าตดิต่อให้สามารถรบับรกิารต่างๆ	ได้	

ณ	ทีแ่ห่งเดยีว	แทนการตดิต่อหลายแห่ง	ท�าให้ได้รบัความสะดวกสบาย	ประหยดัเวลา	

และค่าใช้จ่าย	ทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	สามารถใช้ร่วมกันทั้งสถานที่	

บุคลากร	ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ	นอกจากนี้	การให้บริการแบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ	One	Stop	Service	ยังอาจหมายถึง	การน�างานท่ีให้บริการท้ังหมด 

ท่ีเกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันที

หรือเสร็จในข้ันตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว	 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ 

การให้บรกิารมคีวามรวดเรว็ขึน้	 รูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

มีได้หลายรูปแบบที่ส�าคัญ	คือ	

	 ๑.	การน�าหลายหน่วยงานมารวมให้บรกิารอยู่ในสถานทีเ่ดียวกนั	 เป็นการน�างาน

หลายขัน้ตอนทีต้่องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกนัไว้	ให้บรกิารอยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั	

	 ๒.	 กระจายอ�านาจมาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งท�าหน้าที่ให้บริการ 

แบบเบด็เสรจ็	เป็นการกระจายอ�านาจไปให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่

เป็นผู้ท่ีท�าหน้าที่ให้บริการแทนทั้งหมด	 โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวท�าหน้าที่ 

ให้บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด	

	 ๓.	การปรับปรุงและออกแบบใหม่ในการให้บริการ	รูปแบบนี้อาจใช้วิธีการ 

ปรับลดหรือยุบรวมขั้นตอน	(Reprocess)	หรือการสร้างใหม	่(Redesign)	และ	

	 ๔.	การให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เสร็จทันที	

ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก	 (ระดับ	 Terabyte	 หรือ	 Petabyte) 

เกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูลธรรมดา 

จะรองรับ	 (Volume)	 และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 (Velocity)	 

เช่น	ข้อมูลจาก	Social	Media	ข้อมูลการซื้อขาย	ข้อมูล	Transaction	การเงิน 

หรือการใช้โทรศัพท์	หรือข้อมูลจาก	Sensor	จึงท�าให้ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ	 

(Variety)	ทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ	ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปทั้ง	RDBMS,	Text,	

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

ในการน�าข้อมูลจ�านวนมหาศาลมาวิเคราะห์	ประมวลผล	และแสดงผลด้วยวิธ ี

ทีเ่หมาะสม	ส่วนการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่	เพือ่ให้สามารถน�าข้อมลูมาใช้ได้ง่ายขึ้น 

เพื่อประโยชน์ในการวางแผน	หรือการตัดสินใจ	เรียกว่า	Big	Data	Analytics

การหลอมรวม

เทคโนโลยี

(Convergence)

การให้บริการเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียว

(One	Stop	Service)

ข้อมูลขนาดใหญ่

(Big	Data)
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บุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	และให้รวมถึงบุคคล 

ที่อยู่ในสภาวะยากล�าบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้	ทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการ

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก�าหนด

การแปลงข้อมูลประเภทต่างๆ	 เพ่ือจัดเข้าคลังข้อมูล/ความรู้	 และทยอยแปลงข้อมูล

เข้าระบบ	 เช่น	แปลงข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเป็นดิจิทัลเพื่ออนุรักษ ์

และส่งเสรมิอตัลกัษณ์ความเป็นไทย	หรอืข้อมูลเก่าของหน่วยงานภาครฐัให้อยู่ในรปูแบบ

ดจิทิลัเพือ่ประโยชน์ในการจดัเกบ็	 ป้องกนัข้อมลูสญูหาย	ความสะดวกในการใช้งาน 

และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

การสร้างความเชือ่มัน่ในการใช้งานดิจิทลั	ทีสื่บเนือ่งจากการวางรากฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และระบบรองรบัการด�าเนนิการต่างๆ	ให้มคีวามเสถยีรและเกดิความมัน่คงปลอดภยั

ส�าหรับผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึง

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางโลกดิจิทัล	 ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เพื่อการส่ือสาร	การรักษาความลับของข้อมูล	 ท่ีต้องค�านึงถึง

การป้องกนัภยั	และควบคมุการท�ารายการผ่านระบบออนไลน์	การป้องกนั	การละเมิดข้อมลู 

มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง	และวิธีการจดัการความปลอดภยั	ความเชือ่ม่ันของผูใ้ช้

แนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 

โดยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างภาครฐัภาคเอกชน	ในรปูแบบต่างๆ	เช่น	การระดมทนุ 

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ	โดยให้เอกชน 

ร่วมด�าเนินการบริหารจัดการโครงการและจัดหาแหล่งเงินลงทุนเองทั้งหมด	

ปัจจุบันหลายประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการ

พฒันาประเทศ	ส่วนประเทศไทยได้มกีารจัดต้ัง	คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือ

ในการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 (PPP:	Public	Private	Partnership	

Committee)	เพื่อท�าหน้าที่ส�าคัญในการ	

	 ๑.	พิจารณาคัดกรองโครงการส�าคัญภาครัฐที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม

ที่จะด�าเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	

	 ๒.	พิจารณาความพร้อมในการระดมทุนของโครงการลงทุนส�าคัญในภาครัฐ

โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง	

	 ๓.	 ขับเคลื่อนการจัดท�าความร่วมมือในการลงทุนในโครงการส�าคัญระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน	(PPP)	

คนไร้ที่พึ่ง

คลังข้อมูล/ความรู้

ดิจิทัล

ความเชื่อมั่น

(Trust)

ความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์

(Cybersecurity)

ความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน

(Public	Private	

Partnership:	PPP)
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	 ๔.	 ก�ากับและติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินโครงการลงทุนท่ีส�าคัญ 

ในภาครัฐ	ทั้งนี้	 รวมถึงมีการจัดต้ังส�านักงานว่าด้วยความร่วมมือในการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	ภายใต้ส�านักงบประมาณ

การลดขั้นตอนกระบวนการท�างาน	 ขจัดอุปสรรค	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ	

อ�านวยความสะดวก	และตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง

ความเหลื่อมล�้าของสังคมที่เกิดจากโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน	ในการเข้าถึงเทคโนโลยี

ไอซีที	ที่หมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนระบบดิจิทัล	ซึ่งความเหลื่อมล�้าอาจเกิด

จากความยากจน	การอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล	การขาดการศึกษา	การขาดทักษะ

ด้านดิจิทัล	ข้อจ�ากัดความพิการทางร่างกาย	ฯลฯ

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อประเทศ	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ	ความมั่นคง	ชีวิต	และทรัพย์สิน	หากเกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง

พื้นฐานเหล่านี้อาจกระทบกับความมั่นคงของประเทศ	 ท้ังนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กบัโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุม่	เช่น	ไฟฟ้าและพลงังาน	

การเงนิการธนาคารและการประกนัภยั		สือ่สารโทรคมนาคมและขนส่ง	หรอืความสงบสขุ

ของสังคม

แนวคิดการพัฒนาในอนาคต	ที่รัฐบาลมีกระบวนการท�างาน	และการให้บริการ 

เป็นระบบดจิทิลัโดยสมบรูณ์	 เชือ่มโยง	และบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ	จนผู้รับบริการรู้สึกเสมือนเป็นการรับบริการจากองค์กร

เดียวกัน

คลัสเตอร์ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	

ตัวอย่างเช่น	คลสัเตอร์ยานยนต์และชิน้ส่วน	คลสัเตอร์เครือ่งใช้ไฟฟ้า	อเิลก็ทรอนิกส์

และอุปกรณ์โทรคมนาคม	 คลัสเตอร ์ป ิโตรเคมี	 และเคมีภัณฑ์ที่ เป ็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อม	คลสัเตอร์ดจิทิลั	Food	Innopolis	และ	Medical	Hub	ส่วนคลสัเตอร์	

คือ	การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องท่ีด�าเนินกิจกรรมอยู่ในพ้ืนที่

ใกล้เคียงกัน	โดยมีความร่วมมือ	 เกื้อหนุน	 เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร	

ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน	เพือ่พัฒนาความเข้มแขง็ของห่วงโซ่มลูค่า	(Value	Chain)	

เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย	และช่วยกระจายความเจริญ

ไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

ความสะดวก

ในการท�างาน

(Frictionless)

ความเหลื่อมล�้าดิจิทัล

(Digital	Divide)	

โครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ส�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	 ด้านคุณภาพน�้า	 

ด้านการจดทะเบียนบริษัท	 เป็นต้น	 โดยใช้วิธีการส�ารวจในลักษณะท่ีเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการประเมนิ	ทัง้นี	้เพือ่เป็นการตรวจสอบจากภาคประชาสงัคม

ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป	 

ซึ่งจัดท�าขึ้นโดย	 International	 Institute	 for	Management	Development	 

และมีการเผยแพร่เป็นประจ�าทุกปี	ดัชนีนี้เน้นวัดและเปรียบเทียบความสามารถ

ของประเทศต่างๆ	 ในการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ	ที่อ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ของภาคเอกชนและส ่งผลต ่อศักยภาพในการแข ่งขันทางด ้านเศรษฐกิจ

ของประเทศ	 โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักอันประกอบด้วย	 ปัจจัยทางด้าน

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	 (Economic	Performance)	ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ	

(Government	Proficiency)	ด้านประสทิธภิาพของภาคธุรกจิ	(Business	Proficiency)	

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	(Infrastructure)	ทัง้นีก้ารพฒันาทางด้านไอซทีเีป็นปัจจยัย่อย

ของการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จัดท�าข้ึนโดยองค์การสหประชาชาติ	 โดยเป็นการประเมินการมีส่วนร่วมท่ีมี

คณุภาพและเป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการให้บรกิารแก่ประชาชน	โดยแบ่งระดบั

ของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน	 (e-Participation	 Index)	

ออกเป็น	๓	ระดับ	ได้แก	่

	 ๑.	ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล	(e-Information	Sharing)	

	 ๒.	การให้ค�าปรึกษาและสร้างปฏิสัมพันธ์แก่ภาคประชาชน	(e-Consultation)	

	 ๓.	การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ	(e-Decision	Making)

ผลงานที่เกิดจากการคิดค้น	 ประดิษฐ์	 สร้างสรรค์	 และได้รับการคุ ้มครอง 

ตามกฎหมายในรูปแบบต่างๆ	เมื่อมีคุณลักษณะที่ครบถ้วนตามเงื่อนไข

งานที่อาศัยองค์ความรู ้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถสร้างคุณค่า 

ให้กบัระบบเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมของประเทศ	ซึง่ส่วนใหญ่แล้ว	High	Value	 Job	

จะมุ ่งเน้นการน�าทักษะทางด้านดิจิทัล	 (Digital	 Skills)	 มาประยุกต์ใช้กับ 

การท�างานประเภทต่างๆ	 เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	 (Value	added)	กับผลลัพธ์ 

ของงานต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยสหภาพยุโรปได้ให้ค�าจ�ากัดความ 

ดัชนีการประเมินวัด

สถานะการเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐทั่วโลก

(Global	Open	 

Data	Index)

ดัชนีบ่งชี้ 

ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน

(World	

Competitiveness	

Scoreboard)

ดัชนีวัดการมีส่วนร่วม

ทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-Participation	

Index)

ทรัพย์สินทางปัญญา

(Intellectual	

Property)

ท�างานที่มีคุณค่าสูง

(High	Value	Job)
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ของค�าว่าการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง	(High	Value	Job)	ประกอบด้วย	

๑.	งานที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ	(High	Value	Added	Contributed	

to	Economy)		

๒.	งานที่มีค่าจ้างสูง	(Well	Paid	Employment)

คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศโดยพิจารณา

ในส่วนของความรู้	 ความสามารถตลอดจนทักษะ	 หรือความช�านาญ	 รวมถึง

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล	 ซ่ึงส่ังสมอยู่ในตัวบุคคลและสามารถน�าทรัพยากร

เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดศักยภาพแก่องค์กรและประเทศ

Internet	of	 Things	หรือ	 IoT	คือ	 สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ง 

ท่ีสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สาย 

และไร้สาย	โดยสรรพส่ิงต่างๆ	มวีธิกีารระบตัุวตนได้	 รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้	 

และมีปฏิสัมพันธ ์ โต ้ตอบและท�างานร ่วมกันได ้ 	 IoT	 จะเปล่ียนรูปแบบ 

และกระบวนการผลติในภาคอตุสาหกรรมไปสูย่คุใหม่	หรอืทีเ่รยีกว่า	 Industry	4.0	

ที่จะอาศัยการเชื่อมต่อสื่อสารและท�างานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร	 มนุษย	์ 

และข้อมูล	 เพื่อเพิ่มอ�านาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย�าสูง	

โดยเทคโนโลยีที่ท�าให้	 IoT	 เกิดขึ้นได้จริงและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้	 

แบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	ได้แก่	

๑.	เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เซ็นเซอร์	

๒.	 เทคโนโลยทีีช่่วยให้สรรพสิ่ง่มคีวามสามารถในการสือ่สาร	เช่น	ระบบสมองกล

ฝังตัว	 รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้พลังงานต�่า	 อาทิ	Zigbee,	6LoWPAN,	

Bluetooth	Low	Energy	

๓.	 เทคโนโลยีที่ช ่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลในบริบทของตน	 เช่น	

เทคโนโลยกีารประมวลผลแบบคลาวด์	และเทคโนโลยกีารวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่	 

หรือ	Big	Data	Analytics

การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์	 เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีที่ท�างานเชื่อมโยงกัน	 โดยมีเซิร์ฟเวอร์

มากมายท�างานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน	 เพื่อให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆ	 

มีข้อดีคือลดความซับซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ	 อีกทั้งยังช่วยประหยัด 

พลังงานและลดค่าใช้จ่าย	 เพราะเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์	ท�างาน 

ผ่านเทคโนโลยีเสมือน	 (Virtualization)	 ระบบจึงไม่ได้ถูกจ�ากัดในเรื่องของ

สมรรถนะและขีดความสามารถของการใช้ระบบประมวลผลจากระบบต่างๆ	 

ท�าให้เกดิการบรกิารหลาย 	ๆอย่าง	เช่น	การประชมุผ่านอนิเทอร์เน็ต	Web	Conferencing,	

ทุนมนุษย์

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ

ของสรรพสิ่ง 

(Internet	of	Things)

เทคโนโลยีการประมวล

ผลแบบคลาวด์

(Cloud	Computing)
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Online	Meetings	ผูใ้ช้งานอาจอยูใ่นห้องเดยีวกนั	หรอืห่างไกลกนัคนละซกีโลกก็ได้	

การประมวลผลแบบคลาวด์	สามารถแบ่งออกเป็น	๒	แบบใหญ่ๆ	คอื	Private	Cloud	

Computing	เป็นการใช้งานภายในองค์กร	โดยเป็นการใช้สมรรถนะของดาต้าเซ็นเตอร์

ภายในองค์กรนั้นๆ	และ	Public	Cloud	Computing	 เป็นรูปแบบที่มีผู้ให้บริการ

สาธารณะจัดสรรการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบต่างๆ	ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เป็นส่วนมาก	โดยผู้ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องรับทราบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ที่ไหน

และมากเท่าใด	สนใจเพียงแต่บริการที่ได้รับเท่านั้น

เป็นการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงาน	 ด้วยการเติมเนื้อวัสดุ	 

(เช่น	 โพลีเมอร์พลาสติก	 เหล็กและไทเทเนียม	 เซรามิก	กระดาษ	ซิลิโคน	ซีเมนต์	 

หมึกชีวภาพ	 เป็นต้น)	 เป็นกระบวนการผลิตวัตถุแบบสามมิติในระบบการพิมพ์

ดจิติอล	 โดยพมิพ์เนือ้วสัดทุลีะชัน้	โดยแต่ละชัน้ของวสัดซุ้อนกนัจนกว่าจะส�าเรจ็ออกมา 

เป็นชิ้นงานวัตถุสามมิติ	 โดยจะสามารถมองเห็นแต่ละชั้นเป็นแนวนอนบางๆ 

ตลอดชิ้นของวัตถุ	

เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นเทคโนโลยีที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการให้พ ้นจากอุปสรรคที่ท�าให้คนพิการมีสมรรถนะด้อยกว่าคนปกต	ิ 

ทั้งในด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	การศึกษา	การประกอบอาชีพ	ฯลฯ

ธุรกรรมที่กระท�าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน	 

(พ.ร.บ.ว ่าด ้วยธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส ์ 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔)	 การท�าธุรกรรม 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ระบบอินเทอร์เน็ต	 

และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 	 ครอบคลุมการท�าธุรกรรมตั้งแต่การช�าระเงิน 

ทางอเิลก็ทรอนกิส์	 (e-Payment)	 การซ้ือขายสินค้าและบริการทางอเิล็กทรอนกิส์	 

(e-Trading	 and	 Service)	 การรับรองสิทธิทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Certificate)	 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 (e-Health)	 

การยื่นค�าร้องขอหนังสือ/เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์	 และการจัดท�ารายงาน 

และเผยแพร่ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส	์(e-Filing	and	e-Reporting)

ธุรกิจที่มีการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

และนวัตกรรมดิจิทัล	 ก่อให้เกิดคุณค่าและรูปแบบการท�าธุรกิจใหม่ที่แตกต่าง

จากการท�าธุรกิจแบบเดิม	 (Disruptive	Business)	 โดยธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

ครอบคลุมท้ังธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิมที่มีการคิดค้นนวัตกรรมหรือมีการปรับเปลีย่น

รปูแบบการท�าธรุกจิ	(Business	Model)	และกระบวนการทางธรุกจิแบบใหม่	ซึ่งอาศัย

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ

เทคโนโลยีการพิมพ์

แบบสามมิติ

(3D	Printing)

เทคโนโลยีสิ่งอ�านวย

ความสะดวก

(Assistive	Technology)	

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(e-Commerce)

ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
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และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในระดับการใช้งานในอุตสาหกรรม

และผู้ใช้งานทั่วไป

ผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ๆ	 ท่ีเกดิจากการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทัล	 ท่ีตอบสนอง 

ความต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีป่รบัเปลีย่นไปตามบรบิทของเทคโนโลยี 

ท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	 ก่อให้เกดิการสร้างสรรค์ธรุกิจใหม่ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน

บนพื้นฐานของการหลอมรวมเทคโนโลยี	Digital	Supply	Chain

การคิดค้นบริการใหม่ๆ	 ท่ีผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการสร้างข้อเสนอ	

(Offering)	ที่มีคุณค่า	 เพื่อมุ่งตอบสนองผู้รับบริการและการสร้างประโยชน์ให้กับ

ผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	ผ่านแนวทางการให้บริการรูปแบบใหม่

ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหา	และ/หรือสร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ	นวัตกรรมบริการ

ไม่จ�ากัดเพียงสินค้าและบริการ	แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ 

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

พืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัการให้บรกิาร	(Service	 Infrastructure)	รวมทัง้นวตักรรมอืน่	ๆ	 

ที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจ	 เช่น	 แนวทางการขายและการจัดจ�าหน่าย	 การตลาด	

การส่งมอบ	และการบริการหลังการขาย

สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล	 โดยอาศัยการสื่อ	 หรือการแสดงเนื้อหาผ่านทาง

อปุกรณ์ดจิทิลัต่างๆ	เช่น	คอมพวิเตอร์	สมาร์ทโฟน	โทรทศัน์ดจิทิลั	รวมถงึป้ายโฆษณา

ระบบดิจิทัล	และโรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัล

ระบบบริการดิจิทัลของภาครัฐท่ีพัฒนาข้ึน	 โดยประชาชนหรือผู ้ใช ้บริการ 

เป็นผู้ขับเคลื่อนหรือท�าให้เกิดบริการดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตน	

โดยภาครฐัเป็นผูอ้�านวยความสะดวก	ซึง่ต่างจาก	Citizen	Centric	Service	ทีภ่าครฐั

เป็นผู้จัดท�าบริการดิจิทัลที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของประชาชน

การเข้าถึงโครงข่ายในช่วงปลายที่เป็นระยะสุดท้าย	หรือ	 ช่วง	 “หนึ่งไมล์สุดท้าย” 

เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายหลักกับผู ้ใช้ปลายทาง	 ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสาร

หลายประเภทท้ังที่เป็นสื่อแบบใช้สาย	 หรือสื่อไร้สาย	 การเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก	

กับผู ้ ใช ้ปลายทางถือเป ็นส ่วนที่ยากที่สุด	 โดยเฉพาะในเรื่องความคุ ้มค ่า 

ในการลงทนุโครงข่ายเนือ่งจากต้องกระจายออกจากโครงข่ายหลกัไปสูผู่ใ้ช้จ�านวนมาก

 

นวัตกรรมดิจิทัล

นวัตกรรมบริการ

เนื้อหาดิจิทัล

(Digital	Content)

บริการดิจิทัล 

ที่ขับเคลื่อน 

โดยประชาชน

(Citizen	Driven	

Service)

บริการปลายทาง

(Last	Mile	Access)

๕๙



บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ	 ที่ผู ้รับบริการสามารถได้รับบริการดิจิทัล 

ที่เกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวันได้โดยไม่ต้องร้องขอ 

หรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย

การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการภาครัฐกับประชาชน 

แบบเบด็เสรจ็ทีเ่ดยีว	 ส�าหรบัให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารภาครฐัจากหลายหน่วยงาน

ได ้จากเว็บท ่าเว็บเดียว	 โดยแนวทางการจัดท�าเว็บไซต ์ตั้ งอยู ่บนพื้นฐาน 

ของความต้องการในการท�าธุรกรรมกับภาครัฐของประชาชน	 (Citizen	Centric)	

มากกว่าจดัท�าเว็บไซต์ตามโครงสร้างองค์กรของภาครัฐ

บุคลากรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล	 (Digital	 Industry)	 ที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น	

(H igh-Tech	 Sector ) 	 และบุคลากรที่ ใช ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการท�าธุรกิจ	 (Disruptive	 Business)	 

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมดิจิทัลแล้ว	 ธนาคารโลกยังได้ให้ความส�าคัญกับ	 

High-Tech	Sector	และ	Disruptive	Business	ในฐานะของการเป็นพืน้ฐานของการ

พฒันาบุคลากรให้สามารถแข่งขนัได้ในเศรษฐกจิของโลกทีม่กีารเชือ่มต่อระหว่างกนั	

(Interconnected	World)	ขณะทีส่หภาพยโุรปได้ให้ค�าจ�ากดัความของ	High-Tech	

Sector	 ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ	

สร้างผลิตภาพให้กับประเทศ	และเป็นฐานของการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง

บุคลากรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ	ซ่ึงภายใต้บรบิทของเศรษฐกจิดิจิทลั	บคุลากรในกลุม่น้ีจะหมายถงึ

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพอื่นทุกสาขา	ที่มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยดีจิทิลั	 เพือ่สร้างคุณค่าให้กบังาน	หรอืสร้างสนิค้าและบริการใหม่ที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม

ผลรวมของมูลค ่าสินค ้าและบริการขั้นสุดท ้ายที่ผลิตได ้ภายในประเทศ 

ในรอบระยะเวลาหนึ่ง	 โดยทั่วไปจะวัดในรอบ	 ๑	 ปี	 หรือ	 ๑	 ไตรมาส	 ที่เรียกว่า	

QGDP	 (Quarterly	 Gross	 Domestic	 Product)	 หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศรายไตรมาส

ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซ่ึงได้รับการเสนอหรือได้รับ 

การชกัชวนจากผูป้ระกอบธรุกจิเพ่ือให้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการ	 และหมายความรวมถงึ 

ผูใ้ช้สนิค้าหรอืผูไ้ด้รบับรกิารจากผูป้ระกอบธรุกจิโดยชอบ	แม้มไิด้เป็นผูเ้สยีค่าตอบแทน

ก็ตาม

บริการอัจฉริยะ

(Smart	Service)

บริการอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

จากช่องทางเดียว

(Single	Window)

บุคลากรที่มี 

ความเชี่ยวชาญ 

ทางด้านดิจิทัล 

(Digital	Specialist)	

บุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital	Competence)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ

(Gross	Domestic	

Product:	GDP)	

ผู้บริโภค

๖๐



ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	 (Chief	 Information	Officer:	 CIO)	

เป ็นต�าแหน่งที่มีอ�านาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในองค์กร	 ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน	 กฎเกณฑ์	

โครงสร้าง	งบประมาณ	กระบวนการให้ความรู้	บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ	

โดย	CIO	เป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าแก่ผูบ้ริหารสงูสดุขององค์กร	(Chief	Executive	Officer:	CEO)	

เกี่ยวกบัการพัฒนาและน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร

องค์กรให้ประสบความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์	 และเป้าหมายรวมของหน่วยงาน 

ทีก่�าหนดไว้

เจ้าของธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้มข้นเพ่ือพัฒนา

ทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการ	 การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ตลอดจน 

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ด้วยการประยุกต์ใช ้องค์ความรู ้ 

ทางเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจแบบเดิม

บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย	

การประกอบธุรกิจ	ดังต่อไปนี	้

๑.	 การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ	 โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		

๒.	การบริการอินเทอร์เน็ต		

๓.	การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		

๔.	 การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ	 โดยวิธีใช้ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

๕.	การท�าธุรกรรมโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประกาศก�าหนด	

ส�าหรับพื้นที่ห่างไกลชายขอบ	นิยามจากลักษณะต่างๆ	เช่น		

๑.	ในเชิงกายภาพจะอยู่พื้นที่ห่างไกล	เช่น	ตามตะเข็บชายแดน	เดินทางเข้าถึง

ยากล�าบากโดยเฉพาะหน้าฝน	

๒.	 ในเรือ่งไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเข้าไม่ถงึ	หรอืมรีะบบไฟฟ้าแต่ไม่เสถยีร	 

หรือใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์

๓.	 ในเรื่องเทคโนโลยี	 จะขาดแคลนอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที	 และไม่มี

สัญญาณโทรศัพท์มือถือ	หรือมีเพียงบางบริเวณเท่านั้น	

๔.	 ในด้านการศึกษา	จะขาดแคลนครู	ครูหนึ่งคนสอนหลายวิชา	ส่วนนักเรียน

เป็นชาวเขา	ชนกลุ่มน้อย	หรือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล	เป็นต้น	

ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ

(CIO/CEO)

ผู้ประกอบการดิจิทัล

(Digital	

Entrepreneurship)

ผู้สูงอายุ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พื้นที่ห่างไกลชายขอบ

(Marginalized	

Communities)	

๖๑



ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถขยายขีดความสามารถอย่างไม่จ�ากัด	 

มกีารพฒันาฟังก์ชัน่หรอืโมดลูใหม่ๆ	มาต่อยอดอยูต่ลอดเวลา	เกดินวตักรรมใหม่ๆ	เสมอ	

และสามารถน�าไปต่อเชื่อมกับระบบอื่นได้	แพลตฟอร์มไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ซอฟต์แวร์

แต่ยังรวมไปถึงเว็บไซต์	หรือบริการที่คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมาต่อเชื่อม 

หรือดึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร	 เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ 

ของหน่วยงาน	 เช่น	 ระบบบัญชี	 ระบบบริหารงานบุคคล	 ระบบงบประมาณ	 

ระบบยุทธศาสตร์	 แผนงาน	 โครงการ	 เป็นต้น	 ปัจจุบันส�านักงานรัฐบาลดิจิทัล	 

(องค์การมหาชน)	 ได้พัฒนาและเปิดให้บริการแพลตฟอร์มกลางส�าหรับภาครัฐ 

เช่น	ระบบติดต่อส่ือสารแบบออนไลน์ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร

แบบเคลื่อนที่	 (G-Chat)	และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการส่ือสาร

ของหน่วยงานภาครัฐ	(MailGoThai)		เป็นต้น

ระบบบริการที่สร้างข้ึนจากซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันท่ีใช้เป็นพ้ืนฐานส�าหรับ

การให้บรกิารอืน่ๆ	ไปยงัผูร้บัปลายทาง	หรอืเชือ่มโยงบรกิารระหว่างหน่วยงาน/องค์กร	

ทีต้่องอาศยัความสามารถหรือฟังก์ชัน่การท�างานท่ีอยูใ่นระบบบริการฐาน	 เช่น	บริการ

ระบบซอฟต์แวร์ฐานส�าหรับเนื้อหาดิจิทัล	 (Content	 Delivery	 Platform)	 

หรือระบบซอฟต์แวร์ฐานส�าหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะ	เป็นต้น

ข้อก�าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ	ดังต่อไปนี	้

	 ๑.	ผลติภณัฑ์	วธิกีาร	กระบวนการผลติ	ส่วนประกอบ	โครงสร้าง	มติ	ิขนาด	แบบ	

รปูร่าง	น�า้หนกั	ประสทิธภิาพ	สมรรถนะ	ความทนทาน	หรอืความบรสิทุธิข์องผลติภณัฑ์

	 ๒.	หีบห่อ	การบรรจุหีบห่อ	การท�าเครื่องหมาย	หรือฉลาก		

	 ๓.	วิธีการ	กระบวนการ	คุณลักษณะ	ประสิทธิภาพ	หรือสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

กับการบริการ		

	 ๔.	ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ	สุขอนามัย	อาชีวอนามัย	

สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	หรือระบบอื่นใด		

	 ๕.	นิยาม	แนวทาง	ข้อแนะน�า	หน่วยวัด	การทดสอบ	การสอบเทียบ	การทดลอง	

การวิเคราะห์	การวิจัย	การตรวจ	การรับรอง	การตรวจประเมิน	ที่เก่ียวข้องกับ	 

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

มูลค่าของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละขั้นตอนการผลิต	ค�านวณได้จาก

ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการผลิต	และค่าใช้จ่ายขั้นกลางที่ใช้ไปในกระบวนการผลิต	

หรือค�านวณจากผลรวมของผลตอบแทนปัจจัยการผลิตขั้นปฐม

แพลตฟอร์ม

(Platform)

แพลตฟอร์มการบริหาร

จัดการภายในองค์กร

(Back	Office	Platform)

แพลตฟอร์ม

บริการพื้นฐาน

(Service	Platform)

มาตรฐาน

มูลค่าเพิ่ม

(Value	Added)

๖๒



การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านการแพทย์	 เป็นการให้ค�าปรึกษา

เบื้องต้นทางไกลผ่านระบบดิจิทัล	 เช่น	 การประชุมทางไกล	 และมีการส่ง

ข้อมูลทางการแพทย์	 เช่น	ข้อมูลผู้ป่วย	 (ประวัติการเจ็บป่วย	การแพ้ยา	ฯลฯ)	 

ภาพเอกซเรย์	ข้อมูลการเต้นของหัวใจ	ฯลฯ	ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ได	้

กระบวนการทางธุรกิจที่เริ่มจากเมื่อได้รับการสั่งซื้อสินค้าจนถึงการส่งสินค้า	

กระบวนการนี้มีรายละเอียดแตกต่างกันขึ้นอยู ่กับชนิดของธุรกิจ	 ส่วนใหญ่ 

จะประกอบด้วยระบบการจัดการสินค้าจากคลังสินค้า	 ระบบการบรรจุหีบห่อ 

ไปจนถึงระบบการจัดส่งสินค้า	 นอกจากนี้ยังมีระบบการแจ้งให้ลูกค้าได้รับรู ้

เกีย่วกบัสถานภาพในระหว่างการขนส่งสนิค้า	การติดตามรบัช�าระเงิน	การแก้ไขปัญหา	

รวมถึงขั้นตอนการคืนสินค้าถ้ามีเหตุจ�าเป็น	ระบบ	End	 to	End	จึงครอบคลุม

กจิกรรมทัง้หมดทีธ่รุกจิหนึง่ๆ	ก�าหนดขึน้เพือ่บรกิารให้ลกูค้าตามขัน้ตอนทีก่ล่าวข้างต้น	

ในกรณีท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท�างานตามขั้นตอนดังกล่าว	 จะหมายถึงการใช้

ระบบออนไลน์ตลอดกระบวนการต้ังแต่การรับใบส่ังซ้ือจนถึงข้ันจัดส่งสินค้า	 

ขั้นช�าระเงิน	 และสุดท้ายการคืนสินค้า	 ตลอดจนการบริการหลังการขายอื่น 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการ

พื้นที่ทางกายภาพและ/หรือพ้ืนที่เสมือนส�าหรับการท�างานที่เชื่อมโยงและติดต่อ

สื่อสารกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ครอบคลุมการท�างานส่วนบุคคล

และการท�างานร่วมกับบุคคลอื่น	รวมถึงมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล	

(Man	to	Man)	ระหว่างบุคคลกับเครื่องจักร	 (Man	to	Machine)	และระหว่าง

เครื่องจักรกับเครื่องจักร	 (Machine	 to	Machine)	 เป็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่น 

ในการท�างานสูง	และเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางทุกที่ทุกเวลา

สิ่งแวดล้อมและบริบทแวดล้อมของการด�าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 

การเชื่อมโยงกิจกรรม	และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ	ภาคสังคม	

ภาครัฐ	ครอบคลุมกิจกรรมต้ังแต่ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้าและผู้ใช้ปลายทางทั้งรัฐ	

เอกชน	และผู้บริโภครายบุคคล

ระบบของหน่วยงานภาครัฐซึ่งให ้บริการอิเล็กทรอนิกส ์ส�าหรับประชาชน	

ผู ้ประกอบการ	 หรือชาวต่างชาติ	 โดยบริการดังกล่าวอาจจะเป็นในลักษณะ 

ของการให้ข้อมูล	 (Information)	มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน	 (Interaction)	

รองรับการด�าเนินธุรกรรมภาครัฐ	 (Interchange	Transaction)	หรืออยู่ในระดับ

ของการบูรณาการ	(Integration)	ก็ได้

ระบบการให้บริการ

แพทย์ทางไกล

(Telemedicine)

ระบบเชื่อมโยงการท�า

ธุรกิจครบวงจร 

ระบบนิเวศ

ของการท�างาน

รูปแบบใหม่ที่อาศัย

เทคโนโลยีดิจิทัล

 

ระบบนิเวศดิจิทัล

ระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

(e-Service)
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ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ	ขององค์กร	 โดยเป็น

ระบบทีเ่ชือ่มโยงระบบงานต่างๆ	ขององค์กรเข้าด้วยกนั	 ต้ังแต่ระบบงานทางด้านบญัชี	

และการเงิน	 ระบบงานทรัพยากรบุคคล	 ระบบบริหารการผลิต	 รวมถึงระบบ 

การกระจายสินค้า	 เพ่ือช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กร 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการท�างานได้อีกด้วย

กระบวนการของการบรหิารทกุขัน้ตอน	 นบัต้ังแต่การน�าเข้าวตัถดิุบสูก่ระบวนการผลติ	

กระบวนการส่ัง ซ้ือ	 จนกระท่ังส ่งสินค ้า ถึงมือลูกค ้าให ้มีความต ่อเนื่อง 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด	 พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล 

ที่ท�าให้เกิดกระบวนการท�างานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปท่ัวท้ังองค์การ	 

การไหลเวียนของข้อมูล	ยังรวมไปถึงลูกค้า	และผู้จัดส่งวัตถุดิบด้วย

ระบบข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน	 (ผู ้ป่วย)	 ท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล 

ตามมาตรฐานกลางที่สามารถเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง

และตรวจเชค็ข้อมลูด้านสขุภาพของตนได้ตลอดเวลา	สามารถให้บคุลากรทางการแพทย์	

ดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะรับบริการสุขภาพ	ณ	ศูนย์บริการ/	โรงพยาบาลใด	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน				

ระบบท่ีก�าหนดสิทธิที่ เจ ้าของงานอนุญาตให้ผู ้อื่นน�างานของตนเองไปใช  ้

โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายหากใช้ตามเงือ่นไขทีก่�าหนด	 ตวัอย่างเช่น	 สทิธใินการท�าซ�า้	

ส่งต่อ	จัดแสดง	ดัดแปลง	โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของงานก่อน	แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็อาจมีการสงวนสิทธิบางประการ	 เช่น	 สิทธิในการอ้างอิงว่าเป็นเจ้าของงาน

ต้นฉบับ	การห้ามดัดแปลงผลงาน	การห้ามน�าไปใช้เพ่ือการค้า	หรือการก�าหนดว่า

ผู้ท่ีน�าผลงานไปใช้ท�างานต่อยอดจะต้องเผยแพร่ผลงานที่มีการต่อยอดดัดแปลง 

ในรูปแบบเดียวกันกับงานต้นฉบับเท่านั้น

เป ็นกระบวนการท� างานที่ เกี่ ยวข ้องกับการวางแผน	 การด� า เนินการ	 

และการควบคมุการท�างานขององค์กร	รวมทัง้การบรหิารจดัการข้อมลูและธรุกรรม

ทางการเงนิท่ีเกีย่วข้อง	ให้เกดิการเคลือ่นย้าย	การจดัเกบ็	การรวบรวม	การกระจาย 

สนิค้า	 วตัถุดบิ	 ช้ินส่วนประกอบ	และการบรกิารให้มปีระสิทธภิาพ	และประสทิธผิลสูงสดุ	 

โดยค�านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 และระบบ

โลจิสติกส์ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่

อุปทาน	ดังนั้น	e-Logistics	มักจะหมายถึงการน�าไอซีทีเข้ามาช่วยในกระบวนการ

ดงักล่าว	 เช่น	น�าไอซทีเีข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารระหว่าง

หน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรภายในองค์กร

(Enterprise	

Resource	Planning:	

ERP)

ระบบบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply	Chain	

Management:	SCM)

ระบบประวัติสุขภาพ 

ผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

(e-Health	Records	

System)	

ระบบลิขสิทธิ์

แบบเปิด

(Creative	Commons)

ระบบโลจิสติกส์  

หรือการบริหารจัดการ

โลจิสติกส์

(Logistics	

&	e-Logistics)
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ระบบดิจิทัลที่เกี่ยวกับกระบวนการ	และการวางแผน	การด�าเนินงาน	การบริหาร

จัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน	 ให้เกิดการจัดเก็บ	 รวมรวม	 เคลื่อนย้าย	

กระจายของวตัถดุบิ	สนิค้า	และบรกิารของชมุชนให้มปีระสทิธภิาพประสทิธผิลสงูสุด	

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน	

และการให้บริการสาธารณะ	 โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ

จะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ีขับเคล่ือนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ	

(Citizen	Driven)	 ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด 

ทางกายภาพ	พื้นที่	และภาษา	บริการรัฐบาลดิจิทัล	มีลักษณะส�าคัญ	๓	ประการ

ได้แก่

๑.	 Reintegration:	 การบูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	

เข้าด้วยกัน	เพื่อให้เกิดการก�ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๒.	Needs-Based	Holism:	การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพ่ือให้เกดิการให้บริการ

สาธารณะที่ให้ความส�าคัญต่อการน�าความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง	

๓.	 Digitalization:	 การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน�าระบบบริหาร

สารสนเทศมาใช้	 รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งจะเข้ามาแทนที่วิธีการท�างานแบบเดิม

รัฐบาลท่ีมีการบริหารงานอย่างเปิดเผย	หรือเรียกสั้นๆ	 ว่ารัฐบาลเปิด	มีนัยของ 

การบรหิารราชการทีเ่น้นความโปร่งใส	เปิดเผย	และเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วม	

และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน	ซึ่งรัฐบาลเปิดมีจุดเน้น	๓	ประการ	คือ	

๑.	 รฐับาลต้องโปร่งใส	 เพ่ือเสรมิสร้างความน่าเชือ่ถือ	และช่วยให้ประชาชนได้รบั

ทราบว่ารฐับาลก�าลังท�าอะไร	ข้อมลูข่าวสารของรัฐบาลกลางถือเป็นทรัพย์สินของชาต ิ

รฐับาลจะเปิดเผยข้อมลูอย่างรวดเรว็ในรปูแบบทีป่ระชาชนจะเข้าถงึและน�าไปใช้ได้ง่าย	

ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายของประเทศ	ภาครัฐจะต้อง

จดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพือ่น�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน	และการตดัสนิใจ

ผ่านระบบออนไลน์	 ให้สาธารณชนเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที	พร้อมกันนี้ต้องจัดหา

ข้อมลูย้อนกลบัจากประชาชน	เพือ่ระบขุ้อมลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จรงิ	

๒.	 รัฐบาลจะต้องเปิดให้มีส่วนร่วม	 เพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ	 เนื่องจากองค์ความรู้ใหม่ๆ	 เกิดขึ้น 

ตลอดเวลา	และกระจายอยูท่ัว่ไปในสงัคม	หากเจ้าหน้าทีข่องรฐัเข้าถงึองค์ความรูท้ี่มีอยู ่

ก็จะเกิดประโยชน์มาก	 ดังนั้น	หน่วยงานภาครัฐจะต้องเพ่ิมโอกาส	และแนวทาง

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	 การออกกฎหมาย	 กฎกระทรวง

และกฎระเบียบอื่นๆ	 ที่มีผลต่อประชาชนโดยตรง	 รัฐบาลต้องหามาตรการ

ระบบโลจิสติกส์

สู่ชุมชน

(Village	Logistics	

System)

รัฐบาลดิจิทัล

(Digital	Government)

รัฐบาลเปิด

(Open	Government)
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ชักชวนให้ประชาชนออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อบังเกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรม	

๓.	รัฐบาลต้องร่วมมือท�างานกับทุกภาคส่วน	ทั้งภายในหน่วยงานของภาครัฐ

และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 เช่น	องค์กรอิสระ	และธุรกิจ	ความร่วมมือ

ร่วมใจจะท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ	รัฐบาลต้องรู้จักใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างจริงจัง	และฟังเสียง

สะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับการร่วมมือท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

การที่ประเทศมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	ที่สามารถเชื่อมโยงการท�างานและข้อมูล

ข้ามหน่วยงาน	 ไม่ยึดติดกับขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจ

ของหน่วยงาน	 แต่ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง	 และมีเป้าหมาย 

ในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

วิสาหกิจขนาดย่อม	ได้แก่	กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้		

•	 กจิการผลติสนิค้า	ทีม่จี�านวนการจ้างงานไม่เกนิ	๕๐	คน	หรอืมมีลูค่าสนิทรพัย์ถาวร

ไม่เกิน	๕๐	ล้านบาท

•	 กจิการให้บรกิารทีม่จี�านวนการจ้างงานไม่เกนิ	๕๐	คน	หรอืมมูีลค่าสนิทรพัย์ถาวร

ไม่เกิน	๕๐	ล้านบาท	

•	 กิจการค้าส่งที่มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกิน	๒๕	คน	หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

ไม่เกิน	๕๐	ล้านบาท		

•	 กจิการค้าปลกีทีม่จี�านวนการจ้างงานไม่เกนิ	๑๕	คน	หรอืมมีลูค่าสนิทรพัย์ถาวร

ไม่เกิน	๓๐	ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลาง	ได้แก่	กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้		

•	 กิจการผลิตสินค้า	ที่มีจ�านวนการจ้างงานเกินกว่า	๕๐	คน	แต่ไม่เกิน	๒๐๐	คน	

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

รัฐบาลแห่งการเชื่อมโยง

(Connected	

Government)

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

(SMEs)
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กจิการของชมุชนเกีย่วกบัการผลติสนิค้า	การให้บรกิาร	หรอืการอืน่ๆ	ทีด่�าเนนิการ 

โดยคณะบคุคลทีม่คีวามผกูผนั	มวีถีิชวีติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกจิการดงักล่าว	 

ไม่ว ่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป ็นนิติบุคคล	 เพื่อสร้างรายได  ้

และเพื่อการพึ่งพาตัวเองของครอบครัว	 	 ชุมชน	 และระหว่างชุมชน	 โดยใช้

ทรัพยากร	ผลผลิต	ความรู้	ภูมิปัญญา	วัฒนธรรม	วิถีตนเอง	ยึดโยงเป็นโครงสร้าง

เศรษฐกจิฐานรากเพ่ือให้ชมุชนเข้มแข็ง	เพือ่เป็นส่วนต่อยอดให้ระบบเศรษฐกจิข้างบน

แข็งแรง	เพราะมีรากฐานที่แข็งแรง

การเป็นศนูย์รวมในการตดิต่อสือ่สาร	 แลกเปลีย่นข้อมลูสารสนเทศ	 การด�าเนนิธรุกจิ	

รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข ้องกับเทคโนโลยี ดิ จิทัล	 เ พ่ือให ้ เกิด 

การเชื่อมโยงถึงกันที่สะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ข้อมูลที่มีพื้นที่ส�าหรับใช้จัดวางระบบประมวลผลกลาง	 ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ	การออกแบบศูนย์ข้อมูลต้องค�านึงถึง

ปัจจัยส�าคัญต่างๆ	 เช่น	ความมีเสถียรภาพ	ความพร้อมใช้งาน	การบ�ารุงรักษา	

ความเหมาะสมในการลงทุน	ความปลอดภัย	การรองรับการขยายตััวในอนาคต	 

ศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน 

เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ศูนย์บริการของชุมชนที่มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งส่วนกลางและพืน้ที่	สามารถให้บรกิารประชาชนแบบเบด็เสรจ็	 เป็นจดุให้บรกิาร

อุปกรณ์	 (ในกรณียังไม่มีใช้)	 และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	 เป็นจุดรับบริการภาครัฐ	

ให้ความรู ้ด้านการท�าธุรกิจและประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ของชุมชน	 

และพื้นที่ของชุมชนในการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นบริการ 

ด้านการศึกษา	การเกษตร	การดูแลสุขภาพ	การค้าขาย	การบริการท่องเที่ยว	 

สิทธิและสวัสดิการสังคม

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้เห็นสถานภาพปัจจุบัน	อาจท�าโดยนักสถิต ิ

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	จัดท�ากราฟในมิติต่างๆ	เพื่อท�าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่อยู ่บนพื้นฐานการใช้ความรู ้	 ทักษะการบริหาร

จั ดการและประสบการณ ์ทางด ้ านวิทยาศาสตร ์ และด ้ าน เทคโนโลย	ี 

เพื่อการคิดค้น	การประดิษฐ	์การพัฒนา	การผลิตสินค้า	การบริการกระบวนการผลิต	 

และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่

วิสาหกิจชุมชน

ศูนย์กลางด้านดิจิทัล

(Digital	Hub)

ศูนย์ข้อมูล

(Data	Center)

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

(Digital	Community	

Center)	

ศูนย์ให้บริการระบบ

วิเคราะห์เชิงธุรกิจ

(Business	Insight)

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

(Innovation	

Economy)
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เศรษฐกิจและสังคมท่ีใช ้เทคโนโลยีไอซีที	 (หรือเรียกว ่าเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อให้ทันยุคสมัย)	 เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต	

การด�าเนินธุรกิจ	 การค้า	 การบริการ	 การศึกษา	 การสาธารณสุข	 การบริหาร

ราชการแผ่นดิน	รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจ	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	และการจ้างงานท่ีเพ่ิมขึ้น	

เศรษฐกิจและสังคมที่รูปแบบ	และกระบวนการด�าเนินกิจกรรมใดๆ	ถูกขับเคลื่อน

และเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	กล่าวคือ	 เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลัก

ที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต	การด�าเนินธุรกิจ	การค้า	การบริการ	รวมท้ังการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันของประชาชน	ท�าให้มีความยืดหยุ่นสูง	สามารถรองรับและปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	 ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	การจ้างงานที่ดีขึ้น	การด�าเนินกิจกรรม

ทางสังคมของปัจเจกชน	องค์กร	และชุมชน	การให้บริการของภาครัฐ	ตลอดจน

การเรียนรู้	เข้าถึง	และการใช้ประโยชน์จาก	“ข้อมูล/สารสนเทศ”	ของทุกภาคส่วน

เศรษฐกิจและสังคมแห่งการแบ่งปัน	หมายถึง	ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้ออาทร	

ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มกลางในการแบ่งปันทรัพยากร	ข้อมูลข่าวสาร	

และองค์ความรู้ในสังคม	 	โดยเน้นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนสู่ชุมชน	

และระหว่างรุ่นสู่รุ่น	

เป็นแนวความคิดใหม่ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจ 

อย่างเป็นระบบ	 ต้ังแต่การก�าหนดโจทย์ธุรกิจ	 การมองสถาปัตยกรรมธุรกิจ	

(Business	Architecture)	 ให้แตกฉาน	 เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการด�าเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในระดับ	Architecture	ไปจนถึง	Roadmap	ขององค์กร	เพื่อผลักดันให้องค์กร

สามารถด�าเนินการตามนโยบาย	และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก�าหนดไว้

การบูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน	 เป็นการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ	

เข้าหากันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน	 ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ที่มีลักษณะ 

ของการผสมผสานศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน	 เช่น	 เศรษฐศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	อักษรศาสตร์	รัฐศาสตร	์ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และความก้าวหน้าทางด้านการแพทย	์

ส่งผลท�าให้ประชากรทั่วโลกมีอายุยืนขึ้น	 โดยสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานครั้งใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ

และสังคม	และองค์การสหประชาชาติได้แบ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น	๓	ระดับ

เศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล

(Digital	Economy)

เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งการแบ่งปัน

(Sharing	Economy)	

สถาปัตยกรรมองค์กร

(Enterprise	

Architecture:	EA)	

สหวิทยาการ

(Interdisciplinary)

สังคมสูงวัย

(Ageing	Society)	
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คอื	ระดบัท่ีหนึง่	การก้าวสูส่งัคมสงูอายุ	(มปีระชากรอาย	ุ๖๐	ปีขึน้ไป	มากกว่าร้อยละ	

๑๐	และ	๖๕	ปีขึ้นไป	มากกว่าร้อยละ	๗)	ระดับที่สอง	สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์	 

(มีประชากรอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป	มากกว่าร้อยละ	๒๐	และ	๖๕	ปีขึ้นไป	มากกว่า 

ร้อยละ	๑๔)	และระดบัทีส่าม	สงัคมสงูอายอุย่างรุนแรง	(มปีระชากรอาย	ุ๖๕	ปีขึน้ไป

มากกว่าร้อยละ	๒๐)	ซึ่งส�าหรับประเทศไทย	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	รายงานว่า

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	และคาดว่าจะเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุระดับที่สอง	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๖๘

สังคมออนไลน์ท่ีมีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร	หรือเขียนเล่าเนื้อหา	 เรื่องราว	ประสบการณ์	

บทความ	 รูปภาพ	 และวีด ิทัศน์	 ที่ผู ้ใช้เขียนขึ้นเอง	 ท�าขึ้นเอง	 หรือพบเจอ 

จากสื่ออื่นๆ	แล้วน�ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน	ผ่านทางเว็บไซต์	

Social	Network	ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต

ครอบคลุมสาขา/อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช ้เทคโนโลยีขั้นสูง	 (High-Tech	

Manufacturing	Sector)	สาขา/อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลาง	

(Medium	 High-Tech	 Manufacturing	 Sector)	 และสาขา/อุตสาหกรรม

การบริการท่ีใช้องค์ความรู ้เข้มข้นในการให้บริการ	 (Knowledge-Intensive	 

Service	Sector)

สิทธิในการขอใช้ทางบนพื้นที่หรือทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	

เพื่อใช้ในการวางโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมส�าหรับให้บริการแก่ประชาชน

สิ่งท่ีท�าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร	 เคร่ืองหมาย	ภาพ	หรือเสียง	 ไม่ว่าจะได้จัดท�า 

ในรูปของเอกสาร	สิ่งพิมพ	์ภาพเขียน	ภาพพิมพ	์ภาพระบายสี	รูปภาพ	ภาพโฆษณา	

เครื่องหมาย	รูปถ่าย	ภาพยนตร์	 วีดิทัศน์	การแสดง	ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบ

คอมพิวเตอร์	หรือจัดท�าในรูปแบบอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม	วัฒนธรรม	ความมั่นคง	ความคิดสร้างสรรค	์

การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 และส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ที่ ดีในครอบครัวและสังคม	 รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชน 

มีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

สังคมออนไลน์

(Social	Media)

สาขา/อุตสาหกรรมที่มี

การใช้เทคโนโลยีเข้มข้น

(High–Tech	Sector)

สิทธิแห่งทาง

(Right	of	Way)

สื่อ

สื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์
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การออกแบบด้านส่ิงแวดล้อม	 สถานท่ี	 ส่ิงของเครื่องใช้	 รวมถึงระบบดิจิทัล	 

(เช่น	อปุกรณ์	เวบ็ไซต์	แอปพลเิคชัน	เนือ้หา	ฯลฯ)	ทีเ่ป็นสากล	และใช้ได้เท่าเทยีมกนั

ส�าหรับทุกคนในสังคม	รวมถึงผู้สูงอายุ	และคนพิการประเภทต่างๆ	 โดยไม่ต้อง

มีการออกแบบดัดแปลงพิเศษ	 หรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 

โดยมีหลักการเบื้องต้น	 เช่น	การใช้งานได้กับทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

มีความยืดหยุ่นสูง	 มีความเรียบง่าย	 เข้าใจได้ง่าย	 มีข้อมูลประกอบการใช้งาน 

ที่พอเพียง	ทนทานต่อการใช้งานผิดพลาด	สะดวกไม่ต้องออกแรงมาก	และมีขนาด

และสถานที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง	

กิจกรรมเพื่อสร ้างมูลค ่า เพิ่มทั้ งหมดที่ เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ ์และบริการ	 

ซึ่งกระจายอยู ่ในหลายประเทศ/หลายภูมิภาค	 เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต

บนระบบการผลิตบนห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน	 (Single	Supply	Chain)	นับแต่ 

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์	 จนกระทั่งสินค้านั้นถึงมือผู ้บริโภคขั้นสุดท้าย	 

รวมทั้งบริการหลังจากนั้น	(After-Sales	Services)	อาทิ	เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัย	

(R&D)	การออกแบบ	การผลิต	การขนส่ง	การโฆษณา	การขาย	และการบริการ 

หลังการขาย	โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

สถานที่รวบรวมความรู้ทุกประเภทและท�าการเชื่อมโยงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

กับห้องสมุดแบบเดิมของทั้งภาครัฐ	สถานศึกษา	และเอกชน

พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของสังคมไทยผ่านรูปแบบดิจิทัล	 ซึ่งรวมถึง

แพลตฟอร์มและคลังความรู้ดิจิทัลประเภทต่างๆ	 เช่น	ระบบวิกิส�าหรับความรู้ไทย	

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

หรือพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล	(Digital	Museum)	เป็นต้น	

ความสามารถของการเชื่อมต่อเครือข่าย	 โดย	 Bandwidth	 จะบ่งบอกถึง

จ�านวนของข้อมูลที่สามารถส่งไปตามเครือข่ายได้	 ยิ่งมีจ�านวน	 Bandwidth	 

มากเท่าไหร่	หมายถึงว่าจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล	 (ผ่านเครือข่าย)	 ได้เร็วขึ้น

เท่านั้น	โดยมากจะใช้กล่าวถึงในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	การเชื่อมต่อในเครือข่าย

ของมือถือ	เป็นต้น

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

การสือ่สารข้อมลูผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	สามารถรบัส่งข้อมลูจ�านวน

มากด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่จ�ากัดรูปแบบทั้งที่เป็นสื่อใช้สาย	หรือสื่อไร้สาย	 

ซึง่ความเรว็ของการรบัส่งข้อมลูตามที	่Federal	Communications	Commission	

(FCC)	แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	(ปี	ค.ศ.	๒๐๑๐)	ได้ก�าหนดให้	มคีวามเร็วสงูอย่างน้อย 

	๔	Mbps	ในการรับข้อมูล	และความเร็ว	๑	Mbps	ในการส่งข้อมูล	ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	

FCC	ได้ก�าหนดความเร็วในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใหม่	ให้มีความเร็วสูง	อย่างน้อย	

๒๕	Mbps	ในการรับข้อมูล	และความเร็ว	๓	Mbps	ในการส่งข้อมูล	ส�าหรับความเร็ว

ของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตในที่นี้ก�าหนดให้มีความเร็วอย่างน้อย	๔	Mbps	 

ในระยะแรก	(๒	ปี)	และตัง้เป้าหมายให้มคีวามเรว็อย่างน้อย	๒๕	Mbps	ในระยะต่อไป

การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริการให้มีความทันสมัยมากขึ้น	

(Modernization)	 เพิ่มประสิทธิภาพ	 (Optimization)	 และลดต้นทุน	 (Cost	

Reduction)	 ให ้กับระบบการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ ่อุปทาน 

ให้มีขั้นตอนการด�าเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ	 เพ่ือเปลี่ยนกระบวนการผลิต

แบบเดิมจากการผลิตสินค้าและบริการจ�านวนมาก	 (Mass	 Production)	 

เป็นการผลติได้หลากหลายในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว	 (Mass	Customization)	

โดยใช้กระบวนการผลิตท่ีประหยดัและมปีระสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยดิีจิทัล

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น	 (Digital	

Technology	 Intensive	 Industry)	 และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็น

พื้นฐานที่จ�าเป็นของการพัฒนาภาคการผลิตและบริการอื่นๆ	ด้วยการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ประกอบด้วย	๕	อุตสาหกรรม	ได้แก่	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร	์

(Autonomous	Agent	Software	และ	Service	Architecture)	อุตสาหกรรม

ฮาร์ดแวร์	 (Embedded	System	และ	Smart	Device)	อุตสาหกรรมบริการ 

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

บริการสื่อสารโทรคมนาคม	(Over	The	Top	และ	Security)	และอุตสาหกรรม

ดิจิทัลคอนเทนต์	(Digital	Content	และ	Multimedia	&	Broadcast)
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